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Em algum momento do final dos anos 1970, Carlos Drummond de 
Andrade decidiu destruir os cadernos nos quais, ao longo de três 
décadas e meia, registrara acontecimentos, lembranças e reflexões. 
O trabalho, paciente e metódico, não teve testemunhas, mas pode-
-se apostar que transcorreu nos moldes de uma rotina que a filha, 
Maria Julieta Drummond de Andrade, revelaria numa entrevista 
com o pai, publicada no jornal O Globo em janeiro de 1984. 

“Rasgar papéis é também outro hobby do poeta, que todas as 
noites pica minuciosamente os que abarrotam a cesta de seu es-
critório, depois de dobrar cada folha em duas e em quatro par-
tes, para subdividi-la em sucessivas partes menores”, contou ela. 
“Tudo isso é envolto em jornal e atado com barbante.” Segundo a 
filha, o pai sentia necessidade de fazer “embrulhos corretos, com 
todas as especificações necessárias a um bom pacote”, até para 
atender às instruções do síndico do prédio, de modo a que o lixo 
não fosse “atirado de qualquer jeito na lixeira”. 

Tratava-se de bem mais do que cumprir obrigações de condô-
mino, acrescentou Maria Julieta; Drummond, não apenas nesse 
caso, fazia o possível para evitar o que chamava de “proliferação 
do papel” — e deixou que ele mesmo explicasse:

Estou convencido de que os papéis copulam de noite, e de manhã 

nascem filhotes, resmas de papel datilografado, manuscrito, em 

branco. Se eu não rasgar, minha mesa vira um caos e já não consigo 

encontrar mais nada. Perco tudo. Há pouco perdi até um relógio, 

que tinha deixado sobre ela.

Não é descabido, por fim, supor que na criteriosa destruição de 
papéis entrasse também uma dose de cautela da parte de um ca-
lejado burocrata — a quem por certo não escapava a hipótese de 
que mãos enxeridas viessem a se apoderar de escritos lançados 
sem maior cuidado no cesto de lixo, para deles fazer uso.
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*

Nem tudo, naquele mundo de papel, sucumbiu à tesoura impla-
cável do poeta. Um pequeno lote de folhas de caderno, cobertas 
com caligrafia firme e bela, foi preservado, e, desse, a maior 
parte veio a constituir um livro relativamente magro — não 
mais que 199 páginas —, O observador no escritório, publicado 
em 1985, compreendendo anotações feitas de 1943 a 1977.

“Durante anos, como tanta gente, mantive um diário e, 
como tanta gente, acabei por abandoná-lo”, escreveu Drum-
mond na nota que abre este volume, para em seguida detalhar:

Ao lado de anotações pessoais, registrava nele, com frequência 

irregular, fatos políticos e literários que me interessassem. Uma 

seleção desses registros foi publicada no Jornal do Brasil, em 1980-

-1981. Reunindo-os em livro, acrescentei-lhes outros, até agora 

inéditos. Se os leitores encontrarem nestas páginas o eco de um 

tempo abolido, terei resgatado a minha nostalgia e fornecido ma-

téria para conversa de pessoas velhas e novas.

O poeta tinha sido um pouco mais pródigo em informações 
no ano anterior, ao falar de seus diários naquela entrevista a 
Maria Julieta:

São anotações que fui fazendo ao longo da vida e que preferi des-

truir em parte, conservando apenas o que não era registro imediato 

de situações cotidianas, mas impressão de fatos políticos ou lem-

branças de amigos escritores, que poderiam contribuir para o co-

nhecimento de nossa história literária. Rasguei o resto — com a 

minha maneira particular de rasgar —, ao descobrir como é absur-

do o sujeito ficar passando para o papel, numa espécie de masturba-

ção, o que está vendo e sentindo, como se ignorasse isso. 

“Absurdo” que Drummond buscou esmiuçar numa segunda 
nota de abertura de O observador no escritório, na qual, falan-
do de modo mais genérico, ele se deteve no hábito de escrever 
diário. A atividade, ali, não lhe pareceu recomendável — na 
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medida, argumentou, em que poderia levar à dissipação de um 
“tempo que deveria ser consagrado a viver ou a produzir escri-
tos públicos”. 

