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No fundo, são misturas. Misturam-se almas nas coisas;
misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e
é assim que as pessoas e as coisas misturadas saem cada
qual de sua esfera e se misturam: o que é precisamente
o contrato e a troca.
Marcel Mauss
Ensaio sobre a Dádiva
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Estar lá, ali onde se trabalha e canta - introdução
Tenho um estranho costume que algumas pessoas consideram extravagante e,
outras, dispersivo. Eu o mantenho desde muitos anos atrás até hoje. Por exemplo,
acostumei-me a um ritual que vem de longa data. Tudo o que escrevo, sobretudo se um
livro ou um artigo mais longo e trabalhoso, deve ser encerrado ao som de alguma música
(sem palavras) de Beethoven.
Digo isto porque agora mesmo escrevo estas palavras ouvindo num velho gravador
uma fita cassete (elas ainda existem) em que alguns homens – entre ainda vivos e já
falecidos – cantam o Brão, durante um mutirão nas terras de Zé Leite, no Bairro de Santa
Cruz do Rio Abaixo, no município de São Luís do Paraitinga, entre O Vale do Paraíba e O
Litoral Norte de São Paulo. Agora, no final do lado B da fita, sou em quem fala e comenta
os momentos finais do dia de trabalhos de ―bateção de pasto‖, enquanto em longas filas
os ―homens do mutirão‘ descem de montes e pastos em direção à casa do ―patrão do
mutirão‖, José Leite, um mineiro que desceu da Serra da Mantiqueira e veio comprar
terra, ―abrir fazenda‖ e viver na Serra do Mar.
Nasci em Copacabana e morei lá os 10 primeiros anos de minha vida. Terminei de
viver a minha infância e atravessei a adolescência e a juventude na Gávea. Era uma rua
inacreditável. Chamava-se (chama até hoje) Rua Cedro. Ela despencava dos altos da
Estrada da Gávea e era cercada de florestas - ―Mata dos Montes Dois Irmãos‖ – e
terrenos vazios. Fora uns três ou quatro, das primeiras casas construídas. Creio que a
minha foi a quinta. Ela lá está até hoje, cercada ainda pela floresta e não muito longe dos
―Dois Irmãos do Leblon‖ (na verdade, ―da Gávea‖). Montanhas que anos mais tarde
escalei e participei, com uma equipe do Clube Excursionista Pedra da Gávea‖, da
conquista do ―Paredão Baden Powell‖ (um IVº Superior, na face do ―Irmão Maior‖.
Fomos uma turma de ―meninos e meninas‖ eu juntos brincamos, estudamos e
namoramos juntas e juntos ao longo de 16 anos. Pelo menos em meu caso. Pois tendo
ido convive com a ―Turma da Cedro‖ em 1950, de lá saí em janeiro de 1966, casado e
rumo a outros mundos. Juntos, principalmente ―os meninos‖, inventávamos todas as
brincadeira e travessuras possíveis. E em tempos muito anteriores às magias das
―telinhas‖ o mundo da natureza era o nosso mundo. Várias vezes ao longo de um ano
nos uníamos para, juntos, construirmos algo coletivo. Como nossas ―casas da árvore‖.
Na verdade, precários arranjos de madeiras ganhadas (ou roubadas) das obras vizinhas,
e que povoavam a grande mangueira dos fundos do quintal de minha casa. Um pequeno
paraíso semi-selvagem e inocentemente ―machista‖, onde meninas jamais podiam chegar
perto.
Mas havia uma ocasião em que nós, meninas e meninos da ―Turma da Cedro‖
mobilizávamos também os adultos e mesmo pessoas de ruas próximas. Era na ocasião
das ―festas juninas‖. Começamos organizando pequenas ―festinhas de rua‖, por ocasião
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de São João ou São Pedro, em tempos em que construir de papel fino e soltar balões era
tão inocente quanto ―brincar de amarelinha‖. As festas cresceram de ano a ano e
acabaram virando uma grande celebração de rua que atraia quase toda a população da
Rua Cedro e mais pessoas amigas vindas de outros recantos da Gávea.
Foi a primeira vez em minha vida em que me vi envolvido com trabalhos solidários
que convocavam homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, parentes, amigos e
vizinhos. E do trabalho de todas e todos nós, por uma efêmera noite junina iluminávamos
os céus da Gávea de fogueira, fogos e alegria.
Depois, não foram muitas as vezes em que participei, presenciei e documentei
modalidades de trabalho vicinal coletivo e solidário, como aqueles que no Brasil
receberam nomes como: ajuri, adjutório, puxirão ou, o mais comum: mutirão.
Não em todos, mas em alguns, vivi a felicidade de participar de mutirões em que se
cantava, antes e depois do trabalho do dia; ou mesmo durante ele. Uma primeira vez foi
uma ―chegada de mutirão‖, sob a forma de uma ―traição‖, ―treição‖, como diziam os de lá,
