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Perder-te seria 
perder-me a mim próprio. 

Sou um homem livre 
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Introdução 

 
Ao me propor realizar este trabalho, dois motivos me impulsionaram, duas 

razões se apresentaram: a primeira deve-se ao fato de ter tido acesso aos originais 

enviados pelo poeta, Carlos Drummond de Andrade, aos editores do jornal O Cometa 

Itabirano: um conjunto de originais, em forma de cartas, cartões, bilhetes, textos 

informativos, e de alguns poemas inéditos, publicados durante os anos de 1979 a 1986.  

O segundo motivo é devido a minha ligação com Itabira e a minha atuação 

dentro do contexto sócio-cultural da cidade. Além disso, um dado se impunha de modo 

recorrente e indagativo, uma pendência eminentemente itabirana se apresentava para 

mim, a partir de minha condição de professora de língua portuguesa e literatura 

brasileira. A questão que se apresentava era como compreender a relação de Itabira 

com o seu filho mais ilustre, o poeta Carlos Drummond de Andrade; ou como ler o 

olhar do poeta em direção à cidade natal, pela via da encenação de sua escrita, seja ela 

literária ou não.  

O que significaria realmente o mal-entendido que pairava no olhar entrecruzado 

entre a cidade e seu filho mais importante? O que estaria por trás da tensão que se 

percebia entre a cidade e seu poeta? Seria o afastamento físico do conterrâneo ilustre a 

única razão de um ressentimento manifestado por uma parcela de itabiranos? Como 

interpretar a tensão entrevista nos seus textos sobre a cidade de sua infância, “o reino 

perdido”, presentificado de modo ambíguo e paradoxal? Como operar essa falta 

através dos olhares que se entrecruzam no espaço lacunar da paisagem física e da 

paisagem textual? Como ler o sujeito e a cidade? - Ele buscou preencher, nas 

entrelinhas de sua escrita, os vazios de sua história pessoal e social; e a cidade, 

exaurida pela mineração, viveu uma dupla falta: a ausência do filho ilustre e a exaustão 

de sua riqueza mineral. 
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De acordo com meu ponto de vista, para entender melhor as entrelinhas dessa 

relação, a correspondência do poeta dirigida aos editores do Cometa Itabirano 

apresentaria elementos significativos que permitiriam um olhar mais amplo sobre 

aquela antiga e delicada questão. Fazer uma leitura desse material e apresentá-lo em 

diálogo com alguns textos de sua produção poética, cuja temática aponta para a relação 

do sujeito com a sua terra natal, seria uma forma de discutir o conflito à luz de outros 

dados, até o presente. 

A par desse interesse pessoal, algumas certezas me ocorreram na realização 

deste trabalho: a primeira se referia ao risco de estar margeando uma seara em que 

muitos frutos já foram produzidos por importantes e renomados pesquisadores da obra 

drummondiana. Pois sua poética já foi objeto de lentes poderosas que procuraram 

esmiuçar a escritura de um cânone da moderna lírica, tecida em língua portuguesa. A 

outra certeza era a de que este trabalho não se enquadraria totalmente nos moldes 

tradicionais de uma dissertação da área literária, cuja especificidade constitui na 

reflexão crítica e teórica sobre o objeto da produção literária. Além de ser um trabalho 

não literário, no sentido acima referido, meu texto mirava um destinatário bem 

definido, uma figura que perpassava todo o tempo as páginas que, pouco a pouco, iam 

sendo por mim construídas, um leitor-modelo, que permeava as considerações pessoais 

e alheias. Refiro-me ao leitor itabirano, esse leitor que, pretensiosamente, eu desejaria 

atingir, tendo em vista o material de que eu dispunha e das reflexões que seriam feitas 

sobre o mesmo, na (vã?) tentativa de que ele, leitor itabirano, voltasse seu olhar em 

direção à obra drummondiana, sem preconceitos ou ressentimentos, e pudesse tirar 

suas conclusões a partir de um conhecimento mais consistente da mesma. 

Também estava certa de que se tratava de um material datado, que se 

caracterizava por seu caráter efêmero e circunstancial, marca evidente do texto 
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epistolar. Mas, apesar disso, considero que, apresentando-o em diálogo com os textos 

da poesia memorialística, o olhar dos leitores sobre a relação do poeta com a cidade 

natal e vice-versa poderia ter seu foco ampliado. O conjunto de cartas, cartões e 

bilhetes enviado pelo poeta aos jovens jornalistas mostra uma trajetória de mão dupla, 

concretizada pelo retorno do velho cidadão à cidade de sua infância, através das 

páginas de um jornal criado em um momento de abertura da política nacional e de 

importantes mudanças dentro do contexto sócio-econômico de Itabira. Apresento, 

portanto, neste trabalho, um Drummond de circunstâncias, um missivista que 

correspondeu com representantes da nova geração de itabiranos dos anos 70 e 80; e 

procuro revelar assim um pouco mais do poeta, que, no final da vida, encontrou um 

espaço e um outro meio de retornar a sua terra.  

Por isso, minha pesquisa não tem como objetivo fazer um estudo crítico-

analítico nem ideológico da escrita literária de Carlos Drummond de Andrade, trabalho 

este, repito, já empreendido por importantes estudiosos de nossa literatura, sejam eles 

brasileiros ou não.  

Mas creio que se tanto já foi dito sobre a obra drummondiana, se muito já foi 

comentado sobre a questão Drummond /Itabira, sempre será possível revelar outros 

ângulos de uma ligação em que novas tomadas poderão clarear as sombras de um 

espaço em que transitam sentimentos controversos e ambivalentes.  

Não serão, pois, foco de minhas considerações aspectos já exaustivamente 

abordados sobre uma “obra em que de tudo está um pouco,” como quer Houaiss (1976: 

XII), aspectos que passam por reflexões filosóficas, ideológicas e estilísticas feitas 

sobre sua poética: desde estudos como o de Othon Moacyr Garcia, Esfinge Clara-

Palavra-puxa-palavra (1955), e o de Hélcio Martins, A Rima na Poesia de Carlos 

Drummond de Andrade (1968), ou ainda o livro de Gilberto Mendonça Teles, 
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Drummond: a Estilística da Repetição (1970), até os de crítica de caráter mais 

ideológico, como os indispensáveis estudos de Luiz Costa Lima, “O princípio-corrosão 

na poesia de Carlos Drummond”(1968), e o livro de Affonso Romano de Sant’Anna; 

Drummond - O Gauche no Tempo (1972). Encontramos ainda, nessa plêiade de 

críticos, o trabalho de José Guilherme Merquior, Verso Universo em Drummond 

(1975), e o de Silviano Santiago, Carlos Drummond de Andrade (1976), em que o 

crítico mineiro analisa poemas de várias épocas, sobretudo os da fase de Boitempo, 

procurando mostrar “algumas formas do inconsciente em Drummond”, além do seu 

ensaio, publicado como posfácio de Farewell, obra póstuma do poeta, editada em 

1996. Dentre os pesquisadores da obra drummondiana, não poderia deixar de fazer 

referências aos ensaios do professor Antonio Candido, “Inquietudes na poesia de 

Drummond”, em Vários Escritos (1970), e “Poesia e Ficção na Autobiografia”, em A 

Educação pela Noite e outros ensaios, de 1987. 

Outros trabalhos continuam sendo publicados, como o de Iumna Maria Simon, 

Drummond -  Uma Poética do Risco (1978), e o do professor inglês, John Gledson, de 

1981, intitulado Poesia e Poética de Carlos Drummond de Andrade, além de outros 

mais recentes: As Flores do Mal nos Jardins de Itabira; Baudelaire e Drummond 

(1993), de Gilda Salem Szklo, e o Confidência Mineira - O Amor na Poesia de Carlos 

Drummond de Andrade, de Mirella Vieira Lima (1995); compõem todos eles a vasta 

fortuna crítica do poeta.  

Mas apesar desse rico conjunto de obras sobre a poética drummondiana, 

reafirmo que este meu trabalho poderá trazer outros matizes à leitura da obra do poeta, 

a qual sendo inesgotável, sempre permitirá que outros tons e subtons surjam numa 

paisagem em que a presença da terra natal constitui elemento de destaque, uma 

personagem relevante. 
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Tendo sido testemunha da criação de O Cometa Itabirano, e seguindo de perto 

seu percurso em direção ao poeta, pude acompanhar também o retorno do velho 

menino antigo em direção à cidade natal.  

Minha pesquisa cobre o período acima referido e se encerra em 1987, ano da 

morte do poeta, pois considero que a correspondência por ele enviada ao “pasquim 

itabirano” determina o momento mais significativo do jornal, que, passando por 

algumas mudanças em sua linha editorial, continua seu caminho, insistindo em 

permanecer na cena itabirana, ainda que intermitentemente. 

Ao lado da escrita epistolar do poeta, lanço mão de alguns poemas retirados 

sobretudo de Boitempo I e Boitempo II, obra memorialística, lançados em 1968 e 1973, 

respectivamente. Essa escrita poética, misto de confissão e ficção, vem corroborar 

alguns dados históricos e factuais, apresentados nesta dissertação, que se caracteriza 

por um claro vetor historicista.  

Nessa tentativa de fundir diferentes dicções, vali-me de alguma teoria que 

buscasse analisar aspectos sociológicos e históricos da relação entre o homem e seu 

espaço de nascimento. Foi em E. Soya (1993), como em Y-fu-Tuam (1980), e Le Goff 

(1990), dentre outros, que busquei o pano de fundo para minhas reflexões. Questões 

como: a do nexo ontológico: espaço/tempo/identidade do sujeito; ou a percepção do 

elo entre o homem e seu meio ambiente e, ainda as considerações sobre os diversos 

aspectos referentes à memória em relação aos “lugares topográficos” constituíram 

subsídios fundamentais para minha escrita. 

O discurso drummondiano em suas várias manifestações exemplifica essa 

ligação do sujeito com seu espaço de origem, quer em sua poética da memória, quer 

em verso e prosa, ou ainda em sua escrita epistolar.  
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Nesse sentido, os textos dos ensaístas Silviano Santiago e Wander Melo 

Miranda sobre a escrita memorialística de Drummond rastrearam minhas 

considerações e reflexões. 

Também fui buscar informações para meu trabalho na voz das historiadoras 

Jussara França e Mariza Guerra de Andrade, e na da antropóloga Maria Cecília 

Minayo, que fizeram estudos sobre a realidade histórico-social de Itabira e sobre o 

desenvolvimento da cidade em seu aspecto econômico-cultural. O trabalho está 

estruturado em três momentos que procuram mostrar a história da relação entre uma 

cidade e seu filho, um Poeta Maior, tendo em vista as implicações e conseqüências 

advindas dessa ligação. 

Num primeiro momento, procurei traçar um perfil da cidade quanto a seus 

aspectos físicos, históricos e culturais, mostrando um pouco do espaço que constituiu o 

berço natal do poeta. Que cidade é essa que influiu de modo inequívoco na formação 

da personalidade do indivíduo, que o marcou tão profundamente e constituiu um dos 

temas centrais de sua poética? E, mais, como o poeta e o cidadão viu sua cidade, pois, 

segundo Gledson (1981), “o poeta não sabe quanto do que ele chama de Itabira está 

dentro ou fora dele”. 

A cidade da infância foi eternizada via palavra poética, constituindo um lugar 

mítico, um lugar da falta, que pela memória afetiva, o sujeito da escrita tenta preencher 

as frestas e os interstícios de suas lembranças; a cidade do presente, entrevista na 

correspondência dirigida aos jornalistas itabiranos, constitui um tema que revela o 

olhar do cidadão preocupado com o futuro da mesma. Mas a voz do cidadão/poeta 

Carlos Drummond de Andrade, contra esse estado de coisas, foi sem dúvida a mais 

significativa dentre outras que recusaram deixar a cidade se “transformar numa vila 

sem passado, em que o sítio urbano se confunde com a mina”. Com efeito, pois Itabira, 
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diferentemente de outras localidades que nascem e se consolidam com a extração 

mineral, tem uma longa história de conquistas e perdas, de avanços e recuos. 

Apresento então, na primeira parte do trabalho, a cidade do poeta, uma cidade típica do 

interior de Minas, que surgiu no século XVIII devido à procura de riquezas minerais 

pelos desbravadores paulistas. Posteriormente, traço um painel da Itabira do final do 

século XIX e dos primórdios do século XX, a cidade onde o poeta passou a infância e 

viveu parte de sua juventude. Ao falar dos aspectos culturais dessa época, procurei 

mostrar como havia, na então província, um ambiente propício ao seu desenvolvimento 

social e artístico: os jornais surgidos no final do século XIX, o teatro com sua 

orquestra e grupos de encenação dramática, as bandas, o cinema, as revistas vindas do 

Rio, as quais circularam entre os jovens itabiranos por essa época. 

Esta é a cidade do poeta quando jovem, a cidade que ele guardou a vida inteira, 

a cidade que o forjou, a que ele levou pelos caminhos do mundo e o fez aventurar-se 

em direção a paisagens mais claras e mais livres. 

Na parte 2, a partir de uma visão cronológica, apresento a história do poeta com 

o jornalzinho nanico, criado por rapazes que, além de procurarem caminhos e saídas 

para suas vidas, desejavam ter uma participação mais efetiva na vida política e social 

de uma cidade que via os interesses da grande e única empresa se deslocarem para 

outras regiões do país. 

A referência ao poeta apareceria, não só no editorial, mas em várias seções do 

n. 1 do Cometa Itabirano, como a imagem da estrela–guia que deveria nortear o 

caminho do jornal, justificada nas palavras do editor ao referir-se à “incrível figura 

humana”, que é Carlos Drummond de Andrade. 

Imediatamente vieram do Rio palavras como “grata surpresa,” “uma 

confortadora simpatia,” “uma rajada de mocidade”, ou ainda a manifestação de o 
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jornal “continuar seguindo a linha de independência e irreverência”. Assim começava 

a ser escrito mais um capítulo na história da relação do filho ausente, em contraponto 

com a história registrada via palavra poética. História entrevista na cena do poema 

através de “uma rede de contradições”, em que se nota uma clara tensão entre o 

esquecer e o lembrar, entre o “ amar, depois de perder” -  expressando assim a imagem 

do “achado não-perdido”, que representa Itabira na história pessoal e intransferível de 

um homem chamado Carlos Drummond de Andrade. 

A dor da separação, a dor de todas as perdas contabilizadas na juventude, e 

sobretudo no final da vida, pelo desaparecimento dos entes queridos e pela destruição 

da paisagem urbana, enfim pela dissolução de tudo, foi apresentada na sua escrita 

poética, não como tragédia, nem com um travo de amargura ou nostalgia, mas antes 

com um tom de ironia e humor, que ajudaram na elaboração do sofrimento do sujeito 

que narra uma história a um só tempo pessoal e coletiva. 

A dicção drummondiana nas páginas do Cometa Itabirano mostra a voz do 

cidadão que tem o olhar voltado sobretudo para o presente e para o futuro da cidade. 

Há um sentimento de evidente frustração diante do que “poderia ter sido e não foi”, um 

sentimento diante do inexorável, ao constatar que aquilo que foi previsto no passado (a 

exaustão das minas) estava se concretizando. A cidade que assistira a sua riqueza ir 

embora “no maior trem do mundo” via uma paisagem lunar surgindo pouco a pouco, 

transformando em imagem real a profecia do “vale sinistro”, prevista no poema Os 

Bens e o Sangue (1951). 

O Cometa constituiu o último reduto para que o filho e cidadão itabirano se 

manifestasse em defesa da terra, alertando como sempre o fez para os riscos da 

exploração predatória do solo e do esvaziamento econômico e social que adviria, 

fatalmente, desse processo. Além de ter encontrado esse espaço para que a sua palavra 
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fosse mais uma vez levada às ruas e praças de Itabira, Drummond encontrou um grupo 

de jovens que, com grande admiração e maior respeito, constituiu seu ponto de contato 

com a cidade.  

Na 3a parte do trabalho, procuro mostrar à luz das próprias palavras do poeta, 

tendo em vista as duas últimas cartas enviadas ao Cometa, como ele manifestou seus 

sentimentos em relação ao jornal e à cidade. Considero-as como palavras fulcrais, 

diante dessa história Drummond /Itabira, a par das imagens tensionais entrevistas na 

sua escrita poética, como por exemplo a imagem do “fardo sutil,” da carga leve/ 

pesada” que ele, itabiranamente, carregou para sempre. E se “tudo é conseqüência/ de 

um certo nascer ali”(Farewell,1996:20), a voz do cidadão-migrante manifesta essa 

ligação até o final de sua vida, selando-a com o “comovido beijo na fotografia da 

parede”. 

E este trabalho híbrido, em que história e literatura se mesclam, em que 

diferentes textos se articulam, procurou narrar um tempo itabirano, cujos personagens 

tinham o olhar voltado para uma cidade que buscava/busca salvar-se da derrocada 

final, procurando exorcizar a imagem do “vale sinistro” entrevista na cena literária. 

Este trabalho buscou, enfim, ampliar um pouco mais o enredo de uma história, ao 

apresentar outros personagens, ao contemplar as cartas e cartões endereçados pelo 

poeta a um jornalzinho gauche de sua terra.  
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Poetas e cidades 

 

“Nunca se deve confundir a cidade com o discurso que a descreve. No entanto, 

há uma relação entre ambos.” -  diz-nos Calvino em As Cidades Invisíveis (1990). A 

relação entre a literatura e as cidades sempre existiu, pois entre o homem e a cidade 

natal ou a cidade onde vive há uma identidade, um “parentesco” que os poetas dão a 

ver em sua escrita, seja por meio de um espelhamento ou de uma tensão. Muitas vezes 

não há harmonia nessa relação de parentesco entre o homem e seu meio, e a construção 

dessa cidade literária expressa conflitos e desentendimentos.  

Poetas e cidades se reconhecem ou se conflituam na travessia do texto, cujo 

olhar de mão dupla nega qualquer tipo de neutralidade entre o sujeito e o espaço que o 

constitui. A cidade marca o poeta, deixando nele suas inscrições, e o poeta escreve a 

cidade, com seus traços e signos, por meio de uma leitura recortada e fragmentada do 

espaço urbano. “Sempre existiu uma íntima ligação entre a literatura e as cidades”(...) 

“O poder de atração e repulsão da cidade tem fornecido temas e posturas que 

atravessam profundamente a literatura, na qual a cidade aparece mais como metáfora 

do que como lugar físico. Para muitos escritores, a cidade chegou a se converter numa 

analogia da própria forma”. BRADBURY(1989:76-86) 

Na literatura do século XIX, encontramos Dickens eternizando Londres em 

seus romances, mapeando a cidade, traçando um painel da Inglaterra vitoriana com 

suas diferenças sociais, sua aristocracia e as classes mais pobres vagando pelas ruas 

londrinas. 

Baudelaire, o poeta que instaurou a modernidade na poesia ocidental, fez de 

Paris uma personagem ao colocá-la no centro de sua poética. Toda a agitação urbana, o 
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caos e os marginais parisienses serviram de matéria para que ele desenhasse a cidade 

febril na Belle-Époque, com seu luxo, elegância e frivolidade. 

Vimos, também, na literatura moderna, as cidades se tornando personagens de 

destaque na cena literária, como é o caso de Fernando Pessoa, que construiu a sua 

Lisboa traduzindo em seus versos “a beleza, a sedução e mesmo a tristeza que por 

vezes a cidade lhe inspirara”. Em Lisbon Revisited (1923), Álvaro de Campos refere-se 

à cidade como “esse lar-cidade”, local de sonhos e medos. Diz ele:  

 
Outra vez te revejo,/ Cidade da minha infância 

pavorosamente perdida./cidade triste e alegre, outra vez sonho 
aqui / Eu? Mas sou eu mesmo que aqui vivi, e aqui voltei,/ E aqui 
tornei a voltar, e a voltar.(...) Outra vez te revejo,/ Mas, ai, a mim 
não me revejo!/Partiu-se o espelho mágico em que me revia 
idêntico,/ E em cada fragmento fatídico vejo só um bocado de 
mim/Um bocado de ti e de mim! (PESSOA, OC. p.55). 

 

Lisboa constitui também para Pessoa a paisagem, o cenário por onde o poeta 

passa, vê os outros e se vê na consciência de sua angústia, ao perguntar: “Que sei? Que 

procuro? Que sinto? Que pediria se tivesse que pedir?” E acrescenta: “A minha 

consciência da cidade é, por dentro, a minha consciência de mim”. Talvez tenha sido 

ele quem melhor a compreendeu e melhor a homenageou, nunca deixando de cantá-la, 

sobretudo a Baixa, o bairro lisboeta por excelência. Lisboa e Pessoa, poeta e cidade se 

identificam e se espelham, ainda que partidos, ainda que perdidos. O homem se revela 

tão melancólico e plural quanto a cidade. Ambos se revêem na solidão e nos 

fragmentos de uma infância “pavorosamente perdida”. 

Na poesia latino-americana do século XX, lemos Jorge Luis Borges (1927:131) 

encenando Buenos Aires, ao falar de “las calles, “ya son mi entraña”, de suas “plazas,” 

de seus bairros, La Recoleta “en el lugar de mi ceniza”. Ao se referir às ruas Florida e 

Boedo, ele as vê como espaços representativos de dois grupos de escritores: a primeira, 
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imagem dos escritores e suas idéias estetizantes e cosmopolitas, que pensavam “a arte 

pela arte”; e a segunda, suburbana, mergulhada nos problemas reais da nação, 

defendendo uma visão mais social da arte literária. O poeta ainda apresenta em sua 

obra a visão da cidade moderna como a imagem do labirinto. “A cidade é a realização 

do antigo sonho humano do labirinto”, como já afirmara W. Benjamin no estudo sobre 

o poeta francês: Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, trabalho este 

citado por Renato C. Gomes (1994: 64) . 

A imagem do labirinto, que mostra o homem citadino perplexo e enredado nas 

malhas do espaço urbano, constitui a metáfora ideal para representar a paisagem da 

urbe moderna. A cidade com suas avenidas, ruas e becos, vias que se ramificam e 

confluem ao mesmo tempo, envolve o seu habitante, assombrando-o, tornando-o 

hesitante e distanciando-o de sua história pessoal, de sua infância e de seu passado, 

sem que um “raio ordenador” o re-ligue a si mesmo. Pois, a identidade do sujeito fica à 

deriva em meio à selva, ao labirinto, esse espaço de desejos, de seduções, mas também 

de medos e dispersões. “A metrópole não é mais o espelho que poderia confirmar a 

identidade de corpo inteiro”- diz GOMES (1994:69), que ainda acrescenta: “A pólis 

perversa gerada pela modernidade associa-se à fragmentação e à ruína da 

sociabilidade”. O indivíduo desaparece na multidão com suas marcas e traços, perde 

“seus elos comunais”, e torna-se um sujeito fragmentado, um ser estranho no mundo, 

perdido em sua solidão. Esse homem partido, que os poetas encenaram na sua escrita, 

buscando não só decifrá-lo mas também redesenhar o espaço que o forjou, foi e ainda é 

personagem da literatura da modernidade. 

As cidades vivem nos poetas e eles vivem a cidade. “Não somos meros 

observadores desse espetáculo, mas parte dele”. -  acrescenta Lynch, em A Imagem da 

Cidade (1997).  
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A literatura brasileira também não fugiu a essa escrita sobre o espaço urbano. 

Mário de Andrade escreve Paulicéia Desvairada (1922) e revela a “São Paulo! 

Comoção de minha vida.”com sua luz e bruma. A cidade estava no centro de suas 

atenções, como em “A Meditação sobre o Tietê”(1944/1945), poema que constitui um 

testamento poético e político do escritor: 

 

E num momento o rio/ Esplende em luzes inumeráveis, 
lares, palácios e ruas,/ Ruas, ruas, por onde os dinossauros 
caxingam/ Agora, arranha-céus valentes donde saltam/ Os bichos 
blau e os punidores gatos verdes,/ Em cânticos, em prazeres, em 
trabalhos e fábricas,/ Luzes e glória. É a cidade. É a emaranhada 
forma/ Humana corrupta da vida que muge e se aplaude.          
(In: Literatura Comentada:1988:46) 

 

A cidade que se transformava em metrópole assusta o poeta e começa a ficar 

indecifrável. O labirinto vai se formando e os horizontes começam a se fechar. Novos 

signos vão surgindo, a ambigüidade se instala entre o velho que é destruído e o novo 

que, entre aplausos e cânticos, “salta e muge” com seus enigmas, fabricando uma nova 

paisagem. E o poeta andarilho vai pela rua, tentando captar esse novo código que exige 

uma outra leitura, um outro olhar do transeunte que passa. 

Os novos signos enredam o homem que caminha em meio à indiferença de uma 

cidade ilegível e cujos habitantes se sentem estranhos e desamparados, diante de um 

admirável (?) mundo novo.  

Outro autor do modernismo que fez do espaço urbano um dos motivos de sua 

poética foi Carlos Drummond de Andrade, ao apresentar desde o primeiro livro uma 

imagerie ligada à cidade. Em Alguma Poesia (1930), encontramos vários poemas que 

tematizam o espaço urbano, seja a metrópole, seja a província. Esses poemas referem-

se à paisagem citadina com sua arquitetura e monumentos, suas ruas e praças, aos 

transeuntes, ao perfil cultural e social de algumas cidades que vão desde as cidades 
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históricas de Minas, passando por Belo Horizonte, até encontrar a grande metrópole, o 

Rio de Janeiro. Com o olhar voltado para diferentes paisagens urbanas, o poeta vê 

“com uma lanterna mágica”, “os lampiões de Sabará”, as “casas retorcidas de Caeté”, 

os “jardins-versailles da “púbere” Belo Horizonte e sente o “mar batendo no peito”, em 

meio à sedução da metrópole, que o leva a confessar: “a cidade sou eu/ a cidade sou 

eu/ sou eu a cidade”. 

O olhar do sujeito poético sobre as cidades é vário e múltiplo. Às vezes traduz 

esperança e comunhão, às vezes revela desilusão e ruptura, pois poetizar a cidade é 

tentar ler as dobras de um enigma e tentar interpretá-la à luz de uma experiência que 

coloca o homem frente a seus valores e desejos. Viver na cidade é perder-se ou 

encontrar-se ? É uma pena ou um prazer? É libertar-se ou aprisionar-se em meio às 

exigências e compromissos do labirinto urbano? Escritores, poetas e artistas, em geral, 

tentaram decifrar o enigma da cidade, procuraram ler seus signos, identificando-se com 

a paisagem ou rejeitando-a, à procura de sua pasárgada ou de sua ilha, onde a arte do 

bem viver fosse “uma fuga relativa, e uma não muito estouvada confraternização”, de 

acordo com a visão drummondiana. 

Mas, dentro da temática da cidade entrevista na poética drummondiana, é sem 

dúvida a cidade natal que aparece no centro de sua escrita memorialística. Em 

inúmeros momentos, o poeta fez de Itabira uma personagem literária ao construir uma 

imagem da terra natal, como o espaço de marcas e marcos, em que sentimentos 

controversos se manifestam em relação ao seu olhar sobre a cidade. Ora o desejo de se 

libertar do espaço opressor, ora a imagem da província como refúgio; ora como dor, 

ora como prêmio, ou ainda ambos ao mesmo tempo, mas a imagem que se sobrepõe na 

cena poética é a imagem do “reino perdido”.  
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A cidade do poeta 

 
(...) Não sei o que é Itabira. Deve de ser naturalmente uma 

dessas cidadinhas perdidas e mortas de Minas onde o trem chega 
sem barulho, onde ao meio dia a tarde já começa cair e não 
acaba mais de cair até o meio-dia do dia seguinte.                
          (Mário de Andrade em carta a Drummond, em 10/03/1926). 

 

 
O paulista Mário de Andrade, correspondente fiel do jovem poeta Carlos, muito 

pouco sabia da terra do amigo mineiro de Itabira. Eles haviam se conhecido em 1924 

por ocasião da passagem da caravana modernista por Belo Horizonte, que viera visitar 

as cidades históricas de Minas durante a Semana Santa. A partir desse encontro no 

Grande Hotel, iniciava-se uma amizade sincera e profícua entre o importante 

intelectual do modernismo brasileiro e aquele que se tornaria seu poeta maior.  

A correspondência trocada entre Mário e Carlos Drummond de Andrade 

constitui um fato cultural da mais alta relevância para a história pessoal do poeta 

itabirano. Apresenta ainda um valor imenso para a documentação e registro da história 

da literatura nacional nos anos cruciais do movimento modernista. Essa 

correspondência perduraria por vinte e quatro anos e estabeleceria entre eles, segundo 

Drummond:  

um vínculo afetivo que marcaria em profundidade a minha 
vida intelectual e moral, constituindo o mais constante, 
generoso e fecundo estímulo à atividade literária, por mim 
recebido em toda a existência. Isto sem falar no que esta 
amizade me deu em lições de comportamento humano, 
desvelos de assistência ao homem tímido e desarvorado, 
participação carinhosa nos cuidados de família, expressa em 
requintes que a memória e a saudade tornaram indeléveis. 
(DRUMMOND, 1982:VII). 

 

A partir de março de 1926, as cartas de Mário deveriam ser enviadas não mais 

para a capital mineira e, sim, para Itabira do Mato Dentro. É que Drummond, recém- 
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casado, regressara à cidade natal para se tornar fazendeiro, pois ele não tinha interesse 

em seguir a profissão de farmacêutico e sua experiência nos jornais da capital não lhe 

dava condições de ter independência financeira. 

No curto espaço de tempo passado em Itabira, receberia oito correspondências de 

Mário, entre cartas e bilhetes. A primeira datada de 10 de março de 26 fala das 

inquietações de Mário em relação ao tipo de vida que o “homem tímido e desarvorado” 

estaria vivendo na terra natal onde “o corpo vai se sentindo amando a terra, amando a 

terra, amando a terra cada vez mais e por demais até que o espírito principia a se 

acabar e desaparece chupado pela terra boa e traiçoeira”. E acrescenta: “Quê que você 

foi fazer aí?” (grifo meu). 

O amigo “perfeito” tinha receios de que o jovem e promissor poeta se sentisse 

sozinho, desanimado e abatido, naquele mato-dentro sem fim, e abandonasse as coisas 

do pensamento, o que causaria uma grande decepção a muita gente. E Mário continua 

aconselhando o jovem de 23 anos a se comunicar com todo tipo de pessoas da 

“cidadinha” e aprender muito sobre a vida com todos. Diz ele na mesma carta: 

 
Você aí procure se dar com toda gente, procure se 

igualar com todos, nunca mostre nenhuma superioridade 
principalmente com os mais humildes e mais pobres de 
espírito. Viva de preferência com colonos e gente baixa que 
com delegados e médicos.Com gente baixa você tem muito a 
aprender embora não para bancar o primitivista, é lógico. 
Porém nessa vida você deve ser terrivelmente egoísta, ame os 
companheiros de vida, mas nunca deixe de por dentro estar 
observando eles. Faça de todos o seu aprendizado contínuo, 
não pra espetáculo e pra obter prazeres infamemente pessoais 
porém pra recriá-los pra aproveitá-los em sublimações 
artísticas, verso ou prosa, a vida de você e seu destino. 
(DRUMMOND,1982:71)  

 

Pede ainda ao itabirano que escreva cartas compridas, falando de tudo, e que 

“descreva a terra realista e liricamente, descreva como é que se vai pra aí, descreva 

tudo e fale idéias discuta me mande plantar batatas mas viva espiritualmente”. 



 30

E o autor de Paulicéia Desvairada diz ainda ao itabirano que, se fosse ele, 

preferiria morar na fazenda a morar na cidade, porque “fazenda é mato de verdade”. 

Mário, mais de uma vez demonstra preocupações com o estado de D. Dolores, 

esposa do poeta, que por motivo de saúde fora para Belo Horizonte. Indaga ele: “E 

você aí nesse cafundó e sem ela? Imagino o que deve ser isso de deserto pra você 

afastado dela”. Além das indagações existenciais e estéticas próprias de um jovem 

poeta à procura de um caminho definido em sua vida, além dos problemas de ordem 

econômica, Drummond vivia também outra grave questão que era a inadaptação de sua 

mulher àquela cidade mínima, àquela cidadezinha perdida e (quase) morta, no início 

do século. Ela não se integrara àquela vidinha da “roça”. Viver na capital, ainda que 

Belo Horizonte fosse considerada uma cidade provinciana nos anos 20, era bem 

diferente do que viver e conviver na pacata Mato Dentro. Em depoimento à professora 

M. Zilda Ferreira Cury, Drummond revela: 

Mas a vida exigia de mim uma definição prática. O pai 
me sustentava, eu não trabalhava, eu era vadio, e não gostava 
de nada. Então fui para o interior. Formei-me em Farmácia. 
Não tendo nenhuma vocação para isso, fui para o interior para 
ser fazendeiro. No primeiro dia que eu levei minha mulher 
para a fazenda, ela adoeceu, ficou tão horrorizada de ver 
aquela vida de fazenda, que voltou para a cidade, 
manifestando sintomas de uma coisa que naquele tempo se 
chamava gravidez extra-uterina, que hoje se chama gravidez 
tubária. Foi um processo mental dela, psicológico 
(...)Verifiquei que eu também não dava para a fazenda, embora 
meus pais, meus avós, meus bisavós, fossem fazendeiros, eu 
não era capaz de dizer o nome, a cor de um cavalo(...) Era 
completamente ignorante(...) não gostava da vida de fazenda 
(...) E então meu irmão me arranjou um lugar de professor de 
geografia num ginásio de Itabira.(CURY,1998:146) 

 

Em novembro do mesmo ano, o itabirano volta à capital e começa a trabalhar no 

Diário de Minas pelas mãos do amigo Alberto Campos, tendo assim seu primeiro 

emprego profissional, e de São Paulo, então, viria a última carta endereçada a Itabira 

com a seguinte opinião: “Então voltou pra Belo Horizonte?” Muito bem. (...) Só sinto 
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não poder mais escrever nos envelopes: “Itabira do Mato Dentro, nome tão 

lindíssimo!” 

A Itabira à qual Mário de Andrade se referia nas cartas era a dos anos 20, que, 

como tantas outras cidadezinhas mineiras do início do século, era cercada de 

montanhas e perdida no mato sem fim. Seu ritmo era ainda o das tropas de burro e as 

pessoas ficavam cismando à espera do trem que não vinha. A tarde caía mesmo muito 

devagar, a vida não tinha pressa, e o amigo paulista não fora informado de que a 

estrada de ferro ainda não tinha posto “seus trilhos na orla da cidade”. Essa ferrovia era 

um sonho itabirano desde os tempos do padre Júlio Engrácia, que ironicamente já 

dizia, em 1898: “depois que pelos diversos estudos ficou a esperança que passará na 

cidade uma via férrea, tem havido animação em construir”. (OC,1992:1361)  

Mas a cidade do mato dentro já tinha muitas histórias que podiam ser contadas 

ao amigo de São Paulo. A chegada do trem sem barulho só aconteceria muito tempo 

depois e, então, mudaria a vida de todos, pois a cidade que ainda dormia à sombra da 

montanha toda de ferro um dia abasteceria o mundo com seus bilhões e quinhentos 

milhões de toneladas de minério de ferro. A exploração da riqueza mineral ainda 

precária manteve-se por muito tempo restrita ao fabrico de pequenos objetos para uso 

doméstico, nas pequenas forjas existentes, instrumentos esses que seriam utilizados na 

lavoura. As atividades agrícolas e têxteis foram substituindo a mineração do ouro, que 

já entrara em decadência. Poderia ainda Drummond ter contado a Mário que a vida 

cultural itabirana apresentava sua tradicional animação, com o seu Teatro Municipal, 

cuja fachada dominada por uma águia restaurada pelo santeiro Alfredo Duval, 

ostentava um globo azul. Os grupos de amadores apresentavam “peças que iam do 

dramalhão terrível em cinco atos, às vezes reduzido por falta de intérpretes, à comédia 
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desenfreada. “Verdadeiras fábricas de gargalhadas”, conta o memorialista itabirano na 

crônica Teatro daquele Tempo (OC:569). 

A cidade ainda tinha orquestra e banda com variado repertório e registrava um 

grande número de pianos nas casas, revelando, portanto, o nível de cultura musical de 

seus habitantes. O amigo de São Paulo poderia ter ficado sabendo também da 

existência do CENTRO ITABIRANO, onde a elite itabirana se reunia para bailes e 

saraus.  

Não sabemos se o poeta itabirano mandou o amigo “plantar batatas”, ou se 

atendeu logo ao seu pedido para que ele lhe contasse sobre o burgo itabirano. Mas, ao 

longo de sua trajetória literária, a cidade natal se tornaria um dos temas basilares de 

sua escrita poética. 

Wander Melo Miranda, no ensaio “Repertório do clã: poesia e memória em 

Carlos Drummond de Andrade” (1987), afirma que a obra memorialística 

drummondiana  

 
articula-se com determinadas tendências próprias à literatura 
de Minas, ao realizar, segundo Antônio Candido, a 
combinação “entre, de um lado, o gosto pela confidência e a 
fixação quase obsessiva pelo lugar de nascimento; de outro, o 
desejo de traduzi-lo em termos que os arranquem das 
condições particulares em que foram gerados, para lhes dar 
uma espécie de intemporalidade, pelo desvinculamento em 
relação ao local e ao individual. 