No caso de um político, excetuou, até faria sentido produzir, 
na intimidade, um tipo de “documento de arquivo” que ajudas-
se os pósteros a avaliar a sua vida de homem público. Em se 
tratando, porém, de escritores, ele não via sentido em acumular 
registros íntimos, ditados por “motivação psicológica obscura”. 
De certa forma, o poeta penitenciou-se por tê-lo feito durante 
tanto tempo: “Não pensei nisto, anos a fio, ao encher cadernos 
com anotações sobre o meu dia a dia, que jamais pretendi vies-
sem a ter importância documental, como não têm”. 

É bem provável que a decisão de destruir seus diários estivesse 
em processo de amadurecimento anos antes de a tesoura en-
trar em ação. Em setembro de 1974, na crônica “Corrente da 
sorte”, publicada em capítulos no Jornal do Brasil, Drummond 
falou das razões que levariam uma pessoa a acumular tal tipo 
de anotações. Seu alter ego João Brandão está conversando com 
alguém que tem explicação para essa prática solitária; seu in-
terlocutor invoca um fictício “professor Stilness, titular de psi-
cologia na Universidade de Stanford”, autor de um “tratado de 
550 páginas” no qual ficaria demonstrado que “a intenção básica 
de quem escreve diário é vê-lo profanado por olhos estranhos”. 
Mesmo tendo o seu próprio diário “profanado” pelo primo Neco, 
João admite que o professor Stilness poderia ter razão — e exter-
na o desejo de que o texto, “escrito inconscientemente para ser 
lido aquém e além-fronteiras, tivesse divulgação administrada 
pelo autor, e não por qualquer outra pessoa”, ainda que fosse 
alguém ligado a ele “por vínculos de sangue e afeição”.

Foi o que fez Carlos Drummond de Andrade, disposto a ad-
ministrar ele próprio o conteúdo de seus cadernos. Não quis 
rasgar tudo; convencido de que “a própria destruição tem capri-
chos”, decidiu preservar parte dos diários. 

201008_cda_observador_miolo_graf.indd   229 08/10/20   18:49



230

Parte ínfima, na verdade. De 15 de maio de 1943 a 18 de se-
tembro de 1977, as anotações contidas em O observador no escri-
tório cobrem 34 anos e quatro meses — mas, em seu conjunto, 
não chegam a somar um ano inteiro: a peneira severa desse 
homem discreto e reservado reteve registros feitos em não mais 
que 315 dias.

Destes, a porção mais gorda, 47 dias, foi pinçada no ano de 
1945, repleto de acontecimentos cruciais na história do país, en-
tre eles a derrocada do Estado Novo — e também na vida de 
Drummond, que no mês de março pôs fim a uma comprida 
(onze anos) passagem pela chefia do gabinete do ministro da 
Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, o amigo de mo-
cidade que em 1934 o levara de Belo Horizonte para o Rio de 
Janeiro. Desligamento que teve para ele consequências conside-
ráveis, pois o liberou para a aventura apaixonada e logo amarga 
de participar da criação do jornal Tribuna Popular, do Partido 
Comunista — organização da qual, sem jamais ter sido filiado, 
foi simpatizante por um breve tempo. 

No outro extremo, 1949 ficou sendo o ano do qual o poeta 
não guardou neste livro um só registro — mesmo tendo sido 
aquele em que a filha única, mais que isso, confidente de vida 
inteira, se casou com o advogado e escritor argentino Manuel 
Graña Etcheverry e foi viver bem longe do pai, em Buenos Ai-
res. Foi também o ano em que Drummond, já rompido com os 
comunistas, trocou sopapos com alguns membros do partido 
— dono que era, apesar da magreza, de insuspeitado vigor físi-
co —, durante uma conflagrada eleição para a diretoria da As-
sociação Brasileira de Escritores, única forma de impedir que 
se apoderassem do livro de atas, pelo qual, como secretário da 
assembleia, era responsável.