na Fazenda Serrinha, no município de Ituaçu, em Goiás. E o ritual-trabalho tem este
nome porque o ―dono do serviço‖ em princípio não sabe (ou finge que não sabe) que vai
ser ―traicionado‖. Isto é, ele não deve saber que em plena madrugada os seus parentes,
amigos e vizinhos, ―traiçoeiros‖, irão chegar com fogos, toques e cantos até na porteira
de seu sítios (ou fazenda) e até na porta de sua casa. E este será o sinal antecipado e
festivo de que ele vai ―receber‖ um dia de trabalho coletivo e gratuito de seus
―companheiros‖.
Uma segunda ocasião foi um trabalho coletivo de mulheres. Um mutirão de
fiandeiras também em Goiás. Em um ―barracão‖ de fazenda algumas mulheres, entre
vizinhas e amigas, reuniram-se para um ―mutirão de fiandeiras‖. Foi a única ocasião em
que presenciei um trabalho coletivo estilo mutirão realizado por mulheres. E foi um dos
mais inesquecíveis. O que descrevo em O canto das fiandeiras, logo após esta
introdução. Mutirões de mulheres artesãs e fiandeiras foram recriados em Goiás nos
―tempos da ditadura militar‖. E ganharam uma dimensão política, pois mais de uma vez
foram realizados para a produção de ―colchas de fiandeiras‖ que eram levadas longe e
vendidas para que o dinheiro ajudasse a manter famílias de lavradores-militantes presos.
Anos mais tarde, e já em São Paulo, durante os vários anos de pesquisa de campo
em cenários rurais e camponeses de São Luís do Paratinga, vivi e ventura de participar
de três mutirões de ―bateção de pasto‖. Dois deles no município de São Luís do
Paraitinga e um deles no de Lagoinha, todos na região da Serra do Mar do Alta Paraíba.
Foi lá que eu conheci o brão, um canto em dupla ao longo do trabalho.
Depois veio a Galícia. Vivi lá duas vezes, uma durante oito meses em 1992. Outra
durante quatro meses, em 1996. Na primeira longa ocasião deixei a cidade e passei
quase todo o meu tempo de ―pós-doc‖ não em bibliotecas e universidades, mas entre
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mulheres e homens ―do campo‖, no município de Brión e especialmente entre as aldeias
(a Galícia é um ―país‖ de aldeias, e elas são milhares) de Santa Maria de Ons1.
Não havia por lá a palavra ―mutirão‖ – no caso, mutirón‖ – mas havia palavras e
práticas associadas. Participei de várias. E trago a este conjunto de escritos sobre o
trabalho coletivo e solidário três delas: a ―malla do trigo‖, a colheita e o processamento do
―millo‖, e o reerguimento de um ―hórreo‖ destruído por efeito dos ventos de uma
tempestade.
O que reúno aqui são escritos esparsos, originalmente criados em épocas e entre
cenários muito diversos. De um para o outro algumas passagens se repetem. São ora
quase as mesmas – se for o caso, saltem e sigam em frente – ora dizem o mesmo,
mas com outras palavras e sobre uma outra ocasião.
Quem me conhece sabe que desde menino escrevo contos e poesias. E sabem
que não raro misturo a poesia com a antropologia. A prova está em Diário de Campo, de
onde trago alguns poemas sobre o trabalho com a terra e sobre o mutirão, com que
simbolicamente encero este livro.
Dentre as tantas e tantas pessoas de vários momentos de trabalhos rurais
solidários, recordo sempre Zé Leite, José Leite. Pequeno fazendeiro de Santa Cruz do
Rio Abaixo, e uma das pessoas mais generosas e mais alegremente receptivas que
encontrei em toda a minha vida. Mutirões em suas terras acabavam virando festa e
celebração. Lembro-me dele montado em uma mula durante um dos mutirões em Santa
Cruz do Rio Abaixo. De cada lado da sela dois botijões de leite com pelo menos 30 litros
de boa ―pinga luizence‖ em cada um. Durante o mutirão ele percorria todos os recantos
onde mais de cem homens trabalhavam – e um documentava – distribuindo
generosamente ―copadas de cachaça‖. Eu mesmo não me lembro como consegui chegar
por conta própria a pé, dos montes do mutirão até sua casa.
Este livro contém algumas poucas imagens de momentos de diferentes formas de
trabalho coletivo. A primeira é de homens de um dos mutirões-com-brão nas terras de
Zé Leite. A da página seguinte é uma foto do próprio Zé Leite.
Lembrando-o, e também Mestre Adolfo (parente dele e notável mestre mineiro de
Folias de Santos Reis), Agenor Martins, Pavão, Geraldo Pires, Odilon, Luís Viriato, Adão,
e tantas mulheres de Goiás e homens de todos os recantos presentes neste livro, quero
oferece-lo a elas e eles. Pessoas que, como lembra Mauss, saem de si e se dão, nem
que seja por algum tempo. Como o tempo de um dia e de uma vida, chamado ―mutirão‖.
Rosa dos Ventos – Caldas – Minas Gerais
Outono de 2018

