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CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE – AMAR SE APRENDE AMANDO -119 anos do
nascimento do poeta

OUTUBRO se foi. Terminam seus trinta e um dias.
Os companheiros e companheiras leões, domadoras e Leos do Distrito LC 5 - “PIP Augustin
Soliva” muito fizeram em prol do próximo, pois afinal, Melvin Jones nos inspira afirmando:
Você não pode ir muito longe enquanto não começar a fazer algo pelo próximo.
O AMOR ESTEVE EM AÇÃO com as mãos ora servindo ora orando pelo nosso governador DG
Edson das Neves que assim como o poeta itabirano encontrou uma pedra no meio de
caminho.
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho (...)
O coração do Distrito esteve pulsando em uníssono, contornando as pedras do caminho assim
como nosso governador que continua firme e confiante como um verdadeiro líder Leão, pois
como diz o poeta,
(...)
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
Termina outubro um mês estranho (em 2021 todos os meses têm sido estranhos!),
anunciando o dia Nacional da Poesia em homenagem ao coração poeta de Carlos Drummond
de Andrade:
Não, meu coração não é maior que o mundo.
É muito menor.
Nele não cabem nem as minhas dores. (...)

Nosso poeta maior Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira (MG), em 31 de outubro.
O cinema foi uma das paixões maiores de Drummond. Escrito aos dezessete anos, seu primeiro
texto que circulou em Belo Horizonte entre 1918 e 1922 – foi sobre um filme americano,
Diana, a Caçadora. O poeta escreveu profusamente, em prosa e verso, sobre a chamada
sétima arte, o cinema.
Por isso, as atividades culturais e comunitárias do mês, proposta por essa assessoria,
incentivada pelo nosso DG Edson, podem girar em torno da Poesia e do Cinema.
SOBRE O CINEMA
Você Sabia que há 125 anos ocorria a primeira exibição pública de cinema no Brasil?
No dia 5 de novembro de 1896, no Rio de Janeiro, foram projetados oito pequenos filmes, de
cerca de um minuto cada um, para a elite carioca, na Rua do Ouvidor.
Comemora-se dia 5 de novembro a Dia Nacional do Cinema, data da morte do cineasta
Humberto Mauro, um dos pioneiros do cinema brasileiro que realizou filmes entre 1925 e
1974, sempre com temas brasileiros.
Umberto Mauro - filho do imigrante italiano Caetano Mauro e da mineira Tereza Duarte, seria
um pioneiro em uma nova arte e o maior diretor dos primeiros tempos do cinema nacional.
Cinema era uma novidade bem distante da fazenda em Volta Grande: fazia apenas dois anos
que os irmãos Lumière haviam exibido sua primeira sessão cinematográfica, em Paris, na
França.
Nos seus primeiros anos de vida, Humberto mostrou interesse pela mecânica e pela música.
Tocava violino e bandolim nas horas vagas – e estudava engenharia em Belo Horizonte.
Mauro deixou a escola no fim do primeiro ano e foi se juntar aos pais na nova casa, em
Cataguases.
A eletricidade começava a ser instalada nas cidades do interior: essa revolução tecnológica
fascinou o rapaz. Seu primeiro trabalho foi instalar eletricidade em fazendas e sítios locais. Ele
também construiu o primeiro aparelho de receptor rádio em Cataguases.

O que é Cinema? Cinema é cachoeira! - Umberto Mauro
Dica: Conheça um pouco das imagens do pioneiro do Cinema Brasileiro;
https://ims.com.br/filme/humberto-mauro-2/
SOBRE A POESIA DE DRUMMOND
Drummond escreveu sobre o isolamento do sujeito, a solidão, a reflexão existencial,
desencantou-se com o mundo e com tudo que acontece ao redor do homem enquanto a vida
segue. Não deixou passar em brancas folhas o que via na sociedade, com os problemas que
não eram seus, mas comuns a todos ao mesmo tempo.
Falou-nos da infância e da memória, para sabermos que somos feitos deste tecido preparados
o tempo todo em nós mesmos.

Estátua de Carlos Drummond – Copacabana (RJ)
Frases de Carlos Drummond
 "Os homens distinguem-se pelo que fazem, as mulheres pelo que levam os homens a
fazer".
 "A amizade é um meio nos isolarmos da humanidade cultivando algumas pessoas."
 "Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo."
 "Como as plantas, a amizade não deve ser muita nem pouco regada."
 "Não é fácil ter paciência diante dos que a têm em excesso."

Atividade Cultural: divulgação da obra do poeta Drummond e sua ligação com a magia do
Cinema, como por exemplo, em seu poema:
PAPO COM LUMIÈRE
“Oi, Louis Lumière, que alegria falar com você
através do tempo e dos seus filmes-relâmpago!
Vou assistir agora, 89 anos depois,
à saída dos operários do seu estúdio
(que você modestamente chamava de fábrica)
em Lyon Monplaisir para o prazer de todo mundo
que mediante um franco de entrada, no subsolo do Salão Indiano do
Grand Café
Curtia dez filmezinhos de 17 metros cada um.
Maravilha!
Vão saindo as mulheres de chapéus emplumados
e bustos generosos, como para uma festa,
mas vão para casa de subúrbio preparar o magro jantar de família,
operárias da ilusão, que até hoje distribuem quimeras.
...................................
Obrigado, meu velho!”
in Poesia Errante (1988)
Carlos Drummond de Andrade
Assista https://www.youtube.com/watch?v=RP7OMTA4gOE
"A CHEGADA DE UM TREM NA ESTAÇÃO", IRMÃOS LUMIÉRE, 1895, O PRIMEIRO FILME DA
HUMANIDADE.
Sugestão de atividades: FESTIVAL IMAGENS EM MOVIMENTO - filmetes de um minuto, feito
pelo celular de cenas do cotidiano (sem falas ou som) para alunos do Ensino Fundamental.

Atividade Comunitária: fomentar o Cine Leãozinho: projeção de filmes infantis para serem
projetos em Escola de Educação Infantil. Arrecadação de DVDs infantis e doação para creches e
escolas infantis.
Em tempo: Esta assessoria pretende criar uma Academia de Letras e Artes de Leões do Distrito
LC-5 PIP Augustin Soliva, para leões interessados em participar de encontros, partilhar
literatura, arte e cultura. Caso tenha interesse em conversar sobre isso (núcleo inicial) entrar
em contato com olga.arantes@gmail.com ou olga.arantes@uol.com.br;

Até o próximo boletim!

Lembrete: Aguardamos os registros das Atividades dos diversos clubes no Mylions; reportar as
atividades de serviço é “Amor em Ação”.