Haverá quem estranhe o que seriam lacunas graves em O 
observador no escritório — por exemplo, o fato de que nele há 
menção a apenas quatro (a novela O gerente, de 1945, Claro enig-
ma, de 1951, Viola de bolso, de 1952, e As impurezas do branco, de 
1973) dos quase trinta livros de Drummond publicados entre 
1943 e 1977, alguns dos quais especialmente graúdos, como A 
rosa do povo (1945) e Lição de coisas (1962). Ou também, num 
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terreno mais pessoal, o silêncio em torno da perda, naqueles 
anos, de um punhado de pessoas queridas, a começar por sua 
mãe, Julieta Augusta, por quem tinha extremada devoção, os 
cinco irmãos que chegaram à idade adulta (outros oito se fo-
ram na infância), uma cunhada e dois dos amigos mais caros, 
Manuel Bandeira e Rodrigo Melo Franco de Andrade. 

Essas perdas vieram a ser objeto de um segundo livro de 
diários, Uma forma de saudade, lançado em 2017, trinta anos 
depois da morte do poeta, que de certa forma estava anuncia-
do naquela entrevista a Maria Julieta para O Globo. “Conservei 
também”, revelou então Drummond, “algumas páginas que 
não serão publicadas, sobre a minha família, caso algum dos 
meus três netos possa algum dia vir a perceber nelas o que 
chamo de rio de sangue, que flui de uma geração para outra.” 

O poeta acondicionou os originais num envelope e os con-
fiou à filha — sem saber que ela morreria doze dias antes dele, 
em 5 de agosto de 1987. Coube ao mais novo dos netos, Pedro 
Augusto Graña Drummond, editar o maço de folhas manus-
critas de que resultou Uma forma de saudade. O leitor atento 
se dará conta de que umas poucas passagens desse livro já es-
tavam, trabalhadas e editadas, neste O observador no escritório, 
entre elas as curiosas, por vezes surpreendentes impressões 
que o escritor mineiro registrou depois de uma visita a Manuel 
Bandeira, no hospital, em 29 de dezembro de 1951. O cotejo 
das versões contidas nos dois livros, aliás, não deixará de inte-
ressar a quem quiser comprovar o rigor com que o poeta trata-
va seus escritos, com esmero redobrado na hora de publicá-los.

O critério do autor na seleção do que incluir ou não em O 
observador no escritório transparece já no título, cravado por 
quem escolhera estar ali não como protagonista, mas como 
testemunha. “Eis um diário que não se detém no relato da 
vida pessoal do autor, antes a mostra identificada com as cor-
rentes de ideias em ebulição no seu tempo”, lê-se na orelha da 
primeira edição do livro — texto muito provavelmente escrito 
pelo próprio Drummond, que teve igual cuidado no preparo 
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editorial de outras obras suas. No caso de Poemas, de 1959, ele 
assumiu a autoria do texto de apresentação, ao estampar nas 
abas do volume um “Poema-orelha” (“Esta é a orelha do livro/ 
por onde o poeta escuta/ se dele falam mal/ ou se o amam 
[…]”). Não chegou a tanto ao editar O observador no escritório, 
mas não se enganará quem reconhecer suas digitais no tex-
to da orelha, em especial na última frase: “Da probidade do 
‘observador’ não é necessário falar: um mentiroso não saberia 
refletir-se nestas anotações”.

Testemunha, sim, mas não em estado quimicamente puro. 
“Aqui e ali”, se pode ler no mesmo texto, “notações de natureza 
individual registram as pulsações da sensibilidade de Drum-
mond, que não apenas observa do seu canto de escritório, mas 
também vibra e sofre com as coisas do tempo.” Coisas das quais 
“participou à sua maneira, até com certa paixão, sem esquecer 
o espírito crítico que o acompanha como um dado característico 
da sua personalidade. O cético Drummond acreditou em ideias 
e nas possibilidades de modificação do cenário nacional sob a 
inspiração de princípios de liberdade e justiça social”.