1

Afortunadamente foram vários os frutos de minha longa pesquisa de campo em Brión. Afora doios
livros editados em Santiago de Compostela: Aldeas e A Senda da Estrela, um livro foi publicado no
Brasil: O Caminho da Estrela. Outros escritos sobre a vida rural, as festas e rituais, e o Caminho de
Santiago estão reunidos nos volumes de uma Sequência Galega, e poderá ser acessados tal como indicado
nas primeiras páginas deste volume.
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José Leite, Zé Leite, de Santa Cruz do Rio Abaixo
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O Canto das Fiandeiras
Todos os ofícios do povo, entre o trabalho da lavoura, o da pecuária, a arte e o
artesanato são sempre bastante mais complexos do que se imagina. Mas comparado
com o oficio do barro e os afazeres do oleiro, os sequentes passos que vã odo plantio do
algodão a uma ―colcha de fiandeira‖ (goiana ou mineira, de preferência) são bastante
mais demorados e complexos. Eles começam com o preparo do terreno, a semeadura do
algodão, o ―trato‖ da lavoura‖ e a colheita. Atividades do domínio masculino.
E depois os cuidados das mulheres. Separar as polpas do algodão eu deverão ser
trabalhadas; desencaroçar, separando a polpa dos caroços do algodão; cardar,
preparando a polpa para ser fiada; fiar usando as velhas e harmoniosas ―rodas de
fiação‖; tingir (menos as que devem permanecer d cor branca, ou as polpas de um
algodão ―ganga‖ de cor já naturalmente havana). E, finalmente, levar os fios tingidos e
fiados para o grande tear onde a fiandeira, de pé e como uma bailarina que bailassem
sair do lugar, tecer um ―pano de algodão‖.
Há anos atrás,. Quando era estudante e educador do Movimento de Educação de
Base, fotografei e gravei um inesquecível ―mutirão de fiandeiras‖, num galpão da
fazenda, e repartidas entre as diversas atividades do ofício, as mulheres se distribuíam
entre as diversas atividades (menos o tingimento). E algumas delas cantavam.
Cantavam ora em solo, uma só, em geral, alguma das mais velhas. Cantavam em
duplas, outras vezes. E cantavam em grupos maiores, em outras, ainda. O canto solo,
desacompanhado de instrumentos, como de costume acontece em tais casos, não
marcava propriamente o ritmo do trabalho, já que entre a desencaroçadeira, a
cardadeira, a roca (que elas chamam ―roda‖) e o tear, os ritmos e os gestos são
diferentes.
Das muitas cantigas de fiandeiras gravadas e, depois, perdidas no sumiço de
algumas de minhas fitas de mais de 30 anos, lembro-me de pelo menos uma trova.
Cresce Tereza cresce
Você cresce, Terezinha.
E quando você crescer
Vai ser namorada minha.
Assim, não apenas o canto, mas o clima de trocas de serviços e de sentidos em que
ele se dá, trás a uma situação vivida no cotidiano, como um trabalho feminino solidário, ou
realizado em pequenas equipes - quase sempre familiares com uma mãe fiandeira e suas
filhas) - a dimensão de um trabalho-festa. A de uma ação produtiva, mas entretecida de um
clima socioafetivo que faz interagirem as duas dimensões de um trabalho que se vive como
um ritual, quase uma festa. Uma relação entre pessoas e coisas, em outros momentos regida
por princípios produtivos de eficácia e regida pelo estrito cumprimento de tarefas, torna-se
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uma relação entre pessoas através de coisas, em que as regras do trabalho produtivo
mesclam-se com as de uma convivência gratuita e generosa. Ali onde atos utilitários de
produção de bens tornam-se gestos afetivos de criação de afetos e de sentidos, através não
tanto do que se produz - colchas de algodão rústico – mas através do como se produz.
Trago aqui o depoimento de uma então jovem pesquisadora de Goiás, Marcolina
Martins Garcia, em seu livro Tecelagem Artesanal Ela fala dos mutirões antecedidos de uma
―traição‖, de que estarei falando também no capítulo seguinte2.
Também há mutirões e traições de fiandeiras, não raro associados aos de
lavradores. Transcrevo a descrição de um: ―Cerca de cinquenta e três
homens trabalharam no roçado do pasto e 10 mulheres na cardação e fiação
de algodão, entre cantorias e muita alegria, tanto no trabalho em casa quanto
no roçado. Às 11,30 horas fizeram pausa para o almoço e retornaram ao
trabalho. Por volta da 14 horas pararam novamente o trabalho para outra
refeição; após esta, algumas pessoas voltaram às suas casas,
principalmente as que residiam mais distante; outras retomaram o trabalho
até cerca de 16,00 horas, quando foi feita a entrega do serviço, aos
treiçoados, trouxeram do roçado até a porta da casa, entre vivas e fogos, o
dono do serviço. Os trabalhadores traziam nas mãos galhos e ramos verdes,
agitando-os ao compasso dos vivas, enquanto mantinham dentro de um
quadrado de madeira o treiçoado. Em frente à casa, sua mulher, que também
tinha serviço a receber, juntou-se a ele no quadrado de madeira. Houve,
então, diante de todos, a entrega do trabalho realizado no decorrer do dia.
Em seguida todos os presentes jantaram, retirando-se logo depois para suas
respectivas casas, prometendo retornar à noite para o pagode3.
Durante os anos da ditadura militar lavradores goianos aqui e ali eram denunciados
e presos. Entre mulheres de várias regiões, sobretudo ao redor da aguerrida Diocese de
Goiás, tornou-se uma prática a realização de mutirões de fiandeiras destinados a
produzir artesanato de pano a ser levado a cidades maiores para ser vendido. O dinheiro
apurado era destinado a ―ajudar as famílias com marido preso. Assim, o próprio
tradicional mutirão de fiandeiras ganhou novos usos e sentidos.
Eis uma notícia de jornal de circulação entre sindicatos de lavradores da região.
Mutirão de Fiadeiras em ltaguaru — Fiadeiras de Itaguaru fazem um
mutirão e contam como aconteceu: Foi na casa de uma de nossas
companheiras. Reuniu 40 mulheres. Foi um dia multo alegre e animado.
Conseguimos fiar dois sacos de algodão, batemos papo e conhecemos
novas companheiras e ainda ajudamos Dona Maria.
2
3.