 

Na cena textual, a figura do narrador-poético se lança em busca do tempo 

perdido e funde história e poesia, inventariando documentos, fotos e crônicas, 

fragmentos de um tempo que voltam à tona, submersos que estavam entre as ruínas e 

os cacos da memória. E os vestígios de uma cidade são recuperados, seja em verso ou 

em prosa, na tentativa de falar da origem, da paisagem de sua infância, da geografia 

mineral que serviu de cenário para o desenrolar de uma história pessoal e familiar. 
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Itabira: história e tradição 

 

Na crônica Vila de Utopia, escrita em 1933, ano do centenário da cidade, o 

sujeito da memória percorre a história da terra natal e narra sua experiência ao voltar a 

Itabira, “com a incorrigível inquietação de trinta anos”. E ele, sentindo-se um estranho, 

olha para a cidade e não vê mais o seu reflexo naquela que foi sua paisagem de 

infância e juventude; não se reconhece nela, a cidade não o identifica mais. A falta de 

comunicação com o seu meio natal causou-lhe um sentimento de perda, de falta de 

comunhão com os conterrâneos. A mudança era pessoal, interior, e a constatação do 

perdido lhe provocara “uma picada fina, mas penetrante, na carne do braço”. O 

estranhamento e o silêncio causaram-lhe um choque emotivo, e ele “voltou na 

persuasão de lhe terem roubado alguma coisa”.  

O sujeito, ao se sentir deslocado em seu berço natal, lança um olhar para um 

passado mais remoto na tentativa de se encontrar em tempos mais que pretéritos, “na 

caverna/ em pó de oligisto/ lá onde eu existo”. (DRUMMOND, OC,1992:300). 

Pelas mãos tateantes da memória, ele vai então à procura de seu passado, 

tentando diminuir sua angústia ao desejar unir as pontas do tempo, buscando as marcas 

e os sinais de uma história particular e coletiva. Mesmo sabendo que a viagem ao 

passado é inútil, ele tem consciência de que não se pode escapar dessa experiência, 

como diz Hobsbawn, citado por Le Goff: “Nadamos no passado como peixes na água e 

não podemos escapar-lhe”. (LE GOFF,1996:214) 

A historiadora Jussara França, no texto Itabira: um perfil de sua história, 

escrito na abertura do livro No tempo do Mato Dentro (1988:11-12), refere-se a essa 

primeira Itabira, a qual o cronista buscaria em “Vila de Utopia”. E por sua voz ficamos 

sabendo que o povoado que deu origem à cidade começa a existir no século XVIII com 
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o ciclo do ouro. Bandeirantes paulistas, sequiosos em busca dessa riqueza e de pedras 

preciosas, “desbravaram a terra com a ponta dos pés”, rasgaram o território coberto de 

matas, habitado apenas por indígenas, e avistaram o cume piramidal da montanha onde 

se escondiam as minas de ferriouro. Sendo de difícil exploração, por exigir recursos 

técnicos e materiais mais sofisticados, a extração de ouro em Itabira caracterizou-se 

por ser precária e inconstante. “No fim do século XVIII, o ouro aluvial dos riachos e 

rios mineiros começou a escassear, surgindo os primeiros sinais de decadência”, diz-

nos ainda a historiadora. 

Em meados do século XIX, a economia itabirana foi basicamente extrativa. 

Mas na segunda metade dos oitocentos, Itabira amplia a incipiente industrialização do 

ferro (ferramentas para a mineração e agricultura, utensílios diversos, peças para a 

construção de casas e de utilidade para tropas; as atividades de ourivesaria e 

manufaturas de couro (arreios, cangalhas, chicotes) e a instalação de fábricas de 

tecidos, exportados para a zona da Mata e províncias vizinhas (Rio de Janeiro, São 

Paulo e Espírito Santo) -  esclarece-nos a historiadora Mariza Guerra de Andrade, no 

capítulo 2 de sua pesquisa A Educação Exilada - Colégio do Caraça.  

No poema Censo Industrial (OC:588), encontramos o poeta registrando as 

fabricações itabiranas dentro de uma sociedade predominantemente rural, cuja 

economia já trazia as marcas do esgotamento da riqueza aurífera e procurava substituí-

lo por uma diversificação industrial, dentro dos moldes e das necessidades da época. 

Eis um trecho do poema em que se lê o humor e a ironia do sujeito recordador, diante 

de um tempo que amalgamava mineração, ruralização e industrialização, ao ver 

desfilar “objetos mitificados”, testemunhas de um cotidiano desaparecido:  
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QUE FABRICAS TU? 
Fabrico chapéu. 
feito de indaiá. 
Que fabricas tu? 
Queijo, requeijão. 
Que fabricas tu? 
Faço pão-de-queijo. 
(...) 
 
Que fabricas tu? 
Curtidor de couro. 
Que fabricas tu? 
Fabrico selim, 
Fabrico silhão 
Só de sola d’anta. 
(...) 
 
Que fabricas tu? 
Toco uma olaria. 
Que fabricas tu? 
Santinho de barro. 
(...) 
 
Que fabricas tu? 
Ferradura e cravo. 
Que fabricas tu? 
Panela de barro. 
(...) 
 
Que fabricas tu? 
Facão e punhal. 
(...) 
 

E o poeta conclui, implacavelmente irônico: 

Que fabricas tu? 
Fabrico defunto 
na dobra do morro. 
Que fabricas tu? 
Não fabrico. Assisto 
Às fabricações. 
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No trabalho de ANDRADE, há uma citação do monsenhor Júlio Engrácia, que 

apresentava, em 1898, na Revista do Arquivo Público Mineiro, ano III, a seguinte 

visão da economia itabirana:  

Muitas outras riquezas e preciosidades minerais aí estão 
sepultadas debaixo dessa couraça de ferro, esperando 
animação do sibilo da locomotiva. O comércio, em relação às 
cidades circunvizinhas, é animado, e, apesar de haver 
estabelecimentos comerciais superiores ao consumo, é a 
indústria que sustenta a animação de outros congêneres.  
 

Outro depoimento que nos fala dessa Itabira dos ancestrais do poeta nos revela 

a seguinte imagem da cidade: “A cidade é opulenta e próspera. Há porém pouca 

sociabilidade porque a paixão partidária transpõe os limites e chega para separar e 

perturbar as relações de famílias” -  diz o Almanaque Administrativo Civil e 

Industrial da Província de Minas Gerais, do ano de 1872. 

“Mas até o fim da segunda década deste século a cidade não sofreu 

transformações de monta, vivendo, indicativamente, até certo refluxo econômico”, diz-

nos, ainda Mariza G. Andrade, no já citado trabalho. Completa a historiadora: “Só após 

a década de 1940 Itabira experimentaria o forte impacto da extração do seu minério, de 

modo a transformá-la em outra. Soaria ficcional, se contado aos seus antigos 

habitantes, o destino reservado, ao pico do Cauê – suprimido da paisagem itabirana”. 

Mas antes dessa mudança, o poeta escreveria sobre a “cidade que não avança e 

nem recua” e interpelaria a Vila de Utopia: “Onde estão, Itabira, os escravos e os 

faíscadores de João Francisco de Andrade e do Capitão Tomé Nunes, varejando os 

regatos e as encostas de Santana e Conceição e produzindo mais de sete mil oitavas de 

ouro, quando já a mineração declinava no Brasil?” (OC.1992:131) 

A interpelação do sujeito da escrita à cidade revela o desejo de um caminhar de 

costas em busca do encontro (impossível) com as origens. Essa viagem a tempos 

fundadores de sua cidade natal irá constituir o elemento detonador de toda a escrita 
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memorialística drummondiana. O retorno ao passado imemorial se dá a partir da fusão 

entre a história e a ficção, entre o arsenal da memória e a força evocativa da poesia. Ao 

tentar jogar luzes sobre as sombras de sua ancestralidade, o poeta dimensiona seu 

presente na busca de sua identidade, procurando entender os outros e a si mesmo. Num 

processo de escavação da história de Itabira, o narrador poético se sente incomodado 

pelas sombras que regem a cadeia de sua herança familiar, e busca equacionar o vazio, 

jogando com o vivido e o inventado que se fundem na viagem através da história e 

através “da carne”, viagem que o migrante itabirano realiza com suas paradas e 

baldeações entre o negar e o amar, ou, melhor dizendo, entre “o amar, depois de 

perder”. 

E o cronista da memória, com um travo de angústia e ironia, nos conta, então, 

da riqueza da Vila de Utopia com a sua “opulência inerte”, cujos números 

astronômicos de “tão grandes” tornavam-se “inexpressivos”, e nos fala também da 

indiferença do itabirano diante de tal potência mineral que abasteceria “quinhentos 

mundos durante quinhentos séculos”. Mas a cidade diante de tanta riqueza estava 

paralisada, pois paradoxalmente essa riqueza era o seu mal. Sua gente ensimesmada e 

grave esperava o trem que não vinha. A vida andava devagar e a arrecadação 

municipal em 1932 não excedeu a 216 contos. Os itabiranos não sabiam mais da 

Associação Brasileira de Mineração, “último esforço da nossa gente para manter o 

caráter nacional dos nossos depósitos minerais”, como alude o cronista à preocupação 

de alguns grupos de espírito nacionalista que se opunham à política de abertura ao 

capital estrangeiro para a exploração das jazidas de minério de ferro. 

Em obra citada anteriormente, CURY se refere a um artigo de Drummond, em 

que ele reivindica, em 1925, o desenvolvimento industrial para Itabira, com a 

implementação de uma siderúrgica. O título do artigo A Cidade de Ferro, publicado no 
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Diário de Minas, defende o presidente do Estado, Mello Viana, que se tinha proposto à 

realização da “quimera siderúrgica”. O itabirano justifica a tese do nacionalismo 

afirmando que se orgulhava de “pertencer a uma geração sadiamente nacionalista e que 

coopera na formação de um Brasil mais forte e mais belo”. Revelando um tom utópico 

e militante, nesse editorial do DIÁRIO DE MINAS, Drummond mostra a sua visão de 

Itabira:  

 
Itabira não é bem o que possamos chamar uma cidade 

histórica; está longe disso. Mas é, a muitos respeitos, uma 
cidade tradicional. Nada lhe falta para que a denominemos 
assim: nem mesmo esse “cheiro do passado”, que enche de 
melancolia o nosso olfato. Ruas estreitas e tortas; casario 
colonial subindo ladeiras; igrejas antigas onde dormem alfaias 
preciosíssimas; e no alto, a grande serra, de flancos lacerados 
pelos exploradores de ouro e de ferro.(...) Cidade tradicional, 
Itabira é uma cidade morta. O progresso fez lá duas ou três 
excursões esquivas e apressadas. O povo continuou bocejando, 
bocejando e dormindo à sombra da imensa muralha de ferro. 
Entretanto, o povo sabe (e todos nós sabemos) que essa 
muralha constitui o maior e o mais prodigioso dos tesouros, e 
o repete (como todos nós repetimos) a frase espantosa, 
segundo a qual “o pico de Itabira tem ferro suficiente para 
abastecer quinhentos mundos durante quinhentos séculos”. 
(...) “os olhos esperançosos de um em cuja retina se gravou a 
doce paisagem natal, mas que desejariam ver a sua terra 
transformada num formidável centro de trabalho”. (Op. 
cit.p.136) 

 

Um centro de trabalho, sim, “à sombra do Cauê, onde uma usina imensa 

reuniria dez mil operários congregados em cinqüenta sindicatos, e alguma coisa como 

Detroit, Chicago”, sonha o poeta em “Vila de Utopia”. 

As “excursões esquivas e apressadas” às quais Drummond se refere remetem às 

tentativas da ITABIRA IRON, no início do século, quando “as terras foram vendidas/ 

as terras abandonadas/e o ferro cochilava/e o mato-dentro adentrava”. (OC, 1992:578) 

A ingenuidade dos proprietários das terras detentoras de jazidas não permitia 

avaliar a real intenção dos grupos estrangeiros e sua cobiça pela riqueza das minas das 
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gerais. Vendem eles suas fazendas aos ingleses, que se mostravam um grupo 

“segregado e meio misterioso, pois “eles abriam as minas, tiravam o ouro e lacravam”, 

diz um antigo trabalhador, entrevistado por MINAYO, em seu livro Os Homens de 

Ferro- Estudo sobre os trabalhadores da Vale Rio Doce em Itabira (1986). 

Em O inglês da Mina, o poeta confirmará um pouco desse mistério que envolve 

de penumbra a passagem da companhia inglesa por Itabira: 

 
O inglês da Mina é bom freguês. 
(...) 
 
Inglês invisível, talvez 
mais inventado que real, 
mas come bem, bebendo bem, 
paga melhor. O inglês existe 
além do bacon, do pâté, 
(...) 
 
Que desejo de ver de perto. 
inglês bebendo, o inglês comendo 
tamanho lote de comisbebes. 
Ele sozinho? Muitos ingleses 
surgem de pronto na mesa longa 
posta na serra. Comem calados. 
Calados bebem, num só inglês. 
Talvez um dia? Talvez. Na vez. (OC, 1992: 622) 
 

A companhia inglesa, imagem da cobiça estrangeira pelas jazidas de ferro 

brasileiras, não efetivou de fato seus objetivos e o quadro econômico da cidade se 

manteve praticamente o mesmo do final do século até a década de 40. Os ingleses se 

foram para sempre e a riqueza continuaria adormecida. A Vila de Utopia continuaria à 

espera do Grande Pai ou da Mãe Poderosa que algum dia viria e tudo, então, estaria 

bem, e os desejos seriam realizados.  

As beatas não suplicariam mais em suas novenas a salvação da cidade, Tutu 

Caramujo não ficaria mais à porta da venda, como tantos outros, “cismando a derrota 

incomparável”, e, finalmente, “todos alcançariam a bem-aventurança eterna, que é o 
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sono no regaço de Deus”. Mas até lá, tudo continuaria como antes, como o poeta 

registraria no apocalíptico poema Os Bens e o Sangue:  

 
E virá a companhia inglesa e por sua vez comprará tudo/ 

e por sua vez perderá tudo e tudo volverá a nada/ e secado o 
ouro escorrerá ferro, e secos morros de ferro/ taparão o vale 
sinistro onde não mais haverá privilégios,/ e se irão os últimos 
escravos, e virão os primeiros camaradas;/ (...) e o menino 
crescerá sombrio, e os antepassados no cemitério/ se rirão, se 
rirão porque os mortos não choram. (OC,1992:229) 
 

O filho da oligarquia rural registra, então, o mais profundo sentimento de perda 

e de “expropriação” vivido pela elite fazendeira, que deliberou vender as terras 

“cedendo posse jus e domínio”. E o chão que um dia se esgotará se tornará “certas 

rudes pastagens/ plantadas no ano zero e transmitidas no sangue” (idem).  
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Uma cidade cultural 

 

Mas no passado o progresso já acenara em Itabira, com a presença de treze 

forjas na cidade, cujas atividades o renomado mineralogista alemão von Eschewege 

considerou como uma “siderúrgica rudimentar”. Dono de algumas dessas forjas, ele 

diz que um proprietário de forjas de Itabira foi o primeiro a estirar o ferro, por meio do 

malho hidráulico na região, utilizando-se dos conhecimentos técnicos fornecidos por 

ele, Eschewege.  

Segundo ainda Jussara França, alguns fatores contribuíram para que Itabira 

alcançasse um certo nível de desenvolvimento econômico no final do século, como, 

por exemplo, o crescimento demográfico, o relativo isolamento da região e a 

reinversão de capitais na incipiente indústria. Esse período de certa euforia econômica 

surpreendeu os estrangeiros pelo grau de aperfeiçoamento a que chegou essa pequena 

indústria. 

O viajante francês SAINT-HILAIRE, “o sábio-amante da natureza, o vê –

tudo”, percorreu o povoado no alvorecer dos oitocentos e “encantou-se com o 

dinamismo, e com o seu conjunto arquitetônico”, assim descrevendo-o : 

 
(...) a povoação de Itabira se achava numa fase de 

notável esplendor. Nada aí fazia lembrar esse ar de 
decadência que aflige o viajante quando percorre os arredores 
de Vila Rica, ou mesmo, quando atravessa as povoações de 
Inficionados, Camargos e Catas Altas. Havia aí muitas casas 
lindas de sobrado, e construíam-se novas, apesar dos enormes 
dispêndios que era necessário fazer para retirar madeiras dos 
morros vizinhos.(...) As igrejas de Itabira são muito pequenas 
para a população. Devo mencionar a do Rosário onde ouvi um 
órgão que fora construído na mesma localidade. (SAINT-
HILAIRE,1971:121) 
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O antigo Centro Itabirano onde se realizavam as reuniões do Grêmio Literário Artur Azevedo. 
 

Foto: Brás Martins da Costa 
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A Itabira vista pelo pesquisador europeu é uma cidadezinha que o surpreende 

não só por seu desenvolvimento econômico, mas também chama a sua atenção por seu 

nível social e cultural. Havia uma elite local abastada que tinha condições de enviar os 

filhos para estudar nas escolas do Rio e Salvador, uma elite letrada, de homens 

eruditos, muitos deles tinham freqüentado o Colégio do Caraça. Comenta ainda o 

viajante francês, na mesma obra:  

 
Durante minha permanência em Itabira recebi a visita 

da maioria dos habitantes. Vi, entre outros, o capelão, que 
compreendia muito bem o francês, e bem me surpreendeu com 
o conhecimento que tinha de nossa língua. Em geral, por toda 
essa região encontrei muita gente que compreendia bem a 
nossa língua, não obstante os escassos meios de que dispunha 
para aprendê-la, o que contribui para provar a facilidade que 
os habitantes de Minas têm para os estudos. 
 

No capítulo 2, Herdeiros e Bacharéis, do trabalho de ANDRADE (1992:72), 

somos informados de que a elite itabirana enviava seus filhos para estudar no Colégio 

do Caraça, que “constituía a alternativa ‘segura’ para a educação dos jovens. Pela 

significativa afluência desses jovens ao Caraça, pode-se aferir a importância dada por 

um segmento da população itabirana à educação dos filhos. (...) O Colégio teve grande 

importância na formação e instrução de algumas gerações de itabiranos”. A tradição 

escolar caracence está, pois, presente em todas as cinco famílias que dominaram 

política e economicamente a vida do Município, como os Martins da Costa, os 

Andrade, os Lage, os Drummond e os Guerra. Entre 1899 e 1910 foram matriculados 

vinte e oito alunos itabiranos no Colégio da Serra, entre eles dois jovens que aparecem 

em cena na escrita “boitempo” do poeta: Batistinha e o embaixador Antônio Camilo de 

Oliveira.  

Segundo ainda Jussara França, essa elite itabirana assimilou o espírito do 

século, as idéias francesas, expressando-as no estilo de vida burguês, nas festas, bailes 
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e saraus, que o viajante francês já registrara e o poeta confirmaria na sua escrita 

memorialística. O poema Sobrado de Alfié expressa a imagem desse estilo europeizado 

vivido nos salões itabiranos, onde os senhores das terras e a pequena burguesia 

dançavam as últimas notas do fin du siécle. Diz o poeta num tom de desencanto 

realista:  

(...) 
 
“Ó século glorioso 19, 
reinante no Sobrado, onde a quadrilha 
estronda as tábuas do soalho, mal sabendo 
que outro tempo chegou para levar 
na dança o que é sobrado e contradança. (OC,1992:520) 
 

O autor, em sua escrita da memória, traz à cena dos poemas alguns fatos e 

nomes que corroboram o registro do viajante e da historiadora. Tais registros 

confirmam essa marca de Itabira e assinalam o nível de cultura de seus habitantes, os 

quais, embora perdidos no mato-dentro, tinham o olhar para o mundo. O poeta, com 

sua verve irônica, com seu olhar crítico, coloquialmente nos fala desses personagens 

itabiranos, contando-nos que:  

 
Batistinha vai à Europa, 
vê Paris de antes da guerra, 
vê o mundo e a luz que o mundo tinha. (OC,1992:517) 

 
Ou:  

Regressa da Europa Doutor Oliveira. 
É dia de festa na cidade inteira 
Falou língua estranja, que não percebemos. 
Ergueu nosso nome a pontos extremos.(...) 
Pois quem destes matos foi até Paris 
Honrou nossa terra, deu-lhe mais verniz. (OC,1992:453) 

 
Ou: 

Nosso delegado 
Não é de prender. 
Prefere, sossegado, 
Ler. 
Clássicos latinos, 
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Velhos portugueses, 
A vida ficou sendo 
Estante. (OC,1992:619) 
 

O traço humorístico que Drummond imprime em seus poemas memorialísticos 

constitui um meio para elaborar as fraturas de uma história, de um tempo 

irremediavelmente perdido, que vai ressurgir mediante um olhar voltado para o 

passado, e recriado, não por um “ânimo sereno e reconciliado consigo mesmo”, como 

afirma Merquior, em Notas em função de Boitempo I (1997:69), mas, ao ter 

consciência dessa perda, o poeta manipula-a no jogo textual, buscando controlar o 

“vazio autobiográfico” via encenação poética, por meio de uma “dramatização da 

ausência” ou “atualizando o fato traumático no processo de criação literária.” de que 

nos fala RAMOS (1994:40-41e 45). 

Os itabiranos que saíram de sua terra rumo ao mundo ou aqueles que 

encontraram, nos livros dos clássicos latinos, franceses e portugueses, um modo 

também de saírem daquele mundo fechado entre montanhas não apenas constituem a 

geração da infância do poeta, mas também são seus precursores, à medida que 

deixaram o pequeno burgo natal e viajaram rumo a outras paisagens. 

O menino de Itabira não viajaria rumo à “Oropa, França e Bahia”, nem iria para 

as ilhas do Nanja; sua viagem seria pelas “verdes pastagens” da Biblioteca 

Internacional de Obras Célebres, “tamanho universo que chegou cheirando a papel 

novo”, lugar onde ele se perderia em meio a “cavalarias/ templo de Tebas...entre Apolo 

nu e Vênus nua”. 

No livro Tempo Vida Poesia - confissões de rádio, ficamos sabendo a respeito 

das primeiras viagens literárias realizadas pelo garoto Carlos, em sua ilha itabirana. O 

livro reproduz as conversas de Drummond com sua amiga, jornalista, Lya Cavalcanti, 

pela Rádio Ministério da Educação, em 1953. Conversas que constituíram oito 
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programas dominicais, em que o poeta contou bastante e recordou muito. 

Respondendo à curiosidade da entrevistadora, ele revela quais foram suas primeiras 

leituras, quais foram os autores que lhe serviram de espelho, e 

como é que a ação dos outros se reflete no espírito da gente. 
Para ele“ a vida literária pode ser comparada a uma 
superfície espelhante. Cada escritor que surge e se reflete nele 
é por sua vez reflexo mais ou menos vivo de outros escritores, 
que por sua vez... Em suma, a literatura é um fenômeno de 
imitação ou repetição. Não havendo, por exemplo, o laguinho 
dos suplementos e revistas literárias, como diminui o número 
de poetas! (DRUMMOND,1986:13-14) 

 

A jornalista quis saber quais foram as imagens que começaram a se refletirem 

no seu espelho, no tempo da infância e juventude, naquela ilha do mato dentro, e que 

fizeram dele um poeta. O que o deserto de Itabira poderia oferecer àquele menino 

ensimesmado, que fora “um aluno deploravelmente bom do grupo escolar, que sofreu, 

brigou, amou, desesperou, cresceu?” (OC,1992:1360) 

A primeira reminiscência de sentido literário refletida em seu espelho, a 

primeira emoção que a literatura lhe proporcionou foi a de uma figura de um romance, 

projetada por ele: era a versão infantil de Robinson Crusoé, através das páginas de O 

Tico-Tico, “publicação da maior importância na formação intelectual das crianças do 

começo do século” -  completa o poeta, que num minuto volta a ser menino e diz: 

“quando Robinson conseguiu se mandar da ilha, senti um nó na garganta: eu queria 

que ele continuasse lá o resto da vida, solitário, dominador”. (DRUMMOND,1986:14) 

O menino de Itabira faz o seu périplo dentro da ilha-natal, na solidão do tempo 

itabirano, e se encontra submerso junto ao herói e Sexta-Feira, viajando então outros 

tempos e lugares, antes de partir para sempre (?) de sua da ilha-Itabira. Conclui o 

entrevistado no programa da Rádio MEC: “Não era a solidão ilha que me encantava no 

Robinson, era talvez, inconscientemente, a sugestão poética”.  
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Depois da leitura da aventura do herói inglês, o menino Carlos não seria mais o 

mesmo, e nem o mesmo seria o seu olhar para a ilha-Itabira. “Itabira não é mais a 

mesma depois da leitura de Robinson Crusoé”, reafirma S. Santiago (1982: 94). 

Mas além da revista O Tico-Tico, o que mais a cidade poderia oferecer ao 

garoto que sentia a força da criação literária? Os amigos lhe emprestariam revistas, 

folhetos e livros, como por exemplo o homem do povo, o pedreiro e santeiro Alfredo 

Duval, de “imaginação artística e poucas letras,” que lhe passaria os romances de capa-

e-espada do francês Michel Zévaco. O poeta confessa: “Ingeri capa-e-espada para o 

resto da vida. Não é que eu gostasse realmente daquilo. Mas era matéria impressa, 

tinha a atração dos desenhos coloridos na capa: como resistir, se não havia opções?” 

Segundo José M. Cançado (1993:40), biógrafo de Drummond, o jovem Carlos 

“não se intoxicou à toa daquele mundo esticado e repuxado como uma capa de seda, na 

qual a paixão amorosa e o aniquilamento se alternam como num zanga-burrinho 

enlouquecido”. E completa o autor de Os Sapatos de Orfeu:  

 
Se por ‘falta de opção’, como disse, Drummond ‘engoliu 

capa e espada’ para toda a vida, também por falta de qualquer 
outra alternativa possível a sua lírica amorosa e o aguilhão 
erótico que esteve na origem e também no fim dessa lírica, 
nunca perderam o gume, o fio e a força de ferir por toda a 
vida. (CANÇADO, 1993:40) 

 
Outro amigo, que dividia com Carlito as novidades da capital do país, era o 

farmacêutico Eurico Camilo, considerado o homem mais elegante da cidade. Ele 

assinava duas revistas semanais do Rio, Fon-Fon e Careta, revistas que, a par das 

frivolidades, distribuíam os últimos ecos do simbolismo. Também os derradeiros 

sonetos de Bilac, publicados pela segunda, tinham um grande valor para o poeta, que 

revela:“ Sempre amei Bilac, embora não confessasse no período modernista; é riqueza 
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da minha infância, nas páginas da Careta. E o bom Eurico é quem me emprestava as 

revistas. Eu lia, devolvia, tornava a pedir”.  

Essas revistas lidas e relidas eram também emprestadas por três moças de duas 

famílias diferentes, que as colecionavam. Eram elas Lalá e Zoraida Diniz, filhas da 

professora Dona Marciana, e a amiga Ninita Castilho. Em Repetição, diz o poeta: 

Volto a subir a Rua de Santana. 
De novo peço a Ninita Castilho 
A Careta com versos de Bilac 
É toda musgo a tarde itabirana. (OC,1992:550) 
 

E nas tardes sombrias e frias de sua cidade, o menino mata sua sede de 

descobrir um mundo além das montanhas, lendo a História de Carlos Magno e dos 

Doze Pares de França, as Aventuras de Bertoldo, Bertoldinho e Cacasseno, literatura 

de folheto, que achava deliciosa, pois colocava “a astúcia diante da força, e vencendo-

a; a inteligência graciosa triunfando sobre o arbítrio e a estupidez”, como revela nas 

“Confissões de Rádio”. 

A cidade ainda lhe oferecerá o contato com a literatura brasileira por meio do 

Grêmio Dramático e Literário Artur Azevedo, que, segundo as informações dadas à 

jornalista carioca, era mantido à custa de muito esforço no alto de um velho sobrado, 

onde “a linguagem esforçava-se por ser nobre”. Fala o entrevistado sobre seus 

idealizadores, à página 19 de suas “Confissões”: 

 
Eram homens feitos, interessados em manter a tradição 

de amadorismo teatral que ia definhando. Não sei como acabei 
me metendo entre eles. (...) Meus treze anos não me davam 
condições estatutárias, mas creio que se fez a exceção para me 
admitirem. Pudera, filho de fazendeiro importante, e garoto 
metido a rabiscar coisas... Já então a professora Dona 
Balbina, no grupo escolar que me honro de ter freqüentado 
(nada melhor que a escola pública daquele tempo, 
democrática e levada a sério), identificara em mim não sei que 
embrião de bossa literária, e fiquei com fama de possível 
literato futuro. Talvez isso tenha levado os diretores do 
grêmio, num rasgo de generosidade, a aceitar-me. E lá foi o 
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escritorzinho de calça curta fazer seu discurso de recepção, 
num doze de outubro, botando Cristóvão Colombo, timidez e 
caradurismo no mesmo saco, para enternecimento de meu pai, 
que viajava a serviço e veio de longe no seu cavalinho, para 
ver o brilharete do filho... 

 

Por ter participado dessa instituição cultural de Itabira, Drummond ainda 

confessa à amiga jornalista que, ao ser perguntado por que não se candidatara à 

Academia Brasileira ou à Academia Mineira de Letras, ele assim respondia à 

provocação, com a verve irônica de sempre: “Pertenci à academia de Itabira, e sou fiel 

à sua memória”. 

Além da literatura, o GRÊMIO dava conta de promover espetáculos no Teatro 

Municipal, 

 
essa coisa raríssima nas cidades do interior; uma casa feita 
exclusivamente para teatro, que, não podendo se dar ao luxo 
de receber companhias vindas do Rio ou de Belo Horizonte, 
servia a conjuntos locais de amadores animados de fervor por 
uma arte, que não lhes dava nenhuma recompensa; que lhes 
tomava tempo e exigia dinheiro para o mínimo cenário e 
figurinos.(...) Mas pode-se dizer que o espetáculo funcionava, 
fazia vibrar atores e espectadores, criava aquela corrente 
cálida entre o real e a invenção do palco. 

 
- acrescenta o memorialista à página 22 da referida obra. 

O menino e o adolescente Carlos encontrou, em seu meio natal, no âmbito 

familiar, escolar e social, estímulo e apoio para desenvolver sua vocação literária. 

O pai lhe compra a coleção da Biblioteca Internacional das Obras Célebres, 

atendendo a um insistente pedido do filho, e ainda fora prestigiá-lo na cerimônia de 

posse no Grêmio; o irmão Altivo, que era estudante de direito no Rio, lhe mandava 

jornais, revistas, conduzindo-o à literatura, ao passar-lhe livros de Flaubert e Fialho 

d’Almeida, e ele, então, fica “freguês” de Eça e chega “cedinho” a Machado de Assis. 

O irmão o incentivava “sem blandícias”, fornecendo–lhe os livros, sem pressão ou 

censura. Por meio de diversas veredas, o jovem Carlos caminhava pelo país da 
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literatura; e, com aguda percepção, o velho poeta indaga a si mesmo e à jornalista: 

“Que país é esse, dentro do país em que vivemos, onde tudo se passa mais dentro de 

nós mesmos do que fora de nós?” 

Mas não foi só no contexto familiar ou nas relações de amizade que o garoto 

tímido e ensimesmado encontrou incentivo para viajar pelo país da literatura, para 

continuar sua busca em direção “ao mito literário”. No grupo escolar, escola pública 

“democrática e levada a sério”, a professora D. Balbina já identificara no aluno o dom 

literário e o incentivava a escrever, elogiando seus textos. Este fato é recriado no conto 

Um escritor nasce e morre (OC,1992:1222), em que o menino Juquita, dominado por 

um desejo incontrolável, não consegue segurar a mão que avança para a carteira à 

procura de um objeto. Apertando-o irresistivelmente, com o rosto ardendo e a mão 

veloz, ele narra em dez linhas uma aventura de Turmalinas ao Pólo Norte. A 

professora, D. Emerenciana, notando a “distração” do aluno, interpela-o: “Juquita, que 

que você está fazendo aí?” O aluno, “sucumbido pelo “espetáculo de humilhação” a 

que estava sendo submetido, ficou assombrado, quando ouviu a mestra declarar à 

classe:  -“Vocês estão rindo do Juquita. Não façam isso. Ele fez uma declaração muito 

chique. Continue, Juquita. Você ainda será um grande escritor”. 

E a fama de futuro literato, respaldada pela professora, terá talvez contribuído 

para que o jovem de 13 anos não apenas participasse do grêmio literário de sua cidade, 

mas também continuasse sua travessia rumo a países imaginários, a uma ilha “não 

deserta, embora pouco povoada”, ou ao reino das palavras, “lá onde estão os poemas 

que esperam ser escritos”. 

Na província de Itabira, onde o perfil da serra dominava a paisagem, onde a 

economia agro-pastoril caminhava lentamente ao sopé da mesma, a elite fazendeira 

procurava compensar o descompasso econômico, buscando uma vida cultural mais 
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ativa e mais diversificada, que se manifestava na vivência das artes em geral, como o 

teatro, a música, o cinema e a literatura, através das bibliotecas particulares. A Itabira 

do início do século surpreende-nos por esse claro interesse pelas diferentes 

manifestações artísticas, e o jovem Drummond iniciava sua formação de leitor, sua 

trajetória literária dentro desse quadro cultural, que ora sua cidadezinha natal lhe 

oferecia. 

Além de possibilitar as primeiras viagens ao país da literatura, a cidade lhe 

proporcionaria o contato com a sétima arte, que surgia na cidade pelas mãos do 

dinâmico Eurico Camilo, amigo do jovem Carlos, que agora poderia sonhar com as 

fitas francesas e italianas, na magia das tardes dominicais. Isso acontecia em 1911, 

dezesseis anos após o invento dos irmãos Lumière, quando Itabira inaugurou o seu 

cinema. Nestes tempos de cinema mudo, a tela deveria ser molhada para facilitar a 

absorção da luz e melhor refletir as imagens em preto e branco. Uma orquestra de 

piano, violino, bandolim, flauta e outros instrumentos, executados não só por homens 

mas também por mulheres, harmonizava os enredos das fitas. A organização dessa 

orquestra foi mais um incentivo à vida cultural da cidade, já tradicional em suas 

atividades musicais com a famosa banda “Euterpe Itabirana”. Banda que tocava nas 

festas, tocava nos “enterros dos grandes”, com sentimento e luto orgulhoso a chamado 

do Monsenhor, “a banda valente, acordava o povo e causava pânico a todo mundo”. 

(...) “Novidade igual não houve”, -  completa o poeta-cronista. 

Ao mapear a cidade natal de Carlos Drummond de Andrade, procurei mostrar o 

perfil de um lugar cujos traços geográficos, sociais e culturais estão historicamente 

identificados e datados. Traços que, mediados por diferentes olhares e vozes, tentaram 

captar aspectos complexos de uma coletividade cuja formação e perfil passam 

naturalmente pela realidade física, mineral da paisagem, passam pela política de 
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dominação vinculada à exploração do ferro implantada na região. O processo de 

desenvolvimento econômico da cidade, com seus diferentes ciclos de maior ou menor 

progresso, com seus avanços e recuos, ou com seus momentos de paralisia, refletiram-

se na formação do menino, do jovem filho da terra, nascido em 1902.  

A relação de Carlos Drummond de Andrade com Itabira mais uma vez é 

explicitada em uma carta-resposta, datada de 1977, dirigida à professora M. das Graças 

Lima Castro e a mim mesma, quando ele reafirma:  

 
Sou eu que devo declarar tudo o que devo a Itabira, pela 

impregnação, que sinto em mim, da carga do seu passado 
histórico, da sua paisagem cultural e física, de seu espírito, 
enfim. Com base nessas raízes, e à luz da sensibilidade 
itabirana, é que tem transcorrido minha vida e meu trabalho.  

 

O olhar dirigido à cidade é expresso a partir de diferentes dicções, que se 

revelam na voz do missivista, na fala do cidadão itabirano que reivindica o progresso 

da cidade, como o fez no artigo “Uma cidade de Ferro”, na palavra do cronista-

historiador de “Vila de Utopia”, e, (quase o tempo todo) surge na voz do poeta que 

sobrepaira irremediavelmente às outras vozes e faz com que a cidade, tal qual “uma 

lâmina”, atravesse seus poemas. E Itabira, então, cidade mitificada, se torna 

personagem literária, construída pelas mãos do sujeito viajante, que tenta ver o que não 

pode mais ser visto, como revela o poema Documentário:  

 
No Hotel dos Viajantes se hospeda 
incógnito. 
Lá não é ele, é um mais-tarde 
sem direito de usar a semelhança. 
Não sai para rever, sai para ver 
o tempo futuro 
que secou as esponjeiras 
e ergueu pirâmides de ferro em pó 
onde uma serra, um clã, um menino desapareceram 
e surgem equipamentos eletrônicos. 
Está filmando 
seu depois. 
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O perfil da pedra 
sem eco. 
Os sobrados sem linguagem. 
O pensamento descarnado. 
A nova humanidade deslizando 
isenta de raízes. 
Entre códigos vindouros 
a nebulosa de letras 
indecifráveis nas escolas: 
seu nome familiar 
é um chiar de rato 
sem paiol 
na nitidez do cenário 
solunar. 
Tudo registra em preto-e-branco 
afasta o adjetivo da cor 
a cançoneta da memória 
o enternecimento disponível na maleta 
A câmara 
olha muito olha mais 
e capta 
a inexistência abismal 
definitiva/infinita. (OC,1992:442) 
 

Remeto-me novamente à palavra de W. M. Miranda, que, num estudo sobre a 

poesia da memória em Carlos Drummond de Andrade, ao referir-se a esse poema disse 

com clarividência:  

 
A câmara da memória capta atentamente a paisagem do 

“deserto de Itabira” e vai soerguendo, em play-back, serras, 
sobrados, clã, menino, pensamentos e códigos antes reduzidos 
à inexistência pelo trabalho corrosivo do tempo. Em estado de 
linguagem, renovada geografia pessoal e social então se 
desenha, mapeando o livro de viagens em que se reescreve o 
‘Antigo Testamento do Brasil’ (BT2, p.7) e no qual passado, 
presente e futuro aparecem fundidos. 

 

Uma “renovada geografia”, um espaço, um lugar fundador de uma memória 

filtrada por um olhar que atravessa as páginas de uma história feita de lutas, 

dominações, glória e decadência. 
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Notícia das velhas páginas itabiranas 

 
“De todos os presentes de fim de ano que recebi, o 

que mais me tocou foram os velhos jornais itabirano...” 
 