O texto remete, claro, ao engajamento político do escritor, 
que não se limitou ao decepcionante namoro com o Partido 
Comunista. Ainda ao tempo do Estado Novo, e com a grande 
guerra a crepitar num de seus momentos mais dramáticos — 
a resistência da União Soviética ao invasor alemão —, Drum-
mond fez circular, como panfleto clandestino, o poema “Carta 
a Stalingrado”. O feito, por sinal, haveria de custar a um amigo 
seu, Chico Martins, conforme se conta neste livro, momentos 
de aflição nas mãos da polícia política da ditadura de Getúlio 
Vargas, por ter sido pilhado com uma cópia dos versos no bolso. 

Em O observador no escritório se pode ler outro flamante tex-
to seu, o “Poema de março de 45”, que o autor admite ter es-
crito “no galope” para engrossar o coro que então clamava por 
anistia política. Publicado simultaneamente em três jornais do 
Rio, e, até por seu caráter circunstancial, jamais incorporado 
à sua obra poética, o “poema da anistia”, como se tornou co-
nhecido, traz cravejada dezesseis vezes essa palavra. A insistên-
cia levou o jovem João Cabral de Melo Neto, então discípulo de 
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Drummond, a sugerir jocosamente ao mestre a troca de “anis-
tia” por “melhoral” ou “aspirina”.

No mês seguinte, abril de 1945, depois de enfrentar mui-
ta burocracia, Drummond foi à cadeia entrevistar Luís Carlos 
Prestes, o líder comunista que o Estado Novo trancafiara, e que 
pouco depois libertaria. Bom repórter que era, não precisou 
fazer uma única anotação in loco para reconstituir, na manhã 
seguinte, a conversa que, neste livro, ocuparia numerosas pá-
ginas. O apêndice seria acrescido de uma carta — na qual, 35 
anos mais tarde, tendo lido a entrevista no Jornal do Brasil, o 
líder comunista estranha exatamente o fato de Drummond não 
haver tomado notas naquele encontro. O poeta replica dizendo 
não estar convencido da necessidade de retificar passagens da 
reconstituição que fizera: “Seria apagar o que minha pena es-
creveu com segurança e o maior empenho de fidelidade, quan-
do eu guardava ainda o som da voz de quem as pronunciou”. 

Do mesmo Prestes, já em liberdade, é que parte o convite 
para ser um dos cinco diretores do jornal Tribuna Popular, que 
o partido pôs nas bancas em 22 de maio de 1945, e que não iria 
além da edição no 791, de 28 de dezembro de 1947, quando, 
no calor da Guerra Fria, o governo do marechal Eurico Dutra 
devolveu o pcb à clandestinidade. Vale acompanhar, neste livro, 
o rápido processo em que Drummond se desilude com os ru-
mos da publicação — da qual veio a se considerar não mais que 
“um dos diretores fantasmas”, visto que jamais teve voz ativa 
ali —, dela se desligando, em carta aqui incluída, no início de 
novembro, quando o pcb se posicionou contra o afastamento do 
ditador Getúlio Vargas. 

A leitura de O observador no escritório permite constatar que em 
Carlos Drummond de Andrade a empolgação política, naquele 
ano de 1945, conviveu com uma dose ponderável de um ceti-
cismo muito seu. O término da Segunda Guerra Mundial, por 
exemplo, não chegou a atear nele o entusiasmo que hoje se po-
deria supor — nele e em muitos brasileiros mais, com certeza: 
“Há alegria sem entusiasmo, sem explosão”, constatou o poeta 
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nas comemorações que presenciou no centro do Rio. “As in-
quietações e abalos de quase seis anos de guerra […] reduziram 
a capacidade de sentir, afetando a alegria desta hora”, avaliou 
ele, para concluir com uma nota pessoal: “Meu contentamento 
tem origem intelectual. A capacidade de vibração está gasta”.

“Sou um animal político ou apenas gostaria de ser?”, pergun-
tou-se Drummond numa noite de abril de 1945, mergulhado 
naquilo que chamou de “meditação entre quatro paredes” — e 
produziu reflexão que por certo não vale apenas para aquele mo-
mento conturbado, mas para toda a sua existência como cidadão:
 

Esses anos todos alimentando o que julgava ideias políticas socia-

listas e eis que se abre o ensejo para defendê-las. Estou preparado? 