Tecelagem Artesanal foi pulicado pela Editora da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, no ano de 1981.
Está na página 186 de Tecelagem Artesanal.
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Sentido do Mutirão — um dos sentidos foi do serviço. Mas foi também
pra conversar sobre nossos problemas. Estamos pensando em continuar
os mutirões. Já foi marcado mais dois mutirões e queremos nos unir com
mulheres de outros lugares. Também estamos participando de outros
movimentos como: Movimento das Lavadeiras, no Sindicato e nos
Mutirões de Roça junto com nossos companheiros.
As fiadeiras fizeram esses versos dando o sentido do movimento:
Todos juntos homens e mulheres
Um dia certo vamos vencer
O mutirão é sempre bom
Os homens também vai lá
Para juntos conseguirmos
Nossa luta igualá.
Nós que somos mulheres
Devemos ser organizadas
Pois, da sociedade
Somos as últimas exploradas
O homem e a mulher
Precisa Lutar unido
Pra junto defender
Do mesmo inimigo4.
Os gestos e o processamento de um mutirão de fiandeiras de Goiás seguiram
sendo os mesmos da tradição camponesa. Mas os motivos dos encontros, e o que elas
diziam e cantavam enquanto fiavam e teciam, mudou de acordo com o tempo em que se
vivia então, com as lutas de resistência enfrentadas e, sobretudo, com um crescente
envolvimento de mulheres nas ―lutas do povo da roça‖.

