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Drummond, Testemunho da Experiência
FOTOS: DIVULGAÇÃO

O Projeto Memória é realizado
pela Fundação Banco do Brasil desde 1997 com o objetivo de resgatar,
difundir e preservar a memória cultural brasileira por meio de homenagens a personalidades que contribuíram para a transformação social e para a construção da cultura

Carlos Drummond de Andrade
nacional. Este ano o projeto retrata
a vida e a obra do escritor mineiro
Carlos Drummond de Andrade.
A exposição aqui em Osório encerraria no fim de maio, mas foi
prorrogada. Composta por dezesseis

painéis, a exposição pode ser visitada das 8 horas às 12 horas e das
13 horas às 20h30min até dia 21
de junho. A iniciativa faz parte do
Projeto Memória que é resultado da parceria entre a Fundação
Banco do Brasil, a Petrobras e a
Associação de Amigos da Casa de

Rui Barbosa. Em Osório conta
com a participação da Secretaria
de Educação e da Biblioteca Pública Municipal.
Milhares de alunos e educadores das escolas de cidades estão
visitando a exposição itinerante
“Projeto Memória – Drummond, Testemunho da Experiência”, lançada no Rio de Janeiro em 4 de junho do ano passado. Portanto, nesta última terça-feira ela completou um ano.
Os dezesseis painéis, mostrando a obra e a história de Carlos Drummond de Andrade, um
dos poetas e cronistas mais expressivos da Literatura Brasileira,
ficam expostos à visitação pública em Bibliotecas Públicas Municipais. A exposição itinerante está
levando a produção cultural do
Painel mostrando a cronologia de
Drummond

poeta mineiro a oitocentos municípios brasileiros, alimentando o debate cultural entre
milhares de pessoas.
Nascido há 111
anos,
Drummond é a 12ª personalidade homenageada pelo Projeto Memória ,
desde seu lança- Drummond em sua biblioteca particular
mento em 1997,
ferência “Poesia Moderníssima do
que visa difundir, junto a profesBrasil”, feita no curso de férias da
sores, alunos da rede pública de
Faculdade de Letras de Coimbra,
ensino, historiadores e formadores
pelo professor da Cadeira de Esde opinião, a obra de grandes notudos Brasileiros, Dr. Manoel de
mes que contribuíram para a transSouza Pinto, no contexto da políformação social do país e a formatica de difusão da literatura bração da identidade cultural brasileisileira nas Universidades Portura.
guesas. Durante a maior parte da
vida, Drummond foi funcionário
Sobre Drummond
público, embora tenha começado
a escrever cedo e prosseguindo até
Nasceu em Minas Gerais, em
seu falecimento, que se deu em
uma cidade cuja memória viria a
1987 no Rio de Janeiro, doze dias
permear parte de sua obra, Itabira. Seus antepassados, tanto do
lado materno como paterno, pertencem a famílias de há muito tempo estabelecidas no Brasil. Posteriormente, foi estudar em Belo
Horizonte, no Colégio Arnaldo, e
em Nova Friburgo com os Jesuítas
no Colégio Anchieta. Formado em
farmácia, com Emílio Moura e outros companheiros, fundou “A ReDezesseis painéis ilustrados
vista”, para divulgar o modernismo
formam a exposição
no Brasil.
após a morte de sua filha. Além de
Em 1925, casou-se com Dolopoesia, produziu livros infantis,
res Dutra de Morais, com quem
contos e crônicas.
teve dois filhos, Carlos Flávio, que
Em suas edições anteriores o
viveu apenas meia hora (e a quem
Projeto Memoria homenageou
é dedicado o poema “O que viveu
o poeta Castro Alves, o escritor
meia hora”, presente em Poesia
Monteiro Lobato, o jurista Rui
completa , Ed. Nova Aguilar,
2002), e Maria Julieta Drummond
Barbosa, o navegador Pedro Álvade Andrade.
res Cabral, o presidente Juscelino
No mesmo ano em que publiKubitschek, o sanitarista Oswaldo
ca a primeira obra poética, “AlguCruz, o sociólogo Josué de Castro,
ma poesia” (1930), o seu poema
dentre outras personalidades.
Sentimental é declamado na con-

Exposição está na Biblioteca Municipal