Posso entrar na militância sem me engajar num partido? Minha 

suspeita é que o partido, como forma obrigatória de engajamento, 

anula a liberdade de movimentos, a faculdade que tem o espírito 

de guiar-se por si mesmo e estabelecer ressalvas à orientação par-

tidária. Nunca pertencerei a um partido, isto eu já decidi. 

Questão resolvida? Não exatamente, e Drummond prossegue:

Resta o problema da ação política em bases individualistas, como 

pretende a minha natureza. Há uma contradição insolúvel entre 

minhas ideias ou o que suponho minhas ideias, e talvez sejam 

apenas utopias consoladoras, e minha inaptidão para o sacrifício 

do ser particular, crítico e sensível, em proveito de uma verdade 

geral, impessoal, às vezes dura, senão impiedosa. Não quero ser 

um energúmeno, um sectário, um passional ou um frio domesti-

cado, conduzido por palavras de ordem. Como posso convencer a 

outros, se não me convenço a mim mesmo? Se a inexorabilidade, a 

malícia, a crueza, o oportunismo da ação política me desagradam, 

e eu, no fundo, quero ser um intelectual político sem experimen-

tar as impurezas da ação política? Chega, vou dormir. 

Não espanta que naquele ano ele tenha recusado convite para 
se candidatar a deputado federal, não só por ter sido iniciativa 
do Partido Comunista, e que, entre o ceticismo e moderadas 
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esperanças, tenha por um tempo ainda se engajado em ativida-
des políticas. Nas eleições presidenciais de 1950, trabalhou pela 
candidatura de Cristiano Machado, que, abandonado por boa 
parte de seus próprios correligionários do psd, o Partido Social 
Democrático, não passou de terceiro colocado na disputa ven-
cida por um redivivo Getúlio Vargas. Não trabalhou pouco, o 
poeta, que ao final da campanha contabilizaria os discursos que 
escreveu para seu candidato, nada menos de quarenta, “sendo 
vários no gênero catatau. Palavras, palavras… Uf!”. 

Na eleição anterior, em dezembro de 1945, logo em seguida 
à queda do Estado Novo, em 29 de outubro, Drummond op-
tou, a contragosto, pelo brigadeiro Eduardo Gomes — uma saí-
da, admitiu ele, para não ter de votar nem no marechal Dutra 
(que se elegeria) nem no comunista Iedo Fiúza. No pleito de 
1955, de que não há registro neste livro, por certo não deu voto 
a Juscelino Kubitschek, com quem tinha divergências. No se-
guinte, escolheu Jânio Quadros, cuja renúncia o decepcionaria, 
como a milhões de outros eleitores. No plebiscito para decidir 
entre parlamentarismo e presidencialismo, em janeiro de 1963, 
Drummond cobriu com um X a cédula eleitoral, pois ambos os 
regimes, da forma como se praticaram no Brasil, lhe pareceram 
insatisfatórios. 

O poeta não apoiou o Golpe de 1964, embora se opusesse ao 
governo João Goulart, mas provavelmente se sentiu incorpora-
do à “sensação geral de alívio” que detectou das ruas de Copa-
cabana, onde morava. Menos de duas semanas depois, no en-
tanto, já franzia a testa: “Baixado Ato Institucional, que atenta 
rudemente contra o sistema democrático”, anotou Drummond. 
“O Congresso, já tão inexpressivo, passa a ser uma pobre coisa 
tutelada. Vamos ver o que será das liberdades públicas.” Mais 
preocupado ainda ficaria em seguida, ao ser chamado, em mais 
de uma ocasião, a depor, como testemunha, num inquérito ad-
ministrativo na Rádio Ministério da Educação. “Os inquéritos 
desse tipo”, reagiu, “traduzem mais o espírito de vingança do 
que o de justiça.” 