4

Não tenho comigo dados sobre o nome e o número do jornal.
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O Trabalho como Festa
algumas imagens e algumas palavras
sobre o trabalho camponês acompanhado de canto e festa
o trabalho e a festa
Quase sempre separamos os dois momentos. Procedemos assim em nossas
próprias vidas. Fazemos isto quando escrevemos sobre a vida dos outros. Uma coisa é o
trabalho: necessário, duro, penoso, vazio de ritos e, não raro, até mesmo de palavras.
Talvez Vidas Secas, o romance de Graciliano Ramos e o filme, O Pagador de
Promessas, de Nelson Pereira dos Santos sejam um dos melhores exemplos da
inevitável aspereza do trabalho rural. Talvez Tempos Modernos, o inesquecível filme de
Charlie Chaplin seja a mais aguda sátira do trabalho operário.
Outra coisa é a festa, mesmo quando ―dê trabalho‖ prepará-la. Ela o oposto do
trabalho. Nela mulheres e homens reúnem-se em algum lugar sagrado ou profano para,
juntos, conviverem entre gestos, palavras, e objetos carregados com a leveza e a força
dos símbolos. E mais a fé, a alegria, o congraçamento, a homenagem, a data festiva de
uma pessoa, de uma família, de uma parentela, de um clã, de uma tribo, de uma aldeia,
de uma comunidade, de uma nação.
Entre uma situação e a outra, o trabalho e a festa, a produção e a celebração,
lembram uma diferença simples e quase romântica, que valeria pelo menos para o caso
de trabalho rural. O trabalho gera os frutos da terra, e a festa camponesa celebra os
seres humanos, os naturais ou sobrenaturais, através dos quais acredita-se ou sabe-se
que os frutos são gerados.
Podemos lembrar que nos antigos – e nunca esquecidos – estudos de
comunidades aqui no Brasil, como Cruz das Almas, Uma Vila Brasileira – tradição e
transição, assim como na maior parte das etnografias mais recentes sobre grupos
indígenas ou comunidades camponesas, os capítulos que tratam dos momentos de nãotrabalho ou da organização social da comunidade estudada, são em geral os últimos.
Eles aparecem como uma espécie de sótão festivo de uma casa metafórica, em que o
alicerce é o trabalho, o primeiro andar a vida social, entre a família e o poder local e, o
sótão, o lugar dos mitos e ritos, imaginários e celebrações.
Em outros casos, os dois lados da vida rural são descritos e escritos em separado,
divididos entre teorias, vocações e olhares que colocariam em um ponto extremo a
antropologia da prática econômica e, no outro, a antropologia do processo ritual.
Ocorreram no passado e, na verdade, existem até hoje, no entanto, inúmeras
situações em que o trabalho produtivo e o trabalho simbólico fundem os seus tempos e
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as lógicas de suas relações sociais e aí, como diria Marcel Mauss em uma das mais
belas passagens do Ensaio sobre a dádiva, ―tudo são misturas. Misturam-se as almas
com as coisas... Repito aqui a epígrafe deste livro.
No fundo são misturas. Misturam-se as almas nas coisas; misturam-se
as coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e é assim que as pessoas e
as coisas, misturadas, saem cada qual de sua esfera e se misturam: o
qual é precisamente o contrato e a troca5.
Estamos acostumados com a sequência de momentos de festas, de celebrações
com preces, cantos, procissões, danças, narrativas cerimoniais de mitos, em que se
celebra o depois-do-trabalho. Os antigos e os ainda vivos festejos da colheita do milho ou
da uva; a pequena e tradicional ―festa da cumeeira‖, quando os operários completam o
telhado da construção de uma casa; ou até mesmo a festa pomposa e aristocrática do
lançamento de um novo navio ao mar. Assim como conhecemos, das sociedades tribais
e das culturas arcaicas até muitas entre as atuais, os rituais propiciatórios, em que, entre
preces, ritos não raros com a presença de sacerdotes e até mesmo sacrifícios cruentos,
antes do começo de um novo trabalho com a terra, a comunidade reúne-se para pedir a
seres e forças da natureza, ou a um deus poderoso: a chuva na hora certa, o trabalho
bem feito e uma farta colheita.
Não esqueço uma ―chegada de Folia de Santos Reis‖ em uma fazenda de
Mossâmedes, em Goiás, cujo dono, um fazendeiro de médias posses, prometeu
antecipadamente aos ―Três Reis Magos‖ uma grandiosa celebração de ―entrega da
festa‖, num dia 6 de janeiro, em troca de uma safra generosa do arroz que plantara em
mais de quarenta alqueires goianos. Ali chegamos, ali celebramos diante de um altar
rústico a ―visita dos Reis Magos ao Menino Jesus‖. Ali oramos um terço. Ali o mestre da
Folia abençoou a família, a casa, os presentes e, mais do que tudo, o arroz recém
semeado. E ali a família do fazendeiro ofereceu aos foliões, aos acompanhantes da Folia
e a um número muito grande de parentes, amigos, vizinhos e convidados (ou nãoconvidados, pois nestas festas rurais ―vem quem quer‖) um festivo e descomunal
almoço. E tal como na passagem de um dos evangelhos: comeram todos e repetiram, e
ainda sobraram muitas panelas cheias.

5. Está na página 212, do livro Sociologia e antropologia, de Marcel Mauss, em uma nova e preciosa edição da
Editora Cosac e Naify, de São Paulo. O livro é de 2003. Nesta edição o capítulo trás o seguinte nome: ensaio sobre
a dádiva – forma e razão da troca nas sociedades arcaicas.

14

Dançadores de terno de congos em Uberlândia. Em outros dias são os homens e as mulheres
do campo, ou os operários na cidade.

trabalhar cantando
Mas é de uma outra situação que quero falar aqui. Ela é próxima da celebração
propiciatória antes-do-trabalho, ou da festa da colheita, depois-do-trabalho. Quero falar
de situações, hoje bastante mais raras do que no passado, em que o trabalho incorpora
o rito, a brincadeira jocosa, o jogo, o canto.
Sabemos que por todo o mundo muitos povos plantam, colhem, remam cantando.
É possível entrever em tais cantos um fator instrumental do trabalho. E canto coletivo e
ritmado serve a estabelecer o ritmo devido das remadas, dos gestos de plantio coletivo
em linha, ou os da colheita. Podemos imaginar que, entre a cultura e a razão prática,
existe algo mais aí.
Lembro-me de um antigo documentário que assisti há muitos anos, e cujo nome
não recordo, que retrata momentos da ―puxada da rede‖ na pesca do xaréu, em praias da
Bahia. Presos a duas cordas paralelas, puxando-as com vagarosos e esforçados passos
para trás, as duas linhas de homens pescadores puxavam do mar as redes cantando
uma bela e alegre canção que lhes marcava os seus passos.
Aires da Mata Machado realizou na região de Diamantina, em Minas Gerais, uma
longa pesquisa de coleta de cantos de escravos. Tenho comigo um disco em que
algumas delas são cantadas, alternando Clementina de Jesus com outros cantores.
Alguns serão, por certo, cantos do trabalho.