Na época do jovem Drummond, em Itabira, os jornais surgidos no final do 

século passado e início deste já não circulavam mais. Eram dois semanários: um da 

situação, o Correio de Itabira, de propriedade da Câmara Municipal, e o outro da 

oposição, o Cidade de Itabira, particular. O poeta confirma em suas confissões de 

rádio, à página 31: “Em 1918:1919, não havia jornais lá. A boa tradição da folha 

semanal, política e literária, redigida pelos homens mais cultos da cidade - o bacharel, 

o médico, o escrivão do 1o ofício - tinha acabado.” 

Na crônica “Notícias Municipais”, do livro Passeios na Ilha (1967), ficamos 

sabendo que o Correio de Itabira, um “jornalzinho valente”, era um órgão civilista, 

que reapareceu para defender a candidatura de Rui Barbosa e viveu o tempo da 

campanha desse à presidência da República, campanha vitoriosa no município, que 

pagou com juros altos por esse apoio: o ramal ferroviário, cujo marco inicial chegou a 

ser implantado solenemente, foi adiado por quase quarenta anos. 

Os editoriais do Correio apresentavam um tom elevado e veemente, às vezes 

satírico, e polemizavam com os adversários, como por exemplo o monsenhor Júlio 

Engrácia. A disputa travada em suas páginas era entre o representante da igreja e o 

latinista e escrivão Brás Martins da Costa, que “enfrentou o padre com galhardia, 

chegando mesmo a levar-lhe vantagem”. Para terminar a rixa entre as duas forças 

políticas, através das páginas do Correio, o monsenhor escreveu “uma carta azeda e o 

escrivão em resposta irônica encerra a luta ideológica que ia degenerando em questão 

religiosa”. 
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Mas o menino antigo traz ao presente as lembranças das disputas políticas 

itabiranas, que aos sete anos presenciou e que, na escrita de Boitempo, registra com 

humor. Diz ele em Primeira Eleição: 

MARECHAL HERMES 
e Rui Barbosa 
lá vêm guerreando 
pela montanha. 
(...) 
 
Toda a cidade 
se apaixonando. 
Mas das mulheres 
O voto, quando? 
(...) 
 
Somos de Rui 
os vexilários. 
já tudo rui 
entre contrários. 
(...) 
 
O formidando 
som da vitória: 
ao município 
tamanha glória. 
(...) 
 
Rui vencedor. 
Viva o Brasil 
de Hermes na posse. 
Tosse? Bromil.(OC,1992:620) 

 

Mais uma vez o poeta manifesta sua índole humorística, nesta “crônica/sátira 

das veleidades de purificação do Brasil” no dizer de Merquior (1997:66-67), e reafirma 

a ironia modernista, apresentando o risível como forma de sublimar suas decepções e 

perdas. De forma jocosa, o sujeito expressa o desaponto diante da derrota do candidato 

civilista, a cuja campanha os itabiranos, inclusive o pai do poeta, aderiram com 

entusiasmo. 
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Ao folhear as velhas páginas itabiranas, com emoção, o velho itabirano volta à 

infância, pois os jornais datados de 1910 cheiram a meninice e ele se revê nas ruas, 

subindo nas árvores, “contemplando longamente o perfil da serra, provando o gosto de 

araçás, dos araticuns e dos bacuparis silvestres”, e afirma “tudo isso que o jornal não 

tem, mas que desenrola do jornal como uma fita mágica” - disse o poeta na referida 

crônica.  

Mas os jornais de uma cidadezinha do início do século não tratavam só de 

política: apresentavam também uma feição intelectual, pois nele encontravam-se 

sonetos de A. Camilo Filho, o futuro embaixador Antônio Camilo de Oliveira; crítica 

teatral, que comentava, por exemplo, o drama Abençoadas Lágrimas, e a comédia 

Cautela com as Mulheres. Ainda em “Notícias Municipais”, encontramos o seguinte 

trecho da crítica, publicada pelo Correio: 

 
Abençoadas Lágrimas é um drama que, conquanto fora 

dos moldes da arte moderna, naturalista e documentada, está a 
agradar porque traz ainda esse valoroso cunho moral que 
presidia as obras variadas da dramaturgia portuguesa de 
ontem. (...) Cautela com Mulheres foi uma hilariante comédia 
que fechou a noitada - apagando com seu humorismo 
explosivo a impressão dolorosa que, por vezes, deixa no 
espírito emocional drama daquela natureza (Correio de 
Itabira, 05/01/1910). 

 
Em relação ao Cidade de Itabira, surgido em 1911, sabe-se que era mais 

opulento, tinha o dobro de formato, seis redatores e igual valentia cívica. Saudando o 

cinema recém-inaugurado na cidade, o jornal escrevia: “Já se vai tendo mais gosto 

nesta terra, felizmente aos sábados, e principalmente aos domingos, o cinema é 

freqüentado por uma grande parte da elite itabirana, ávida em conhecer o que é bom e 

finalmente um divertimento que não toma muitas horas durante a noite e que é deveras 

barato (...), informa ainda o cronista à página 625 da citada crônica.  

No início do século, ficamos sabendo ainda pelo cronista, no citado texto, que: 
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A cidade vivia horas de esplendor, embora fosse, 
politicamente, uma cidade sitiada. Os últimos proprietários de 
terrenos auríferos vendiam suas lavras para uma companhia 
estrangeira; o sonho das duas estradas de ferro, a Central e a 
Vitória Minas, ainda não se dissipara; o correio vinha todos os 
dias, a lombo de burro, e podia-se ler na terça-feira os jornais 
cariocas de Domingo...  

 

e, proustianamente, conclui ele a crônica: 

 

Diante desses jornais amarelecidos, sinto-me 
intensamente municipal e nostálgico, e subo de novo a ladeira 
do Bongue, revejo Lilingue, Chico Zuzuna, o velho Elias do 
Cascalho, feiticeiro africano, o poço da Água Santa, os 
coqueiros de espinho na estrada para o Pontal, pequeno 
cemitério do Cruzeiro guardando meus parentes, e o frio das 
manhãs serranas, e as namoradas intocáveis no alto das 
sacadas de arabesco, tudo isso misturado, longínquo, próximo, 
cheirando absurdamente a jasmim - e perdido.  

 

Mas se no tempo do jovem Drummond não havia jornais circulando na cidade, 

não significava que experiências jornalísticas não estivessem acontecendo entre os 

jovens estudantes. Altivo, irmão mais velho do poeta, e Astolfo Franklin criaram um 

jornalzinho simbolista de quatro páginas, cujo título era Maio. Nele, além de textos de 

ambos, havia também um texto de quinze linhas, de um estreante cuja assinatura era 

Wimpl, um pseudônimo bem ao gosto da época .O autor era o estudante Carlos, que, 

em Friburgo, não sabia que acabara de estrear na “imprensa itabirana”. Sua emoção só 

viria à tona no final do ano, quando, ao regressar do colégio, ficara sabendo que 

acabara de estrear nas páginas do jornal Maio. Confessa ele, ainda, à sua amiga Lia 

Cavalcanti que fizera um jornal particular, para si mesmo, e guardava-o bem guardado 

com medo do riso dos mais velhos. E o narrador revela na entrevista radiofônica o 

grande prazer que ele gostaria de ter experimentado: “De qualquer modo, o jornalzinho 

secreto me aparecia como antecipação da única coisa na vida que eu faria com certo 
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prazer: o jornalismo profissional (...) E que não pude fazer como desejava, pois a 

burocracia tomou conta de mim, fiquei sendo jornalista bissexto”. 

Mas antes de se tornar funcionário público, um burocrata nas lides do 

Ministério da Educação, no Rio, Drummond vivera em Belo Horizonte, nos anos 20, a 

experiência jornalística através das páginas do Diário de Minas, órgão oficial do PRM, 

partido que sustentava o governo de Antônio Carlos, e que, apesar de seu aspecto 

conservador, foi o porta-voz dos primeiros vôos do movimento modernista mineiro.  

Em depoimento a CURY (1998:143), o poeta revela: “Eu entrei muito 

devagarinho no Diário de Minas. Degrau por degrau. Pelo seguinte, eu namorava o 

Diário de Minas. Era rapazola que tinha vontade de escrever, de publicar”. Porém, foi 

na redação do Jornal de Minas” que o itabirano iniciou sua experiência jornalística, 

segundo ele um “jornaleco”, ou ainda, um “jornal mais de cavação”. Por motivo de 

baixa remuneração, o jovem fascinado pelo jornalismo deixa o Jornal de Minas e 

procura outro de maior expressão, o jornal Diário de Minas. Às vezes, usando 

pseudônimos como Manoel Fernandes da Rocha ou Guy d’Alvim, Drummond 

realizava seu desejo de publicar suas “coisas” num jornal da capital do Estado, 

escrevendo artigos literários, comentando filmes. Posteriormente, num segundo 

momento, a convite de Alberto de Campos, ele assume o posto de chefe de redação e 

publica as primeiras produções dos jovens modernistas mineiros, apesar da linha 

reacionária do Diário de Minas. 

Na sua escrita “boitempo,” encontramos o poeta encenando essa passagem pelo 

conservador, e por isso mesmo, poderoso, jornal mineiro. Diz ele em “Ode ao Partido 

Republicano Mineiro”: 

 
E nem vês a mim, verme-plantinha, 
tão alto te agigantas. 
Afinal, sem eu mesmo saber como, 
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Por mão de Alberto serei teu redator 
No obscuro jornal que em teu nome se imprime. 
( A perfeita ironia: a mão tece ditirambos 
ao partido terrível, e ele me sustenta). (OC,1992:715) 
 

Em 1929 deixa o Diário e vai trabalhar no Minas Gerais, órgão oficial do 

Estado, como auxiliar de redação e, pouco depois, como redator; em 1933, torna-se 

redator de A Tribuna, diário de vida curta, e ainda trabalha nos jornais Estado de 

Minas e Diário da Tarde, simultaneamente. Drummond se transfere para o Rio, em 

1934, mas só em 1954 inicia a publicação da série de crônicas “Imagens”, no Correio 

da Manhã. Ele se considerava um cronista permanente, que ao comentar o cotidiano 

tomava consciência do mundo, dos fatos, da vida, do amor, e ao falar sobre eles 

procurava imprimir nos seus textos um “possível bom humor, para não aumentar a 

tristeza e a inquietação das pessoas” -  disse ele certa vez.  

Marina Colassanti, que conviveu com o poeta-cronista nas páginas do 

“Caderno B” do Jornal do Brasil, para onde ele foi em 1969, revela em um 

depoimento sobre o amigo: “É a pessoa mais bem informada do mundo. Lê até os 

classificados. Aos 75 anos conhece - e usa -  a última gíria. Já deve estar sabendo a 

moda para esse verão”.  

Em uma de suas últimas entrevistas, Drummond revela: “Burocrata e jornalista 

foi mesmo o que poderia acontecer de melhor na minha vida”. 

O valor que o poeta dava aos jornais estenderá também à sua relação com os 

jornais de sua terra. Jornais que constituíram temas para sua escrita memorialística, 

seja ela em prosa ou em versos. Em uma carta datada de 05/01/75, em resposta a uma 

carta que lhe enviei, junto com alguns números de velhos jornais itabiranos, ele, 

agradecido, me escreveu: 
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De todos os presentes de fim de ano que recebi, o que 
mais me tocou foram os velhos jornais itabiranos com que a 
sua gentileza quis obsequiar-me. Fiquei muito contente. Do 
“Jornal de Itabira” eu já possuía alguns números de 1931, 
porém não esses que chegaram agora. Já “O Itabira” me era 
completamente desconhecido. Fica assim bastante aumentada 
minha coleção de jornais da terra, que me restituem tantas 
imagens da infância e da mocidade. Não falando no material 
precioso que essas velhas páginas fornecem à minha tentativa 
de integrar em poesia o passado itabirano. 

 

Não se sabe se o poeta leu a edição n. 156 do Jornal de Itabira, datado de 16 de 

junho de 1934, que publicara a seguinte nota a respeito de uma de suas obras, que 

acabara de ser lançada, pouco antes de se transferir para o Rio. Dizia a mesma:  

 
Carlos Drummond de Andrade o fino poeta de “Alguma 

Poesia” acaba de publicar o seu segundo livro de versos: 
“Brejo das Almas”. 

O novo livro de Carlos Drummond é edição da sociedade 
Amigos do Livro e embora publicado ha dias, já foi 
consagrado pela crítica, principalmente da crítica emancipada 
dos velhos moldes clássicos. 

O poeta modernista de Minas foi o creador da poesia 
modernista no Brasil, (sic) não é, e jamais há de ser, um poeta 
popular. 

A sua poesia tão suave e tão misteriosa nos seus fluidos 
subtis, reclama leitores inteligentes, com lastro de cultura 
harmoniosa e raffiné. 

Daí se explica porque o poeta mineiro, tão discutido 
entre lideres frívolos, gosa de um invulgar prestígio nos meios 
cultos do país e nos sul-americanos, onde os seus versos são 
traduzidos e figuram nas grandes revistas de arte.(sic) 

 

Portanto, a imprensa itabirana, na década de 30, já noticiava a respeito do 

trabalho literário do filho da terra, registrando o tom modernista de sua poesia e 

referindo-se à reação da crítica “frívola” que ainda se pautava pelos “velhos moldes” 

da tradição literária. 

Os antigos jornais itabiranos realmente serviram de matéria poética para o 

repertório do discurso memorialístico de Drummond, pois encontramos vários 
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exemplos em sua obra, em que o poeta ou o cronista tematiza as velhas páginas da 

imprensa de sua cidade natal. Dentre eles, o poema Imprensa, que constitui um 

exemplo desta afirmação, e que revela mais uma vez o tom irônico do poeta, que tenta 

pelo humor compensar os vazios deixados pela máquina do tempo, que reduz a história 

a uma paisagem de cacos:  

 
 
Nossos jornais sorriem para a vida. 
Trescalam doçura nos cabeçalhos; 
A Primavera. O Jasmim. 
Mas surgem humoristas no jardim:  
O Tira-Prosa. 
E pasquineiros violentíssimos: 
O Raio. 
O Raio irrompe antes da missa de Domingo 
Por baixo de todas as portas. 
E sidera. A manhã 
Ia ser de porcelana-rosa, ficou 
Paisagem de cacos 
E dores revoltadas. 
Onde estão Artur e Teófilo, 
Onde está Francisco Guilherme? 
Estes fundaram a grande imprensa  
Na rua pequena. 
The Times de Londres? 
Le Temps de Paris? 
O Tempo da vila pobre 
Onde só havia tempo, não havia notícias, 
morreu de falta de assunto. (OC,1992:600) 
 

De jardins, de bom tempo, de branduras e de amabilidades, mas também de revolta 

e disputas falavam os jornais itabiranos. A vila, “que não avançava e nem recuava,” não era 

pródiga em fatos jornalísticos. E com o humor drummondiano ficamos sabendo da 

existência da imprensa itabirana, que desde o século anterior tentava sobreviver 

precariamente, sem recursos e pobre de notícias. O poeta busca reencontrar a sua cidade 

através das páginas amarelecidas dos jornais, olha o passado na tentativa de recapturá-lo, 

cruzando história e poesia, fundindo sua história pessoal com a história social de uma 



 62

época, que é o tempo de sua infância e juventude. Lendo as velhas páginas itabiranas, ele 

escreve sua cidade, ampliando a imagem do passado com as lentes do presente e do futuro, 

pois, como disse W. Benjamin: “o passado é diretamente determinado pelo futuro” e a 

memória é capaz de “desencantar o futuro”. 

Com o discurso poético-confessional que perpassa toda a sua obra, Drummond 

transforma Itabira numa cidade de linguagem: ela é a fotografia na parede, a vila de utopia, a 

cidadezinha qualquer, é o mato dentro sem fim, é ainda a ilha robinsoniana que, pelas mãos 

do poeta, navega em águas do passado e do futuro, e é salva do deserto, da destruição, da 

exaustão de suas minas; e encontra-se salva do esquecimento em palavras, em poesia. 

O autor-viajante prossegue na sua tarefa de colecionar cacos e de “pilar lembranças”, 

revelando que:  

Não é fácil nascer de novo. 
Estou nascendo em Vila Nova da Rainha, 
Cresço no rasto dos primeiros exploradores, 
Com esta capela por cima, esta mina por baixo. 
(...) 
 
Não é fácil nascer e agüentar as conseqüências 
vindas de muito longe preparadas 
em caixotes de ferro e letra grande. (OC,1992:444) 
 

O olhar oblíquo que o sujeito lança sobre a sua genealogia está carregado de 

um travo de dor e de angústia. Esquecê-la é impossível, ele está preso a ela em 

“caixotes de ferro e letra grande”. “Por que ficar preso neste nome e neste 

município?” -  indaga o narrador poético. Mas a força genética constitui a argamassa 

da matriz itabirana, estrutura um dos eixos com que ele constrói sua identidade 

pessoal e poética. A história tatuada na pele e a terra tatuada nos sonhos configuram a 

matéria com a qual o poeta opera e reinventa sua cidade e a si mesmo. “Os poetas 

não têm biografias, sua obra é a sua biografia”, afirma o poeta Octavio Paz.  
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Drummond, que com resíduos e cacos fez pasto para a poesia, confessa em 

Coleção de Cacos:  

Já não coleciono selos. O mundo me inquizila (...) 
Agora coleciono cacos de louça 
quebrada há muito tempo. 
(...) 
 
Têm de ser coloridos e vetustos, 
Desenterrados -  faço questão -  da horta. 
(...) 
 
 
O caco vem da terra como fruto 
a me aguardar, segredo 
que a morta cozinheira ali depôs 
para que um dia eu o desvendasse. 
Lavrar, lavrar com mãos impacientes 
um ouro desprezado 
por todos da família. (OC,1992:533) 
 

Ao se referir à escrita autobiográfica drummondiana, Wander M. Miranda 

afirma: 

A recusa do estilo clássico da autobiografia, a favor do 
fragmento e da descontinuidade, expressa (um) percurso de 
perdas e ganhos, fazendo da reminiscência a dobra e a 
desdobra do insignificante, do minúsculo e do particular. O 
memorável advém, pois, de resíduos culturais que o adulto-
criança, na sua situação liminar, articula com a própria 
experiência: o viajante desdobra-se em arqueólogo e 
colecionador. 

 
Ao se distanciar no espaço e no tempo, o memorialista tenta superar a opacidade 

espacial, procurando identificar-se com a paisagem, como expressa na crônica Vila de 

Utopia: “em vão meus olhos perseguem a paisagem fluvial, a paisagem marítima: eu 

também sou filho da mineração, e tenho os olhos vacilantes quando saio da escura 

galeria para o dia claro”. (...) E acrescenta: “eu nunca poderia dizer ao certo se culpo ou 

se agradeço a Itabira pela tristeza que destilou no meu ser, tristeza minha, tristeza que 

não copiei, não furtei”. (OC,1992:1364)  
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Essa tristeza, essa dor, esta marca itabirana foi expressa também por outro 

escritor, o romancista Cornélio Penna, que, apesar de não ter nascido em Itabira, viveu 

muitos anos na terra do poeta, e sentiu, como tantos itabiranos do passado, essa dor, 

essa angústia dos dias e noites do mato dentro. Diz o autor na crônica Itabirismo, 

publicada na revista O Cruzeiro, em 09/X/1937: 

 
 
 
 
Para muita gente a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, 

ou São Paulo. Para mim, a nossa metrópole, de onde tudo 
devia irradiar (e há de chegar esse dia), de onde tudo deve 
partir, é Itabira do Mato Dentro, com a sua cristalização da 
alma brasileira, de sua consciência e de seu princípio 
essencial.(...) Quem melhor do que ela poderá ensinar a arte 
complexa de ser infeliz, a alegre ciência da renúncia e da 
humildade? 

(...) Os homens que vemos caminhar pelas ladeiras 
longínquas, cabisbaixos, com um sonho confuso no olhar, 
aprenderam duramente a viver, souberam dia a dia a têmpera 
crua da minuciosa miséria de seu pão e de sua casas, 
construídas voluntariamente no pior lugar da pedra áspera, da 
grota desesperada. 

 

O “nexo ontológico “espaço /tempo/identidade está explícito no palco textual 

de ambos os escritores. O espaço e suas conseqüências constituem a visão dialética 

sobre os espaços material e ideativo, que segundo SOYA (1993:35) são socialmente 

produzidos e reproduzidos, entrelaçados que estão na geografia social e pessoal. 

Mais que um jogo ambíguo de palavras, existe uma tensão real, um claro-

escuro na relação do poeta com a sua terra, o olhar oblíquo dirigido ao seu passado é 

constituído de queixas, expurgações e amarguras; mas há também nessa escrita 

invocações, evocações, afetos. “Itabira é meu clima, limite e medula”, disse ele na 

crônica Septuagenário (1972). 



 65

Em matéria publicada na página 4 do Suplemento Literário do Minas Gerais, 

por ocasião da morte do poeta, o psicanalista (e poeta) mineiro Hélio Pellegrino 

confirma as palavras do poeta itabirano:  

 
É decisivo o fato de ter o poeta nascido em Itabira(...) 

Sua raiz, nessa medida, toca minério e terra, pobreza e viril 
orgulho, e a cadência de seu passo entra na intimidade das 
veredas, da estrada pedregosa, da pequena venda à margem 
do caminho, em cuja porta ‘Tutu Caramujo cisma na derrota 
incomparável’. 

 

A cidade o forjou e foi construída, reinventada por ele. Confissão e ficção se 

fundem numa tentativa de recompor um desenho de sua terra natal. Terra e 

pensamento confluem nessa fusão, entre o ser e seu dasein –“lugar da verdade do ser” 

-  o poeta traça uma “cartografia itabirana”, codificando as mais diversas imagens da 

cidade: suas casas, ruas, seus tipos humanos, suas manifestações culturais, enfim sua 

paisagem, física, social e humana. E transforma essas imagens em matéria de sua 

poética. O Cauê, Tutu Caramujo, os velhos jornais itabiranos são revividos em poesia. 

No jogo entre o esquecer e o lembrar, entre a memória e a ficção, entre a história e a 

poesia, “o sujeito autobiográfico soletra o disperso” e oscila entre a falta e o desejo de 

recuperar o incapturável, pelas inscrições no espaço textual. 

No estudo de Silvana P. de Oliveira sobre a escrita da memória drummondiana 

em Boitempo, encontramos a seguinte afirmação: 

 
Esquecer para lembrar constitui-se em frase 

emblemática dessa escrita. O narrador drummoniano não é um 
mero contador de história, pois a expressão poética atravessa 
constantemente seus relatos(auto)biográficos. A liberdade 
desse movimento redefine sua poesia e a literatura 
memorialísticas. O subjetivo, o racional, o afetivo e o objetivo 
refutam-se, atacam-se, recuam, nesse espaço onde não há 
nenhuma ordem cronológica fechada e documental e onde o 
vazio e o descontínuo podem se instalar. (OLIVEIRA:1991) 
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Apesar da afirmativa acima, meu trabalho difere do estudo empreendido pela 

pesquisadora da obra memorialística drummondiana, pois ele apresenta uma 

perspectiva linear, constituindo um registro em que o factual se conjuga com o 

literário, em que a voz do cidadão se mescla com a do poeta. Ambas, porém, 

procurando salvar um tempo, um lugar, uma cidade que serviu de palco a um menino, 

que a representou em imagens, pelo jogo das letras, num contraponto entre o esquecer 

para lembrar. 

No final de sua vida, o cidadão itabirano Carlos Drummond de Andrade retorna 

à sua cidade, através das páginas do jornal O Cometa Itabirano. Como num processo 

de “reterritorialização da pátria da infância”, ele reencontra Itabira e procura conjugar 

os tempos imperfeitos e mais-que-perfeitos, fazendo-se presente na terra natal, depois 

de uma “tensão” entre o filho que partiu e não mais a viu, mas que a teceu em letras e a 

perpetuou em palavras. Pelas páginas do jornal, o poeta revisita sua cidade e seus 

conterrâneos, sobretudo os representantes das gerações mais novas que o reconhecem 

como a expressão maior da identidade e da cultura itabirana, voz que projetou sua 

cidade em paisagens as mais diversas, levando-a ao encontro de outras cidades, ao 

encontro de diferentes homens, tornando o burgo itabirano uma imagem conhecida em 

diferentes línguas. 
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Parte II 

 

O Cometa Itabirano 

 

 

 

Que repórteres são esses entrevistando um silêncio?  
(Carlos Drummond de Andrade) 
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No país, os ventos da anistia; na cidade, um Cometa 

 
O ano era 1979. O processo de abertura “lenta, gradual e restrita” acontecia 

dentro dos moldes previstos pelos militares e pela elite tecnocrata que governava o 

país. A anistia estava em andamento, ainda que a passos lentos. Apesar de restrita, 

muitos brasileiros retornavam ao país, que vivia a ameaça de mais um casuísmo com a 

extinção dos dois únicos partidos políticos e o conseqüente arremedo da reforma 

partidária. Mas, mesmo com o autoritarismo ainda vigente, o quadro político 

apresentava novidades: reivindicações, protestos e greves surgiam no cenário brasileiro 

sacudindo os alicerces do AI-5 ainda em vigor. 

“Algo novo acontece”. -  assim dizia o artigo O Brasil Hoje, publicado na 

página 2, de O Cometa Itabirano, jornal que acabava de surgir em Itabira, que, como 

outras manifestações em todo o país, ansiava para que o pequeno ponto luminoso 

detectado na paisagem nacional intensificasse sua luz com maior clareza.  

Dentro desse contexto de uma abertura vacilante, jovens itabiranos que tinham 

vivenciado nas universidades a experiência da repressão perceberam a importância de 

continuar sua militância política e, assim, contribuírem com o processo de 

redemocratização do país. A forma encontrada para essa participação mais atuante 

aconteceu através das páginas de um jornal, ainda que do interior de Minas. Surge 

então, na paisagem itabirana, um veículo que iria de uma forma ou de outra contribuir 

para a implantação das liberdades democráticas e falar de um modo diferente a uma 

cidade em torno dos cem mil habitantes, cuja maioria se orgulhava da presença 

dominadora da grande empresa estatal, a Companhia Vale do Rio Doce.  
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No ano anterior ao lançamento do jornal, era criado na cidade o cine-clube 

Lima Barreto, uma iniciativa dos jovens que sentiam a necessidade de se organizarem 

em torno de idéias que contribuíssem para ampliar o debate político, via educação e 

cultura, sobretudo na periferia, nas comunidades de bairros. A comunidade itabirana já 

começara, desde os fins da década de 60, a se organizar através do trabalho da diocese, 

liderada por D. Marcos Noronha, que em 1965 tornara-se seu primeiro bispo. Itabira 

passava por uma mudança em sua estrutura econômico-social, a partir da criação dos 

grupos de reflexão que foram desaguar nas importantíssimas Comunidades Eclesiais 

de Base, as Cebs. Clubes de Mães e Grupos de Jovens surgiam e anunciavam um clima 

de rejuvenecimento, de idéias novas que começavam a circular na cidade.  

Nesse momento de transição nacional e de transformações estruturais na 

sociedade itabirana, em que idéias novas começavam a soprar o pó bolorento das 

velhas idéias, é que irá surgir um jornal alternativo, cuja proposta central era contribuir 

para o debate de novos temas, lançando luzes em diferentes focos, mediante as 

exigências desses tempos novos que chegavam para o país, para Itabira. 
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“Um jornal de Itabiranos para Itabiranos” 

 

Neste contexto nacional e local, (re)surge na cidade do poeta “um jornal de 

itabiranos para itabiranos” ou ainda “um jornal de política, idéia e cultura”. Os jovens 

recém-formados, ou ainda estudantes universitários tomados pelos ares da “esperança 

equilibrista”, estavam dispostos a realizarem um projeto político-cultural através das 

páginas de um jornal alternativo. 

O Cometa chegava, então, nos rastros de um outro tempo cuja poeira 

encontrava seu contraponto no acomodamento daqueles que resistiam às 

transformações e defendiam o status quo, vivendo à sombra da serra cada vez mais 

“pulverizada”.  

Era novembro e o itabirano mais notável acabara de completar 77 anos. O 

primeiro editorial do jornal traz como epígrafe seus versos: “uma rua começa em 

Itabira,/ que vai dar no meu coração”... Logo no início, os editores justificam a 

presença da fala do poeta afirmando que dois motivos “facilmente compreensíveis” 

balizavam a razão dos versos drummondianos: o primeiro constituía uma forma 

concreta de homenagear “a figura incrível que é Carlos Drummond de Andrade”, e o 

segundo estava expresso nos versos, pois todas as pessoas envolvidas com a 

elaboração do jornal “possuem em suas vidas uma rua itabirana que aponta para o 

coração”. 

Nesse editorial, o grupo de rapazes que se propusera fazer o jornal apresentava 

seu ideário de ação, seu compromisso com a comunidade, tendo em vista “alternativas 

de participação no processo social da cidade”, sem pretender “representar ou ser porta-

voz de qualquer corrente ou grupo”. Dizia ainda o editorial que a criação de O Cometa 

Itabirano surgia da “necessidade premente de romper o bloqueio existente na imprensa 
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itabirana que se manifesta de acordo com os donos dos jornais, seguindo o critério de 

anunciantes e do eventual grupo que se acha no poder político”. 

Percebe-se, então, a clara intenção dos editores de fazerem um jornal 

independente e diferente do que então se fazia na cidade. Um jornal contra a corrente, 

aberto a todos que quisessem se manifestar e expressar suas idéias em prol do 

progresso da terra “que mais divisas fornece ao Brasil”, de acordo com a voz corrente 

de políticos em épocas de eleição. Era uma “semente” que precisava do apoio daqueles 

que se interessassem em trabalhar “para o bem-estar social, para o desenvolvimento 

político, econômico e cultural de nossa gente”. -  assim concluía o editorial. 

A primeira pessoa a ser entrevistada foi o bispo diocesano, D. Mário Teixeira 

Gurgel, que em um longo depoimento expressava seu ponto de vista sobre a cidade, ele 

que, naquele momento, vinha sendo alvo de uma campanha de setores conservadores 

da cidade. 

 
A cidade de Itabira me dá a impressão de ter muitos 

pontos positivos e muitos negativos. Eu começaria pelos 
pontos negativos. Neste aspecto Itabira é uma cidade marcada 
pela presença da grande indústria que por si mesma traz como 
conseqüência a presença também de um número muito grande 
de empreiteiras e com isso uma grande imigração. (...) 
Conseqüentemente o que menos Itabira tem é itabirano. E os 
itabiranos não têm também como último ideal ser prefeito de 
Itabira não, mas ser superintendente da CVRD. De modo que a 
companhia se tornou mais importante que a cidade. Isso faz 
com que a cidade fique marcada pelo desinteresse coletivo 
pela cidade. Isso é o ponto mais negativo.  

 
E acrescentava mais adiante: “Não é mais a companhia que vive em função da 

cidade, mas a cidade que vive em função da companhia. Então o interesse não gira 

mais em torno da cidade.” (...) “Não há uma personalidade, não há” -  concorda o bispo 

com a opinião dos entrevistadores.  
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Ao analisar com agudeza a realidade político - econômica de Itabira, o líder da 

igreja tocara num ponto crucial da realidade itabirana: a dependência econômica da 

cidade a uma única grande fonte de trabalho. A dominação da grande empresa era total 

na vida itabirana, e o povo, submetido ao poder absoluto da CVRD, estava 

completamente nas mãos da política de tudo retirar e pouco dar em troca.  

As opiniões de D. Mário foram pontuais e repercutiram bastante. O jornal 

prenunciava a linha crítica e independente que iria se acentuar a cada número, 

acarretando com isso polêmicas, incompreensões de parte da sociedade que queria ver 

o quadro político - social inalterado. 
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O cidadão e o poeta nas páginas do Cometa 

 

Sente-se no ar um cheiro especial, (...) é cheiro muito 
particular, entendem, fácil de sentir, difícil de explicar. Eu o 
chamaria de cheiro de mudança. 

 (Carlos Drummond de Andrade) 
 

 

E dentre as várias repercussões do número 1, uma de extremo valor viria logo 

em seguida da rua Conselheiro Lafaiete, no Rio de Janeiro. Em um cartão datado de 

dezembro do mesmo ano, e publicado no número 3, Carlos Drummond de Andrade 

manifestava ao editor de O Cometa Itabirano, Lúcio Vaz Sampaio, a grata surpresa 

pelo aparecimento do jornal, reconhecia o “espírito independente”, elogiava a 

diagramação, a impressão, e considerava “excelente” a entrevista com D. Mário 

Gurgel, lamentando ter de concordar com ele, que “as pessoas se interessam mais pela 

Vale do que por Itabira”. Finalizando, ele estranhava que a cidade, com mais de 100 

mil habitantes, ainda não tivesse uma boa gráfica e precisasse enviar seus jornais a 

Belo Horizonte para serem impressos. 

No entanto, o velho itabirano julgou o jornal “um tanto drummoniano em 

demasia”, pois, além da citação do editorial, O Cometa fazia uma chamada na capa 

sobre o 77o aniversário do poeta e publicava a carta datada de 1977, dirigida à 

professora Graça Lima Castro e a mim mesma, agradecendo-nos a homenagem que lhe 

fora prestada, há dois anos passados, quando da ocasião dos seus 75 anos. Os editores 

também pediam uma divulgação maior da obra do poeta como cobravam “das 

instâncias culturais da cidade tornar o 31 de outubro uma data de grande significado 

cultural para Itabira”, pois, naquele ano de 1979, ela passara “em brancas nuvens”. 
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O poeta tinha razão: aparecera muito no Cometa. Mas a sua observação pouco 

adiantou, pois, a partir de então, raro seria o número em que algo relativo a ele não 

fosse publicado nas páginas do “pasquim itabirano”. Era esse o nome dado àquele 

“jornaleco” que a cada número começava a mostrar realmente a que veio. Com a 

linguagem coloquial, dinâmica e irreverente como foi (e continuava sendo) a de seu 

precursor carioca. 

O Cometa “riscou o aparente mormaço existente no céu itabirano”, dizia o 

editorial no número 2, cujo título era Ó nóis aqui de novo! -  esse editorial iniciava-se 

com versos do poema Caçada. A transcrição dos versos é pertinente para mostrar 

como os olhares começavam a se entrecruzar entre o poeta e os jovens itabiranos, 

revelando uma voz que se fazia uníssona frente à realidade e aos destinos de Itabira. 

 
Nada acontece 
na cidade. O último crime 
foi cometido no tempo dos bisavós. 
Ninguém foge de casa, ninguém trai.  
Repetição de cores e casos, ó bolor 
da vida longa, no chão pregada a oitenta pregos!  
As pessoas se cumprimentam, se perguntam 
sempre as mesmas coisas, esperando 
Lentas confirmações 
Milimetricamente conhecidas. 
Ai, tão bem educadas, as pessoas. 
Que fazer, para não morrer de paz? (OC,1992:598) 
 

Para não ver o mesmo de sempre, para não cruzar os braços e assistir à derrocada 

final, aquele grupo de jovens itabiranos decidiu participar efetivamente da história da 

cidade, criando um jornalzinho que se mostrava “atrevido” já no seu número de estréia. 

No número seguinte, o editorial dizia:  

A aceitação e o reconhecimento da população itabirana 
pelo nosso trabalho se traduziu nos mais diversos tipos e 
maneiras de manifestações: pessoas se dispuseram, 
gratuitamente, na venda direta do jornal (fato inédito, sem 
dúvida, nesta cidade!), em doações espontâneas (afinal 
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precisamos de grana pra fazer o jornal, não é, amigos?), 
através de telefonemas, comentários de esquina, das cartas que 
recebemos, das críticas (sim, elas existiram felizmente), de 
avaliações e sugestões. 

 

O olhar que o poeta lançara sobre a cidade natal, através da sua escrita 

memorialística, confluía com o olhar dos jovens diante da realidade itabirana nos anos 

80. Naqueles idos de transição política para o país, para Itabira, mais uma vez a 

palavra drummondiana era referência para se entender melhor um outro tempo 

itabirano, que, apesar das transformações físicas, econômicas e sociais da cidade, 

indicava uma acomodação da maioria de seu povo à sombra protetora da Grande Mãe, 

que viera trazer o progresso na década de 40. 

A mesmice das coisas, os repetidos cumprimentos, a mesma apatia iria agora 

conviver com a surpresa, a polêmica e a irreverência. Questões outras seriam 

abordadas e o jornal pretensamente queria que elas fossem discutidas nas esquinas, nos 

barzinhos, nos sindicatos, nas escolas, nos ônibus que levavam ao trabalho os 

funcionários e os operários da Vale. Mas, mesmo riscando a paisagem itabirana, o 

Cometa publicou apenas cinco cartas de leitores, em sua 2a edição, sendo que uma 

delas veio de Teófilo Otoni (MG), com os cumprimentos de seu bispo pela entrevista 

de D. Mário Gurgel. 

Mas os jovens jornalistas de Itabira reafirmavam no mesmo editorial: 

 
Não seria de todo em vão, alertarmos mais uma vez 

sobre o papel a ser cumprido pela imprensa, quer das capitais, 
quer do interior, que se diz livre e independente, que assume 
ser porta-voz dos interesses do povo, da necessidade de se 
visualizar um caminho onde o “fazer jornalismo” signifique 
assim assumir a perspectiva de transformação radical. Este é o 
nosso projeto, nosso intento, nossa luta, nosso sonho. 

 

Era época do natal, o último dos anos 70, na primeira página, O Cometa junto 

com as esperanças de um novo tempo, trazia o poema O que fizeram do Natal em que 



 83

drummondiamente ficamos sabendo que “as filhas das beatas/ foram dançar ‘black-

botton’/nos clubes da cidade. 