A decretação do Ato Institucional no 5, em dezembro de 
1968, sendo presidente o marechal Artur da Costa e Silva, faz 
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regurgitar no escaldado cidadão uma lembrança ruim de ado-
lescente, a do estado de sítio imposto pelo presidente Hermes 
da Fonseca em abril de 1914: “Quase sessenta anos depois”, 
comparou ele, “o governo de outro marechal (e na minha ve-
lhice) golpeia a Constituição que ele mesmo mandou fazer e 
suprime, por um ‘ato institucional’, todos os direitos e garan-
tias individuais e sociais”. Prostrado, o poeta parece entregar os 
pontos: “Renuncio à esperança de ver o meu país funcionando 
sob um regime de legalidade e tolerância”. 

Em mais de uma ocasião Drummond aparece neste livro asse-
diado por autores jovens — o pessoalzinho que Manuel Ban-
deira chamou de “pardais novos” —, nem sempre, como se 
poderia supor, em busca de aconselhamento literário. Recebe 
em casa, por exemplo, um rapaz que, aos 25 anos, não é apenas 
romancista, mas também, enumera o poeta, “instrutor de pa-
raquedismo, estuda psiquiatria, pratica ilusionismo, grafologia, 
frenologia e palmestria”. Escreveu quinze livros, o moço — e 
quer saber se o anfitrião, autor de Alguma poesia (1930), Brejo 
das almas (1934) e Sentimento do mundo (1940), já publicou al-
gum. Bem poderia ter nascido aí uma reflexão que Drummond 
faria na alta maturidade: “Escritor é aquele que não sabe escre-
ver, pois quem não sabe escreve sem esforço”. 

O poeta recebe também, num 3 de janeiro, a sua “primeira 
poetisa do ano”, desenvolta e falante, em cuja “papelada”, la-
mentavelmente, “não se salva sequer um verso”, o que o leva 
a concluir: “O outro nome de poesia é ilusão”. Drummond ia 
assim, àquela altura — anos 1950 —, acumulando experiência 
para, já quase setentão, escrever os versos farpados de “Apelo a 
meus dessemelhantes em favor da paz”: “Ah, não me tragam 
originais/ para ler, para corrigir, para louvar/ sobretudo, para 
louvar./ […] Poupem-me, por favor ou por desprezo,/ se não que-
rem poupar-me por amor. […]”.

Ao falar de si, neste poema, como inóspito “urso-polar”, 
perto do qual “o cacto de Manuel [Bandeira] é uma suavidade”, 
Drummond não se fez justiça — mas, em certa medida, não 
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deixou de ser fiel aos fatos. O romancista mineiro Lúcio Cardo-
so, numa entrevista, falou de “Os bens e o sangue” (em Claro 
enigma) como sendo “o maior poema” que lera em sua vida — 
e, ao mesmo tempo, referiu-se ao autor como sendo um “raro 
exemplar de falta de calor humano”. O poeta, isto sempre se 
soube, não era chegado a um convívio muito buliçoso, o literá-
rio, sobretudo, e disso fornece aqui uma ilustração, ao contar 
de um almoço em homenagem a Bandeira num restaurante 
do centro do Rio: “Pudemos degustar sem literatura a deliciosa 
‘moqueca à José Olympio’, especialidade da casa. Tudo é mais 
agradável quando as letras são esquecidas à entrada”.

Maior distância ainda ele queria da Academia Brasileira de 
Letras, alvo, pela vida afora, de cacholetas suas, eventualmen-
te bem-humoradas. Numa reunião da Associação Brasileira de 
Escritores, em 1943, Drummond sugeriu a seus pares que se 
redigisse “uma declaração afirmando o nosso propósito de não 
entrar jamais na Academia”. Com exceção de Aurélio Buarque 
de Holanda, talvez já de olho no fardão, todos os presentes pu-
seram ali o seu autógrafo — inclusive aqueles que Drummond 
não faz a maldade de destacar, e que viriam a se tornar acadê-
micos: José Lins do Rego, Dinah Silveira de Queiroz, Álvaro 
Lins, Marques Rebelo e Francisco de Assis Barbosa. 