15

Em um dos primeiros livros mais completos sobre formas tradicionais de ajuda
mútua entre homens e mulheres do mundo rural, Hélio Galvão lembra uma definição de
teor jurídico atribuída a Freitas Marcondes:
Mutirão é uma instituição universal, cultivada geralmente nos grupos
primários, onde o organizador, necessitando de uma rápida, larga e
eficiente cooperação para um serviço, a solicita dos seus vizinhos,
comprometendo-se tacitamente a retribui-la nas mesmas
circunstâncias, tão logo lhe seja pedida essa retribuição 6.
traição, “treição” - a surpresa da ajuda
Uma forma curiosa e hoje bastante rara de ajuda mútua e de trabalho vivido como
festejo, ocorria com frequência em Goiás e em algumas áreas rurais de Minas Gerais.
Nunca ouvi falar de sua existência em outros Estados, mas acredito que ela seja ou fosse
vigente também em Minas Gerais, no Tocantins, regiões da Bahia na fronteira com Goiás
e também no Mato Grosso.
Quando parentes e vizinhos tomavam conhecimento de que um sitiante das
redondezas necessitava da ajuda de outros braços além dos de sua família, para realizar
um trabalho em geral atrasado (a limpa de um pasto, o preparo de um terreno para o
plantio) era costume que em segredo convidasse outros parceiros de trabalho da
comunidade para um mutirão.
A diferença entre esta modalidade de ajuda mútua e as outras, bastante mais
frequentes e disseminadas pelo Brasil, é que o próprio ―dono do serviço‖ não costuma
tomar a iniciativa de convocar parceiros, parentes e/ou vizinhos para uma ―ajuda‖ em
suas terras. Ele recebe em sua casa, em um clima de surpresa e festa, e em geral em
plena madrugada, os trabalhadores voluntários de um mutirão de surpresa. E mesmo que
por ventura ―o dono‖ saiba o que vai acontecer, ele deve representar o papel de quem de
nada sabe. Pois em boa medida é a surpresa o que torna um trabalho coletivo, também
um ritual carregado de alegria e afeto.
E o mutirão começa com uma traição, com uma ―treição‖. E este momento da
chegada é um alegre e festivo rito de surpresa e acolhida. Antes de descrever de
maneira sumária mutirões goianos que conheci, quero trazer aqui um depoimento
bastante mais antigo.
Um dos mais atentos estudiosos das alternativas de ajuda mútua no mundo rural
brasileiro foi Clóvis Caldeira. Em um dos seus livros ele dá voz ao folclorista paulista
Alceu Maynard Araújo, que assim descreve o mutirão com chegada de traição‖.

6. Está na página 16 de O mutirão no Nordeste, publicado em 1959, pelo Serviço de Informação Agrícola do

Ministério da Agricultura, no Rio de Janeiro. É o n° 15 da Coleção: Documentário da Vida Rural.
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É principalmente no Estado de Goiás que ainda se pode observar uma
das mais interessantes formas de cooperação vicinal (forma
espontânea) a que já se fez referência: a traição ou, no linguajar
matuto, tréição. Assim descreve ALCEU MAYNARD DE ARAUJO uma
dessas reuniões, realizadas na zona rural do Município de Inhumas,
no dia 18-12-48.
Quando um lavrador da manhã está com o trabalho de sua roça em
atraso, um compadre, ou amigo, às escondidas, combina e reúne um
grupo de trabalhadores (uns cem ou mais) e, num sábado pela manhã
vai até a casa do amigo para ajuda-lo. Essa ajuda, que é tramada em
sigilo e que é fato uma surpresa para o que a recebe, chama-se
traição.
Às cinco horas da manhã, rodeiam a casa do traiçoado, e os
traiçoeiros dão tiros, soltam rojões, e, quando acordam a família, dão
início ao trabalho. Se o atraiçoado pode fornecer comida para o
treiçoêros, começa a prepara-la, caso contrário, o chefe da traição
precavidamente já põe em andamento os apreparos para o almoço. É
bom salientar que o chefe dos traiçoêros deu o café aos convidados
em sua própria casa, aí pelas 4 horas da manhã..
Todos trabalham nesse singular mutirão, homens, mulheres, crianças.
Homens na roça, mulheres na cozinha e crianças no transporte de
comida, água, lenha. Almoçam ali pelas 10 horas: às 14 horas o café
e, ao anoitecer, o jantar... e terminam com danças. Os velhos gostam
e preferem as ―quadrinhas‖ e o ―catira‖, e os mais moços, já
influenciados pelo rádio, preferem os arrasta-pés com marchas e
sambas ―carnavalistas‖. O arremate da traição, isto é, a dança, vai até
o dealbar do domingo7.
De modo geral os ―treiçoêros‖ reúnem-se em algum lugar antes combinado, e não
muito longe da casa do ―traiçoado‖. Chegam lá em silêncio, quase sempre, como lembrei
antes, pela madrugada. Levam com eles, ademais dos aparatos do trabalho – enxadas e
foices, quase sempre - alguns instrumentos de música, quase sempre violas, violões, de
vem em quando acompanhados de um pandeiro, de uma caixa, de uma sanfona.
No chegar é costume que soltem rojões. Diante da porta da casa começam juntos
a cantar, anunciando a chegada inesperada e conclamando as pessoas que dormem a
que acordem e venham abrir a porta. Um exemplo simples colhido por mim em Ituaçu,
em Goiás, ainda na década dos anos sessenta.