À medida que o jornal, custosamente, se afirmava dentro da comunidade 

itabirana, como imprensa alternativa, polemizando, recebendo aprovações e criando 

desafetos (“Aqui desfilarão os bons e os maus” é a epígrafe do no 4, que ironicamente 

remetia ao rival “O Passarela” -  jornal cuja forma e conteúdo revelavam seu perfil 

extremamente tradicional), a participação do cidadão Drummond nas páginas do 

Cometa se fazia sob diferentes formas. 

Pode-se constatar a sua presença como colaborador do “alternativo” itabirano 

através de três dicções: primeiramente, ele apareceu como colaborador a partir de 

transcrições de alguns textos, já publicados na grande imprensa, em jornais como O 

Correio da Manhã e o Jornal do Brasil; o outro modo de participação, agora mais 

direta, constituiu-se na correspondência enviada aos editores do jornal, como cartões e 

cartas e, finalmente, o poeta/cronista envia textos inéditos, em prosa ou em forma de 

poemas, ao jornal “meio bandido do interior de Minas”, como certa vez escrevera um 

leitor.  

A primeira matéria de autoria do mais novo colaborador do Cometa foi uma 

crônica publicada no então Correio da Manhã, de 26/09/1953, cujo título era “Luis 

Camillo, itabirano”, e a transcrição da mesma foi feita no n. 4, em março de 80. O 

texto referia-se ao seu amigo de infância Luís Camilo, que já morrera, e Drummond 

elogiava-lhe a inteligência e a sabedoria, dizendo que  

nas manhãs frias da serra, num começo de século hoje tão 
irreal como nos tempos mais remotos e lendários, o via, 
descendo a comprida rua Santana em demanda da aula do 
velho “mestre” Emílio, que ensinava Português, Francês e 
Matemática e sobretudo energia e bom senso. Também o 
diviso, noutras horas, permutando comigo os semanários 
ilustrados do Rio que cada um de nós devorava, porque eram 
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as primeiras manifestações de um vago universo literário, por 
nós pressentido. 

 

O Cometa inaugurava a presença de Drummond em suas páginas, graças ao 

apoio dado pela Prefeitura, que queria participar da “novidade” da imprensa itabirana 

de uma forma mais criativa e menos burocrática, como, por exemplo, com a 

publicação de balancetes e decretos, e ainda trazia à luz para as novas gerações a 

palavra do poeta, em forma de uma elegia em prosa dedicada a um amigo que com ele 

convivera na infância e na juventude pelas ruas de Itabira. 

Nessa edição vamos encontrar também uma biografia de Drummond, escrita 

por Selma B. Chvidchenko, redatora da revista Manchete, da Bloch Editores, enviada 

espontaneamente aos editores. Dentre várias informações mais ou menos conhecidas, a 

autora nos conta:  

 
Desde cedo o povo de Itabira não compreendeu bem o 

seu filho mais famoso. Quando Carlos tinha 12 anos, já íntimo 
de nossos maiores poetas prosadores, desmentiu em público 
um colega que insistia que eram dele uns versos que mostrava. 
Carlos falou e provou: os versos eram de Raimundo Correia. 
Mas o povo não podia engolir a segurança do rapazinho que 
conhecia Raimundo Correia de cor, achando-o mentiroso. 

 

E a última página trazia a crônica “Vila de Utopia”(OC.1992:1359), mais uma 

homenagem ao aniversariante e a evidência de que a ligação do jornal com o velho 

itabirano se fazia de forma cada vez mais definitiva. O Cometa continuava a confirmar 

a importância da presença da palavra daquele que passaria a ser deliberadamente a 

figura de maior vulto em suas páginas. Através delas, o cidadão Carlos Drummond de 

Andrade retorna a sua cidade numa relação de amizade em que uma admiração mútua 

se estabelecia a cada nova edição. Mediante tamanha visibilidade, outro cartão era 

enviado aos editores e publicado na edição seguinte, um número especial, que 
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comemorava o primeiro aniversário do jornal. Drummond falava do “susto”, de ver 

“sua cara deste tamanho na capa do Cometa”, como também falava da “generosidade”, 

“da benevolência”, e referia-se a “uma corrente de compreensão e afetividade”, 

reiterando ainda o desejo de que o Cometa continuasse a ser “um órgão crítico e 

vigilante, aberto às novidades”. Entre o velho itabirano e os jovens filhos da terra, 

estabelecia–se uma ligação cada vez maior de cordialidade e de respeito mútuo. A 

identidade entre eles era reafirmada no editorial “Em torno do aniversário d’O 

Cometa”, pois o pensamento do conterrâneo distante e o dos rapazes do jornal tinham 

como eixo de contato a cidade de Itabira, sua realidade e seus problemas econômico–

sociais, seu passado, seu presente e seu futuro, em suma. 

O Cometa encontrou no poeta itabirano claras ressonâncias, encontrou uma voz 

que se somou à da turma de jovens que sofria incômodas inquietações, que analisava, 

indagava e questionava “esta vida que nos foi dada para viver”, como afirmava o 

mesmo editorial. Além disso, o velho itabirano viu no “jornaleco”, um espaço para o 

reencontro com sua terra, tendo a oportunidade de trazer às suas páginas um pouco 

mais do passado, da história de Itabira, além de ter um meio de poder manifestar suas 

preocupações com a Itabira do presente. O Cometa trouxe a voz do cidadão que 

sempre se manifestou a favor das causas da terra, sempre se preocupou com o destino 

da cidade, pois permanentemente esteve informado sobre tudo o que nela acontecia. 

Pelas páginas de um jornal “alternativo”, “a meio a dinamites, a pó de minério, asfalto 

e destruição”, o menino antigo retorna à paisagem natal, com sua voz lúcida, amiga, 

itabirana.  

Ainda nessa edição há uma matéria cujo título é “Ideologia política de Carlos 

Drummond de Andrade”, de autoria de Arp Procópio de Carvalho, ex-aluno do poeta 

no Ginásio Sul-Americano, e de quem mais tarde, no Rio de Janeiro, se aproximaria 
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em função do contato de ambos com O Cometa. Em seu texto, o autor, contumaz 

correspondente d’O Cometa, mostra, a partir de uma seleção de versos e trechos de 

crônicas do poeta, a ideologia neles evidenciada de modo claro e irrefutável. Partindo 

da afirmação de que a obra literária drummondiana em prosa e em verso foi a mais 

virulentamente atacada e incompreendida, sendo mesmo objeto de riso e mofa, Arp 

Procópio repete a opinião do “penetrante crítico” Otto Maria Carpeaux, ao considerar 

Drummond o maior poeta do Brasil, e faz coro com Antonio Candido, que vê no autor 

de Fala, Amendoeira “um admirável prosador-cronista, contista e ensaísta”. E o 

colaborador do jornal, então, procede ao esboço do levantamento do ideário político do 

cidadão itabirano Carlos Drummond de Andrade, dizendo: “Verdadeira vocação 

política, em seu mais elevado sentido, Drummond, após as indefinições literárias dos 

primeiros tempos, passa a ser escritor de intensa participação em defesa dos mais 

agudos temas de interesse popular, fazendo jus ao título de ESCRITOR PÚBLICO”. 

Ao discorrer sobre a vocação política de Drummond, que se manifestava em 

forma de “suave e discreta pregação, firme e coerente, como bom itabirano”, de seu 

ideário político, Arp Procópio cita versos como “Não serei o poeta de um mundo 

caduco” e refere-se à decepção do poeta, pela militância, em um momento posterior à 

fase getulista, momento em que o autor de Claro Enigma se afasta, entediado com os 

acontecimentos, e toma por lema o dístico de Paul Valéry: “Les événements 

m‘énnuient”. Buscando ainda os versos de a “Cidade Prevista” e a crônica “Coisas de 

Graça”, o colaborador do Cometa mostra o ideário político drummondiano, que bebeu 

nas águas do anarquismo desde quando 

 
o garoto no belo sobradão azul do Largo de Cadeia ou melhor dizendo da Rua 

Municipal, lia os jornais da época, férteis em comentários sobre o assunto, bem como 
os viridentes volumes da “Biblioteca Internacional das Obras Célebres” que seu pai, 
complacente e solidário, comprara para seu menino sequioso de saber.” “Isso ele 
confessa - continua Arp - de través, tão do jeito dos Andrades: franco, mas 
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dissimulado.(...)Sou anarquista. Declaro honestamente./.Espanto, susto. Como? O 
quê? Por quê? Explica essa besteira./ A solução é a anarquia./ Sou./ Com muita 
honra. Mas vocês que são? /Vocês são uns carneiros/ de lã obediente./Zombam de 
mim. Me vaiam: Anarquista/a-nar-quis-ta - a-nar-quis-ta! (Medo de mim oculto em 
gozação?)/ O bicho mau, o monstro repelente/ Conspurcando os jardins de Santo 
Inácio? Avançam. Topo a briga. Me estraçalho/lutando contra todos. Furor mil./ 
Morro ensangüentado. /Não. Não mato algum/ Nem me tocam sequer. /Negro e veloz, 
chegou a tempo/ o padre, e me salva do massacre,/ porém não do apelido: Anarquista. 
(Esquecer para Lembrar-pág.95)- (O Cometa, n. 10) 

 

O rastreamento ideológico na obra do poeta continua ainda por vários exemplos, 

e o autor do artigo, acrescenta: (...) “e o nosso itabiranozinho, tímido mas intimorato, 

já enfrentava os riscos de luta por seu ideais, como depois, no transcorrer de sua vida, 

tem sucedido várias vezes, como é tradição dos Andrades e da vivência 

drummondiana”. O ex-aluno e amigo do poeta faz uma síntese sumária da poética do 

itabirano ao afirmar que Drummond é: 

 
nosso POETA MAIOR, como tal proclamado pela unanimidade da Crítica;nosso 

ESCRITOR PÚBLICO, pela sinceridade de sua luta, em defesa das causas populares;/ 
um lutador otimista, franco e de grande coerência;/ um itabirano autêntico, que 
discretamente reconhece /’um nexo entre Itabira e a substância de sua obra’ pois 
verdadeiramente só conheço minha terra natal, dois ou três bois a caminho da roça, 
posto que ‘uma rua começa em Itabira, que vai dar no meu coração’/’censor 
sarcástico do sistema instaurado no Brasil, com a vitoriosa quartelada de 1o de abril 
de 1964”. 

 

Assim concluía o articulista e amigo do poeta, Arp Procópio, cuja emoção 

impedia uma avaliação mais consistente da poesia drummondiana. 

Pela primeira vez era publicada na imprensa de Itabira uma análise da obra do 

poeta, tendo em vista a linha ideológica de sua escrita, sendo o autor da matéria um 

“quase” itabirano, que aqui passou parte da juventude e que chegou a conviver, em 

1926, com ele, como seu aluno nas aulas de português e geografia. Mais uma vez O 

Cometa realizava a importante tarefa de trazer à comunidade itabirana a voz do poeta, 



 88

suas idéias, suas crenças e a visão crítica de outros pensadores a respeito dessa obra 

que “de tudo tem um pouco”, como quer HOUAIS no prefácio de Reunião (1974).  

Transcrições de crônicas, de poemas, de pequenos textos, cartões escritos pelo 

poeta; uma resumida biografia de sua vida, um pequeno ensaio sobre a obra, 

reportagens, ainda charges e capas –tudo isso, nas páginas de um jornal itabirano, 

revestia-se de grande significado na relação Itabira/Drummond. A cidade recebia seu 

poeta de volta, passava a conhecê-lo melhor, pois a sua presença no meio de sua gente 

se dava a partir de diferentes formas, e o distanciamento entre o filho e a terra-mãe 

diminuía, suavizando assim a tensão que ele mesmo, certa vez, trouxe à baila na 

crônica ”Septuagenário”, publicada no Jornal do Brasil, em 11/72. Diz o menino 

antigo de Itabira:  

 
Falei em finezas itabiranas, e leio aqui e ali que há um 

velho, insolúvel desentendimento entre Itabira e seu menino de 
70 anos. Não é possível. Entendo bem minha cidade, cuja 
reserva herdei. A quem me acusar de ingrato porque lá não 
apareço há muitos anos, direi que não preciso rever Itabira 
para estar em Itabira. Nela estou desde que nasci. É meu 
clima, limite e medula. Ainda que quisesse não saberia 
arquivá-la. Cidade de zona de mineração, com seus vales de 
história e sombra, sua psicologia, seu mistério renitente à luz 
do sol, acompanha a gente por toda a vida. Portanto, nada de 
fofocas, meus senhores e minhas senhoras. 

 

Neste depoimento, o cidadão e poeta toca o nó górdio da sua relação com a 

cidade, ao referir-se à “tensão” que existia entre ele e sua terra devido ao afastamento 

físico de Itabira. A saída do jovem que deixara seu berço natal devido a circunstâncias 

diversas, a questões de ordem familiar, profissional, e que, por razões as mais 

convincentes, afirmava que não voltaria mais à sua terra, realmente era um fato que 

poucos itabiranos entendiam. Além disso o famigerado verso da “fotografia na 

parede”, tão mal interpretado, tornou-se um motivo a mais para aumentar a 
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incompreensão dos conterrâneos em relação a esse distanciamento físico de 

Drummond, em relação à falta sentida pela cidade da presença de seu filho mais 

importante. Ao colocar a foto de Itabira no seu apartamento carioca, ele queria 

cristalizar a paisagem de sua infância e juventude, pois o retrato na parede foi sempre 

vivo e não apenas uma imagem nostálgica. Fixando-a permanentemente em suas 

retinas, o itabirano sabia do impossível retorno à cidade de sua infância e juventude, 

pois homem e terra, ao serem atravessados pelo tempo, não são mais os mesmos. A 

mudança é interior e exterior, o processo individual e coletivo é inexorável, e a roda da 

vida tudo devora, só restando a palavra como testemunho e imagem do que foi, é e 

será.  

A viagem de Drummond rumo ao “mundo grande” foi para sempre, mas o 

menino do mato-dentro de fato não saiu de sua terra, pois o cidadão continuou ligado à 

realidade e aos problemas de Itabira. O poeta em seu livro de despedida (1996:20-21) 

publicado postumamente, também reafirma a eterna ligação com a cidade, escrevendo 

uma outra canção, agora na voz do migrante, que revela: 

 
Quando vim de minha terra, 
se é que vim da minha terra 
(não estou morto por lá?), 
a correnteza do rio me sussurrou vagamente 
que eu havia de quedar 
lá donde me despedia.” 
(...) 
 
Quando vim da minha terra, 
Não vim, perdi-me no espaço, 
Na ilusão de ter saído. 
Ai de mim, nunca saí.(...)  
(FAREWELL, 1996:20-21). 
 

A cidade - espaço das marcas e dos marcos - constitui o espaço fundador e 

fundante. “Clima, limite e medula”- como ele mesmo já dissera na crônica 
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“Setuagenário” (1972) . Itabira, como Zora de Calvino (1990:19), é “a cidade que não 

se elimina da cabeça”. A cidade natal representava para o poeta “o destino de uma 

lembrança”, com seus significados e significantes. São imagens fortes que ressoam da 

antiga paisagem - a serra, a mina, a casa, as ruas, eis a cartografia itabirana, eixo e roda 

na paisagem da memória do poeta-migrante, que partiu sem sair.  

Em sua última entrevista, dada ao jornalista Geneton M. Neto, dias antes da 

morte da filha Maria Julieta, publicada no caderno “Idéias” do Jornal do Brasil 

(08/08/87), Drummond fala assim da terra natal:  

 
Tenho uma profunda saudade e digo mesmo: no fundo, 

continuo morando em Itabira, através dos meus pais e meus 
irmãos, todos lá nascidos e todos já falecidos. É uma herança 
atávica, profunda, que não posso esquecer. Mas a atual Itabira 
eu mal conheço. Não vou lá há anos. Exatamente por isso: 
Porque a Itabira que conheci, na qual nasci, passei a infância 
e um pouco da minha mocidade é completamente diferente da 
atual. A minha era uma cidade de 4 mil habitantes, se tanto. 
Hoje tem mais de 100 mil habitantes.  

 

Realmente a Itabira do presente não correspondia às imagens da velha cidade, 

fixadas em suas retinas. Ele pouco se identificava com ela, soterrada que estava 

debaixo do pó da hematita; sua sensibilidade de velho itabirano e seu olhar de poeta 

não encontravam ressonâncias nessa outra Itabira, que ele não queria ver, nem 

conhecer de perto. 

De fato, Drummond não viu a Itabira de cem mil habitantes por razões claras e 

compreensíveis, mas a cidade foi até ele em diversos momentos, através não só de 

jornais, de correspondências, mas sobretudo, do contato pessoal que ele tinha com seus 

conterrâneos. E pela palavra, sob diversas formas, em diferentes discursos e veículos, o 

poeta, o cidadão participou ativamente da vida da cidade, expressando seus pontos de 

vista, idéias e sentimentos a respeito dos interesses de Itabira. Pela palavra, ele 
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registrou seu apreço pelas coisas da terra, suas preocupações com a realidade social, 

cultural e econômica do município. Tendo como único poder a palavra, sobretudo a 

escrita, o poeta itabirano procurou defender as causas de sua cidade, mas sobretudo 

procurou preservar sua história e suas tradições, escrevendo-a poeticamente, 

registrando-a com a marca inconfundível de sua letra, de sua escrita. 

 

 

Foto que registra o encontro dos jovens itabiranos e jornalistas do Cometa  
com o poeta em sua casa, no Rio, em março de 1981. 

 

Foto: Humberto Sampaio Martins da Costa 
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A visita 

 
“E aconteceu aquilo que seria inevitável. A turma do COMETA foi conhecer 

pessoalmente o Poeta”. Assim começa a matéria que noticia o encontro dos jovens 

jornalistas de Itabira com Drummond1. A visita, articulada anteriormente por um outro 

jovem itabirano, residente no Rio, aconteceu numa manhã de muito sol, num sábado, 

no dia 14 de fevereiro de 1981. Num clima ameno, de descontração, a conversa 

mineira durou três horas, em meio a muitas gentilezas, e o assunto girou inicialmente 

em torno do trabalho de O Cometa, o qual o poeta declarara vir acompanhando 

atentamente, e ter percebido nele “uma linha coerente no que tinha sido feito até 

agora”- acrescentando: “Um jornal irreverente e com uma linha crítica como a que 

vocês estão fazendo, deve encontrar sérias dificuldades para sustentação, não?” 

E Drummond começou a falar sobre a cidade, confirmando mais uma vez como 

estava a par da realidade itabirana, preocupado com os destinos de sua terra. Assim ele 

se manifesta:  

 
uma cidade vivendo exclusivamente da monoindústria, nunca 
poderá estar tranqüila quanto a seu futuro. A relação de 
dependência passa a ser muito grande. Na ocasião em que se 
tornou possível a implantação de uma siderurgia no Brasil, 
lutei para que a mesma fosse implantada em Itabira. Mas os 
diversos interesses da época impediram que tal acontecesse, 
terminando por ser implantada em Volta Redonda. 

 

Drummond retoma aqui o antigo sonho do itabirano de ver sua cidade sediando 

uma indústria de transformação, e não apenas ser uma grande mina, onde a riqueza 

retirada, não-renovável, ao se esgotar prenuncia um futuro sombrio para todos. Desde 

o início do século, discutia-se a possibilidade de se implantar em Itabira uma grande 
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indústria, uma empresa, vislumbrada pelos itabiranos e futuristicamente imaginada 

pelo autor na crônica Vila de Utopia.  

Mas com os olhos voltados para o presente, o itabirano mais notável continua a 

falar sobre sua preocupação com os destinos da cidade natal e se defende de certas 

acusações de alguns conterrâneos pouco informados, dizendo: 

 
Muitos me acusam de omissão por Itabira. Ora, sou um 

poeta, não exerço nenhum mandato político. O itabirano deve 
cobrar posicionamentos de deputados que conseguiram se 
eleger através dos eleitores da cidade. Eles é que têm a 
obrigação de fazer algo, de gritar, de protestar nas 
Assembléias. Minha profissão é de jornalista. E sempre que 
alguma denúncia chega a meus ouvidos, eu procuro repercuti-
la através dos jornais onde escrevo. 

 

Esta questão à qual o poeta se refere realmente fazia parte do imaginário de 

alguns itabiranos, que viam na fama e prestígio do conterrâneo uma forma de poder 

maior do que a do poder constituído, pois mesmo o poder da palavra pública do poeta, 

não lhe outorgaria meios para resolver as questões econômicas da cidade. Confundiam 

o reconhecimento literário dado à obra do poeta com poder político, o qual ele não 

tinha, por mais amigos influentes que tivesse. Mas sabe-se que, em todas as ocasiões 

em que ele pôde intervir de alguma forma para contribuir com alguma proposta de 

ajuda à comunidade itabirana, ele o fez.  

Outros assuntos são ventilados naquele encontro em Copacabana, e a velha e 

sempre presente questão foi colocada em pauta: “você voltará à Itabira?”  

E a resposta veio em forma de tantos motivos justos, de tantas razões óbvias 

que prescindiam de ser enumeradas pelo jornal. Antes de se despedir, a turma conversa 

com a família Drummond: D. Dolores, Maria Julieta e seu neto Pedro Augusto. “Foi 

                                                                                                                                                                
1 Os jovens itabiranos que visitaram o poeta foram os jornalista de O Cometa Itabirano: Carlos 
Cruz (diretor); Lúcio Vaz Sampaio (editor); Altamir José S. de Barros; Humberto S. Martins 
da Costa; e os itabiranos Walter S. Gazire, Marcelo Sampaio e Roger Meirelles M. da Costa. 
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mais ou menos isto ou tudo isto. Num clima alegre e cordial, ficamos em companhia 

do itabirano Carlos Drummond de Andrade durante três horas. (...) Saímos leves.”- 

conclui assim a matéria sobre a visita tão imaginada e ao mesmo tempo tão óbvia. O 

“antiqüíssimo itabirano”, assim se referia a si mesmo, recebia, em sua casa, jovens 

conterrâneos que, como ele, tinham Itabira no início e no meio do caminho, que, como 

ele, tinham o olhar voltado para uma rua onde passaram e ainda passam homens, 

mulheres e crianças tentando vencer a “derrota incomparável”. 

Não era a primeira vez que um grupo de pessoas da cidade iria visitar o poeta. 

Em 1972, por ocasião do seu 70o aniversário, uma comitiva, da qual fazia parte o 

prefeito municipal, foi ao Rio, com o objetivo de convidar o poeta para ir a Itabira, 

onde lhe seriam prestadas homenagens por ocasião de seu aniversário2. Alegando 

compromissos anteriormente assumidos, Drummond agradece o “generoso convite” e 

envia uma mensagem gravada aos itabiranos. Suas palavras foram divulgadas à 

comunidade itabirana, através de um boletim que trazia as seguintes palavras:  

 
Se fazer anos em si não é uma coisa muito alegre, no 

meu caso, no momento, eu sinto uma compensação 
extremamente confortadora, que é a oportunidade que me deu, 
de manter um contato mais direto com minha Cidade. Porque 
estão aqui, agora, em nossa casa, o Prefeito Padre Joaquim 
Santana de Castro, acompanhado de um grupo de estudantes, 
e. também, de meu querido e dileto amigo Embaixador Antônio 
Camilo de Oliveira. 

Vieram com espontaneidade generosa convidar-me para 
ir até Itabira, onde se farão excessivas e extremamente 
generosas homenagens à minha pessoa, pelo fato de eu estar 
fazendo anos. 

Devo dizer que nunca deixei de ter Itabira em minha 
lembrança, sempre ela me acompanhou e me acompanha, 
mesmo porque não seria fácil, não seria possível desligar-me 
de uma Cidade, de uma terra que deixa uma marca tão 
profunda naqueles que ali nasceram. É como que um destino: 
SER-SE ITABIRANO PARA TODA A VIDA.  
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E Drummond agradece mais uma vez comovido a todos os itabiranos “que me 

honram com a sua bondade” e diz acompanhar com o maior interesse o 

desenvolvimento cultural de Itabira, com seus cursos universitários e com “sua 

mocidade cheia de vida, de imaginação, de talento criador”. 

Fechando a edição n.14, O Cometa transcreve na última página um texto da 

autoria de Maria Julieta Drummond, que trazia o título “Meu Pai”, extraído do seu 

livro “Um buquê de alcachofra”. 

E o leitor do jornal ficava assim conhecendo um pouco mais do homem que, 

segundo sua filha, inventava brincadeiras chaplinescas, fazia passeios dominicais ao 

Cemitério São João Batista, aos morros e favelas cariocas, e que lia histórias para ela, 

criando “uma atmosfera lúdica, em que ternura e humor, o possível e o impossível se 

entrelaçavam”. 

Na edição seguinte encontramos outra correspondência de Drummond. São 

agradecimentos à “invariável, generosa e confortadora simpatia com que o Cometa 

distingue este velho itabirano, ausente crônico da cidade” e se refere à honrosa visita, 

fazendo uma retificação na matéria publicada sobre o encontro no Rio. Diz ele que não 

lutou pela implantação de uma usina siderúrgica em Itabira, porque não tinha meios 

para fazê-lo, pois ainda não militava no jornalismo e não tinha, “como não tenho até 

agora”, “influência capaz de modificar as coisas”. E explica que, já no Correio da 

Manhã, em outro momento, se esforçou para que “a Cia Vale do Rio Doce cumprisse 

os seus estatutos, transferindo para Itabira a sua sede, arranchada docemente no Rio de 

Janeiro”. Finalizando a carta, o velho itabirano reafirma sua esperança nas novas 

gerações e vê O Cometa como “posto avançado” para que continue a lutar “por amor à 

nossa Itabira”. 

                                                                                                                                                                
2 Na comitiva, além do então Prefeito Municipal, estavam os estudantes Marta Caldeira, 
M.Luísa Drumond Lima e José Augusto M. Coutinho. 
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Mas houve um outro momento, precisamente em 1975, em que o poeta 

participou de forma clara e inequívoca na defesa dos interesses de sua cidade natal. Foi 

durante a realização da campanha da candidatura de Itabira ao título de “Cidade 

Educativa”. Tratava-se de um concurso realizado sob os auspícios da OEA, que 

deveria escolher uma cidade em Minas para receber propostas e projetos a serem 

desenvolvidos na área educacional. 

Nessa ocasião, então, foi pedido ao poeta que escrevesse um texto, apresentando 

razões e argumentos que defendessem Itabira, para que ela pudesse sair vitoriosa nesta 

disputa. A comunidade, acreditando na seriedade da proposta, se empenhou ativamente 

na realização de um conjunto de tarefas, dentro de um processo que durou vários 

meses, até a divulgação do resultado final. Uma das tarefas a serem cumpridas pela 

equipe responsável pelos trabalhos era a elaboração de uma edição de um jornal, que 

apresentasse a cidade à comissão, que iria julgar os méritos ou não das duas 

candidatas. (A outra concorrente que participava do processo de seleção era a cidade 

de Itaúna).  

E foi, pois para essa edição especial que o itabirano de maior renome se dispôs a 

participar do projeto, escrevendo um artigo, cujo título era: Por quê? Num tom 

claramente ideativo, o poeta traça o perfil de sua cidade, conjugando fatos passados de 

sua história econômica e cultural com a realidade da Itabira da década de 70. A cidade 

vivia o momento de expansão da Companhia Vale do Rio Doce, com a modernização 

da usina de extração do minério e a conseqüente automatização da mesma, 

investimentos da estatal dentro da política econômica nacional de “Brasil Grande”.  

O discurso do autor utilizado para defesa da candidatura de Itabira foi pautado 

a partir de informações passadas a ele de forma excessivamente benévola, em que se 

realçaram alguns projetos ainda tímidos, sobretudo na área educacional. E o poeta, a 
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partir destes dados ufanistas, em que o desejo supera o factual, em que o sonho vai 

muito além do real, escreveu um texto em defesa de Itabira, com passagens como as 

que se seguem. A linha mestra do mesmo girou em torno da questão chave: “Por que 

Itabira merece o título e as responsabilidades conseqüentes de Cidade Educativa?” E 

os argumentos apresentados por ele vão desde as condições físicas da paisagem, a 

situação econômico-social do município, até as suas tradições culturais. Eis, então, o 

que disse o itabirano de longe, ao responder àquela questão-síntese apresentada no 

título:  

 
Porque (Itabira) oferece condições excepcionais para o 

desenvolvimento da educação global, em virtude de sua 
própria constituição física. (...) O fato de possuirmos a maior 
reserva de ferro da América determinou o destino social de 
Itabira. Este destino foi melancólico e frustrado enquanto o 
imenso potencial de riqueza permaneceu inexplorado.  

A verdadeira vida do município começou, afinal, no dia 
em que se tornou positiva a exploração técnica de suas jazidas. 
A partir de então, Itabira passou a ser unidade produtiva de 
relevo nacional, pela soma de divisas que proporciona ao 
País, e de projeção internacional, como fornecedora, ao 
mundo, de matéria-prima essencial à civilização. 

 

E o tom elogioso do filho em defesa da terra natal continua quando afirma:  

Desta maneira, pôde a cidade revitalizar sua tradição 
cultural e humanista, aplicando e atraindo recursos em 
proveito de um sistema de ensino que vai da escola pré-
primária ao nível da universidade. Este sistema acha-se em 
fase de expansão.(...)  

Itabira atual, com suas instalações industriais, seu 
mercado de trabalho, sua variada mão-de-obra, seus 
interesses criados pela movimentação econômica, suas 
necessidades impostas por essa mesma movimentação, suas 
possibilidades de cidade-laboratório, é a própria imagem da 
escola integrada, ou cidade-educação.(...) Aqui se forma uma 
geração preparada para o desafio do homem contemporâneo, 
chamado a conciliar, em síntese criativa, desenvolvimento 
material e progresso moral, riqueza e beleza, segurança e 
alegria. 
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E o poeta continua o seu discurso de cunho extremamente ufanista sobre a 

antiga e a atual Itabira, dizendo que o passado passou a ser um elemento de incentivo à 

criatividade do itabirano, pois o século XIX tinha sido um momento de grande 

desenvolvimento econômico e cultural para a cidade, apresentando uma imprensa 

liberal, uma escola agrícola pioneira e fábricas de tecidos. Finalizando seus 

argumentos, diz:  

Estes, entre muitos outros exemplos, que encheriam 
páginas, ilustram a continuidade da linha cultural e 
empreendedora, que agora encontra recursos e estímulos para 
atingir o máximo de produtividade. 

Tudo em Itabira presente é convite à realização da 
personalidade humana em termos de relação com o mundo e 
para o bem coletivo”. (...) “Velha cidade-nova - chamemo-la 
assim. Cidade do futuro, sem miragem. O que já se fez, o que 
se está fazendo, é bastante para inspirar confiança no projeto 
de uma Cidade Educativa em que até a natureza colabora para 
o seu êxito, e cujo fator inapreciável é ainda a criatura 
humana, em sua fé no trabalho e seu ideal de paz geradora de 
um mundo melhor 

 

Confiança, fé e colaboração constituíram a tônica daquele momento em que se 

esperava que algum benefício pudesse vir de fora para uma cidade que, até então, via 

seus recursos minerais irem embora e muito pouco ficar. O itabirano poeta cumprira 

seu papel de ser uma voz a mais, ou melhor, ser a voz mais significativa da campanha 

em prol de sua terra. Naquele contexto de reivindicações de um título, ainda que meio 

vago, o discurso adequado ao momento era certamente aquele usado pelo poeta: o de 

realçar os aspectos positivos da história itabirana e deixar de lado questões conflitantes 

que ele tão bem conhecia. O escritor fez valer-se do único instrumento de que 

realmente dispunha para defender os interesses de Itabira: a sua palavra lúcida e 

precisa, mas, agora, devido aos interesses em jogo, sua escrita se pautava por um tom 

idealizador, em um discurso encomendado, feito sob medida, para os interesses do 

momento.  
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O título tão almejado finalmente foi dado à cidade, mas o que ele representou 

na prática é uma outra história, à qual, em outro momento, o poeta se referiu.  

 

 
O poeta e o editor do Cometa Itabirano, Lúcio Vaz Sampaio, no encontro no Rio. 

Foto: Humberto Sampaio Martins da Costa 
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Uma avenida: dois nomes 

 
Durante a visita no apartamento de Copacabana, um dos muitos assuntos sobre 

os quais os itabiranos conversaram constituiria o primeiro passo de uma campanha que 

O Cometa iria empreender, atendendo a um pedido estrito do poeta. Dirigindo-se, com 

a peculiar discrição, ao editor do jornal, ele manifestou o desejo de que se alterasse o 

nome da avenida Carlos Drummond de Andrade, substituindo-o pelo de Carlos de 

Paula Andrade, seu pai. O filho alegara que não via sentido em receber a homenagem 

que lhe tinha sido dada em 1967, quando o vereador Renato Sampaio apresentou à 

Câmara Municipal o projeto de dar o nome do poeta a uma avenida, localizada na área 

central da cidade. E agora, anos depois, Drummond expressava seu desejo para que 

fosse feita a reparação, pois ele alegava que o pai, não o filho, era merecedor da 

homenagem, devido aos serviços do mesmo prestados à comunidade. Se há mais de 

meio século os poderes competentes não lhe tinham feito justiça, depois de tanto 

tempo o poeta encontrava no Cometa Itabirano, um porta-voz para liderar a campanha 

pela substituição do nome da avenida.  

Em fevereiro de 1982, o editor do jornal recebia uma carta do poeta, em que ele 

agradecia a nota publicada pelo Cometa, sugerindo a mudança do nome na via 

itabirana. Diz textualmente o poeta: 

 
Fiquei gratíssimo a vocês pela lembrança. Nada me será 

mais agradável do que ver o nome do meu Velho numa placa 
de rua em Itabira. Isso porque, independente de sentimento 
filial, que conta para mim mas que não pode servir de critério 
para atos oficiais, acho que ele merece a homenagem. 

 

E o filho fala dos serviços prestados pelo pai à cidade e de sua visão 

progressista dentro da “moldura de seu tempo”. 
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Os esforços dos editores do Cometa para a realização da proposta de alteração 

dos nomes foram insistentemente empreendidos durante todo o ano, junto a 

autoridades, especialmente no âmbito da Câmara Municipal. 

Ao ser apresentado no plenário da Câmara, o projeto da vereadora Nitinha 

Drummond não foi aprovado, devido sobretudo à alegação de alguns vereadores de 

que a mudança de nome da avenida acarretaria prejuízo aos moradores, principalmente 

aos comerciantes que tinham ali instaladas suas casas comerciais. A reação do poeta, 

em outra correspondência dirigida ao editor, foi a seguinte: “Sobre o caso do nome da 

avenida, soube que o relator do projeto o impugnou, pelo prejuízo que a mudança de 

denominação traria aos moradores do local. Achei justa a alegação”.  

A compreensão e a “elegância” do velho itabirano diante da decisão dos 

vereadores não impediu que seus jovens amigos continuassem a investir na idéia de 

realização da vontade do filho, em reconhecer a contribuição dada pelo pai em prol do 

desenvolvimento da comunidade itabirana no início do século. 

Como já havia um projeto da administração municipal para ampliar a avenida 

Carlos Drummond de Andrade, pois ela constituía uma ligação importante com 

novos bairros, definiu-se, então, que a esse novo trajeto dar-se-ia o nome de Carlos de 

Paula Andrade. Assim o nome do filho estaria ligado também ao nome do pai em 

uma das principais artérias da cidade natal. Considerando tudo isso, os representantes 

do povo acharam por bem aprovar o projeto. Solução conciliadora, pois o Carlos 

antigo, como cidadão, havia trabalhado em prol do progresso da antiga cidade do 

mato-dentro. Dentre várias melhorias empreendidas com a ajuda do velho Andrade, 

uma delas foi a doação de um altar lateral à antiga Matriz, que na década de 70 viria a 

desabar. Esse fato constituiu tema de uma crônica do poeta, publicada em novembro de 

1970, cujo título era: “A Matriz desmoronada”. Nela o cronista relembra a imagem da 
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velha igreja itabirana, que o antigo menino considerava imensa, e que, por “especial 

tolerância do sacristão”, ele, garoto subia por uma escada difícil e contemplava, “junto 

ao sino enorme, o adro lá embaixo, as pessoas pequeninas, lá embaixo: glória!” E 

revela: “Aquele altar lateral foi o pai do menino que doou; o prestígio familiar paira 

como incenso, embalsamando a nave. Quando morrermos, iremos direto para o céu, 

sem contestação”. Mais uma vez a ironia drummondiana presente, ao traduzir não só as 

perdas e as destruições, mas ainda a visão crítica diante de sua condição de filho de 

fazendeiro, pertencente à elite itabirana, cujos privilégios chegavam até as alturas do 

reino de Deus. Utilizando-se de humor sem ser cáustico, o narrador fala do fim das 

coisas que ele, criança, pensava indestrutíveis; mas constata que tudo passou, e que sua 

história, mais uma vez, se desfaz em pó, junto com a matriz que acabara de vir ao 

chão. 

Em sua edição 52, de 14/09/83, O Cometa publica o texto “Meu Pai”, em que o 

filho agradece a homenagem prestada a Carlos de Paula Andrade. Eis as suas palavras: 

Em decisão unânime, a Câmara Municipal deu a uma 
avenida de Itabira o nome de Carlos de Paula Andrade. O ato 
conforta o coração do último filho vivo desse itabirano, 
falecido em 1931. Representando os seus descendentes até a 
terceira geração, manifesto os agradecimentos da família aos 
dignos vereadores, especialmente a Nitinha Drummond e José 
Braz Torres Lage, autores da iniciativa agora convertida em 
lei. Estendo a gratidão aos valentes redatores de O Cometa 
Itabirano, que deram ressonância pública ao projeto. 

A colocação do nome do velho Andrade em placa de 
logradouro de sua cidade natal foi ato de justiça e resgatou um 
esquecimento de mais de meio século. Vários itabiranos de seu 
tempo e outros surgidos depois, igualmente merecedores, 
foram alvo dessa homenagem pública. Não competia a seus 
filhos pleitear tal medida, tanto mais quanto um deles, o Dr. 
Altivo Drummond Andrade, também exerceu mais tarde a 
vereança. 