O poeta, que nos anos 1950 se opôs vivamente a um proje-
to de transferir os restos mortais de Machado de Assis para o 
mausoléu da Academia, reafirma em seu diário a disposição 
de “topar esta briga pelo respeito à vontade final do nosso es-
critor máximo”, que manifestara o desejo de ser enterrado no 
túmulo da mulher, Carolina. E quando o presidente da casa, 
Austregésilo de Athayde, tenta uma vez mais seduzi-lo para a 
“imortalidade”, Drummond, sorridente, responde que não, pois 
não deseja a morte de ninguém. 

Literatura quase sempre à parte, o poeta cultivava amizades — 
à sua maneira, naturalmente, nos termos em que definiu, em 
Passeios na ilha (1952), a ciência e arte do “bem viver”: “Uma 
fuga relativa, e uma não muito estouvada confraternização”. 
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Havia espaço para Vinicius de Moraes, seu antípoda nos modos 
e no jeito de levar a vida, mas sempre bem-vindo companheiro. 
Numa noite, por exemplo, no apartamento de Fernando Sabi-
no, o poeta se esforçou em vão para fazer baixar à mesa branca 
o espírito de Mário de Andrade, morto dois meses antes, em 
fevereiro de 1945. O mesmo Vinicius que, em grande empolga-
ção, lhe propôs escreverem, eles dois e Manuel Bandeira, um 
romance policial a seis mãos. Proposta prontamente aceita, o 
autor do convite ficou de telefonar — e, “natural”, nunca mais 
tocou no assunto.

Da mesma forma, também não prosperou a ideia, esta do 
próprio Drummond, apresentada ao amigo Cyro dos Anjos, de 
se valerem de sua experiência não somente literária para criar 
“uma pequena agência de publicidade intelectual, que forneces-
se a interessados o de que eles necessitassem: discursos, artigos, 
contos, poemas, cartas…” Argumentou: “Redigir é o nosso forte, 
e ganhar dinheiro o nosso lado incompetente”. Realista, o poe-
ta sabia desde o início que a sociedade não chegaria a existir: 
“Confesso que, para mim, ter ideias é mais do que suficiente. 
Dá certa alegria ao espírito, e fica por isso mesmo”. 

Bons companheiros de Drummond eram também os animais 
domésticos que teve a seu lado até que se mudasse, em 1962, 
para o apartamento da rua Conselheiro Lafaiete. Na casa da rua 
Joaquim Nabuco, há muito demolida mas eternizada no soneto 
“A vida passada a limpo” (“Ó esplêndida lua debruçada/ sobre 
Joaquim Nabuco 81/ tu não banhas apenas a fachada/ e o quar-
to de dormir, prenda comum […]”), houve em meados dos anos 
1940 um canário. O “passarinho sem sorte” que um dia a cozi-
nheira Melca encontrou morto na gaiola, e que Maria Julieta, na 
volta do colégio, enterrou numa cova que o pai abriu no quintal, 
acondicionado numa caixinha de sabonete. 

Além do pobre infeliz, na Joaquim Nabuco houve três gatos 
— o “esquivo e seco” Inácio; o dengoso Crispim (xará daquele 
que, em seus começos literários, volta e meia se assinava An-
tônio Crispim), um folgado que nem sempre lhe dava sossego 
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para escrever, mas em compensação lhe acarinhava o queixo; e, 
último da série, o Garrincha, que um dia driblaria seu dono e 
sumiria para nunca mais.

Anterior a todos esses, houve um cão, o Puck, merecedor de 
quatro entradas nestas páginas: passeando com o dono numa 
Ipanema ainda bucólica, em 1944; rudemente tosquiado no últi-
mo dia daquele ano; recebendo com indiferença o novo morador 
da casa, o gato Inácio; e, por fim, condenado por doença e velhice, 
sacrificado em junho de 1957, decisão que causou a Drummond, 
com “o sentimento de perda, o de ingratidão”. Maliciosamente 
ou não, o escritor fez da morte de Puck um dos três registros a 
que neste livro se resume o ano de 1957, pondo-o na companhia 
de duas alfinetadas nos poetas concretistas, que, de resto, não lhe 
davam tratamento melhor. Nesse departamento, aliás, o poeta dá 
carona à amiga Cecília Meireles, para quem “esses rapazes” esta-
vam “cuidando da sobrevivência antes de terem vivido”.