7. O livro de Clovis Caldeira é: Mutirão – formas de ajuda mútua no meio rural. É o volume 289 da coleção
Brasiliana, da Companhia Editora Nacional, de São Paulo. Tenho comigo a edição de 1956. Está nas páginas 183 e
184. A longa citação de Alceu Maynard de Araújo é do livro Muquirão - ―Fundamentos‖, n. 9/10, março/abril, 1949,
São Paulo, tal como indicado por Clovis Caldeira. Os grifos são de Maynard de Araújo.
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Meu senhor dono da casa,
Meu amigo, meu patrão
Saia na porta da rua
Receber sua ―treição‖.
Eu vim aqui
Eu vim lhe visitar (bis)
Meu senhor dono da casa
De saúde como está?(bis)
Meu senhor dono da casa
Meu amigo e companheiro.
Saia da porta pra fora
Receber os traiçoeiro.
Eu vim aqui
Eu vim lhe visitar (bis)
Meu senhor dono da casa
De saúde como está?(bis)
Senhora dona da casa
Cinturinha de retrós,
Entra pra porta pra dentro
Vai coar café pra nós.
Eu vim aqui...
Senhora dona da casa
Seus pezinho merece tudo,
Merece meia de seda
Sapatinho de veludo.
Eu vim aqui...8
Escrevi aqui apenas uma breve síntese. O ―cantorio de chegada‖ pode ser bem
mais longo. Ele começa sempre com o anúncio da chegada, o convite ao despertar e o
pedido de que a porta se abra. Aberta a porta, o grupo canta ainda diante do casal de
―donos‖. Cantam elogiando virtudes do homem, da mulher, do casal. Cantam anunciando
que vieram ―dar uma treição‖. E ela festivamente anuncia a surpresa do mutirão a ser
iniciado ao romper do dia. E depois dos ―traiçoeiros‖ cantam pedindo para entrar na casa
e serem servidos de café e, em algumas vezes, ―da boa pinga‖.