Fui surpreendido, em 1967, por generosa iniciativa de 
Renato Sampaio, então integrante da Câmara, que propôs 
fosse dado meu nome a uma rua. Embora comovido, fiz-lhe ver 
a inconveniência da idéia, que desobedecia ao preceito 
tradicional de só se reverenciar com homenagem desse tipo a 
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pessoas já falecidas que fizessem jus a tanto. Apesar do meu 
pronunciamento, criou-se esta situação paradoxal: o filho que 
por circunstâncias da vida, não tivera oportunidade de servir à 
comunidade itabirana no dia a dia da convivência e do 
trabalho, recebia indevidamente o preito devido ao pai que por 
longos anos se empenhara em contribuir com seu esforço 
produtivo, e com a sua atividade pública nesta mesma 
Câmara, para o ressurgimento de Itabira, então mergulhada 
em triste abandono. 

Eu desejaria que a atual avenida com o nome do Carlos 
mais moço passasse a ter o nome do Carlos antigo. Isto não foi 
possível, mas de qualquer modo, a ilustrada Câmara pesou os 
serviços de meu pai a Itabira e reconheceu-os através da lei 
aprovada em 2 de agosto de 1983. Deixo aqui registrado em 
meu nome, o nosso profundo reconhecimento. 

 

Este depoimento do poeta que nos conta uma outra história familiar não dilui a 

história em que as tensões e conflitos se apresentaram na cena do texto literário, em 

sombras da figura paterna representadas nas imagens do “bronze do Pai”, das “botas 

do Pai” e das “escrituras do Pai”, imagens que constituíam a armadura que separavam 

pai e filho. Mas o pátrio poder, as tábuas da lei mineira se fundem com o sentimento 

filial de reconhecimento e admiração; o débito para com o pai, entrevisto na tensão de 

sua poética, se conjuga com a homenagem sugerida pelo filho aos amigos itabiranos. A 

homenagem ao pai (morto) expressa um desejo do filho, que como no poema “A 

Mesa” quer comemorá-lo, apesar de ele constituir-se na imagem de “um pai grandioso 

e onipotente, esmagador do filho gauche”- conforme nos diz Ruth Silviano Brandão 

no estudo “A última ceia do pai” (1996:135). 

E na véspera do 81o aniversário do poeta, em 30 de outubro de 1983, o novo 

trecho da avenida era inaugurado com bandas de música, declamações de poemas, com 

o discurso pronunciado pelo editor do Cometa. O evento ainda contou com a presença 

da vereadora, autora do projeto, e do prefeito municipal, que reconheceu, “neste gesto, 

a justa homenagem que a comunidade itabirana prestava ao cidadão, Carlos de Paula 

Andrade, agora, perenemente nome de uma rua, de uma avenida, que vai desaguar no 
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coração do Poeta”- assim terminava a matéria publicada no Cometa sobre a 

inauguração da nova avenida. 

Uma carta dirigida ao prefeito José Maurício Silva, agradecendo a sanção da 

Lei que dava à nova avenida o nome de seu pai, seria publicada, com as seguintes 

palavras: “Esse ato de justiça conduz meu pensamento à antiga Itabira, e nela revejo 

pessoas e sítios que me cercaram na infância”. Um telegrama e posteriormente um 

cartão dirigidos a Lúcio Vaz Sampaio encerrariam a campanha de quase dois anos 

promovida pelo jornal, que de acordo com o poeta constituiu “numa vitória 

indiscutível do nosso “Cometa Itabirano” (grifo meu). Era o sonho do poeta tornado 

realidade, pela persistente e ativa campanha de seus amigos itabiranos.  

E a edição n.55, na semana do aniversário do poeta, trazia na capa, em outra 

criação de Genin, o perfil do aniversariante, sentado em cima do nome do jornal, bem 

como várias frases, reflexões do poeta sobre a velhice retiradas de “O avesso das 

Coisas”. No alto da primeira página, havia a seguinte manchete: “O COMETA pede 

licença ao Estado de Emergência e comemora o Aniversário do POETA! Na seção 

COMENTANDO, Lelinho Assuero terminava sua dica, referindo-se à inauguração do 

novo trecho da avenida, dizendo: “Vai ser assim que Itabira vai lembrar do Poeta na 

passagem de seu aniversário”. 

Mas antes desse presente–homenagem ter sido oferecido ao poeta no seu 81o 

aniversário, no ano anterior, o Cometa, ao realizar o I Salão de Humor de Itabira, 

havia prestado uma homenagem ao poeta, com grande repercussão, pois o prêmio do 

concurso, em nível nacional, levava o nome de Carlos Drummond de Andrade. Em 

carta enviada ao jornal em 30/07/82, Drummond, além de agradecer as informações 

sobre troca dos nomes da avenida, confessa não querer “muita zabumba” pela 

passagem dos 80 anos e agradece a iniciativa de pessoas amigas que pretendiam 
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homenageá-lo. Entretanto, em relação à idéia do I Salão de Humor, ele concorda, 

dizendo: “ótima iniciativa”, e reafirma a idéia com um incisivo: “Topo”. 

Com a data de 31 de outubro de 1982, o Cometa apresentava mais uma capa de 

seu chargista de plantão, que desenhara o poeta soprando velas, encimadas no número 

80, sobre um bolo formado pela lombada de várias de suas obras. A página 2 

transcrevia o clássico No meio do Caminho; e na página 11, a crônica Notícias 

Municipais. Nela o poeta, dentre outras coisas, dizia que havia recebido notícias da 

cidade natal através de uma coleção de jornais mais velhos e que começava a 

compreender a atitude de Machado de Assis quando “ao responder a alguém que lhe 

dizia serem feias certas coisas do Rio”, ele, Machado, dissera: “São feias, mas são 

velhas”. E o poeta sente o cheiro de meninice naquelas páginas amarelecidas e teme 

que elas se rasguem, “porque a fibra de papel se gastou como a fibra humana”.  

Na contracapa, a foto sorridente do velho poeta e a frase: “No fundo, eu 

gostaria de ser um humorista” e, ainda, o convite da Prefeitura Municipal de Itabira 

e do Cometa Itabirano para a comemoração dos 80 anos do Poeta, visitando o I Salão 

Nacional de Humor de Itabira. O texto do convite dizia que os organizadores dessa 

“divertida manifestação político-cultural” reconheciam a importância das eleições de 

15 de novembro e admitiam que existiam motivos de sobra para unir as expressões do 

humor nacional ao evento eleitoral. Acrescenta que, além dessas razões, o fato da 

comunidade itabirana estar homenageando o poeta, “este nosso mais jovem 

octogenário!” 

O cartaz do concurso criado pelo chargista Ricardo apresentava a caricatura do 

poeta bem descontraído, com uma mão segurando o paletó jogado nas costas e com a 

outra colocando seu voto na urna. No discurso de abertura do Salão, o Prefeito 

Municipal, Milton Dias dos Santos, diria:  
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Cartaz de divulgação do I SALÃO Nacional de Humor de Itabira.  
Reproduzido na última página de O Cometa Itabirano, n. 32 – setembro, 1982. 
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Carlos Drummond de Andrade, em razão de quem 
acontece este nosso encontro com irmãos brasileiros de quase 
todos os estados do país, não poderia ter de seus conterrâneos, 
homenagem mais significativa. Mestre do humor e da ironia, 
que sabe ver, como ninguém, o fino traço das intenções 
ocultas, se aqui pudesse estar, na certa se empolgaria. 

 

O discurso oficial reafirmava a índole humorística do poeta, que concordou de 

pronto com o pedido de emprestar seu nome ao I Salão de Humor realizado em sua 

cidade natal. Afinal, como disse o cartunista Reinaldo, do velho Pasquim carioca: 

“Drummond e humor têm tudo a ver”. Ele assim se expressou em nota no seu jornal: 

“Fui a Minas, para ser jurado no I Salão Nacional de Humor de Itabira, terra de 

Drummond. E descobri que Minas ainda há. Itabira, pelo menos, há. (...) o Prêmio 

Carlos Drummond de Andrade homenageou o poeta sem muita cerimônia e com muita 

naturalidade, afinal Drummond e humor têm tudo a ver”. (O PASQUIM/nov. 1982) 

Dizendo que 82 foi um “ano ímpar”, o Cometa, em janeiro de 83, publica mais 

um cartão do homenageado, que dizia:  

 
Ao prezado Carlos Cruz e a toda a turma valente do 

“Cometa”, jornal que deu a Itabira uma vibração nova, e que 
me honrou dando o meu nome ao concurso de humor. Num 
abraço geral e afetuoso. O comovido agradecimento do 
octogenário”. Carlos Drummond de Andrade - Rio, dezembro, 
1982. 

 

Assim o retorno do poeta à cidade acontecia sob várias formas, por meio de 

vários caminhos, tendo o Cometa assumido um papel de linha de frente nessa volta do 

filho à terra-mãe. Cumprindo uma proposta acenada desde o seu primeiro número, o 

jornal se transforma no principal palco de encontro entre o cidadão/poeta e as novas 

gerações de itabiranos. O encontro no Rio, a realização do Salão de Humor, a 

campanha pela alteração do nome da avenida, a chuva de poemas nos 80 anos do poeta 

e a constante presença do itabirano mais notável nas páginas do jornal constituem 
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momentos em que a amizade e a admiração dos jovens jornalistas pelo velho cidadão 

de Itabira iriam se manifestar de modo inconteste.  

Antes que 1984 chegasse com as previsões de um mundo desolado e dominado 

pelo totalitarismo, entrevisto por George Orwell, vinha do Rio de Janeiro um cartão 

pedindo a cópia do discurso proferido pelo editor Lúcio Vaz Sampaio durante a festa 

da abertura da nova via itabirana. Em anexo, uma “maravilha”, um poema inédito do 

“velho itabirano”. O poema era Lira itabirana, publicado em página inteira, na 

contracapa do jornal. Outra forma de agradecer aos editores, como também de dar 

ressonância a um sentimento que cada vez mais crescia em meio à comunidade 

itabirana diante da desativação paulatina das atividades da Companhia Vale Rio Doce, 

que se dirigia rumo a outras regiões do país, sobretudo em direção a Carajás. Eis o 

poema:  

Lira Itabirana 
 
I 
O Rio? É doce. 
A Vale? Amarga. 
Ai, antes fosse 
Mais leve a carga. 
 
II 
Entre estatais 
E multinacionais, 
Quantos ais! 
 
III 
A dívida interna. 
A dívida externa 
A dívida eterna. 
 
IV 
Quantas toneladas exportamos 
 De ferro? 
Quantas lágrimas disfarçamos 
Sem berro? 
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Itabira: filha do capitalismo selvagem 

 
No poema inédito, Lira Itabirana, enviado ao Cometa, o poeta revela um 

sentimento de angústia, de abandono e de perda da cidade diante da política 

implantada ao longo do tempo pela Companhia Vale Rio do Doce. Sentimento de 

expropriação, de exploração e de menos valia projetado durante todos os anos da 

extração do minério de ferro. As vozes que no passado calaram ou foram caladas 

diante do poder da máquina devoradora da riqueza da terra surgiam agora na voz 

daquele que sempre percebeu e pressentiu o destino da sua cidade. 

É pertinente aqui voltar um pouco à história da implantação da CVRD em 

Itabira, para compreendermos melhor os sentimentos do itabirano, de modo geral, e do 

cidadão Carlos Drummond de Andrade, em particular, diante da política implementada 

pela empresa durante mais de quarenta anos. 

Recorro à obra Os Homens de ferro - Estudo sobre os trabalhadores da Vale 

Rio Doce (MINAYO, 1986:36-37), que clara e competentemente traça um perfil da 

empresa, de suas relações com a cidade e com seus trabalhadores, cognominados “os 

homens de ferro”. Trabalhadores também conhecidos, no início das atividades da 

Companhia, como “homens fichados prá quebrar pedra a muque”. A autora cita em seu 

livro vários depoimentos de operários e funcionários da Companhia, em que se percebe 

muitas vezes uma ambigüidade nos sentimentos em relação à empresa, como opiniões 

conflituosas sobre a sua atuação desde o período de sua implantação em terras 

itabiranas. Diz uma dessas vozes: “Um dia de junho, na hora do almoço, a cidade foi 

invadida por uma fila de muitos caminhões. Era a CVRD. era o progresso que 

chegava”. 

É preciso salientar as duas óticas que subjazem à visão do itabirano diante da 

chegada da Vale e diante da política de mineração implementada por ela. A visão da 
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elite local, dos donos da terra, sobre a nova realidade econômica de Itabira que se 

prenunciava era de que se tratava de “uma invasão do espaço vinculada à sensação de 

perda do poder e de uma dominação irremediável”. Como revela um destes antigos 

itabiranos, citado por MINYO: “Ou a gente deita na linha do trem e impede que ele 

chegue à boca da mina, ou a gente não pode fazer mais nada”. Pensamento que 

expressa a consciência da espoliação de um bem econômico não renovável e a 

impotência política de determinar o uso dessa riqueza agora sob o domínio de uma 

estatal.  

E a pesquisadora ainda acrescenta: 

 
Diferentemente de outras cidades mineradoras que 

nascem e se consolidam com o processo de extração, Itabira 
tem uma longa história anterior. Sua perplexidade frente à 
chegada da “Vale” se deve talvez à recusa cultural de se 
deixar transformar numa vila sem passado, em que o sítio 
urbano se confunde com a mina, além do fato do choque de 
interesses entre os grupos de poder local e a empresa que se 
instala.  

 

Em contraposição, a visão da população trabalhadora revela uma esperança 

diante da oportunidade de trabalho, pois os antigos operários falam de uma cidade sem 

alternativas, onde “os pobres tinham de sair se aventurando no mundo, porque não 

tinha trabalho”. Ou: “A cidade era um buraco, não tinha nada, era pequena, sem 

movimento”. E, ainda: “Aqui, a gente tinha sorte ou tinha de sair pelo mundo em busca 

do pão”. 

A chegada da Companhia significava para a população pobre a certeza de sua 

sobrevivência, a salvação da situação de miséria em que vivia, miséria já entrevista no 

século passado por SAINT-HILAIRE (1975:123), que ressaltou “a precariedade das 

habitações dos trabalhadores, a debilidade de sua saúde, as doenças a que estavam 
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expostos, a ausência de assistência médica por profissionais habilitados, resultando 

portanto alto índice de mortalidade”. 

Dessa época de pobreza da Vale, MINAYO registra os seguintes depoimentos: 

“ela era pobre igual a nós”; (...) “ela não podia pagar bem, porque todo mundo comia e 

bebia minério, e minério se tirava pouco e não vendia”, (...) “mas está aí esse monstro, 

essa potência construída com o nosso suor”(...). 

E o “suor” e o “monstro” são marcas do perfil capitalista dado à empresa desde 

sua implantação e, que a partir de sua etapa de mecanização, “mostra sua eficiência, 

em termos capitalistas de geração de lucro, de competitividade, de expansão e de 

gerenciamento para essa finalidade, em oposição aos órgãos estatais de funcionamento 

político-burocrático”- como afirma o sociólogo Luciano Martins, citado pela mesma 

autora.  

E o cidadão–poeta, em Lira Itabirana, sintetiza as palavras da antropóloga e do 

pesquisador através de seu discurso poético, que transcende o local, amplificando seu 

olhar para uma realidade nacional. Ao falar, não do suor derramado pelos 

trabalhadores, mas das “lágrimas” itabiranas, o poeta não só refere-se ao contexto 

econômico-social de Itabira, mas também aponta para a realidade do país em geral. 

Aludindo à política econômica implementada pós-64, à época do “milagre brasileiro”, 

do “Ame-o ou deixe-o”, refere-se à época dos militares e tecnocratas, denunciando o 

que o capitalismo selvagem fez em sua terra, mas também em várias regiões do país, 

com projetos Jaris, transamazônicos e a Itaipu, que levou Sete-Quedas.  

Itabira foi uma das primeiras vítimas dessa política voltada para o lucro a 

qualquer preço, para uma política muito mais direcionada aos interesses externos, em 

benefício das empresas estrangeiras, e ao pagamento da dívida externa brasileira. Essa 

política levava de roldão uma paisagem, uma história, uma cultura. Em nome do 
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progresso, a cidade submetia-se à dominação da empresa, cuja “hegemonia econômica 

se projeta na totalidade da vida social”.  

Na edição n.9, O Cometa traz na capa a imagem do poeta, desenhada pelo 

chargista Genin. Era outubro, mês do aniversário da cidade e do seu filho mais famoso. 

Nessa edição há um artigo de Fernando Duarte Gonçalves, geólogo itabirano, que traça 

um rápido painel do que foi e estava sendo a história da mineração em Itabira. No 

artigo que tem como título “Itabira: A Prostituta do Capitalismo Selvagem”, ele, com o 

conhecimento técnico de que dispunha, traz uma série de informações que corroboram 

as preocupações de Drummond com o futuro da cidade. Diz o jovem itabirano:  

 
O que não se justifica é uma cidade do porte da velha 

Itabira do Mato Dentro ser transformada, em tão pouco tempo, 
em fóssil vivo, vítima da famigerada sanha capitalista (vista do 
alto, Itabira mais parece uma série de ‘minas’ a céu aberto, 
com algumas casas dentro). Este câncer que atingiu a nossa 
cidade vai deixar três enormes crateras na superfície de suas 
terras, as águas podres e ácidas, o clima aleatório e fétido, e 
alguns milhares de indivíduos tentando reviver o que 
poderíamos chamar de “Prostituta do Capitalismo Selvagem”.  

 

O autor conclui seu artigo citando o verso “uma flor nasceu no asfalto, mas é 

uma flor”, e o outro, “de tudo fica um pouco”, expressando o desejo de que “esse 

pouco seja uma semente de um cravo vermelho”.  

Lendo o poema, Lira Itabirana, comungamos com o poeta a amargura diante 

“do que poderia ter sido e que não foi”, sentimos a carga diante das entranhas da 

montanha aberta a muque, a picaretas, a ferro e fogo, a suor e lágrimas; rejeitamos a 

dívida que se tem de pagar, vemos desfilar, diante de nós, os vagões que partem 

levando toneladas da riqueza e nos silenciamos (horrorizados?) diante do “monstro 

indecifrável”. 
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O jornal transcreveria em suas páginas outro momento em que o cronista/poeta 

também se manifesta diante da questão Itabira x CVRD. Trata-se de uma crônica 

publicada no Jornal do Brasil em 24/04/80, intitulada “Canção de uma cidade”. Nela, 

o cronista apresenta um texto contundente em que a voz do cidadão Carlos Drummond 

de Andrade expressava seu desânimo e tristeza diante da realidade sócio-econômica de 

Itabira. O motivo detonador do tema da crônica e do poema foi a atitude de um grupo 

de rapazes itabiranos, que pediam ao poeta que ele fizesse “alguma coisa em favor da 

sobrevivência da velha cidade, ameaçada de ruína econômica pela exaustão, que se 

prevê para breve, de suas reservas de minério de ferro. Que coisa? Eles não sabem, eu 

também não. E parece que ninguém sabe”.- diz o itabirano perplexo. 

Diante da política de retirada paulatina, mas ostensiva, da grande empresa, o 

velho itabirano lamenta e pergunta por que quase nada foi feito para compensar as 

perdas da cidade, como, por exemplo, “a implantação de uma infra-estrutura de 

serviços e bens, e ainda alguma coisa mais que isto, e essa coisa que torna perenes as 

cidades: a silenciosa e poderosa ação cultural das bibliotecas, dos centros de pesquisa, 

dos institutos de arte, das oficinas de criação em todos os níveis?”  

E afirma que “Itabira ficou sem a sua paisagem histórica, sua cultura, seus 

hábitos simples, a sua fisionomia moral e material, o seu modo de ser”.  

Com precisão e lucidez, o velho cidadão vê que as transformações ocorridas em 

sua cidade constituíram “valores de superfície” e considera que os antigos moradores 

se esqueceram de que a criação de clubes com piscinas, concursos de misses e festas 

de fundação da cidade eram destinados mais à grande maioria de moradores 

adventícios, que a indústria de extração lançou sobre a cidade. Os antigos habitantes 

“passaram a ser minoria desprezada, sem voz ativa na comunidade, assistindo com 

melancolia ao despojamento das jazidas e da consciência tribal que dá unidade a um 
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corpo comunitário”.- completa ele, que, pateticamente, revela: “Penso, às vezes, 

cruamente que Itabira vendeu sua alma à Companhia Vale do Rio Doce “ (grifo 

meu). 

E Drummond pergunta a si mesmo, diante do fato consumado: “O que fazer?” 

A voz de desesperança do cidadão de Itabira faz contraponto com a voz nostálgica do 

poeta, que escreve junto ao citado artigo um poema, uma canção à cidade natal, como 

resposta aos seus jovens conterrâneos. Não dispondo de outros meios para fazê-lo, ele 

faz o que sempre soube fazer: vai à procura da poesia, refugiando-se no passado e indo 

ao encontro de sua velha amiga, Zoraida Diniz, dizendo em uma Canção de Itabira:  

 
Mesmo a essa altura do tempo, 
um tempo que já se estira, 
continua em mim ressoando 
uma canção de Itabira.  
Ouvi-a na voz materna 
que de noite me embalava 
ecoando ainda no sono, 
sem que faltasse uma oitava. 
 
No bambuzal bem no extremo  
da casa de minha infância, 
parecia que o som vinha 
da mais distante distância. 
 
No sino maior da igreja, 
A dez passos do sobrado, 
A infiltrada melodia 
Emoldurava o passado. 
 
Por entre as lajes de Penha, 
os lábios das lavadeiras 
o mesmo verso entoavam 
ao longo da tarde inteira. 
 
Pelos caminhos em torno  
da cidade, a qualquer hora, 
ciciava cada coqueiro, 
essa música de outrora. 
 
Subindo ao alto da serra 
(serra que hoje é lembrança) 
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na ventania chegava-me 
essa canção de bonança. 
 
Canção que este nome encerra 
e em volta do nome gira. 
Mesmo o silêncio a repete, 
doce canção de Itabira. (OC,1992:1013) 

 

Diante das dores do presente, de seus problemas e destruições, o poeta encontra 

abrigo no passado e serenamente canta sua cidade, a cidade reinventada pela memória, 

construída com os fios de lembranças esgarçadas, encenada com as imagens de 

sombras e neblinas, cantada com vozes que surgem de antigas minas e de fluidas 

paisagens. 

Itabira, cidade da memória, se apresenta na poética drummondiana como 

personagem de um discurso que procura salvar uma história privada e coletiva da ruína 

final. Em versiprosa, ela foi tema da escrita do poeta, que expressou sua angústia 

diante da exploração/ exaustão das minas de sua terra, fato esse que, dramática e 

poeticamente, ele já prenunciara em Os Bens e o Sangue.  

A crônica/ poema que leva o mesmo título, Canção de uma cidade, além de 

reproduzir a notícia dada pelos técnicos de plantão, que anunciavam “o fim das 

coisas”, e de constituir um dos escritos mais contundentes do cidadão Carlos 

Drummond de Andrade sobre o que aconteceu à sua terra natal, faz o poeta viajar ao 

passado, buscando reencontrar a cidade de sua infância. 

E o homem que não acreditava mais na voz dos políticos pergunta sem ilusões: 

“Não será tarde demais?” E, então, conclui: “Escrever estas coisas me entristece, 

tanto mais que vejo nos rapazes o desejo puro de fazer alguma coisa eficaz”. Mas a voz 

não se cala diante da impossibilidade da realização de uma ação efetiva para mudar o 

curso das coisas, e busca no passado o antídoto para o presente inexorável. 
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Drummond e Fernando D. Gonçalves, o poeta e o geólogo, dois itabiranos, 

duas vozes nas páginas do Cometa que buscaram entender o drama de uma cidade que 

submergiu sob as asas do “anjo enganador”, tentando ambos vislumbrarem uma 

primavera itabirana para que o “vale sinistro” não se torne de todo a única imagem. 

No encontro com os jornalistas do Cometa em seu apartamento carioca, o poeta 

mais uma vez tocou nesse tema tão presente em suas preocupações. Na conversa com 

os jovens itabiranos, ele expressou sua posição sobre as ações ou omissões da poderosa 

Companhia:  

 
Até hoje eu não sei bem se a Vale foi um bem ou um mal 

para Itabira, mais precisamente para o itabirano. 
Antigamente, o itabirano era irreverente, mordaz, crítico. Não 
via com bons olhos as coisas do governo. Se conduzia através 
de uma consciência crítica, lúcida. Protestava, gritava quando 
achava de direito. Hoje ele me parece resignado, como se nada 
mais pudesse ser feito. Ele precisa acordar para seus 
problemas.  

 

O receio quanto aos destinos de Itabira era tema recorrente na fala de 

Drummond. A cidade minerada ficava sem a riqueza, a empresa voltava seus interesses 

para outras regiões e o que restaria à velha Itabira, sem outra sustentação econômica?  

Em um depoimento ao programa Diálogo, na TV Manchete (13/05/84), que 

fora transcrito na primeira página do Cometa, n. 65, Drummond dizia:  

 
Eu não vivo há muito tempo numa cidade do interior. Há 

muito tempo eu não vejo a minha cidade, que é uma cidade 
pequena. Mas hoje transformada pela Cia. Vale Rio Doce, 
acho que é uma cidade “meio-monstro”, né? Ela tinha 4 mil 
habitantes, agora tem mais de 100 mil, sendo que dez mil estão 
desempregados; à espera de que a Companhia Vale Rio Doce 
dê a eles um trabalho qualquer. Está se retirando de Itabira, 
transferindo-se para Carajás e vai fazer a mesma coisa que fez 
no interior de Minas. Vai despojar a terra de sua riqueza e vai 
exportar isso. Nem sequer aquilo beneficia o Brasil: beneficia 
a empresa! E, depois, abandona aqueles buracos! 
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Itabira está destinada a ser daqui a 20 anos, um buraco, 
em que apenas se deposita o fino, o pó que se desprende do 
minério que vai ser transportado pelo vagão. É uma coisa 
trágica! 

 

Nas páginas do Cometa n. 13, numa extensa matéria cujo título era “Itabira em 

face da CVRD: submissão, confronto ou participação?”- Arp Procópio coloca 

Drummond em cena, reafirma-lhe o cognome de “Escritor-Público”, afirmando que: 

“Se estão em causa interesses de sua terra natal, Drummond se identifica com seus 

ascendentes, “os monstros lajos e andridos”, e, idealmente posicionado na derruída 

varanda da Fazenda do Tanque, dali promove a luta em defesa dos interesses de 

Itabira, Ferros, Guanhães”. E, citando várias outras cidades e lavras da região 

minerada, Arp continua:  

 
Sem dúvida, é na rememoração do passado de lutas de 

seus rudes antepassados, que ele, como o Gonçalo Ramires de 
Eça de Queirós, vai buscar a força misteriosa, a dignidade e 
altivez para castigar o adversário, com o poderio 
incomparável de seu verbo justiceiro: a sua palavra é um ferro 
em brasa que marca indelevelmente. 

 

O colaborador do Cometa, da sucursal Ipanema-Rio, refere-se ainda a um 

escândalo dos meios político-financeiros da época (1981), diante do qual Drummond 

prontamente reage em crônica, no Jornal do Brasil. Tratava-se do caso da venda 

clandestina das ações da Vale Rio Doce na Bolsa de Valores do Rio, sob as ordens dos 

ministros de plantão do governo Figueiredo. Diz o amigo-admirador :  

No “caso Vale”, confluindo interesses da Nação, 
espoliada nas ações que lhe pertenciam e foram vendidas 
clandestinamente, com os da sub-região de Itabira, 
diretamente afetada, Drummond como que redobrou as forças 
de incomparável sarcasmo, no seu “Bilhete à Comissão de 
Valores Imobiliários”. 

 

Com ironia e humor tão peculiares à sua escrita, Drummond diz:  
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Distinta Comissão: Ainda bem que a senhora não puniu 
o Ministro Galveas nem o presidente Langoni pelo caso das 
ações da Vale Rio Doce. Eles não tiveram culpa. A ordem para 
lançar ao pregão aquele monte de ações pertencentes ao povo 
e confiadas à guarda do Governo, essa ordem foi dada por um 
ardil de que lancei mão e que a consciência me obriga a 
confessar. Insinuei-me sub-repticiamente no Gabinete de 
Galveas, usei seu telefone secreto e, imitando sua voz (sou 
especialista na matéria), dei a tal ordem de torrar as ações, 
recomendando sigilo. Minha intenção? Tirar uma pequena 
vingança da Cia Vale Rio Doce, que está mudando para a 
serra de Carajás e deixando em minha cidade natal buracos e 
promessas de mirabolantes compensações pelo minério que lhe 
retirou, sem preparar uma reorganização econômica para o 
município exaurido. Galveas ficou perplexo, quando soube que 
alguém tinha usado seu santo nome em vão, mas preferiu 
ignorar oficialmente o ocorrido. Agora eu conto, uma vez 
encerrado o inquérito. Tive o prazer de baixar a cotação dos 
títulos da Vale, como a Vale vai baixar a qualidade de vida lá 
na minha terra. Saudações bolsistas.(s.d.) 

 

O tom humorístico e a mordacidade da palavra do cronista reafirmam o estilo e 

a postura drummondiana diante das questões apresentadas em sua estética literária e 

entrevistas no seu sentimento de mundo, comprometido com os problemas de seu 

tempo, de seu país e de sua cidade natal. O humor, que desloca e dissimula 

sentimentos e pensamentos, desvela vazios, perdas, dores e frustrações, sejam em que 

plano for. O fingimento literário, a ironia textual constitui um recurso, um artifício que 

procura camuflar desejos e manipular emoções como tentativa de resolver conflitos e 

contradições, de forma a dar a ver a problemática do homem diante de si mesmo e dos 

outros. Portanto, o recurso da ironia retórica, marca drummondiana, que está presente 

desde a imagem primeira do “anjo torto”, continuou, permanentemente, sob suas asas, 

seja qual for a temática desta escrita, que procura mostrar todo o tempo e de diversas 

formas as tensões e ambigüidades do ser humano. Utilizando-se de máscaras e jogos, o 

sujeito da escrita coloca em cena questões metafísicas e cotidianas, que mostram o 

homem diante de sua fragilidade e insignificância. Com ironia e humor, Drummond, o 
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poeta e o cidadão, procura um artifício, um modo sutil de tocar nos problemas da 

humanidade, esteja ela onde estiver, como numa “rua de Itabira que vai dar em 

qualquer ponto da terra”. O cronista procura mostrar ao homem da “Oropa, França ou 

Bahia” uma saída para o peso de viver, diante das injunções políticas e econômicas, 

estejam elas em Manhattan ou num garimpo de Itabira, como evidencia a crônica 

Chove ouro em Itabira, datada de 22/10/83. 

Novamente, o cronista itabirano não perde a oportunidade de manifestar seu 

desagrado frente à política da CVRD. Ao ter notícias sobre a questão do garimpo, que 

se formara em Itabira na represa construída pela empresa, onde existira a antiga 

fazenda do Pontal, (que pertencera a seu pai), Drummond não deixa passar em branco. 

Os objetivos da construção da represa eram a contenção do fino do minério rejeitado, 

que apresentava uma quantidade mínima de ouro, que agora os garimpeiros, vindos de 

diversos lugares, procuravam retirar, em condições precaríssimas. A Vale queria 

expulsá-los, alegando problemas sociais e de saúde pública. Referindo-se ao legado da 

CVRD à Itabira como “o espetacular vazio de sua paisagem e umas migalhas de ouro 

(cerca de 50 miligramas por tonelada de rejeito)”, diz o defensor de Itabira no Jornal 

do Brasil e depois no Cometa:  

Já não é grande empregadora, e sim empresa cautelosa 
que se retira, em busca de paragens mais rendosas.(...) Acho 
infundado este receio (da Vale diante do garimpo). A Vale do 
Rio Doce é próspera e pode se dar ao luxo de deixar à gente 
humilde aquilo que não lhe interessa. Em vez de manifestar 
temores, devia procurar as autoridades e comunicar-lhes: “-
Em rala compensação pelo que tiramos do município, em 41 
anos de sucção de sua riqueza, vamos ajudar os garimpeiros. 
Vamos dar-lhes assistência sanitária e um servicinho de 
prevenção de acidentes, e facilitar-lhes a sindicalização. (...) E 
garimpar, que eu saiba, não é crime. Nem exige medidas de 
emergência, como estas agora que pesam sobre o Congresso a 
pretexto de protegê-lo. 
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Aludindo ao deputado Curió, que defendia os interesses dos garimpeiros de 

Serra Pelada, Drummond perguntava se não haveria um “deputado pintassilgo” para 

defender e proteger os garimpeiros de Itabira. Ele conclui, então, com misto de fina 

ironia e sentimento humanitário: “Chove ouro no Pontal. Chuvinha fina, mal dá para 

molhar, mas consola muita gente. Deus a conserve, e se não implicarem com ela, tanto 

melhor”.  

Em 1984, Itabira patrocinaria o I Encontro das Cidades Mineradoras, 

realizando para tal vários seminários regionais, com o objetivo de preparar para o 

debate nacional. Representantes de várias cidades (que também sofriam com a 

exploração de suas riquezas minerais) estariam discutindo a questão da reforma do 

IUM (Imposto Único Sobre Minerais). O editor do Cometa pediu ao poeta que se 

manifestasse sobre o Encontro em Itabira, escrevendo alguma coisa para “dar força” 

ao evento. 

Com a data de 9 de junho de 1984, viria o seguinte cartão do velho itabirano:  

Meu caro Lúcio:  
Bem que eu gostaria de atender ao seu desejo, 

escrevendo qualquer coisa para dar força ao Encontro das 
Cidades Mineradoras. Li, reli o texto, matutei- e cheguei à 
triste conclusão de que disso tudo sairá o mesmo de sempre, o 
mesmo que saiu do projeto da Cidade Educativa, bafejado pela 
UNESCO: nada de nada. Minha velhice experiente me ensinou 
umas tantas coisas. Uma delas: descrença nos homens 
públicos. Você é jovem, tem esperança e defende idéias de bem 
público. Mas eu já não estou nessa, meu caro. Não quero 
influenciá-lo em sentido negativo. Longe disso. Apenas relatei 
uma impossibilidade racional de crer na letra das palavras e 
no discurso dos homens. Espero que me compreenda e 
desculpe. Obrigado pelas palavras amigas de sua carta. E o 
abraço afetuoso do Drummond. 

 

E o poeta mais uma vez expressa sua decepção com as iniciativas relacionadas 

às questões de Itabira. Agora não viria mais o texto em que a esperança e a crença nos 

homens públicos se manifestaria, como foi o artigo escrito em 75, à época da 
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campanha “Cidade Educativa”. O tempo ensinava-lhe cada vez mais a relatividade de 

tudo e confirmava sua desesperança diante da política dos homens.  

Na irreverente e histórica edição n.69, em 18/08/84, O Cometa noticiaria o I 

Encontro Nacional das Cidades Mineradoras. O jornal, que há muito vinha 

acompanhando e noticiando a preparação desse encontro, não recebeu as palavras de 

apoio do cidadão-itabirano, mas receberia do poeta itabirano o seguinte bilhete, datado 

em 18 de junho de 1984, portanto uma semana depois do envio do cartão acima 

referido. Junto ao bilhete: “Ao caro Lúcio, esta colaboração para o nosso Cometa, com 

o abraço do Drummond”. Vinha outra colaboração, um poema inédito: “O Maior Trem 

do Mundo”. Nele o poeta retoma a velha e permanente questão, em que o sentimento 

de aniquilamento diante da destruição e do abandono imposto à sua cidade está 

expresso de forma irretorquível. A montanha pulverizada, a história soterrada, a 

cultura dilacerada, a terra sem voz constituem as imagens que o poeta vê e sente: a 

terra está destruída, como destruído está o seu coração. Com uma bela ilustração do 

artista plástico Márcio Sampaio, o jornal publicava-o na página central. 
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Amigos de Drummond, amigos do Cometa 

 

A primeira manifestação em relação ao jornal (que ainda estava no n. 3), 

publicada na imprensa do eixo Rio/São Paulo partiu do Pasquim, n. 559, pela voz de 

Ziraldo, um dos criadores do mais importante nanico do país. A nota do cartunista 

mineiro, amigo do poeta, dizia: 

 

Aviso 
 
A Imprensa Nanica está viva e se chama O COMETA 

ITABIRANO e é editada mensalmente em Itabira, Minas 
Gerais. Enquanto houver gente neste país com a cabeça de 
Lúcio Sampaio, do Carlos Cruz, do Luís Eugênio, do Altamir, 
do Lelim, do Zanon, do Ricardo, do pessoal do Xatô, etc, etc e 
etc (a animada turma da terra do Poeta), este país pode ter a 
esperança de ser salvo. (Ziraldo) 

 

Era realmente a consagração, pois justamente um dos fundadores do alternativo 

carioca reconhecia a filiação do jornalzinho itabirano e elogiava as cabeças dos jovens 

da terra de Drummond. O “pasquim” itabirano viera dar mais esperanças à proposta da 

turma de Ipanema que sacudira o mofo da imprensa nacional, criando uma linguagem 

renovadora, dinâmica e extremamente coloquial. 

Outro amigo do poeta que se manifestou em relação ao Cometa foi o mineiro 

Pedro Nava. Em duas ocasiões, o médico-escritor se dirige aos editores do Cometa. 

Em dezembro de 80, o jornal publica um cartão do mesmo, que os cumprimentava, 

dizendo: “Meus parabéns aos bravos conterrâneos pelo trabalho de impressão, pelos 

artigos, pela orientação política jovem e esclarecida do jornal”. Na edição de 15 de 

novembro de 1983, O Cometa publicava outra carta do autor de Beira-mar, que 

acusava o recebimento do jornal, agradecia o envio do mesmo e fazia o seguinte 

elogio:  
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Vocês estão fazendo um dos melhores tablóides do 
Brasil. Que audácia juvenil, que coragem de dizer as coisas, 
que desejo de melhorar as coisas ou fazer renascer(?) esse 
bRASIL, que anda por aí de b minúsculo. E com que 
inteligência e graça realizam tanto. Meus parabéns. Escrevi só 
para dizer isto e que admiro VV. 