Tão amigo dos bichos, há em O observador no escritório um 
Drummond que a muitos surpreenderá ao admitir que a na-
tureza não lhe inspira “emoção particular”. A declaração veio 
a propósito do passeio na floresta da Tijuca, em companhia de 
amigos, num sábado de 1946. “Meu êxtase obrigatório é redu-
zido, mesmo do alto da Mesa do Imperador”, confessa o poeta. 
“Convém dizer: Que beleza! E eu digo: Que beleza!”

Esse Drummond quase ranzinza coexiste com um Drum-
mond moleque, que aos setenta anos topou ser personagem de 
um documentário do amigo Fernando Sabino, e ao qual deve 
ser creditada a sequência mais criativa do filme, ambientada no 
pátio do antigo Ministério da Educação, no Castelo, hoje Palácio 
Capanema, onde o poeta trabalhou de 1944 até aposentar-se no 
serviço público, em 1962. “Passei tantos anos de vida naquela 
burocracia”, diverte-se ele, “entre austero e entediado, que sinto 
vontade de fazer molecagem, para desabafar.” 

Proponho esconder-me atrás de uma das colunas e, mediante tru-

cagem, reaparecer saindo de trás de outra. A ideia é aceita, e sou o 
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primeiro a rir da minha peraltice. […] A verdade é que nos diver-

timos mais do que esperávamos, e, se não sou um ator excelente, 

pelo menos me saio bastante bem nas cenas silenciosas — como 

certos deputados.

A passagem do tempo, fatalmente, aqui e ali arranca de Drum-
mond uma reflexão. Está longe ainda da velhice (tem 44 anos, 
e morrerá aos 85 incompletos) quando se dá conta de que “mais 
de metade da vida normal já se escoou” — e se pergunta: “Então 
era isto?”. Na rua, uma exclamação — alheia ou dele mesmo? — 
remete àquilo contra o que ninguém pode alguma coisa, nem 
mesmo o artista-mor da correção cirúrgica: “Ó tempo! Ó anti-Pi-
tanguy, meu e nosso carrasco!”. É também na rua que o poeta 
encontra imagem ainda mais fina do que a chuva que vê cair 
sobre o centro do Rio: “Chove no passado, chove na memória. O 
tempo é o mais cruel dos escultores, e trabalha no barro”. 

Nostálgico? Nem tanto. Em 1962, voltando de assinar a es-
critura de venda da casa da rua Joaquim Nabuco, onde vivera 
durante 21 anos, acusou o golpe — mas não se deixou arrastar 
pela melancolia. “As coisas não nos pertencem”, escreveu em 
seu diário. “Pertencem a um papel, que as domina, esfarela, 
recria sob outras formas.”

Em 1976, um antigo colega de ginásio fez de tudo para que 
ele fosse, com outros ex-alunos, visitar o Colégio Anchieta, em 
Nova Friburgo — do qual, mesmo sendo um dos melhores da 
turma, o melhor, quem sabe, fora expulso, no fim do ano letivo 
de 1919, por “insubordinação mental”, episódio que tatuou má-
goa vitalícia em seu coração. “O tempo apaga tudo, meu velho”, 
argumentou o colega — e Drummond retrucou: “e por que é 
que eu iria tentar reacender o que ficou felizmente apagado?”. 
A sós com seu caderno, refletiu: “Não há meio de convencer os 
profissionais do saudosismo. Eles gostam de relembrar tudo, 
até o que não merece lembrança”.

Ao ouvir um dia o desabafo exasperado de uma senhora — 
“O tempo, que canalha!” —, propõe a ela uma ideia sua, uma 
radical mudança de curso, de modo a que a vida comece pela 
velhice e acabe na mocidade, “em plena festa interior”. Ganha 
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a adesão da interlocutora — mas nem ele mesmo se convence 
do que acabara de propor. “Nada disso”, conclui para si mesmo, 
ao anotar os feitos do dia. “Melhor envelhecer com a possível 
discrição e aceitação.” 

Quem contempla sua obra não duvidará de que Carlos Drum-
mond de Andrade soube ser fiel a essa receita.
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