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Apresentação

No livro O observador no escritório, de 9, Carlos Drummond de Andra-
de afirma que “o escritor não precisa justificar-se, a não ser pela obra. Nin-
guém o obriga à anotação íntima, a esse mirar-se no espelho do presente. 
Então, se escreve o diário, há de ser por força de motivação psicológica 
obscura, inerente à condição de escritor, alheia à noção de utilidade profis-
sional”. Logo ele admite: “Não pensei nisto, anos a fio, ao encher cadernos 
com anotações sobre o meu dia a dia, que jamais pretendi viessem a ter 
importância documental, como não têm. O impulso de escrever para mim 
mesmo, em caráter autoconfessional, ditou os feixes de palavras que fui 
acumulando e que um dia… destruí. Mas a própria destruição tem capri-
chos”. Quem sabe um desses caprichos da destruição tenha sido ele salvar, 
além “do conjunto sacrificado” de seu diário, estas páginas que aqui se 
revelam de natureza mais íntima, talvez motivado por algum sentimento 
de compromisso familiar, assumindo a responsabilidade de prolongar a 
memória de seus entes queridos — se ele tinha essas lembranças ainda 
vivas, para que ou para quem as escrevia em seu diário?

Estas páginas foram guardadas por cda num envelope que confiou à 
sua filha Maria Julieta Drummond de Andrade, que as identificou com a 
seguinte inscrição: “Diário de papai/ Família e amigos”.

Em entrevista concedida a Maria Julieta em 9 (cd-rom Maria Ju-
lieta entrevista Carlos Drummond de Andrade, gravadora Luz da Cidade), 
cda disse que estes registros de família eram “coisas muito particulares”, 
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lembranças “como uma forma de saudade”, guardadas para o caso em que 
algum neto se interessasse um dia em lê-las e assim pudesse sentir que 
existe uma continuidade na família, “um rio de sangue que flui através 
de uma geração para outra”. O poeta ainda afirmou que “há uma coisa de 
imponderável, de positivo, entre as pessoas do mesmo sangue e da mesma 
família, que elas não percebem, mas que funciona”.

Arrancadas do diário por cda, estas páginas abordam recordações dolo-
rosas ocasionalmente entremeadas por algum fato corriqueiro. Foram trans-
critas aqui na ordem (por data de falecimento) em que o autor as guardou, 
divididas em seções dedicadas aos membros de sua família (o pai, a mãe, os 
irmãos Rosa, Flaviano, Altivo, José e Maria, a cunhada Ita) e a dois grandes 
amigos (Manuel Bandeira e Rodrigo Melo Franco de Andrade).

A narração, aparentemente objetiva, não é isenta de profunda sensibili-
dade e revela a emoção do poeta perante os acontecimentos inexoráveis da 
vida: a perda de parentes e amigos diletos.

Nestas páginas, às quais a passagem do tempo conferiu “importância 
documental”, há algo que transcende o círculo de relações de cda, que é co-
mum a todos nós e nos iguala invariavelmente. De uma forma ou de outra, 
“essa estranha ideia de família viajando através da carne” nos toca a todos.

Após as páginas de diário, há uma seleção de poemas de cda claramen-
te inspirados em alguns dos acontecimentos narrados.

Uma possível conclusão desta leitura poderá ser a constatação de que 
Carlos exerceu e aliviou sua saudade escrevendo em prosa e verso.

A publicação destas páginas é dedicada à família de meus bisavós, às 
famílias de Manuel Bandeira e Rodrigo Melo Franco de Andrade, aos des-
cendentes e amigos deles todos, e a quem sentir uma forma de saudade — 
com toda gratidão.

 pedro augusto graña drummond
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