 

O amigo do poeta, “fiel memorialista”, “esse querido Nava”, a quem 

Drummond via como “mistura de santo, sábio e artista”, num poema, recebeu também 

uma homenagem do Cometa. Na contracapa da edição 65, encontramos uma ilustração 

de página inteira, criada pelo Genin, por ocasião da morte do grande companheiro de 

juventude e amigo de sempre.  

Outro leitor do Cometa que andou visitando Itabira foi o jornalista e escritor 

sulino Antônio Hohfeldt, que, em uma reportagem, assim se manifestou no jornal 

Correio do Povo, de Porto Alegre, ao escrever uma matéria intitulada: “As duas 

Itabiras”. Disse ele: 

 
O progresso chegou a Itabira sem sombra de dúvida, e 

com ele os desafios do mundo moderno. “O Cometa Itabirano” 
é uma primeira tentativa séria de imprensa no lugar. (...) 
Editado em Itabira, mas impresso em Belo Horizonte, no 
processo off-set, o jornal está atingindo seu décimo–quinto 
número, contando sempre com o apoio do poeta maior da 
cidade . 

 

Finaliza a matéria com a seguinte questão: “Você quer conhecer a Itabira de 

Drummond ou a da Companhia Vale Rio Doce?” Soava-me ainda a pergunta aos 

ouvidos quando comecei a deixar a cidade”.- conclui Hohfeldt.  

“Qual Itabira sobreviverá ?” Esta pergunta foi feita também por outro itabirano, 

Otaviano Lage, ex-articulista da Folha de São Paulo, na década de 80. Ao refletir 

sobre a realidade de Itabira pré-Vale e pós-Vale, o jornalista chamou esta situação de 

“a diáspora itabirana”. 
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Dentre várias opiniões, Otaviano disse :  

 
Itabira é um resto de Minas que está deixando de ser; 

está virando muito mais Gerais, aquele esquema de mineração, 
aquele sofrimento, a angústia da mineração que se exaure, e 
ninguém sabendo o que vai acontecer. Minas está perdendo 
essa coisa toda, Minas sempre foi criativa, talvez por causa 
dessa angústia que você tem de sair dela de qualquer jeito.(...) 
Itabira realmente corre o risco de ser uma cidade-fantasma 
porque foi exaurida em todos os sentidos, só não conseguiram 
drenar a alma de Itabira pois acho que ela está se 
manifestando mais fora do que dentro de Itabira. (...) o pessoal 
que está em Itabira tem de ser itabirano também e a grande 
maioria que hoje vive lá não é. Itabira foi a Profitópolis para 
todo mundo, menos para o itabirano. O itabirano só se 
arrebentou com Itabira.(...) Profitópolis, a cidade do lucro 
fácil. (...) Itabira é um tremendo garimpão hoje, aquela coisa 
de grupiara do Brasil-colônia. Acabou o minério, Itabira não 
tem mais nada a não ser uma baita de uma cratera. 

 

Encontramos nas palavras do jornalista itabirano muitos pontos de contato com 

as preocupações de Drummond, que, desde jovem e o tempo todo, revelava seus 

anseios e angústias diante do futuro da cidade, que ainda se encontrava adormecida 

diante de sua riqueza, e que nem sonhara com o que lhe poderia acontecer em termos 

de destruição da paisagem e do pouco que lhe foi dado em troca.  

Em 1982, o diretor-responsável do Cometa, Carlos Cruz, fora enquadrado na 

Lei de Segurança Nacional por suposto delito de Imprensa. É que saíra no jornal uma 

reportagem que reproduzira uma acusação contra o então Ministro das Minas e 

Energia, César Cals. O mesmo era acusado de haver recebido um pacote e um colar de 

esmeraldas em troca da concessão de um alvará para a exploração da preciosa pedra 

por um fazendeiro local.  

Drummond, em correspondência enviada ao editor do jornal, dentre outros 

assuntos, manifestava sua repulsa pelo fato e comunicava-lhe que levara o caso ao 
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conhecimento da Associação Brasileira de Imprensa, de cujo Conselho Administrativo, 

fazia parte. 

No número seguinte, o jornal itabirano publicava uma carta, assinada por 

Barbosa Lima Sobrinho, presidente da ABI, dirigida ao jornalista acusado, Carlos 

Eustáquio de Alvarenga Cruz. Dizia o emérito jornalista que recebera a comunicação 

do episódio pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, “que nos honra em pertencer ao 

Conselho Administrativo desta Casa”, e que acabava de se dirigir ao Sr Juiz Auditor da 

4a Auditoria Militar, sediada em Juiz de Fora, “dando as razões pelas quais não chego 

nem a entender a invocação da Lei de Segurança Nacional, num caso irrelevante e que 

nunca poderia ser considerado como atentado contra a ordem pública”. 

Barbosa Lima Sobrinho ainda envia ao diretor do Cometa cópias do texto 

memorial dirigido ao Juiz auditor e da mensagem com que Drummond solicitou a 

intervenção da ABI. Manifesta também todo o empenho que a Associação tem em 

assisti-lo “neste transe de sua vida jornalística”. O emérito jornalista se colocava à 

disposição para a prestação de depoimentos e adoção pela ABI dos “companheiros do 

Cometa Itabirano”.  

O processo durou cerca de três anos, foi adiado várias vezes e teve seu 

desfecho em Juiz de Fora. Soube-se, depois, que o texto memorial enviado por 

Barbosa Lima Sobrinho não chegou a ser anexado ao processo. Os juízes da 4a 

Auditoria inocentaram o diretor do Cometa, que, juntamente com outros jornalistas 

como Hélio Fernandes, Hélio Fernandes Filho e Paulo César Branco, da Tribuna de 

Imprensa, do Rio, também tinham sido enquadrados no mesmo processo, por terem 

publicado artigos “ofensivos à honra e dignidade do Exmo Sr. Ministro”. 

Em setembro de 84, vinha de São Paulo a seguinte carta: 
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(...)Acho ótimo o jornal de vocês. A imprensa do interior 
é muito importante (quando não está vendida nem para a 
Prefeitura, nem para ninguém, é claro). Lembrete: é preciso 
aprender a distinguir as coisas que são mentiras das que não 
são verdades. (...) Aceitem beijares e abraçares de mais este- 
Carlito Maia. 

 

O reconhecido jornalista e publicitário, radicado em São Paulo, entrava na roda 

do Cometa Itabirano, “um jornalzinho pondo banca no interior de Minas Gerais é 

demais”. Em outro momento, dizia ele: “Não conheço o retrato na parede mas imagino 

a cara do itabirano comum lendo O Cometa nas bancas”. Por causa de uma charge de 

sua autoria publicada no jornal n. 92, dois vereadores escreveram ao Presidente da 

República, João Figueiredo, pedindo censura para o jornal. Esse fato teve repercussões 

na imprensa nacional e que levou a revista Istoé, a contatar o poeta e publicar a 

seguinte declaração do amigo mais ilustre do jornal: “O comportamento dos 

vereadores é reacionário e antidemocrático”. E ele prometia continuar a enviar 

sistematicamente sua colaboração. 

A famigerada charge de Carlito Maia mostrava uma reunião em que 

peemedebistas, sentados em torno de uma mesa, em cuja cabeceira, em vez de se ver o 

presidente do partido, via-se um gramofone, e os participantes da mesma eram 

representados por compenetrados cães. Abaixo da cena havia os seguintes dizeres: 

“Reunião do PMDB com seu presidente de honra”. E ainda: “agora só falta eleger um 

Presidente de Honra para a República”.  

Carlito Maia tornava a corresponder com os “coleguinhas do COMETA” 

enviando suas irreverentes matérias. Disse ele certa vez : “Itabira (MG) é terra de 

Carlos Drummond de Andrade, o brasileiro mais poeta de todos. E é de lá que o fero 

mensário Cometa Itabirano, prova provada de que mineiro não fica doido, piora”. 

Quando da morte do poeta, ele assim se manifestou:  
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A Poesia ficou viúva. – (...) Depois de passar a vida toda 
encantando o seu povo, Drummond resolveu dar uma 
encantada pessoal. O poeta já não está. Agora que a grossura, 
a ignorância, a brutalidade, essas constantes da vida nacional, 
agora é que elas vão tomar mesmo conta de tudo. A Poesia 
ficou viúva- Dolores também- e nós ficamos ainda mais 
pobres. Sugiro que O COMETA ITABIRANO faça distribuição 
de Atestado de Pobreza aos seus leitores todos, hoje sem pai, 
sem filho, sem irmão, que tudo isso era Carlos Drummond de 
Andrade para os brasileiros de bom caráter e de vergonha na 
cara. 

Há Deus, Poeta, e você (mesmo negando a vida inteira) 
tinha um pacto com Ele. Você recusou a imortalidade da 
academia, Poeta, porque o seu caso era com a Eternidade. Até 
logo mais, Carlito! 

 

Do Rio, outro humorista, amigo do poeta, que também reconheceu o 

significado do jornaleco itabirano dentro do contexto nacional, foi o carioca, 

jornalista/escritor, Millôr Fernandes. 

A primeira vez que Millôr fez uma referência pública ao Cometa foi através de 

uma entrevista dada a um jornal de Fortaleza, cujo nome era Um Jornal Sem Regras, 

em que ele fala sobre o alternativo itabirano, dizendo que era “um jornal muito bom, 

muito combativo”(...) “Eles defendem muito o setor municipal. Eles defendem 

Itabira”. Em outro momento, em seu “quadrado” no Jornal do Brasil de 03/12/85, o 

grande humorista, anotava na lateral de sua charge:“ Parabéns ao bravo jornal 

alternativo, O Cometa Itabirano, pelo seu sexto aniversário. Iconoclastas e sérios, os 

rapazes foram os primeiros a detectar pedras nos rins de César Cals”. E em dezembro 

de 1986, no mesmo espaço do JB, e tendo como título “Anotassões” (sic), o iconoclasta 

Millôr assim se referia ao filho mineiro do carioca Pasquim: (...) “o último dos jornais 

alternativos, Chantecler de crista alta que, 7 anos depois de sair do ovo, continua 

clarinando nas alvoradas de Itabira. Cada país tem o Canard Enchaîné que pode”.  

Com a ironia que lhe é peculiar, o grande humorista comparava o “jornalzinho” 

itabirano, dentro dos devidos parâmetros, ao respeitado e tradicional jornal francês Le 
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Canard enchaîné - journal satirique que parraissant le mercredi”- cuja linha satírica e 

combativa o credencia como uma das mais respeitáveis publicações de esquerda, desde 

1915, na França. 

Em comemoração ao Cometa de n. 100, os jornalistas itabiranos voltam ao Rio 

e realizam uma longa entrevista com o autor de É e Um elefante no Caos e de tantas 

outras peças teatrais. Millôr, dentre muitos assuntos abordados, dizia ser “um índio do 

asfalto” e que ele não conseguia viver longe do Rio. Para ele,  

o homem deveria nascer e morrer no mesmo lugar, no sentido 
de conservar um ponto de vista de um universo único. Ele pode 
viajar, conhecer outros lugares, tudo, mas seu ponto de vista 
fundamental permanecerá. (...) O Drummond, por exemplo, 
mudou para cá, mas de uma certa maneira podemos dizer que 
ele manteve um ponto de vista de Minas e outro daqui. 

 

E esse ponto de vista de Minas “espreita” o poeta em todo o seu percurso 

literário, em toda a sua trajetória de vida, mesmo quando disse “ Minas não há mais”, 

ou quando indaga afirmando: “Que importa este lugar/se todo lugar é ponto de ver e 

não de ser?” Millôr, como não poderia ser diferente, percebeu as sutilezas da escrita 

drummondiana, que muitas vezes diz o contrário do que se quer dizer, ou nos revela o 

avesso do avesso das coisas. 

Por ocasião da morte do poeta, o maior humorista brasileiro reproduz em seu 

famoso “quadrado” (JB: 19/08/87) um texto de sua autoria, cujo título é: “Retratos em 

3 x 4 de alguns amigos 6 x 9 –Carlos Drummond de Andrade”. Eis algumas imagens 

que revelam o olhar do humorista sobre o poeta:  

De uma família de faiscadores de criação, herdou 
apenas o brilho das pepitas. E quando falam em (agri)cultura, 
ele puxa logo sua enxada. Diplomado em farmácia, preferiu a 
poesia, outra forma de cura, forma maior de alquimia. (...) 
Atilado, onde ele passa não cresce grama: mas o asfalto se 
abre para a flor sem canteiro (...) Maior humorista, consegue a 
síntese da análise - espécie de dialética sem pergunta nem 
resposta. (...) Tem um olho terno e arisco para a assim 
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chamada juventude, pois ninguém foi mais jovem do que ele. 
(...) Em certas tardes de sol, um brilho em seu olhar mostra 
visivelmente que entre Itabira, Belô e Rio, muitos anos se 
passaram.(...) Nem amigo nem inimigo da tecnologia vai 
sempre a pé. (...) Vive o que pode, o que deixam e o que 
inventa. ( ...) Ainda ri muito; nas janelas da rua Lafaiete só dói 
quando Itabira. Amanhã já não recomeça. 

 

Nomes de destaque da cultura brasileira se fizeram presentes no Cometa dando, 

de uma forma ou de outra, sua contribuição, prestigiando o jornal, sobretudo a partir do 

nome e da presença de Drummond em suas páginas. O amigo maior do alternativo 

trazia junto pessoas importantes, que também encontraram um espaço para se 

manifestarem de vários modos, ora criando charges, dando entrevistas, escrevendo 

artigos sobre assuntos diversos, ora confirmando sua admiração pela incrível figura do 

itabirano maior. Por causa de Drummond O Cometa se tornou conhecido e 

reconhecido em várias regiões do país, pois o jornal recebia cartas de diversos lugares, 

e elas, em sua maioria, faziam referências ao poeta. Os editores tinham consciência 

deste “marketing” em relação à imagem do poeta e deliberadamente queriam que ele se 

tornasse uma presença, uma voz quase cotidiana, em primeiro lugar dentro de sua 

própria terra. Em uma entrevista ao jornal, o crítico e artista plástico Márcio Sampaio 

dizia que O Cometa “gigolava” Drummond. E se assim o foi, foi feito com o 

consentimento do mesmo. 
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Ilustração de cabeçalho do suplemento literário Carlito publicado pelo “O Cometa 
Itabirano”  a partir do nº55 – outubro de 1983. 

 

Carlito 

No segundo aniversário do Cometa, novembro de 1982, a edição n.22 trazia 

uma novidade, um presente para os leitores, sobretudo para aqueles que enviavam 

poemas, contos e ensaios com o pedido para serem publicados. Era Carlito, o 

suplemento literário, que com uma diagramação ainda precária se apresentava ao 

leitor, como uma forma de homenagear seu “muso maior”, o poeta de Confidência do 

Itabirano. Na sua apresentação intitulada “Por que Carlito?”, a editoria do jornal 

justifica também o seu novo filhote “magrinho” como uma forma de tributo ao Carlito 

universal, a figura criada por Chaplin e que foi tema de um dos mais belos textos do 

poeta itabirano, o longo poema: Canto ao homem do povo Charlie Chaplin. Diz a voz 

do sujeito poético:  

Era preciso que um poeta brasileiro,/ não dos maiores, 
porém dos mais expostos à galhofa (...) te visitasse/ para dizer-
te coisas, subcolor de poema./ Para dizer-te como os 
brasileiros te amam/ e que nisso, como em tudo mais, nossa 
gente se parece/ como qualquer gente do mundo (...) ó Carlito, 
meu e nosso amigo, teus sapatos e teu bigode caminham numa 
estrada de pó e esperança. (OC, 1992:184)  
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O Cometa unia em Carlito duas figuras que se identificavam, dois poetas, dois 

artistas, que através de diferentes linguagens revelavam o sentimento do mundo, 

tinham em suas mãos a rosa do povo, expressando o desejo de estarem junto dos 

homens, levando até eles o riso, o sonho e a esperança, procurando vencer as dores, as 

angústias e os sofrimentos. Na figura de ambos, poetas, na ambigüidade de sua 

linguagem, buscavam vencer os limites da opressão, da solidão, enfim da condição 

humana, aqui e alhures. 

O primeiro número do suplemento, que tinha oito páginas em tamanho 

reduzido, trazia na capa uma recriação de Angelo, uma releitura de Guernica, que 

apresentava recortes dessa obra-prima, com a figura de seu autor pintando a famosa 

tela. Embaixo, numa faixa transversal, estava escrito 100 de Picasso, e a sua 

inconfundível assinatura. 

O número 2 só reapareceria na edição n.33, na semana do 80o aniversário do 

autor de Rosa do Povo. O poeta carioca Moacyr Félix escreve um poema: Recado ao 

Poeta seus Problemas, que era dividido em oito partes, e trazia no final os seguintes 

versos:  

Quem sabe o que você sabe, Drummond, tem a postura 
exata do sorriso que as giocondas depositam aos pés dos 
Budas e dos Cristos 

Claro enigma, a sua poesia cresce com o som vermelho 
das rosas em que o sentimento do mundo se resume numa 
lógica do amor que só o amor entende. 

 

Trago a presença de outro colaborador do Cometa, a do poeta, crítico, tradutor 

e professor de literatura brasileira José Américo, que mais tarde ocuparia o cargo de 

editor de Carlito. Na matéria intitulada “Anotações de um viajante”, ele enumera as 

razões por que escrevia no Cometa: 
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Por que escrevo para o Cometa?/Porque concordo com 
a linha geral de ação que O Cometa vem mantendo./Porque O 
Cometa tem cumprido seu papel de documentar e criticar a 
realidade social./Porque O Cometa certamente mudaria o 
mundo, se pudesse./Porque não tenho preconceitos contra o 
interior./Porque o interior do estado é que nos especifica para 
o mundo./Porque não escrever seria concordar com o que está 
aí./Porque, enfim, se não preciso me justificar perante 
ninguém, preciso pelo menos me justificar perante minha 
própria consciência. 

 

Ao assumir a edição de Carlito, ele justifica, inicialmente, as escolhas das 

matérias a serem publicadas. Pode-se constatar um olhar mais arguto e abrangente, a 

partir da nova linha implementada no suplemento por José Américo. Percebe-se uma 

direção em busca de uma qualidade maior dos textos, como também uma preocupação 

em diversificar temas e apresentar uma linha eclética, trazendo diferentes nomes de 

autores brasileiros e estrangeiros, ao conjugar a tradição e a vanguarda, o canônico e o 

inovador nas páginas de Carlito. 

É interessante observar que só no suplemento de n .6 é que vamos encontrar 

textos de Carlos Drummond de Andrade. Era outubro e o poeta iria completar 81 anos. 

A capa do jornal trazia o antigo casarão da antiga Rua Municipal no centro, como um 

sol, e dela saíam versos de vários poemas que tinham Itabira como tema. Assim 

Carlito abria suas páginas para comemorar o 31 de outubro, que a cada ano era 

amplamente festejado de modo diferente e criativo. Na página seguinte, encontramos 

um texto-montagem, feito a partir dos títulos de inúmeros poemas de Drummond, sob 

o desenho-recorte de Beatriz Sherman, e ainda as palavras do editor, que tinham por 

título “E Agora?” Entre diversos elogios ao poeta, o editor professor dizia:  

Deixando de lado o valor estético (inestimável, e sobre o 
qual nada saberíamos acrescentar ao que já foi dito) da obra 
de Drummond, há nela outros valores que vão de encontro às 
necessidades desse país tão carente. São valores humanos, 
extra-literários, que tornam menos amargas as nossas vidas 
brasileiras. Nos poucos minutos em que, sentados, lemos 
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Drummond nas páginas dos grandes jornais, é que sentimos 
mais intensamente em nós a existência subterrânea da 
solidariedade, que descobrimos que não estamos sozinhos, e 
que há reservas de humor para sustentar a luta ainda por um 
tempo. 

 

Mas, antes do aniversário do poeta, o editor de Carlito receberia a seguinte 

correspondência:  

Prezado José Américo: 
Respondo sua carta de 29 último. Essa história de 

envelhecer é das menos divertidas, e vocês ainda vão agravar 
a chateação, badalando-a em público! Além do mais 81 anos 
não é coisa que se comemore. 

Enfim, compreendo a boa intenção de vocês e dos meus 
amigos do “Cometa,” por isso mando-lhe dois poeminhas. 
Com uma condição: não os anunciarem como “poemas 
eróticos” nem na capa nem no texto. Basta dizer poemas 
inéditos. Combinado? O abraço cordial do seu 

Carlos Drummond de Andrade 
 

E os dois poeminhas inéditos eram publicados nas página do Carlito com a 

seguinte apresentação: “Dois poemas inéditos de “O Amor Natural”. 

O Cometa n.49 tinha o privilégio de, em primeira mão, divulgar textos que só 

após a morte do poeta viriam a público, e que anos depois se transformariam em um 

premiado documentário, dirigido pela cineasta peruana, radicada na Holanda, Heddy 

Honigmann. Eis os poemas publicados no Carlito:  

 

O Chão 
 
O Chão é a cama para o amor urgente, 
Amor que não espera ir para a cama. 
Sobre o tapete ou duro piso, a gente 
Compõe de corpo e corpo a úmida trama. 
E para repousar do amor, vamos à cama. 
 
Jardim 
 
Em teu crespo jardim, anêmonas castanhas 
Detêm a mão ansiosa: Devagar. 



 137

Cada petála ou sépala seja lentamente 
Acariciada, céu; e a vista pouse 
Beijo abstrato, antes do beijo ritual, 
Na flora pubescente, amor; tudo é sagrado. 

 

Fechando a edição, o poema Carmina Drummondiana, de Silva Bélkior, 

tradutor do conhecidíssimo José para o latim. 

E o suplemento literário do Cometa prosseguia seu caminho, apresentando 

sempre temas interessantes e atuais dentro da literatura brasileira e estrangeira. 

Devemos ainda destacar as matérias enviadas pelo correspondente do jornal em 

Berlim, Carlos Alberto Azevedo, um divulgador da nossa literatura não só na 

Alemanha como em outros países europeus, como também assinalar os diversos 

trabalhos do poeta e crítico mineiro Marcelo Dolabela.  

Valentemente, cada edição do jornal começava reafirmando suas crenças, 

insistindo em se manter no meio da rua, buscando outros interlocutores, tal como a 

imagem do elefante que  

 

(...) 
ia pela rua povoada/ mas não o querem (queriam) ver/ 
 nem mesmo para rir 
da cauda que ameaça 
deixá-lo sozinho.(...)  
com o passo desastrado 
mas faminto e tocante. (...)  
Mas faminto de seres 
e situações patéticas(...) 
esse passo que vai 
sem esmagar as plantas 
no campo de batalha, 
à procura de sítios, 
segredos não contados em livro/ 
(...) mas que os homens ignoram, 
pois só ousam mostrar-se 
sob a paz das cortinas 
à pálpebra cerrada.(...) 
E já tarde da noite 
 volta fatigado, 
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(...) 
 Ele não encontrou 
 o de que carecia 
 o de que carecemos,(...)  
Amanhã recomeço.” 

(O Elefante,OC, 1992:129-130) 
 

No editorial do seu primeiro aniversário, a equipe do alternativo itabirano 

confessa: 

Somos aventureiros mór. Todos nós. A cabeça se faz, não 
é feita. (...) Identificamos com Drummond, mas identificamos 
também com “Roque”3, com aquele que trabalha e constrói a 
terra (...) Procuramos abrir picadas, descer ribanceiras, 
escalar a vida com a certeza na mão(...) A força está na 
juventude, dizem. Daí a síntese d’O COMETA. Tão jovem 
quanto a velhice dessa Itabira do Mato Dentro. 

 

O jornal diante da cidade, a cidade diante do jornal. Às vezes espelho, às vezes 

apagamento. Reflexo e estranhamento.  

Um jornal, enfim, que tentava traduzir e explicar a epopéia itabirana, 

vivenciada por homens que, no passado, à sombra da serra “indestrutível”, procuraram 

construir o burgo itabirano, traçando sua história com a ponta das picaretas, nas forjas 

e ao som das bigornas. A cidade diante do jornal que tentava decifrar a saga itabirana, 

vivenciada por homens que, ao som das perfuratrizes automáticas, explosivos, dentro 

da cabine de um Letra Hall de 170 toneladas, retiram a matéria-prima e cavam o 

“progresso” da cidade, que não vê mais a serra, “britada em bilhões de lascas”. 

O Cometa, um Carlito, um continuava na estrada procurando falar de pedras, 

pó e esperanças. 

                                                        
3 Roque, figura folclórica, que andava pelas ruas da cidade. 
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Ilustração de matéria publicada em “O Cometa Itabirano”, n.90, abril de 1986. 

 

Dois cometas 

 
Na edição de janeiro, o poema Diante de uma criança, datado de 30-XII-85, foi 

publicado com mais uma ilustração de Genin. Esse poema, que só apareceria em livro 

dez anos depois com a edição de Farewell, foi enviado ao editor como uma mensagem 

de fim de ano. São palavras de humanismo e de esperança, apresentadas em seus 

versos, que nos falam das preocupações de um pai que se pergunta o que fazer para 

deixar o filho feliz. Diante de tantas considerações, ele conclui com estas duas estrofes: 
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(...) 
Eis acode o meu coração 
e oferece, como uma flor, 
a doçura desta lição 
dar a meu filho muito amor. 
 
Pois o amor resgata a pobreza, 
Vence o tédio, ilumina o dia 
E instaura em nossa natureza 
A imperecível alegria. 

 

No número seguinte, encontramos Drummond em três diferentes momentos, 

em diferentes contextos. Deparamo-nos com o poeta-homenageado, o poeta-cronista e 

o poeta-ecologista. Primeiramente, Arp Procópio, o infalível repórter, vai à Biblioteca 

Nacional e nos conta como foi a homenagem prestada a CDA e a outros escritores, em 

sinal de reconhecimento a seus “colaboradores ilustres e assíduos freqüentadores de 

suas salas de leitura”. Pelo olhar do correspondente do Cometa no Rio, ficamos 

sabendo que os aplausos para o Poeta Maior foram apoteóticos, manifestação de uma 

juventude “cheia de ardor e entusiasmo” que o aplaudiu longamente em contraste com 

os aplausos dirigidos aos outros homenageados. E termina a matéria com uma retórica 

passadista, mas com a verve de sempre: “E ponto e pronto, voltamos todos para casa, 

com olhos impregnados da presença do silente Poeta Maior (...) que projetou o sonoro 

nome de Itabira, em âmbito universal”. 

Drummond e O Cometa, um encontro com o passado, uma travessia no 

presente, um mesmo olhar voltado para o futuro de uma cidade cuja história feita de 

pedras, mina e sombras prossegue em direção a um outro tempo, que será escrito por 

outros poetas, outros jovens, ou por outros jornais, “cometas” ou não.  

Era o ano de outro cometa, o do espaço. O que aparecia de 76 em 76 anos. 

Naturalmente, o cometa de Itabira, que insistia em aparecer uma vez por mês, dedicou 

muitas páginas ao Halley, seu inspirador. Uma entrevista com o astrônomo Carlos 
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Alberto P. C. de Oliveira Torres, filho do historiador itabirano João Camilo de Oliveira 

Torres, cobriu muitas páginas da edição n.90. Dentre várias e curiosas revelações, o 

pesquisador de estrelas esclarece: “A aparição de um cometa, a gente sabe é 

necessariamente um espetáculo suave, como são os espetáculos da natureza. Quem 

nunca curtiu um pôr do sol, acho que não poderia curtir um cometa”. E referindo-se à 

passagem do Halley, o cometa que o poeta viu no início do século, acrescenta Carlos 

Alberto: “Acontece que a maioria das pessoas que viram em 1910 eram crianças e 

construíram naturalmente em sua imagem infantil uma coisa muito mais fantástica do 

que realmente era”.  

Realmente, a imagem fantástica permaneceu na memória das pessoas que 

tiveram o privilégio de ver o Halley, naquele tempo, pois a pesquisa também feita pelo 

chefe da sucursal Ipanema/Rio confirma a visão do jovem astrônomo. A matéria 

estampada nas páginas 12 e 13 da mesma edição tinha por título O Poeta e o Cometa, 

e por ela ficamos sabendo, então, o que o menino Carlos viu aos sete anos no Mato-

Dentro, quando ele acreditou que a cauda do cometa bateria na Terra, explodiria o 

mundo. Diferentes textos do poeta foram publicados, textos que falavam da relação do 

poeta-menino com esse visitante mal-humorado do espaço, que ao passar por aqui 

“chicoteou de luz a vida” de Carlito, menino que ainda estava descobrindo “a letra A, 

rainha das letras”. Essa visão do cometa, segundo Arp, marcou definitivamente o 

sentimento do poeta, pois, ele, em 1986, “apôs a seguinte dedicatória em obra de co-

autoria com o chargista Ziraldo, O Pipoqueiro da Esquina: “Ao Lúcio Sampaio e aos 

garotos do “COMETA,” o abraço de quem viu pessoalmente o Cometa de Halley e não 

endoidou”. 

O Halley passou fulgurantemente pela Itabira do poeta-menino, passou 

palidamente pela Itabira do velho-poeta, personagem constante das páginas do cometa-
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jornal. Um jornal mal-humorado como o Halley, ou antes, um pasquim, cujo humor 

fazia-nos lembrar aquele Carlito de chapéu coco e sua incrível bengala, ou então o 

Carlito gauche do poema primeiro. Um jornal que procurava, ainda que às vezes, 

atabalhoadamente, lançar algum clarão na paisagem itabirana, cumprindo seu papel de 

trazer vozes dissonantes ao coro daqueles que achavam bastar os estrondos das 

dinamites no buraco da mina para que tudo continuasse bem. As explosões na maior 

mina a céu aberto do mundo, na voz dos ufanistas de plantão, confirmavam o 

progresso da cidade, onde, por acaso, havia um pico, que um dia, testemunhou a visita 

de um cometa que fosforejou “sobre a infância inteira” e que “fizera a vida mais 

bonita”. 

O pico não foi testemunha do cometa-jornal, pois há muito se transformara em 

cratera, mas à sombra de sua lembrança, o itabirano encontrou uma outra luz que 

chegava pela voz de um que o conheceu de perto e que o poetizou. Uma voz que 

procurou fixar a imagem da montanha de ferro dizendo: “Era coisa de índios e a 

tomamos/ para enfeitar e presidir a vida/ neste vale soturno onde a riqueza/ maior é a 

sua vista e contemplá-la”. Até que um dia o poeta acorda e não vê mais a serra, ela 

tinha ido embora num “trem-monstro” e a voz doída, lavrando a paisagem erma, 

conclui: (...) “foge minha serra, vai/ deixando no meu corpo e na paisagem/mísero pó 

de ferro, e este não passa”. A natureza violentada, a paisagem privada de seu maior 

elemento, bilhões de toneladas de ferro pulverizadas, a cidade desfigurada e os homens 

sem a sua serra, a serra dos ancestrais: era outra a geografia itabirana. 

Em entrevista dada à revista Pau Brasil n.10, uma publicação bimestral sobre 

Ecologia e Cultura, a voz do cidadão-poeta, em um tom menos amargo e nostálgico, 

alerta sobre a destruição da natureza, além, muito além da sua paisagem natal. 
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O jornalista autor da matéria revela que o poeta/cidadão achou o tema da 

entrevista fascinante, apesar de ter ponderado ao telefone: “Mas o que é que um poeta 

pode dizer a respeito que já não tenha dito em seus poemas?” Respondendo às diversas 

perguntas, ele manifesta seus pontos de vista e fala da terra natal:  

 

(...) De fato, sou mineiro duplamente, por ter nascido no 
Estado desse nome e porque minha cidade natal foi, 
inicialmente, mina de ouro e de ferro, que agora curte (no 
sentido de padecer) as agruras da exaustão. Hoje minha terra 
vive a sorte da região espoliada, com os intestinos à vista, sob 
o pó de minério que suja os corpos e torna as almas sombrias. 
Um morador de lá disse ao Jornal do Brasil: “As casas estão 
trincando, as vasilhas caem no chão na hora do fogo, as 
crianças e os velhos vivem com gripe e pneumonia. Não 
adianta fechar portas e janelas; meia hora depois de qualquer 
limpeza, pode-se escrever com o dedo sobre o pó depositado 
nos móveis”. A concentração média anual suportável é de 80 
microgramas de poeira em suspensão. Itabira acusa o máximo 
de 240 microgramas por metro cúbico, informa aquele jornal. 
Esse inferno de vida rende muitas divisas ao Brasil, fato de que 
se gaba a empresa estatal Companhia Vale Rio Doce. E não 
adianta protestar. Só um jornalzinho valente, O Cometa 
Itabirano, reclama contra a perversidade de pagar a dívida 
externa (que nem assim consegue saldar-se) à custa da vida de 
inocentes. Uma vasta rede de interesses emudece a parte da 
população que deveria unir-se contra este estado de coisas. 
Dominar a natureza, tal como praticamos no Brasil. É 
esmagá-la. 

 

O cometa-jornal continuava dando voz ao poeta e prosseguia sua rota pelas ruas 

e bairros da cidade, com o tom irreverente de sempre, procurando pôr os pingos nos ii, 

recebendo apoios e desaprovações.  

Em maio, ficamos sabendo de um CDA maiófilo, por ter cantado em vários 

momentos o mês de tantas datas, e por ter sido em uma revistinha editada em Itabira, 

com o nome de Maio que ele estreara nas letras. 

E o amigo do Cometa continuava presente de forma cada vez mais efetiva e 

afetiva em suas páginas. Para o poeta o jornal era “o nosso Cometa”, e ele, num tom 
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familiar e espontâneo, continuava enviando matérias e bilhetes para os jovens amigos. 

Outro 31 de outubro chegou e mais uma vez uma capa com a caricatura do 

aniversariante, desenhada agora por Nelson Cruz; ao lado da ilustração, as palavras: 

TODA A POESIA DESTE MUNDO. E nessa edição, encabeçando a página 3, lemos 

ainda: Do alto de seus 84 anos, DRUMMOND mais “GAUCHE” do que nunca! 

Em seguida, trechos de uma entrevista do poeta concedida ao jornalista Luiz Fernando 

Emediato e publicada em O Estado de São Paulo, em 19 de outubro do mesmo ano. O 

Cometa selecionou “Os Melhores Momentos,” afirmando que “o Poeta continua com 

toda a sua verve, lucidez e saudável ceticismo diante do mundo e do homem”.  

Em meio aos trechos da entrevista, uma autocaricatura do mesmo ilustrava a matéria 

que mostrava o pensamento do poeta sobre diversos temas. Reproduzo alguns: 

Eu vivi em um meio rural em que a criança gozava de 
grande liberdade. O cenário era vasto e tanto a cidade quanto 
os arredores, o campo, nos dava uma grande liberdade.(...) A 
minha obra literária foi determinada pela circunstância de eu 
ser mineiro. Mineiro do interior de Minas, uma região de 
mineração, onde a dificuldade de comunicação era maior do 
que em outra zonas do Estado. Nós vivíamos ilhados. Minas foi 
um lugar especial. Hoje não é. 

 

Ficamos mais ricos com os rastros de luz deixados por aquele veio de poesia, 

pela palavra, estrela-guia, que O Cometa Itabirano, insistentemente, se propôs 

divulgar. Uma tarefa até então inédita na paisagem natal, pois o retrato do itabirano a 

cada edição era pintado, redesenhado, reescrito pelos jovens jornalistas, que um dia se 

propuseram a trazer o poeta de volta e apresentá-lo, sobretudo, às novas gerações de 

itabiranos. 
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Primira página de  “O Cometa Itabirano”, outubro de 1982. 
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Ilustração publicada em “O Cometa Itabirano”, n. 97, outubro de 1986. 
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Primira página de  “O Cometa Itabirano”, n. 97, outubro de 1986. 

Criação: Nelson Cruz 



 148

 

  

Primira página de  “O Cometa Itabirano”, n. 97, fevereiro de 1987. 
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Ilustração de capa de “O Cometa Itabirano”, n. 107 – agosto de 1987. 
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Parte III 

 

 

Prendas itabiranas 

 

 

 

 

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.  

(Carlos Drummond de Andrade) 
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Quadro do artista plástico Márcio Sampaio, enviado ao poeta,   

juntamente com arca-baú. 
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História de um baú 

 
O poema Confidência do Itabirano de 1940 apresenta um sujeito que se 

confunde com a paisagem física, social e cultural de sua cidade natal; alguém que 

internalizou seus significantes e carregou seus valores; fala de um sujeito que se 

reconhece como filho de Itabira e que sabe das conseqüências advindas desse nascer e 

desse viver itabirano. Mostra-se como um indivíduo consciente dessa identidade, 

marcado por esse mundo social e cultural: “Noventa por cento de ferro nas calçadas./ 

Oitenta por cento de ferro nas almas”.- revela o poeta. A paisagem oclusa entre 

paredões e ladeiras tortuosas, as noites “brancas, sem mulheres constituíram o modo de 

ser do sujeito, cujo sofrimento é doce herança itabirana”, ou “a complexa arte de ser 

infeliz”, como disse Cornélio Penna, outro quase itabirano.  

A marca itabirana expressa no poema constitui a pedra de toque na relação do 

poeta com a sua terra natal. Mas sabemos, que ao longo da trajetória do discurso 

poético drummondiano, essa identidade expressa em Confidência do Itabirano passa 

por um processo de desestabilização, ao apresentar conflitos não resolvidos, em que o 

sujeito da escrita se sente deslocado e contraditório diante da internalização de sua 

paisagem natal. Em outros momentos, ele vê essa herança como um “fardo sutil”, 

como um legado do qual ele deseja se livrar “Por que ficar neste município, neste 

sobrenome?”, como uma “carga leve/pesada”, que o acompanhou para sempre. 

A paisagem física e a paisagem social espelham-se no homem, refletindo-se 

nele, constituindo sua estrutura mental, seu inconsciente, enfim traçando seu caminho 

Os elementos do mundo exterior se transformam em marcas-tatuagens cravadas na 

alma. Mas, a par dessa internalização, sabemos não existir identidade totalmente 

estabilizada, completa e coerente, mas sim uma identidade em aberto, em que novas 
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articulações acontecem e deslocamentos se processam diante das condições históricas, 

pois os valores e os significados são móveis, mudam e se transformam. E os homens se 

estranham, vivenciando momentos de tensão e de mudanças. “Em que espelho ficou 

perdida a minha face?” - perguntou um dia uma outra voz poética, como também, um 

dia, disse o autor em Vila de Utopia:  

em 1933, o antigo menino da Rua Municipal foi encontrar a 
sua cidade habitada por um pelotão de velhos que nada 
podiam dizer, e por um exército de rapazes e meninas, para os 
quais não tinha nenhuma mensagem. Entre aqueles velhos e 
estas crianças, ele passeou rapidamente a sua incorrigível 
inquietação de trinta anos, a sua falta de solidariedade com as 
coisas, a sua incompreensão do meio humano, a sua saudade, 
a sua disponibilidade. (...) Tudo foi rápido. Não suportou o 
choque emotivo com a sua terra, e voltou na persuasão de lhe 
terem roubado alguma coisa. Era o problema da cidade 
diferente, ou do homem diferente, este recusando-se a admitir 
que houvesse mudado e supondo de boa-fé que a mudança 
devia ser humana e pessoal. Um espelho que não refletisse 
mais o dono; foi o cristal que se corrompeu ou foi o homem 
que se tornou invisível? (grifo meu) De volta, na estrada de 
Santa Bárbara, essas dúvidas surgiam, cruzavam-se, 
desapareciam, e nenhuma resposta consolava o coração 
incerto.  

 

Um sentimento profundo de perda, de vazio se instaura. A identidade 

desestabilizada, o sujeito dividido entre o que foi ou o que pensara ser. Partiu-se o 

espelho e o homem já não se reconhece mais diante dos fragmentos de sua imagem, 

como não distingue “certas rudes pastagens”. Diante de tantas incertezas, só restava a 

“fotografia na parede”, uma imagem do tempo estável e sem conflitos, mas ainda 

assim uma imagem que doía no “coração incerto”. 

E apesar do sofrimento ante as perdas causadas por tantas mudanças, o discurso 

do poeta foi mal interpretado devido a uma leitura enviesada, que teima em persistir na 

relação da cidade com o seu poeta. 
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As prendas levadas por ele, como o São Benedito, a pedra de ferro, o couro de 

anta, signos de uma certa identidade, contribuíram para que o sofrimento diante da 

dissolução se atenuasse, para que a falta de algo irrecuperável amenizasse os vácuos de 

uma história pessoal e familiar. 

Estes objetos são representações, são produtos que revelam a estrutura sócio-

econômica de um tempo; são manifestações concretas que falam das relações de poder 

e do modo de produção de uma pequena cidade mineira do início do século. As 

prendas itabiranas compõem o quadro de uma época, de uma paisagem, e constituem 

imagens que traduzem a busca do homem do seu passado, confirmando a consciência 

de si mesmo diante de sua geografia e de sua história a um só tempo familiar e social. 

História que se reduz a fragmentos, a cacos, a sombras, a pequenas peças que 

constituem uma fratura na identidade do sujeito, que partiu sem sair, e que levou 

consigo alguns sinais desse tempo e desse lugar. A presença dos objetos diante do 

olhar do sujeito confirma o desejo impossível de recuperar o que para sempre está 

perdido, de capturar o incapturável, pois o poeta, que ama “o invisível, o esvoaçante, o 

esquivo”, quer buscar na cartografia itabirana o que considera precioso: “os traços 

indecisos e as acres lembranças”, e por vezes, mesmo diante de sentimentos 

contraditórios e não resolvidos, ele sabe que “tudo é conseqüência de um certo nascer 

ali”. 

No texto Os Mitos de Origem e Ordem em Carlos Drummond de Andrade, 

Solange Ribeiro de Oliveira (1993:131) refere-se à mitologia drummondiana 

condensada na escrita da memória em que podemos ver o desfile desses “objetos 

mitificados, testemunhas de um cotidiano desaparecido, amálgama de lembranças das 

etapas iniciais da economia mineira - a mineração e a ruralização - com vislumbres da 

industrialização incipiente”. Dentre esses objetos enumerados por Ribeiro, cito alguns, 
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que constituem traços da personalidade do indivíduo, como “este orgulho, esta cabeça 

baixa”, como outros elementos diversos, que se fundem dialeticamente e marcam não 

só o caráter individual, mas social de um povo. São brasões, (...) ferraduras, (...) 

bandejas, (...) caçambas, (...) relógios, (...) pilões, (...) compoteiras, (...) castiçais, 

espelhos, (...) as primeiras fotografias, etc. 

As prendas/lembranças que acompanharam o poeta pela vida afora foram 

acrescidas de outras, que, muito tempo depois, chegaram até ele numa manifestação de 

reconhecimento e de amizade de sua terra natal. A municipalidade, através de sua 

assessoria de relações públicas, organizou uma arca-baú com diversas lembranças 

itabiranas, cuidadosamente embaladas, que “traduziam o passado no presente”, e 

levavam ao menino antigo imagens atualizadas de sua terra.  

Ao enviar-lhe essas outras prendas, a comunidade itabirana lhe proporcionou 

um reencontro com as marcas de seu passado rural e mineral. As lembranças itabiranas 

enviadas ao poeta constituíram, de certa forma, a recuperação daqueles objetos 

mitificados, que o levariam a recordar algo daquele cotidiano desaparecido que ficara 

cristalizado em sua memória poética.  

Itabira quis se fazer mais presente junto ao poeta, sintetizando o sentimento de 

segmentos da sociedade itabirana, através das prendas que viajaram rumo ao menino 

antigo, levando-lhe imagens e sabores itabiranos, numa fusão do ontem com o hoje, 

em que o que conta é o tempo da memória e do sentimento, um tempo em que ressoam 

cantigas de “pedramor”, um tempo em que não quatro, mas múltiplas estações se 

confluem e perenizam no coração do poeta. 

Coisas com gosto de infância, com cheiro de pomar, recobertas com sons do 

vento que batia no bambuzal do sobrado “azul 1911”, coisas com cheiro de fazenda, 
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tecidas por mãos que desfiaram a madeira, moldaram o barro, pintaram a tela, 

amassaram o pão e trabalharam a hematita: mãos de artesãos da terra. 

O baú de cacos, ruínas, de “fotografias intoleráveis”, depositário de antigas 

lembranças e corroído pelo tempo, que guardava o “cheiro fétido da memória”, está 

agora ao lado de um outro baú, uma arca com prendas, doces presentes itabiranos. O 

baú de prendas, imagem metonímica de um tempo e de um lugar, levava também uma 

mensagem parafrástica da escrita de Boitempo. Assim dizia o texto-colagem:  

Drummond: 
De nossa terra seguem prendas diversas que ora te 

oferecemos. 
Prendas que do deserto de Itabira, viajam ao coração do 

poeta num retorno em “que se dá o presente do passado”. 
Temos a certeza de que não passou a hora do doce” e de 

que seu verso sempre será nossa consolação e a nossa 
cachaça. 

Sabemos que, na sala de visitas, ainda há bois pastando 
sob a presença do velho Duval. 

É assim que Itabira chega até você, neste momento. 
Pela comunidade itabirana. 

Maria Luiza Sampaio 
Assessora de Relações Públicas 
Março de 86 

 

Essa mensagem, pontuada de fragmentos da escrita da memória do poeta, 

reafirmava a ligação da terra com a sua palavra poética, a prenda maior de todas.  

O Cometa, dias depois, noticiava na sua capa: Drummond recebe presente de 

Itabira. Na página 3, inteira, o jornal publica um texto enviado com o seguinte pedido: 

“Caro Lúcio: você me prestará um grande obséquio reservando um cantinho no 

nosso Cometa para essas linhas que vão junto. Obrigado, e um forte abraço do 

velho Drummond”. 

Na ilustração de Nelson Cruz, o poeta aparece sentado dentro do baú, olhando 

com espanto os presentes espalhados pelo chão. As “poucas linhas” constituíam um 

dos mais comoventes escritos do poeta, tendo em vista sua relação com Itabira. Com o 
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título “Obrigado, Itabira”- o filho famoso, com incrível humildade, agradece as 

lembranças a cada um dos conterrâneos, citando-os nominalmente. São palavras que 

selam definitivamente o sentimento entre a terra-mãe e o filho migrante, palavras que 

confirmam o sentimento de pertencimento e de lealdade ao solo natal, mina e útero, 

origem e semente de uma história individual, intransferível e única. 

O círculo se completa, a travessia está feita; terra e homem se percebem unidos 

na diferença, indistintos na caminhada pela estrada pedregosa, selados por um drama 

pessoal e coletivo.  

As palavras do filho de Itabira nesse agradecimento corroboram todos os 

depoimentos dados ao longo de sua vida, quando reafirmava a perene ligação com a 

cidade e a fatalidade dessa ligação. A fidelidade do homem ao seu burgo natal, mais 

uma vez, confirma o que disse o poeta, por exemplo, em uma carta de 1972, quando 

confessa “que há um imperativo sangüíneo”, há “uma espécie de destino: a marca de 

Itabira”, que acompanha a todos os itabiranos pelos caminhos do mundo”. 

Em Obrigado, Itabira - Drummond fecha a cortina ternamente em 

agradecimento às amabilidades de seus conterrâneos e vai saborear as madeleines 

itabiranas . 

Eis as palavras do filho, do velho menino antigo: 

Deus sabe que nunca fui de grandes fumaças e que 
jamais me comparei a coisa alguma parecida com rei ou 
imperador do mundo. Pois agora tudo mudou. Para surpresa 
minha, senti-me grande e poderoso, não por méritos próprios, 
mas pelos méritos que errada mas gostosamente me 
atribuíram. 

O caso é que a comunidade itabirana, por meio de 
representantes idôneos, acaba de me fazer sentir a sua 
generosidade para com o velho conterrâneo ausente, 
abarrotando-me de presentes que me fizeram lembrar o Rei 
Salomão ao receber as dádivas da Rainha de Sabá.  

A pretexto não sei de quê ou de nada, entrou-me pela 
casa uma arca de produção artesanal contendo pacotes e mais 
pacotes de coisas finas e deliciosas, quer para o espírito que 
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para o paladar. Veio encaminhada por um pergaminho com 
doces palavras assinadas por D. Maria Luiza Sampaio, 
assessora de relações públicas da Municipalidade. 

Tomei o pacote de maior dimensão e deparei-me com o 
esplêndido retrato do poeta quando menino, pintado por esse 
artista admirável que é o nosso Márcio Sampaio.  

Vi a seguir a bela imagem de Nossa Senhora do Rosário, 
feita por volta de 1925, nada menos que pelo grande artista 
popular que foi Alfredo Duval, uma das figuras culminantes da 
minha infância. E mais agora posso beber o meu café com 
gosto de terra natal, em xícaras de porcelana onde contemplo, 
estampada, a igrejinha do Rosário, jóia arquitetônica inscrita 
nos livros do Tombo do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Esta prenda veio de D. Sílvia Martins Lage. 

Vou enumerando: o lindo trabalho em frivolité, de D. 
Gabriela de Caux de Alvarenga, a miniatura de automóvel em 
lata estanhada, feita pelo artesão Ivan Stefanic Lage; o 
cinzeiro de hematita, oferta de D. Luiza da Cruz Vieira; o pote 
de mel de abelhas purificado no Núcleo Apícola, lembrança do 
Dr. Paulo José de Magalhães. 

Parei um pouco para saborear a soberba cachaça 
Boliviana, de fabricação caseira, feito o quê me voltei para os 
produtos da Cooperativa Agropecuária Cauê. Foram 
aprovados. E logo me virei para o doce de leite regalado pelo 
meu ex-aluno do velho Ginásio Sul-Americano, José Vinícius. 
E como doce de leite nunca é demais, fartei-me de degustar 
outro, guardado em compoteiras das antigas, feito 
especialmente para o poeta por D. Eloir Martins da Costa. 
Sem desprezar, é claro, a goiabada caseira também fabricada 
por D. Eloir.  

Finalmente pedi licença ao meu Vasco da Gama e vesti, 
com pompa e circunstância, a camisa do intrépido Valério 
Esporte Clube, que tanta alegria tem dado à gente itabirana. 

Agora pergunto: depois de tantos e tais agrados que 
simbolizam o coração, o talento, a criatividade do povo da 
minha terra, como não sentir feliz da vida e importante entre 
os importantes? Obrigado, Itabira, mãe e amiga fiel. Beijo 
comovido tua fotografia na parede. (Carlos Drummond de 
Andrade). 

 

A imagem da cidade que ele carregou consigo, a fotografia na parede, 

interpretada tão de viés, ampliava seu significante, pois ela poderia selar o perene 

sentimento filial do sujeito migrante que sabia nunca ter partido de fato. O beijo na 

foto resgatava uma história individual e familiar, revia um tempo em que “um menino, 

um clã, uma serra” faziam parte da paisagem da vila de utopia. 
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O reencontro do filho migrante com as coisas da terra re-significava o beijo na 

fotografia e remetia ainda ao “beijo úmido de barro e sarro”, dado pelos antepassados 

àquele que recusou dar continuidade a sua raiz fazendeira, ser um igual, mas que pela 

diferença pôde escrever sua história “à maneira de um lago de pez e resíduos letais”, 

para melhor servir aos seus. 

O beijo dos ancestrais se transfigura agora no beijo comovido do filho à mãe-

terra. Terra que foi até ele e proporcionou-lhe uma alegria feita de matéria itabirana, de 

minério e de cores da terra. O beijo na fotografia encerra uma história e inicia outra, 

trazendo em seu bojo um tempo vivido/ inventado, e que possibilitará a construção de 

um olhar diferente da cidade em direção àquele que a universalizou, em sua poética. O 

gesto afetivo re/liga o sujeito da escrita, o cidadão Carlos Drummond de Andrade, ao 

seu passado itabirano, ao mesmo tempo coloca-o frente a frente com o presente, 

redimensionando o distanciamento entre o filho migrante e a terra natal, aquele que 

sabia da impossível ruptura. O gesto-palavra do filho constitui o (re)encontro final, a 

despedida que poderia prenunciar outro tempo, diferente daquele em que a “água 

cobria o bigode,/ a família, Itabira, tudo”.  

O poeta e a cidade re-unidos pelas lembranças, feitas pelos conterrâneos, 

reencontram-se também ao sabor das guloseimas, que como madeleines o fizeram 

rever um tempo do qual surge um baú “cheio de frestas e furos,” de onde salta um 

menino debaixo de uma mangueira, no “mato sem fim da fazenda”. 

Encerra-se mais um ato numa cena em que se tentam dissipar sombras antigas, 

registradas e inscritas numa poesia feita de escavações, em que se procura desenterrar 

imagens, histórias ancestrais e recompor um drama pessoal e familiar. O comovido 

beijo da fotografia na parede representa mais um toque sutil entre o poeta e a terra. 

Mediado pelo Cometa Itabirano, o reencontro do poeta com a sua cidade se realizou 
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por meio de pequenos gestos e discretas manifestações de ambas as partes, como viu a 

matéria publicada no jornal LEIA, em setembro de 1987, em cuja edição em 

homenagem ao poeta encontramos depoimentos de analistas e críticos dentre os mais 

representativos da literatura brasileira, como Benedito Nunes, Silviano Santiago e o 

psicanalista Hélio Pellegrino. A esse conjunto de depoimentos deu-se o nome de Um 

certo Olhar, e à página 25 de LEIA encontramos a matéria que contava a história do 

“caso da arca”, com os seguintes dizeres: “Não de ressentimento, mas de uma secreta 

“troca de toques” se nutriu a relação do poeta com Itabira nos últimos anos”. E mais 

adiante o autor da matéria acrescenta: 

A história da relação de Drummond com Itabira não é a 
história de uma ruptura. É antes a história de uma lenta, quase 
clandestina, troca de toques, esperanças e de inconformismo. 
As tão proclamadas desinteligências com alguns moradores 
que teriam virado personagens de alguns poemas e por causa 
disso arrufados, a recusa discreta mas inamovível do poeta de 
aparecer por lá, a sua inconformidade com a política de terra 
devastada pela mineração, o apenas (sic) retrato na parede: 
para lá de tudo isso a história de Drummond com Itabira foi a 
de uma reaproximação. Se ele a perdeu no tempo, recuperou-a 
em sonho. (...) Na cauda do Cometa (...) Drummond foi se 
reaproximando da cidade, das suas lutas, da sua vida. Os dois 
sempre, Drummond e o Cometa, de cenho franzido para o 
provincianismo, para os esquemas políticos do interior. 

 

E objetivando ainda mais a questão da relação do poeta com a sua terra, LEIA 

traz a voz do editor Lúcio Vaz Sampaio, que faz uma observação no mínimo curiosa 

ao dizer que o preconceito em relação ao poeta, que existiu durante algum tempo, foi 

muito reforçado pela Vale Rio Doce. E acrescenta: “O que viemos tentando fazer no 

Cometa era trazer o espírito crítico de Carlos Drummond de Andrade, mas sem que o 

jornal fosse drummondiano, e junto às gerações mais novas superar aquele 

preconceito”. E o jornal LEIA finaliza a matéria sobre a história Drummond/Itabira 

retomando o caso da arca-baú e afirmando que a reaproximação entre o filho e a 
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cidade-mãe foi sempre questionadora, sem que o poeta nunca baixasse a arma da 

crítica, mas que aquela “ troca de toques” acabou tendo um grande momento, quando 

uma velha arca, cheia de prendas, como no poema, chegou até ele. E conclui o autor do 

texto: “Drummond acolheu os dons. (...) Era a grande troca. Um potlach”. 

O liame perene entre o sujeito e a terra foi, indubitavelmente, fortalecido via O 

Cometa Itabirano. A presença do poeta se tornaria mais vívida a cada mensagem vinda 

da Rua Conselheiro Lafaiete, a cada comentário, a cada artigo sobre a sua obra. Fotos, 

charges e ilustrações diversas mostravam a clara intenção dos editores e colaboradores 

do irrequieto jornaleco, em tornar o itabirano poeta o centro de seu ideário jornalístico. 

Se a carta-agradecimento do itabirano distante constituiu a matéria mais 

significativa dentre tantas outras publicadas durante a trajetória de CDA nas páginas 

do Cometa Itabirano, deve-se considerar que praticamente em quase todas as edições 

de 1986 encontramos algo referente a Drummond. Desde poemas inéditos, notícias 

sobre ele, comentários sobre a obra, transcrição de entrevistas do poeta até a 

publicação da última e definitiva carta. 
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Ilustração publicada em O Cometa, n. 89 – março de 1986. 
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A arca-baú com algumas das prendas itabiranas, enviadas ao poeta em nome da 

municipalidade, em março de 1986. 
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Edição Final 

(...) Exaustão das letras, exaustão das artes, exaustão do 
comportamento, de modas que se supõem eternas quando são 
meramente pipas que o vento alteia e o vento derruba. Ao 
princípio geral da exaustão, afinal necessário, porque 
diversifica o trabalho de viver, sugerindo formas virgens de 
nascimento, agregue-se o princípio de criação, para modelar 
esse nascimento em termos de relativa felicidade. Não 
deixemos que tudo apodreça, para nós acostumarmos a viver 
no cemitério. Nele também se vive – mas vale a pena? (Carlos 
Drummond de Andrade). 

 

O tempo e a vida passaram com os sonhos do menino antigo: a escrivaninha 

ficara despovoada”, (...) “o casarão ficara vazio e condenado”, (...) “a pedra é 

sofrimento paralítico, eterno”, (...) “o passado que era atroz,/ e gozoso hoje terno se 

apresenta”; (...) “Novas coisas, sucedendo-se,/iludem a nossa fome/ de primitivo 

alimento”./ (...) “Já nem distingo mais se és sombra/ ou sombra sempre foste, e nossa 

história/invenção de livro soletrado/ sob pestanas sonolentas”./ (...) “Certa rua começa 

algures e vem dar no meu coração./ Nessa rua passa um conto feito de pedacinhos de 

histórias/ de ouro, de velhos, de estrume, de seleiros falidos”. (...) “Caem móveis em 

pó, e ondulantes cortinas/deixaram de esvoaçar no silêncio de Minas”. 

Este inventário de versos de Farewell (1996) nos remete a um vulto branco, de 

costas, indo em direção ao noturno espaço, ao infinito pontilhado de estrelas. Esta era a 

cena final, a despedida dos amigos estampada na capa do Cometa, naquele agosto 

fatídico de 1987. Com um “Ciao, Poeta”, a imagem da capa, poeticamente criada pelo 

incansável Genin, tentava traduzir os sentimentos de toda a gente que, de repente, 

sentira o vazio e a falta da poesia de uma vida inteira. A palavra do poeta se despedia 

dos leitores rumo à eterna página dos tempos mais que futuros. Como num rápido virar 

de páginas, todos nos sentíramos órfãos. Mas a palavra, límpido cristal, palavra-amor, 
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palavra-memória, palavra-travessia, palavra-comunhão, palavra auritabirana, espalhada 

mundo afora, permaneceria para sempre. 

O editorial assinado por Marcelo Procópio tinha como título O Poeta do 

Cometa e trazia como epígrafe a seguinte opinião do cidadão Carlos Drummond de 

Andrade: “É tão comum, Itabira perder suas causas e seus direitos!” Num tom 

visivelmente emocionado, o jornalista contava a história de dois amigos, história que 

começou naquele novembro de 1979, de esperanças brasileiras, quando o jornal 

iniciava sua trajetória, tendo em uma das mãos os problemas e anseios de uma cidade, 

e na outra, o bastão-guia da figura do itabirano-poeta, com sua palavra-lança em 

direção ao futuro, porém voltada para o passado do mato fundo. Esta era a proposta do 

jornal, e ela constituiu o núcleo do Cometa Itabirano, que passou a ser o locus de 

reencontro do filho com a mãe-terra. Disse então o editor, naquele momento de 

despedida e de reflexão:  

 
Foi um caso de amor (COMETA mais DRUMMOND), 

mesmo que muito mineiro: doce e distante. Logo após o 
primeiro número do jornal, o poeta já se tornava colaborador-
incentivador. Deu força pra prosseguirmos, mesmo, e 
principalmente, nos momentos de completa desestruturação. 
Valeu. Muito mais, insuflou vida no COMETA. 

O interessante é que o poeta sempre manteve-se crítico, 
inclusive ao jornal. Manteve-se em campanha constante em 
relação às coisas de Itabira. Nunca contra, a favor, portanto 
contra os desmandos, a devastação, as bobeiras provincianas e 
tal. (...)  

A relação com Drummond continuou constante. Era 
quase uma missão ou uma fatalidade. E era preciso mudar 
Itabira (ainda é). O COMETA baixou no mundo, via Mato 
Dentro, comprometido, ou intrometido, a mudar a cara do 
itabirano em relação ao poeta. Aquela velha história 
simbolizada pela fotografia na parede, que ainda doía na 
“coisa mínima do mundo”, o coração itabirano de Carlos 
Drummond de Andrade. Taí contribuímos para amansar os 
ranços. 
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E os jovens jornalistas assumiram a “batalha” de recolocar o poeta na cidade, 

de torná-lo conhecido para o itabirano. Surgiu uma corrente de compreensão mútua 

que tocou a todos que viram no jornal o veículo para o reencontro do poeta com sua 

gente, com a sua cidade, por ele reinventada nas páginas de sua obra. 

O editorial daquele triste agosto fazia um levantamento dos principais episódios 

vividos pelo poeta em relação ao Cometa, como o encontro no Rio em 1981; o apoio 

dado ao jornal durante o processo contra o jornalista Carlos Cruz; a campanha pela 

mudança do nome da avenida; além dos pedidos para a publicação de artigos, de 

poemas inéditos e da carta-agradecimento à comunidade pelo baú de prendas. O 

editorial termina dizendo:  

 

Não é possível falar de tudo aqui.(...) Fica o astral de 
sempre. Para sempre. Uma vontade de permanecer vivo. 
Inteiro, íntegro, integrado, isento. Incorrigivelmente 
irreverente, inovador, inesperado. O Jornal do Poeta não se 
despede do Poeta do Jornal. (...) Criamos um personagem e 
ficaremos com ele vivo. 

 

A edição 107 não se revestiu de um tom fúnebre, mas sim de mais uma 

homenagem ao itabirano, como que antecipando a sempre inevitável edição especial de 

outubro. A página 3 trazia o poema primeiro de Alguma Poesia, entre várias 

caricaturas do poeta. Na página seguinte, não encontramos a esperada matéria enviada 

pela sucursal Ipanema-Rio, mas antigas colaborações do ex-aluno do Sul-Americano e 

amigo no presente, Arp Procópio. É que, impossibilitado pela grande emoção e 

abatimento, o correspondente não teve condições de escrever. Mas ele não poderia de 

forma alguma ficar de fora e os editores acharam por bem publicar matérias enviadas 

em outros momentos, pelo grande amigo, como por exemplo o trecho da obra Espelho 
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de Três Faces-(1935), em que Afonso Arinos de Melo Franco se referia à figura de 

Drummond:  

 

Aquele sujeito perturba antes de mais nada. Os seus 
olhos pequenos, inquietos, movem-se fundos, atrás dos óculos. 
Não fixam, não se fixam. Depois, um modo esquisito de falar, 
rápido, baixo, enviesado, como quem fala sozinho. Na rua 
esgueira-se, escorrega de lado, entre os homens, os 
automóveis, as idéias. Quase sempre parece que está 
caçoando. Era íntimo e distante. Não fugia a convivências, 
mas não facilitava proximidades. Vivia como numa defesa 
contra todos. Nunca comparecia ao sindicato lítero-anedótico. 
Homem fechado, meio frio, um horror a abraços, pancadinhas, 
pilhérias e outras vias de comunicação. Prudente Neto 
confidenciava que ‘o poema da pedra era a melhor coisa do 
mundo’. 

 

E Arp amplia o comentário sobre o famigerado poema, trazendo a palavra do 

crítico Fernando Py, “vero e único doutor de ‘borla e capelo’ em CDA”, e a de 

Arnaldo Saraiva, que dizia que “a brevidade e a simplicidade do poema (simplicidade 

formal) são o pomo da discórdia entre modernistas e antimodernistas”. 

À mesma página, lemos uma outra matéria enviada pelo infalível Arp. Tratava-

se de uma crônica cujo título era Participação de Casamento, publicada no JB, em 

7/06/83, em que o poeta fala sobre o convite de casamento de Carlos e Julieta, seus 

pais. Com o cartão nas mãos, ele volta a1886 e vê a mãe, com 17 anos, e o pai, com 

26, num “tempo leve e azul”, num 22 de maio, dizendo que gostaria de conversar com 

eles em estado de mocidade. Diante do cartão, diz o filho:  

(...) Converso com os olhos, converso com a memória 
das gerações, com o tempo leve e azul de 1886, pois assim 
decretei neste momento; agrada-me perceber, no nevoeiro dos 
dias, o jovem casal trocando alianças numa tarde de maio, 
temperatura suave e azul claro; até mesmo umas meninas 
estão se preparando em suas casas para a coroação de logo 
mais na igreja. O perfil da montanha desenha-se no horizonte; 
é um perfil indispensável, sem ele a cidade perderia 
identidade. Com o tempo, essa montanha seria destruída. (Mas 
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o cartão continua).  A cidade não é grande, o casamento é 
festa de famílias importantes, vai haver muito doce, vinho do 
porto e dança no sobrado. A noiva está mais linda do que 
nunca, e o rapagão que vai casar vem à frente de luzido 
cortejo, todos a pé, cercados pela admiração das janelas. Os 
mais finos presentes vieram da Corte, como veio certamente o 
cartão. A igreja está repleta; os meninos anseiam pelos doces; 
1886; um cartão em 1983 me fala tudo isso. 

 

Os tempos confluem, fatos passados e presentes se fundem, festa e luto; 

alegrias e tristezas; pois justamente na edição sobre a morte do poeta o jornal 

transcrevia uma crônica de autoria do mesmo, cujo assunto era o casamento dos pais. 

Bodas e nojo a um só tempo. A origem e o fim. O nascer e o morrer. O amigo antigo, 

sem condições emocionais de escrever sobre o ex-professor, que acabara de falecer, 

contribuía para divulgar, mais uma vez ainda, a sua palavra. Mas um pequeno bilhete é 

enviado, momentos antes do fechamento da edição. Viera junto com a matéria tão 

esperada e os editores prometiam publicá-la no próximo número. O bilhete fechava a 

página 3, dizendo: “Carlos, o que morreu de Amor”. “Se fosse vivo, o caro Nava 

certamente subscreveria um atestado nestes termos. Justificá-lo, é preciso? os fatos 

estão aí, contundentes demais, para serem sonegados. Saudades, Carlos!- Arp 

Procópio”. 

E a elegia ao Poeta continuava, agora, apresentando depoimentos de diversas 

pessoas, que, em Itabira, participaram de um ato público em homenagem ao ilustre 

conterrâneo. A palavra do Prefeito Municipal, a de professores e representantes de 

diversas instituições, todas renderam tributos ao itabirano migrante. Com o título 

“Triste Itabira”, a reportagem trazia os seguintes depoimentos:  

Carlos Drummond de Andrade acaba de morrer. Desde 
que foi dada a notícia na noite de segunda feira, 17 de agosto, 
esta velha cidade de Itabira não foi mais a mesma. Num frenesi 
angustiante, nos bares, nos lares, em qualquer lugar que 
passávamos, estava ali alguém querendo saber, ou confirmar, 
outros iniciavam as inevitáveis especulações, ou mesmo 
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dizendo uma ou outra bobagem – insopitáveis nestes instantes 
de sentida dor. Foi mais ou menos assim, neste dia quente de 
agosto de 1987; quando era evidente, estava na cara, que a 
bruxa estava definitivamente solta neste rincão chamado 
Brasil. 

 

Dentre os vários depoimentos proferidos durante o ato público e transcritos nas 

páginas 6 e 7 do jornal, destaco algumas frases, como a do prefeito José Maurício 

Silva: “Itabira, hoje, está diminuída. Perdeu, com o falecimento de DRUMMOND, o 

seu mais ilustre filho. Ele era, para nós, o irmão mais velho que, embora longe, marca 

presença, norteia”.  

Um ex-aluno do poeta, José Vinícius Moreira, de 77 anos, disse na ocasião:  

A lembrança que tenho dele como professor é 
interessantíssima. (...) Éramos 18 alunos e ele dizia que, em 
regra geral, nós podíamos ser professores dele, porque o dr 
Grisolia, (a quem ele substituía) era muito bom de gramática e 
nós estávamos estudando Camões. Carlos Drummond chegava 
na sala de aula (usava sempre ternos claros), dependurava o 
chapéu no cabideiro silenciosamente. Dava um jornal para 
cada um de nós, se sentava à mesa e também lia os jornais do 
dia. No final do mês mandava fazer uma composição sobre os 
assuntos dos jornais e nós não estávamos bons, não. Ele então 
falava: “Vocês precisam ler mais”. 

 

Uma antiga itabirana, filha do escrivão, latinista e fotógrafo Brás Martins, 

conhecida carinhosamente como Tia Ninita, volta à infância e lembra: 

Eu era menina e freqüentava a casa de Julieta 
Drummond, mãe do poeta. Ia com minha avó. Lá, ela me 
contou que os Drummond são descendentes de Santa 
Margarida, rainha da Escócia, e também de Santa Terezinha. 
Soube por sua mãe. (...) Eu gostava muito de Carlos 
Drummond. O português dele era perfeito. E outra coisa dele 
que eu gostei: uma vez me falou que o governo quando queria 
fazer economia cortava alguma coisa em Itabira, é deveras. 

 

Finalmente, o diretor-presidente de O Cometa Itabirano, Lelinho Assuero, 

assim se manifestou: 
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Para nós d’O COMETA ITABIRANO, perdemos um 
amigo, um grande amigo que contribuiu para o nosso trabalho 
na imprensa de Itabira. Somos eternamente gratos pela sua 
presença em nossas páginas. Pelo seu carinho, pela sua 
amizade. Quanto ao Poeta, este não morre, ele estará sempre 
em nossas mentes e corações enquanto uma força viva. Força-
Poeta única e singular.  

 

Encontramos ainda nessa edição, por exemplo, as palavras emocionadas de sua 

sobrinha-neta, Mariza Guerra de Andrade, que escreveu o artigo: “Carlos, meu tio”. 

Nesse depoimento, ela imagina o que o pai, “um antigo rabiscador”, faria para 

homenagear o tio morto- “Leria um poema, imagino.” E as lembranças da velha Itabira 

vão surgindo nas imagens adormecidas, como o “cotidiano das hortas e das plantas 

miúdas, o miosótis, a cordialidade, o café xanguana, o minério surrupiado, o riso 

demorado e a ironia, porque lá, afinal, tudo é engraçado”. E ao voltar o olhar comovido 

para a figura do poeta, ela revela: “Vai viver sempre o nome de Carlos Drummond de 

Andrade, como um que sei que ele particularmente gostava de pronunciar e achava 

eterno: Violetas de Parma”. Tendo desfrutado da convivência do tio durante algum 

tempo, Mariza nos fala da “grande aventura” que foi este encontro com o poeta, 

contando-nos alguns detalhes do cotidiano e das conversas divididas com ele. Ficamos 

sabendo que as caminhadas eram “à tardinha, pelas pedras do Arpoador, e as histórias 

sobre a Semana de Arte Moderna, o namoro com o PCB nos anos 40, o rosto do Brasil 

naquela conjuntura de 69”. E ao lado da extrema cordialidade, a comida caseira, 

muitos casos itabiranos, e a insistência para que ela lesse Machado de Assis. “À noite, 

era comum ficar oferecendo balas de hortelã e conversar dentre outros assuntos sobre a 

velha Itabira, de seu tempo de menino”. Contou que na cidade havia um artista, um 

exímio fazedor de passeios, que lançou a moda de assinar seu nome antes da areia 

secar, e, não de todo satisfeito com sua obra, avançou pelo desenho, fazendo flores e 

pássaros em todos os passeios que construía.  
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Novas revelações, maior conhecimento do homem, do poeta, do itabirano 

confirmavam mais uma vez a proposta inarredável do jornal voltada sobretudo para o 

leitor itabirano, cujo olhar era dirigido cada vez mais àquele que cantou para sempre 

sua cidade. 

Continuamos a percorrer as páginas desta elegíaca edição e nos deparamos com 

o título: O Repouso do Poeta – (A última entrevista). Tratava-se realmente da 

conversa que Drummond tivera, dias antes da morte de sua filha Maria Julieta, com o 

repórter Geneton Moraes Neto, para o suplemento Idéias do Jornal do Brasil, em 

08/08/87. Percebe-se nela um tom de despedida, despedida da poesia, despedida da 

vida. O poeta fala sobre a juventude, sobre a questão da educação e assinala que há 

uma geração dominante que ignora a língua portuguesa. Revela que estava relendo os 

autores clássicos, e confessa que não tinha nenhum medo e se considera “uma pessoa 

extremamente corajosa, porque não espero nada de coisa nenhuma”. Reafirmando 

assim seu agnosticismo, seu apartidarismo político, dizia que vivia de acordo com seu 

critério moral e sua consciência. E fala então sobre o país: 

Apesar de todas as misérias que cercam o Brasil, nós 
estamos caminhando. Apesar dos partidos políticos que não 
são partidos políticos, apesar de tudo, há uma tal energia na 
mocidade brasileira, há tanta capacidade de ação, a gente vê 
tanta obra social interessante, tantas pessoas se interessando 
pelo bem-estar da comunidade que não sou pessimista a este 
ponto, não. 

 

Finalmente as duas últimas perguntas colocavam Itabira em pauta. O repórter 

indaga: “O senhor tem saudades -  ainda hoje -  de Itabira?” A resposta parece ter 

vindo pronta, espontânea e extremamente sincera:  

Tenho uma profunda saudade e digo mesmo: no fundo, 
continuo morando em Itabira, através das minhas raízes e, 
sobretudo, através dos meus pais e meus irmãos, todos 
nascidos lá e todos já falecidos. É uma herança atávica 
profunda que não posso esquecer. Mas a atual Itabira eu mal 
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conheço. Não vou lá há anos. Exatamente por isso: porque a 
Itabira que conheci, na qual nasci, passei a infância e um 
pouco da minha mocidade, é completamente diferente da atual. 
A minha era uma cidade de quatro mil habitantes, se tanto. 
Hoje, tem mais de cem mil. A essa Itabira antiga, estou 
profunda e visceralmente ligado. 

 

A conclusiva resposta veio com a seguinte indagação: 

 
O senhor imagina o impacto que teria uma visita a 

Itabira hoje?  
Nem penso. Não desejo. Com o coração já fraco que 

tenho desde o ano passado, quando sofri um enfarte de 
miocárdio - e tenho freqüentemente dores de angina - creio 
que não resistiria. E seria profundamente penoso ir a Itabira 
para morrer lá. Iria dar trabalho aos outros. Não quero não. 

 
Eis aí mais uma tentativa de explicação do velho itabirano diante da 

impossibilidade de voltar à sua terra. Mais uma vez ele tenta mostrar por que razão não 

visitou sua cidade. São múltiplos os motivos, diversas as considerações que esclarecem 

a polêmica criada pelos itabiranos mais desavisados, menos informados diante dos 

sentimentos do poeta. Talvez todos os impedimentos poderiam ser enfeixados numa só 

explicação: a extrema sensibilidade do homem frente à vida, e sobretudo a emoção 

diante de seu passado, de sua infância, de sua mocidade e das perdas inevitáveis. A dor 

da falta sobrepunha-se ao desejo de rever a cidade natal, a angústia diante do vazio do 

que se perdera no tempo e no espaço fechava a possibilidade do reencontro pessoal. A 

experiência seria dolorosa demais para o coração do poeta, agora um coração cansado 

que carregara as dores do mundo, que fraquejava angustiado. 

Mas a edição 107, daquele momento de grande perda, trazia à página 15 uma 

matéria intitulada Começo da genealogia de alguém que amamos, de autoria da 

escritora e pesquisadora Joana D’Arc Torres de Assis, que nos revela histórias dos 

antepassados do poeta. Somos informados de que o primeiro Drummond, Mauritz, era 

príncipe da Hungria e que foi parar nas costas da Escócia devido a um naufrágio. 
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Tendo sido recebido pelo rei desse país, Malcom, o nobre Mauritz escolheu uma das 

damas da rainha para se casar e ganhou terras em doações e o apelido de Drummond 

com um brasão de armas. Morrendo em 1093, numa batalha, um de seus descendentes 

escoceses, João Escócio, muito tempo depois, radicou-se na Ilha da Madeira, a mil e 

tantos quilômetros de Lisboa. Casou-se com Branca Afonso da Cunha e teve nove 

filhos. E acrescenta ainda a pesquisadora:  

O 5o deles foi Beatriz Escócia, de cuja descendência se 
dirige ao Brasil, mais precisamente a Minas Gerais, Antônio 
João de Freitas de Carvalho Drummond. Foi ele o iniciador 
do grande ramo mineiro, originalmente chamado de “os 
Drummond de Itabira”. 

Dona Maria, “Rainha de Portugal e dos algarves 
d’aquém e d’além mar” etc., lhe concedeu carta de brasão de 
armas de nobreza e de fidalguia como”guarda-mor das terras 
e águas minerais da freguesia de São Miguel de Antônio 
Dias”. 

Tudo isto nos é contado pelo historiador José Tavares 
Drummond, de cujas publicações retiramos estes informes. 

 

Lemos também nessa matéria uma nota do jornal Correio de Itabira de 1o de 

novembro de 1902, que relatava o nascimento de Carlos Drummond de Andrade, 

assim dizendo: 

O dia de hontem foi de grande alegria para o lar de 
nosso conterrâneo snr José Alves de Castilho, por a exma. 
Snra. d. Maria Evangelina Sampaio de Castilho, sua esposa, 
dado luz a um menino.  

Egual motivo de alegria teve nosso amigo snr. Carlos de 
Paula Andrade, pelo feliz sucesso de sua exma. Snra d. Julieta 
Drummond de Andrade. Desejamos aos dous-nascidos sejam 
causa de alegrias e orgulho para suas famílias. 

 

Segundo Joana D’Arc de Assis, Drummond se encantou com essa nota publicada 

no Cometa, em 1982, e lhe enviara uma carta, dizendo: “Tive a sensação de uma 

descoberta arqueológica: a do meu vetusto nascimento. Que surpresa! Nunca podia 

imaginar que tão cedo já eu freqüentava as colunas de jornais”. 
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Dentre outras manifestações de pesar, a edição em homenagem ao poeta 

apresenta uma matéria do correspondente do Cometa na Alemanha, Carlos Alberto 

Azevedo, que nos fala de seu relacionamento com o poeta. Ele nos conta que seu 

contato com o itabirano “começou com um silêncio provisório de Drummond, aquele 

silêncio mineiro, desconfiado, que demora virar palavra, verbo”. e se refere à 

homenagem que lhe foi prestada por ocasião de seus 80 anos, em Berlim. O silêncio 

foi devido à demora do poeta em manifestar sua aquiescência para que tal homenagem 

acontecesse, mas somente em janeiro do outro ano é que Azevedo recebe uma carta 

agradecendo a idéia da comemoração dos 80 anos, e nela o homenageado dizia que não 

podia entender que se comemorasse os anos de um poeta brasileiro em Berlim.  

E nesta edição, no espaço dedicado tradicionalmente à publicação das cartas 

dos leitores, aparecia um texto encimado com o título de Bilhete.  

 

Amigo Drummond: te escrevo rapidamente porque este 
“nosso invencível COMETA precisa entrar na gráfica nesta 
segunda-feira e esperamos, caso tudo correr bem, que nosso 
jornalzinho esteja circulando em Itabira na próxima Quarta, 
dia 26 de agosto. O Marcelo Procópio, nosso novo editor e que 
é primo do Arp, está aqui do lado, aflito, pedindo estas poucas 
linhas para o Angelo diagramar sem pestanejar. Como vê, 
tudo continua na mesma, nesta correria, bagunça e 
amadorismo marca registrada desse jornal irreverente.  

Pois é, há muito não te escrevo, “ficaram velhas todas as 
notícias”, eu mesmo envelheci sem perceber; e depois daquela 
sua última carta de novembro que publicamos, pressenti que 
tudo o que o senhor tinha a nos dizer já tinha sido dito (por 
isto não insisto mais na entrevista “exclusiva” para o 
COMETA, seria desnecessária). 

Bom, sua cidade aqui continua cismando a “derrota 
irreparável”, a ignorância, a grosseria, a estupidez e a 
destruição continuam sendo a tônica nesses sítios do Mato 
Dentro. No mais, tudo bem. A luta continua para nós, poeta, 
pode ter certeza. Abraço comovido a D. Dolores e, caso não 
for transtorno para o senhor, mande-nos um poema daí, de 
onde estiver, que nós publicaremos com a maior alegria. E não 
esqueça: outubro é mês de seu aniversário, seu e de Itabira! 
Do amigo, Lúcio V. Sampaio.  
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O poeta estava vivo para o amigo, para o jornal, para todos que o admiraram. 

Sua palavra vive nas páginas de seu jornal para sempre, até quando o Cometa 

sobreviver, apesar das pedras e do obscurantismo que ainda insistem em permanecer. 

Nunca um jornal investiu tanto numa idéia, nunca um poeta foi tão presente 

nas páginas da imprensa da cidade natal. Drummond e o Cometa, ambos selando o 

destino de uma grande e perene amizade, pois tudo o que precisava ser dito e expresso 

foi feito de modo lúcido e translúcido.  

Com sua índole humorística ou com sua “dramaticidade lírica”, o poeta narrou com 

emoção aguda e contida a sua história pessoal e a história coletiva de uma cidade 

mineira do início do século. 

A dor do perdido se funde com a auto-ironia e ele revê o passado, refletindo 

sobre o mesmo, numa busca obsessiva de suas origens, procurando reconstruí-las pela 

invenção escritural, na tentativa de salvar-se do “desenraizamento e da 

autodissolução”. É sobretudo na escrita de Boitempo que se depreende o olhar 

insistente pela busca da história ancestral de Itabira, em que conflitos são abrandados e 

que um certo apaziguamento se instaura e se manifesta pela ironia que revela “o ânimo 

sereno”, segundo a concepção hegeliana de que o sujeito, mesmo pensando na auto-

destruição, se vê reconciliado consigo mesmo, e que, pelo humor, procura sobrepujar 

sua dor. 

Ampliando essa concepção, encontramos em RAMOS (1994:40-47), no ensaio 

intitulado “Reflexões sobre os estudos literários”, considerações a partir da teoria 

psicanalítica estendidas à questão da criação literária. Assumindo as idéias freudianas, 

a estudiosa se refere à relação entre as experiências traumáticas, entre o fato penoso e a 

experiência artística. Diz ela: “Creio que é igualmente a compulsão à repetição que 
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leva o poeta a trazer constantemente de volta a experiência traumática, 

independentemente do prazer advindo da posição ativa assumida perante a experiência, 

e que permite manipulá-la através de um procedimento estético”. E acrescenta: “A 

ausência, quase sempre ligada à morte, é dos temas mais freqüentes na poesia lírica, e 

por vezes a perda se elabora num cenário em que se dá igualmente uma repetição, uma 

volta ao lugar da experiência”. 

Com o olhar irônico e o tom humorístico, o poeta busca uma forma de atualizar o 

passado e dominá-lo, exorcizando-o e redimensionando significantes na representação 

de um tempo em que a alegria e a tristeza se conjugam na cena poética. Também com 

humor e ironia, O Cometa Itabirano desde o primeiro momento apresentou uma linha 

crítica e mordaz. Permanente e incisivamente, o jornal utilizou essa tônica, não para 

falar do passado, mas fundamentalmente para registrar e denunciar o presente 

itabirano. Drummond, colaborador do jornaleco de sua cidade, encontrou em suas 

páginas o campo propício para dar continuidade à sua fala/escrita sobre a terra natal; 

ele, que já tinha reinventado o perdido, agora procurava entender o presente, refletindo 

sobre o que aconteceu a sua cidade, com o olhar voltado para o futuro. Um olhar que 

via sombras e crateras no horizonte, que via à distância um trem “engatado e 

desembestado”, em direção a estranhas paisagens, e sentia um coração vazio diante do 

“que poderia ter sido e não foi”. 

E nesse jogo entre o passado, o presente e o futuro, entre o vivido e o 

imaginado, entre o vivido e o visto, o poeta e os jovens jornalistas tentaram traduzir 

uma cidade, procuraram desvendar suas entranhas e propuseram outros fios a serem 

retecidos, para com eles os itabiranos redesenharem uma história e inventarem uma 

nova cidade, sobre os cacos e ruínas das múltiplas Itabiras. 
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O Cometa fechava o ano com o vazio da grande perda, mas o poeta continuava 

presente em suas páginas, naquele momento de partida, e sua palavra estaria, 

perenemente, a nos dizer a todos sobre a vida, os homens, as cidades, a cidade. 

Outubro chegou com seus aniversários, mas sem muitas festas. Na capa do 

jornal, edição 109, vemos uma fotografia antiga da paisagem itabirana, numa 

reprodução de Márcio Sampaio, dependurada de cabeça para baixo, com os dizeres: A 

fotografia na parede faz aniversário. E ao pé da página: Não estamos 

comemorando nada! E não havia mesmo muito a comemorar, a não ser a insistência 

dos editores para continuarem a pôr o jornal nas ruas. 

O itabirano-poeta não leria mais o editorial: Itabira: 139 anos, e nós? cuja 

ironia transparecia logo na introdução, que dizia: “A ex-potencialmente progressista 

cidade de Itabira, cujo futuro continua sendo roubado, também acabou. O féretro sairá 

do velório Mina 7, a qualquer hora do dia ou da noite. Diz o único sobrevivente que só 

há uma saída: perder o medo, observou secamente”. 

No poema “O medo” de Rosa do Povo (1945), o poeta já vaticinara: “E fomos 

educados para o medo/Cheiramos flores de medo/ Vestimos panos de medo./ de medo, 

vermelhos rios/vadeamos. E o poeta conclui: “Adeus: vamos para frente,/ recuando de 

olhos acesos./ Nossos filhos tão felizes./ fiéis herdeiros do medo,/ eles povoam a 

cidade. / Depois da cidade, o mundo./ Depois do mundo, as estrelas,/ dançando o baile 

do medo”. 

O medo de ontem e de hoje, previsto e sentido, agora tornara-se maior, depois 

que a voz do poeta se calara para sempre. O jornal ficara sem o seu principal 

personagem, sem a palavra daquele que, muito antes, anteviu o destino de sua terra na 

imagem do vale sinistro. Mas o jornal continuava sua proposta de denunciar as 
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mazelas itabiranas, de alertar sobre o esvaziamento da cidade e de tornar o poeta 

sempre presente em suas páginas. 

Nessa edição de outubro, em que nada tinha para ser comemorado, uma nota 

vinha de Berlim e dava notícia de uma exposição em homenagem ao poeta itabirano, 

organizada pelo dr. Ulrich Menge, vice-diretor do Instituto Ibero-Americano. A 

amostra reunia cartas de Drummond, exemplares de jornais nos quais ele colaborou e 

alguns números do COMETA ITABIRANO. 

Na edição em que se registrava o 8o aniversário do jornal, encontramos uma 

matéria interessante enviada pelo correspondente de Berlim, com o título: Drummond 

em alemão. Carlos Alberto Azevedo apresentava o tradutor do poeta na Alemanha, o 

professor Curt Meyer-Clason, que também traduziu os principais escritores latino-

americanos e Grande Sertão: veredas. Em um depoimento comovido, Meyer-Clason 

fala de seu primeiro encontro com o poeta e da amizade que surgiu entre eles. E revela 

algumas passagens ocorridas durante os diversos encontros que tiveram. Algumas 

facetas do poeta são assim reveladas pelo amigo e tradutor alemão, como, por 

exemplo, quando se viram pela primeira vez, durante um almoço que aconteceu nos 

salões da livraria José Olympio, no Rio, em homenagem ao professor Curt. “Não me 

chame de senhor!” -  com isso o poeta queria dizer da amizade que lhe dedicava, 

devido à tradução da primeira antologia de seus poemas para o alemão. Anos depois, 

ele encontra o poeta e convida-o para participar de um simpósio de poesia em Berlim. 

“O Poeta sacudiu a cabeça: Não, não vou mais a nenhum lugar, aliás nunca estive na 

Europa. Nem aceito prêmio do Governo. Já fui homem público, quando trabalhei como 

funcionário público. Tempos passados. Não quero trato com esta gente.” 

Ao ser indagado se entraria para a Academia, ele levantando as mãos disse:  

Nunca! Esta Academia não tem a mínima utilidade. 
Enquanto a Academia de Letras não promover edições de 
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nossos clássicos, sem falar da discussão sobre atualidade - 
política, bem entendido, ela não tem função útil. Hoje me 
restam alguns amigos. Mas o amigo alemão insiste: “Mas você 
continua escrevendo melhor do que nunca”. 

 

E Carlos com certa amargura responde: 

Não sei. Tenho que ganhar minha vida. Minha pensão 
nem dá para pagar o condomínio do meu apartamento. Sim, os 
jornais me alimentam, duas crônicas por semana. Lamento, 
mas não posso ir a Berlim. Não me sinto mais seguro entre os 
homens. Escrevo para alegrar as pessoas, nada mais. Ilusões 
políticas enterrei há muito tempo. 

 

E o professor nos revela que, em conversa com Paulo Rónai, ele havia lhe 

contado que chegara uma carta de Estocolmo, mais ou menos com os seguintes 

dizeres: “Caramba, vocês têm um poeta, um verdadeiro poeta! Ele tem que candidatar-

se!” Mas CDA recusou, quase brigou com os amigos, me disse o Paulo Rónai”.  

Ao saber da morte do poeta, ele nos revela como foi que recebeu a notícia e 

como passou a se sentir. Diz o professor CURT:  

Então, um dia, veio o 18 de agosto. Telefonou, às dez 
horas, um redator da Süddeustsche Zeitung, de Munique, 
pedindo um necrológio de três ou quatro páginas, até às 13 
horas, o mais tardar, a ser ditado por telefone, diretamente. 
Veio-me ao ouvido um samba, cantado por um chofer de táxi, 
que, uma vez, me levou ao cais: ‘Tudo penso, nada falo, tenho 
medo de chorar.’ 

Mordi meus lábios e escrevi, pensando na concentração 
que transparece de cada verso, traçado pelo poeta. Terminei 
minha homenagem póstuma: “Agora a voz emudeceu.” 

Tanto mais toantes elevar-se-ão as vozes de seus 
admiradores através do mundo inteiro que ama a poesia, mas 
especialmente no Brasil. Noites, dias, meses a fio. Todos lhe 
guardarão fidelidade, tentarão imitar seu exemplo, de viver a 
vida dele. 

Quem, doravante, falar de poesia brasileira, se referirá a 
Carlos Drummond de Andrade. 

Continuo de luto. De luto escrevi alguns ensaios para 
rádio e revistas sobre nosso poeta, traduzi uns vinte poemas 
dos últimos livros, nomeadamente de “Corpo” e de “Amar se 
Aprende Amando”. E penso no Drummond; conscientemente, 
inconscientemente, conforme a disposição do dia, vou 
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descendo nos subsolo do poeta, à procura daquele diamante, o 
cerne, o âmago deste poeta, aparentemente vulnerável, mas de 
ferro itabirano, duro, orgulhoso, triste, inflexível- numa 
palavra: gauche. E, durante este processo, vou ganhando um 
pouco de resistência moral, drummondiana, talvez um fiapo 
deste amor tão casto como passional, ardente e intocável, 
transbordante como íntimo. Pensar Drummond - eis uma 
espécie de terapia com que a gente, embora aceitando tudo, se 
possa manter cada vez mais ileso dos males que nos 
circundam. Viva, Carlos, livre irmão do mundo!  

 

Temos o depoimento de um intelectual europeu, um professor alemão, grande 

conhecedor da nossa literatura, que expressa com essas palavras não apenas o pesar 

diante da perda de um amigo, mas também a admiração pela obra do poeta, pela 

palavra sábia e poética que procurou revelar o homem com sua pequenez e dores, a 

vida com suas ruínas e misérias, mas que, apesar da melancolia e vazio do homem 

moderno, disse em um poema: “Ó vida futura, nós te criaremos!”  
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Ilustração publicada em O Cometa Itabirano n. 99 dezembro de 1986. 

Criação: Genin sobre foto de Pedro Moraes 
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“Uma invenção do Cometa” 

 

O Cometa fechava o ano da morte do poeta com um editorial cujo título era: 

“Por que acreditar?” E com um tom sarcástico falava da política nacional e das 

desesperanças itabiranas. Na seção Cartas, encontramos leitores do Rio e de São 

Paulo referindo-se à edição especial em homenagem a Drummond, falando da 

influência do Carlito de Itabira e do vazio que ele deixou no cenário da literatura 

brasileira. O jornal despedia-se do ano trazendo em pauta os problemas da cidade com 

seus caciques e conchavos, em nada diferindo do “mundão brasileiro”. Anunciava-se o 

IV Encontro das Cidades Mineradoras em Belo Horizonte; e em uma entrevista o 

pesquisador e ambientalista Cláudio Bueno Guerra dizia que “Todas as armas do 

mundo não oferecem a segurança de um abraço”. Sobre o amigo maior, havia uma 

nota que se referia ao lançamento do livro Crônicas, de Carlos Drummond de 

Andrade, editado pela Secretaria da Cultura de Minas. Tratava-se de um livro em que 

se reuniam crônicas publicadas, no órgão oficial do Estado Minas Gerais, escritas sob 

o pseudônimo de Antônio Crispim e Barba Azul, entre 1930-34. Só isso sobre o poeta.  

Mas O Cometa continuava em órbita e a palavra do conterrâneo poeta foi com 

certeza o grande élan para que tudo tomasse um rumo mais duradouro, mais 

consistente. Suas mensagens de apoio constituíram o tônus da resistência diante de 

todos os entreveros e percalços. Seu apoio ao jornal representou a confirmação do 

papel desse dentro da sociedade itabirana, um papel de linha de frente na 

conscientização do itabirano diante de problemas antigos e que recrudesciam perante a 

política de retirada paulatina da grande empresa, que, soberanamente, traçava os 

destinos da cidade, sem prestar contas ao itabirano e sem apresentar um projeto realista 

que substituísse o esvaziamento econômico da cidade que a cada dia crescia. 
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No bilhete escrito ao poeta, na edição póstuma feita em sua homenagem, Lúcio 

Vaz Sampaio disse-lhe que percebera na carta datada em 13 de novembro de 1986 que, 

se ainda alguma coisa poderia ser dita entre o velho poeta e os amigos do Cometa, 

estava ali, naquela que foi a última, a derradeira correspondência, a despedida final. 

Como que em um balanço rápido, Drummond sintetiza o que representaram os oito 

anos de contato, de interlocução entre ele e os jovens jornalistas. De uma forma 

extremamente gentil e amiga, ele se despede carinhosamente da turma do jornal e, num 

gesto de extrema gratidão, escreve o que pode ser considerada a palavra-clímax na sua 

relação com os amigos itabiranos. Diz o poeta:  

 

Rio de Janeiro, 13 de março de 1986. 
Caros amigos do Cometa Itabirano:  
Às vezes fico achando que sou uma invenção de vocês. 

Que eu não existiria se o Cometa não badalasse a minha 
existência, dando-me verossimilhança, forma, credibilidade. 
Tantas referências, carinhos (num jornal nada carinhoso), 
lembranças, imagens. Serei o alvo de tudo isso? O Cometa 
criou um personagem e insuflou-lhe vida? Meu Deus, acabo 
acreditando em mim mesmo, por obra e graça (ou 
molecagem) de vocês! É isso aí. Jamais poderia esperar uma 
simpatia tão dadivosa como essa que recebo do bravo e 
irreverente jornal que representa o espírito novo, crítico, 
vigilante e renovador de Itabira. Muito e muito obrigado, 
pessoal. O antiquíssimo itabirano sente-se rejuvenescer pela 
mágica de vocês. A cada um da turma o abraço feliz de 
Carlos Drummond de Andrade. 

 
Aí está a última mensagem do amigo. A palavra emocionada do velho menino 

antigo que reencontrou sua terra através das páginas de um jornal nada convencional, 

de um jornal que procurou mostrar um modo alternativo de falar, incisivamente, dos 

problemas de uma cidade que perdeu muito de sua história e de sua cultura com a 

exploração de seus recursos minerais. Pelas lentes irrequietas de um grupo de jovens, 

cujo olhar perspicaz e abrangente procurou outras angulações sobre a realidade 

itabirana, buscou enfocar novas tomadas da cena itabirana, discutindo idéias e 
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buscando o debate com a comunidade. A proposta do editorial da edição número 1 foi 

cumprida no que se refere à criação de um espaço aberto a todos que quisessem se 

manifestar diante dos destinos da cidade, propondo idéias e saídas para o 

desenvolvimento político, econômico e cultural de Itabira.  

Nessa última correspondência, o amigo que viu como graça ou como molecagem 

a proposta do Cometa (“um jornal nada carinhoso”) em badalar sua existência, sua 

obra, se sentia como uma invenção, ou como um personagem criado pelos jovens 

itabiranos da geração dos anos 70/80. O agradecimento comovido do conterrâneo mais 

importante emociona pela sua simplicidade e humildade; e os propósitos do Cometa se 

cumpriram plenamente, pelo fato de ter servido ao itabirano poeta e de ter-lhe 

proporcionado o retorno à sua cidade: o reencontro que significa a confirmação do 

liame, do elo de Itabira com Carlos Drummond de Andrade. A mágica do jornal foi 

realmente essa, a de colocar o filho no centro das ruas da terra-mãe, dando-lhe a 

alegria da aproximação com as diferentes gerações de itabiranos. Interessante ressaltar 

que foi devido a um jornal que tudo isso aconteceu. Logo ele, que sempre quis ser 

jornalista de carreira; que iniciou seu caminho no mundo das letras num jornalzinho 

secreto e pessoal, ou, ainda adolescente, começou a trilhar sua vida jornalística na 

edição de Maio. 

Se na escrita poética evidencia-se uma tensão entre a terra e o poeta, revelando 

ele um sentimento de estranheza e de vazio ao construir sua identidade, buscando se 

encontrar no fundo da mina mais funda, quando surgem as imagens do clã, do pai, 

junto ao desejo de “abafar o insuportável mau cheiro da memória”, vamos 

contrariamente encontrar na sua escrita para o jornal, sobretudo nas páginas do Cometa 

Itabirano, uma outra dicção, uma voz diferente, que manifesta uma aproximação maior 

com sua terra e revela um sentimento de comunhão com seu berço natal, com sua vila, 
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que continuava em busca de sua utopia, apesar dos despojos, da desintegração e das 

ruínas.  

Na memória de um está a memória de muitos; na sua obra memorialística cada 

um de nós se reconhece e se identifica; na sua escrita boitempo, “caixa de ressonância” 

de um tempo, o itabirano, o mineiro, se vêem em múltiplos signos e imagens, que 

refletem sua história, seu espírito. O poeta conferiu “as sílabas do tempo itabirano,” 

falando de “glebas ancestrais”, “conheceu da pedra e do vento, do estrume do boi e da 

alfazema, do curso das águas e da vasta noite-estrelada”. Conheceu, principalmente, “a 

inflexível lealdade e a enxuta limpeza- física e moral – do homem do sertão mineiro”, 

diz-nos outra vez Hélio Pellegrino, que ainda acrescenta: “Na floresta de símbolos, 

criada por seu gênio, reside sem sombra de dúvida a trilha pela qual chegaremos ao 

nosso destino de nação”. Com o olhar voltado para o futuro, ele falou do passado de 

sua gente, de sua cidade, de seu país.  

No Suplemento Literário de Minas Gerais, n.1.085, a edição especial dedicada 

ao poeta por ocasião de sua morte, vários nomes representativos da cultura mineira e 

nacional expressaram sua visão sobre a obra e o homem. Para o escritor Sebastião 

Nunes: 

Drummond foi mineiro até o fim: um universal poeta 
mineiro, como Joyce foi um universal cidadão de Dublin. Bem 
que ele quis se livrar do minério de ferro que levava no peito. 
Bem que ele quis sepultar Minas sob a montanha de fina ironia 
dos seus poemas e crônicas. Bem que ele quis esquecer. 
Qualquer um percebe, mesmo numa leitura superficial, que 
Drummond sofria uma relação de amor e ódio com a sua 
Itabira natal, com a sua Minas. Poucos escritores 
contribuíram tanto quanto ele para criar esse mistério esperto 
que é Minas. Poucos detestaram tanto essa mesma criação.  

Como todo mineiro astuto, Drummond cultivava a arte 
da ambigüidade, a estratégia do claro-escuro, a política das 
sombras.  
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Em um texto em forma de carta, o poeta Walmir Ayala disse ao poeta morto: 

“Acho que devias ter voltado a Itabira. Quem sabe a parte à qual teimosamente 

recusavas a dimensão imortal, esteja lá neste momento”. 

Seja qual for o modo de olhar o poeta e a sua relação com a terra natal, 

procurando ele as sílabas dos tempos passados, presentes e dos que virão, seja 

escrevendo e vislumbrando os destinos da cidade natal, o poeta Carlos, no universo 

mineiro de Itabira, deixou inscrita na “fina pedra” da letra, num jogo de luz e sombras, 

a sua dimensão universal, a sua dimensão imortal. Ao reinventar sua história, ele 

imortalizou sua terra; esquecendo e lembrando, ele procurou inscrevê-la nas páginas da 

literatura ou nas dos jornais por onde passou, inclusive nas páginas de um: o Cometa 

Itabirano. 
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Ilustração publicada em “O Cometa itabirano” n. 107, agosto de 1987. 
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Selo 

Este trabalho buscou ampliar um pouco mais a lente no enfoque da história de 

um poeta com a sua cidade natal; procurou trazer outros dados sobre a relação 

Drummond /Itabira, visando contribuir para que outros matizes dessa história sejam 

percebidos pelos interessados na obra drummondiana, podendo eles, assim, 

amplificarem seu olhar sobre a poética do mesmo. Poética que expressa através, de 

ambigüidades, a tensão entre o sujeito da escrita e o berço natal; num jogo entre o 

negar e o reconhecer, entre o esquecer e o lembrar, entre o amar e o malamar, o poeta 

conta suas aventuras e desventuras vividas/imaginadas na paisagem natal. Com humor 

e/ou com lirismo, ele tenta captar um tempo vário e busca contar a história de sua urbe, 

as histórias de sua gente, com seus valores e ideais, as derrotas e as vitórias, 

registrando-as de forma lúcida e clara, ora com leveza ora de modo corrosivo, mas 

sempre crítico, denunciando o conservadorismo e os preconceitos da sociedade, 

procurando tirar as máscaras (ou as representações) que a encobriam.  

Procurei mostrar fragmentos dessa sociedade, traçando um painel de sua história, 

apresentando-a como pano de fundo, mostrando aspectos do cenário itabirano do início 

do século. Neste trabalho, procurei mostrar a voz do cidadão Carlos Drummond de 

Andrade, a palavra do itabirano poeta que manifestou de modo patente sua preocupa-

ção para com os destinos da terra. No jornal, ele pôde manifestar sua preocupação 

diante da realidade, há muito prevista por ele e por outros itabiranos, desde o início do 

processo da exploração do minério de ferro feita em grande escala. Além disso, procu-

rei narrar o retorno do poeta a Itabira, permeado pela amizade, que aos poucos foi se 

solidificando, entre os jovens jornalistas itabiranos e o velho cidadão do Mato Dentro.  

Nas várias dicções drummondianas, o tema da cidade natal emerge, seja em meio 

à sua trajetória como artista da palavra, seja como cidadão voltado para os problemas 
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da Itabira do presente. Se na ambigüidade de sua escrita poética encontramos um 

claro-escuro na sua relação com a terra, no seu texto epistolar e jornalístico vemos sua 

inequívoca manifestação na denúncia da expropriação e da destruição da paisagem, 

como da velha alma itabirana. 

Drummond, o poeta cujo sentimento do mundo passou pelas imagens da 

paisagem natal, o poeta que viu a vida pelas lentes auritabiranas, o filho da Vila de 

Utopia que a transformou em linguagem, fazendo-a livre da destruição, que inventou 

uma ilha - “em que nem tu, nem nós habitamos,/ou jamais habitaremos”, sabia ele que 

o sofrimento cristalizado no coração “era o eixo itabirano, era o sagrado ritmo de 

Itabira” ao qual se referiu também Cornélio Penna.  

Drummond, o poeta, o fazendeiro do ar, o menino antigo e o amigo dos jovens 

de O Cometa Itabirano que, com coração confuso e oprimido selou o elo com a terra, 

com o comovido beijo na fotografia também disse um dia:  

Terra a que me inclino sob o frio 
de minha testa que se alonga, 
e sinto mais presente quanto aspiro 
em ti o fumo antigo dos parentes, 
minha terra, me tens; e teu cativo 
passeias brandamente 
como ao que vai morrer se estende a vista 
de espaços luminosos, intocáveis: 
em mim o que resiste são teus poros. 
Corto o frio da folha. Sou teu frio. 
 
E sou meu próprio frio que me fecho 
Longe do amor desabitado e líquido, 
Amor em que me amaram, me feriram 
Sete vezes por dia, em sete dias 
De sete vidas de ouro,  
Amor, fonte de eterno frio, 
Minha pena deserta, ao fim de março, 
Amor, quem me contaria? 
E já não sei se é jogo, ou se é poesia. 
(Elegia, OC,1992: 260-261) 
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Primeira página de “O Cometa itabirano”  n.197 – maio de 1995. 

 



 192

 
Resumé 

 
 
 
 
 

Cet travail a pour but la présentation da la correspondance envoyeé 
au journal O Cometa Itabirano par Carlos Drummond de Andrade, et 
réfléchir sur la rapport du poéte avec sa ville de naissance. 
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Uma breve história  

 

O Cometa Itabirano, surgido em novembro de 1979, tem uma trajetória anterior, 

que começou no final da década de 50 por uma iniciativa também de estudantes 

universitários de Itabira, que na época das férias retornavam à cidade. Como já havia 

sido criado o Diretório Itabirano de Estudantes -  DIE, o grupo de jovens que o dirigia 

sentiu a necessidade de criar um espaço na imprensa local para divulgar suas idéias e 

propostas para a cidade. Como poderiam fazer o jornal somente em época de férias, 

quando todos se encontravam, o nome mais apropriado para o mesmo seria O Cometa 

Itabirano - De Férias em Férias. 

Dentre os vários objetivos desses estudantes, destaca-se o debate sobre a situação 

econômica e cultural da cidade, como a veiculação de campanhas visando ao 

desenvolvimento na área de saúde, urbanismo e saneamento básico, via 

conscientização das autoridades locais, e, sobretudo, da direção da Companhia Vale 

Rio Doce. 

Para exemplificar o interesse pelos problemas da cidade, encontramos manchetes 

dessa primeira fase, como as seguintes: Avenida Central, um sonho bem realizável 

(uma campanha para a construção de uma importante via de acesso do centro a alguns 

bairros); ou Na cidade das cavernas (numa alusão às crateras feitas pela CVRD); ou 

ainda Açougueiro desumano vende carne suspeita (referência às más condições da 

comercialização da carne); e, Sr. Prefeito, tomam-se providências ou serão 

necessários barcos? (sobre as constantes enchentes em algumas ruas da cidade). 

Evidentemente, as condições para editar o jornal passavam por uma série de 

precariedades, sendo que as primeiras edições foram rodadas em mimeógrafo a álcool, 

depois numa velha tipografia itabirana, com tipos de letras de chumbo. Mais tarde, 
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com os recursos obtidos com a mensalidade pagas pelos estudantes ao DIE pela 

confecção de carteiras, que davam direito de freqüentar cinemas e festas mediante 

descontos, e com ajuda de familiares e amigos dos editores, o jornal passou a ser 

impresso em Belo Horizonte, em gráficas bem mais modernas. Essa primeira fase do 

Cometa contou com cerca de vinte edições, sendo que algumas delas tinham uma 

tiragem de quinhentos exemplares.  

Considero pertinente registrar aqui os nomes desses primeiros jovens itabiranos 

de espírito criativo e idealizador, que perceberam o papel de um jornal dentro de uma 

sociedade premente de realizações básicas para seu desenvolvimento econômico e 

social, estudantes em férias que buscaram preencher seu tempo de folga realizando um 

trabalho político-cultural de grande significado, alavancando propostas e idealizando 

projetos para a dinamização da realidade de sua cidade natal, contribuindo para a 

evolução política, econômica e cultural da mesma. São eles: Evandro Guerra, o 

idealizador do jornal, Agostinho Camilo, Afonso P. Guerra, Dalmo A . Mafra, Diana A 

.Mafra, Paulo Magalhães, Sérgio A .G. Rosa e Wolber de Alvarenga. 

Na 2a fase do Cometa Itabirano, já na década de 60, outro grupo de estudantes 

assume o jornal com a meta de editá-lo mensalmente, pois a maioria dos novos 

editores residiam na cidade. Em depoimento para essa pesquisa, Haroldo Jackson 

Santos, um dos diretores e redatores deste outro momento do jornal, diz o seguinte: 

Num segundo momento, 1961/1962, outro grupo de jovens 
estudantes, a maioria residindo em Itabira, assumiu o 
“Cometa” e passou a editá-lo mensalmente. A presença do 
jornal na vida itabirana era muito forte apesar da circulação 
mensal. E dentro daquela inquietude, o espírito de contestação 
do Cometa estava presente em todos os momentos. Os 
estudantes brigavam por causas que diretamente lhes 
interessavam, tais como a implantação do curso científico em 
Itabira, pela construção do novo prédio do ginásio estadual, já 
que o antigo Sul Americano estava em ruínas. Questões sociais 
eram encaradas de frente, como a “escravidão trabalhista” de 
firmas empreiteiras contratantes de mão-de-obra barata para 
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a Vale Rio Doce. (...) Os jovens do Cometa brigavam também 
com a Vale pela recuperação ou construção do hospital Carlos 
Chagas ou pela implantação de indústria siderúrgica em 
Itabira. (...) Participavam da eterna discussão itabirana sobre 
a relação de amor (ou ódio, segundo alguns) de CDA com a 
sua terra natal.(...) O certo é que o Cometa em sua segunda 
fase, que durou até depois da ditadura militar implantada no 
país em 1964, deu seqüência aos ideais daqueles que o 
fundaram, semeou a terra para que os adolescentes que 
estavam pouco atrás viessem a seguir e divulgassem o jornal 
para todo o Brasil. 

 

Deixo registrados aqui os nomes dos outros jovens itabiranos que participaram 

das edições desta segunda fase do Cometa. São eles: Sebastião A .Carvalho Guerra, 

João Batista Duarte, Joe Garcia, dentre outros. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 202

 

 

 

 

 

 



 203

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 204

 
 
 
 

Carta de CDA publicada em “O Cometa Itabirano”,  n. 3, em fevereiro de 1980. 
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Carta de CDA publicada em “O Cometa Itabirano”,  n. 10, em novembro de 1980. 
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Carta de CDA publicada em  “O Cometa de Itabirano”, n. 15 – abril de 1981. 
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Carta publicada em “O Cometa Itabirano”, n. 27, em abril de 1982. 
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Carta de CDA publicada em “O Cometa Itabirano”, n. 30, em julho de 1982. 
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Matéria publicada em “O Cometa Itabirano”, n. 52, em setembro de 1983. 
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Este cartão enviado ao editor de “O Cometa Itabirano” não chegou a ser transcrito no jornal.  
A pequena colaboração à qual o poeta se refere é o poema “Lira Itabirana”,  publicado em 
página interia, na edição n. 58, em dezembro de 1983. 
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A mensagem de fim de ano enviada pelo poeta. 

Publicada em “O Cometa Itabirano”, n. 59, em janeiro de 1984. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 215

 
 
 

Esta matéria enviada ao “Cometa Itabirano” por CDA 
 foi publicada na edição n. 64, em maio de 1984. 
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Esta  carta enviada ao editor de “O Cometa Itabirano” não foi publicada  pelo jornal. 
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Este poema foi enviado pelo poeta em 18/06/1984, como forma de colaboração para a edição 
especial de “O Cometa Itabirano” (n.69, em agosto de 1984), referente ao I Encontro 
Nacional de Cidades Mineradoras, realizado em Itabira. 
 
 



 219

 
 
 
 
 
 

 
Cartão do poeta publicado em “O Cometa Itabirano”, n.73, em novembro de 1984. 

 
 
 
 



 220

 
 
 

 
Cartão enviado pelo poeta ao “O Cometa Itabirano”  
 e publicado na edição n. 85, em novembro de 1985. 
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Telegrama enviado pelo poeta em março de 1986, 

 em agradecimento pelo envio das “prendas itabiranas”. 
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Este texto-agradecimeto enviado pelo poeta , foi publicado em  

“O Cometa Itabirano”, n. 89, em março de 1986, com o seguinte bilhete: Caro Lúcio...  
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Última  correspondência enviada pelo poeta ao “Cometa Itabirano”   
e publicada na edição n. 99, em dezembro 1986. 

 