8. Hélio Galvão lembra a folclorista goiana Regina Lacerda. Em uma antiga comunicação oral à então Comissão
Nacional de Folclore ela relatou uma série da cantos tradicionais de chegada dos ―treiçoêiros‖, de acompanhamento
do trabalho e de final do dia de ―serviço‖.
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Relembro que é raro que os ―treiçoeiros‖ cheguem pela manhã, ao raiar do dia. O
costume tradicional é que cheguem no meio da madrugada, no escuro ainda. Assim,
depois de aberta a porta e depois que todos entram e se saúdam - os que chegam e os
―donos da casa‖ - um café é servido e, quando possível, algumas ―quitandas‖ típicas,
como o biscoito de queijo são oferecidas. Alguns poucos chegantes poderão aproveitar
as horas até o amanhecer para descansar, dormindo em algum canto da casa. Outros,
sempre a maioria formam rodas de algum cantorio de viola, ou uma, duas ou mais
―mesas de truco‖. E naquele dia, naquela casa não se dorme mais.
Amanhece o dia e, ainda em clima de pequena festa a família do dono e a equipe
do mutirão saem para o dia de trabalho. Ele pode ser um dia de ―limpa de pasto‖, de
uma ―capina de lavoura‖ ou, mais raro, de ajuda em uma colheita atrasada. Quando são
poucos eles formam uma linha de trabalho, e sob as ordens do ―dono do serviço‖, o
―traiçoado‖, do ―chefe dos treiçoeiros‖, ou ainda, ―do patrão‖, juntamente com a pessoa e
que planejou em segredo o dia de serviço voluntário, todos trabalham armados de
enxadas ou de foices, de acordo com o tipo de ―serviço‖.
Quando muitos, o costume é a formação de algumas ou várias ―linhas‖ e, então,
não é raro que entre elas sejam estabelecidas algumas brincadeiras, e até mesmo uma
competição ao redor de qual delas termina uma sequência do ―serviço‖ mais depressa.
Transcrevo aqui passagens de cantos que gravei com lavradores e também foliões
de Santos Reis no município goiano de Mossâmedes. São cantos que encontrei depois
no disco (ainda um long-play)|: Música do Povo de Goiás, editado por Marcus Pereira.
Cantorio do Eito (durante o trabalho do mutirão).
Oi meu patrão, ai
trás pinga pra nós beber, ai
eu não bebo
a pinga que vós trazeu.
Meu patrão falou
Que é um eito só
Que é um eito só.
Pega um fura outro
É um eito só.
É um eito só.
Fui busca uma boiada
No sertão do Cuiabá
Uma boiada amarela
Chumbadinha de araçá.
Gostei de ver, gostei de olhar
Morena bonita de namorar.
O anu é passo preto
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Moradô do Mato Grosso.
Moradô de Mato Grosso
Comprei minha mula baia
Pro dia da minha viagem
Oi ierê, oi iara.
O dia que eu monto nela
Eu dou certo na Contagem.
Morena você me leva
Até no porto da Bagagem
Ando lá do outro lado
Pra vortá, mas é bobagem.
São cantos durante o eito no campo. O ritmo acompanha o trabalho com as
enxadas. Em geral cantam divididos em grupos de trabalho e cantorio, de modo que um
diz uma parte de cada quadra e o outro responde. Mas estes cantos ainda não são o
―brão‖, que nos espera adiante.
Trabalha-se como em festa, e ―de verdade‖, com a diferença de que o clima é
então festivo e francamente amistoso. Em algumas ocasiões o ―dono do serviço‖ fica de
fora das linhas e participa do ―eito‖ servindo café, cachaça ou as duas bebidas
alternadamente. Na casa as mulheres da família sozinhas, ou acompanhadas de
parentas e/ou vizinhas, preparam o ―almoço dos homens‖. Em um dia de ―eito‖ costumase parar para um almoço e este é o momento em que novas rodas de cantorio de
improviso ou de mesas de truco sejam formadas novamente.
Assim, o que seria um duro dia de trabalho rural, caso ele fosse contratado e pago
pelo ―patrão‖, torna-se uma jornada que faz do trabalho uma demorada cerimônia de
convivência, e entremeia o ―serviço‖ e a ―brincadeira‖, o esforço do corpo e o canto, a
dança e a comida festiva.
O momento do final do ―dia do serviço‘ no mutirão e o retorno à casa do ―dono‖,
costumava ser ritualizados de forma jocosa. Ao final do trabalho os homens do mutirão
primeiro cantavam trovas anunciando a hora da volta à ―casa do dono‖. Algumas vezes
os ―treiçoêros‖ formavam um ―quadro‖, um quadrado com quatro enxadas ou foices
seguradas por quatro componentes do mutirão. Dentro dele seguia, caminho afora, o
―dono do serviço‖. Algumas outras trovas, cantadas também à capela, costumavam então
ser entoadas pelos traiçoeiros‖. De modo geral elas falam de um ―patrão preso‖, que
somente será solto depois de distribuir entre todos uma generosa oferta da ―boa pinga‖.
Eis um momento de um ―cantorio de entrega‖, quando se considera que o dia de trabalho
coletivo está ―cumprido‖.
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Lá evai o sol entrando
Por cima da mataria
Acabou seu mutirão
Com prazer e alegria9
Ali vai o sol entrando
Com uma raiva de carvão
Alegria dos camarada
A tristeza do patrão.
Ali vai o sol entrando
Por cima da mataria
Acabou o muxirão
Com prazer e alegria.
Meu patrão ta preso
Ta cumprindo sorte,
Se ele não der pinga
Ele nós não sorta.
Meu patrão tá preso
Não é pra sortá
É garrafa e meia
Até nós toma.
Meu patrão tá preso
Forçado também
Se ele não der pinga
Não sorta ninguém.
O patrão tá preso
Tá dentro da volta (roda)
Se ele não der pinga
Ele nós não solta.
O patrão tá preso
Ele é prisioneiro,
Pra nós solta ele
Dá pinga primeiro.
Não é difícil compreender que o trabalho-ritual de um dia de serviço voluntário no
mutirão tradicional assemelha-se com outros vários momentos também típicos de uma
―chegada‖ de algum grupo festivo e cerimonial em uma casa, no mundo camponês.
9. Esta quadra é bastante semelhante a uma apresentada por Regina Lacerda, muitos anos antes, e reproduzida na
página 32 de: O mutirão no Nordeste. Op.cit. Creio que esta e outras quadras de cantorio de final de dia de serviço
são muito difundidas em Goiás.
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Assim acontece com, as chegadas em locais de ―giro‖ ou de ―pouso‖, de uma Folia de
Santos Reis, ou de uma Folia do Divino Espírito Santo. De igual maneira, a ―chegada‖ é
sempre cerimonial, festiva, e ritualmente cantada. Em diversas situações as pessoas e
comunidades do mundo rural reproduzem ainda antigos rituais de ingresso em uma casa,
com, bandeira, toques de instrumentos, fogos, cantorios, e mais gestos de acolhida
pelos donos aos chegantes. E também a oferta festiva de alimentos. Não raros
brincadeiras rituais, como as dos ―palhaços da Folia‖, os jogos de truco, a dança de
catira. E tudo não raro entremeado de orações coletivas e tradicionais. E, na direção
oposta, são também muitos e múltiplos as cerimônias rituais de despedida coletiva
A diferença entre o mutirão (com ou sem ―traição‖) é que mesmo quando haja
bastante trabalho para os homens e para as mulheres em uma ―festa de santo‖, ou em
uma ―chegada de folia‖, tudo o que se faz então é considerado como um não-trabalho.
Uma oferta de um ―serviço‖ voluntário‖, mas na verdade quase obrigatório por um
código costumeiro de trocas de bens, serviços e sentidos, a pessoas da casa, ao grupo
ritual, ou aos seres sagrados festejados.
Vale então a convivência e o congraçamento e os momentos vividos com devoção
e diversão são considerados como um oposto cerimonial à rotina do trabalho rural.
Enquanto o mutirão, ao contrário, trás momentos de festa para este próprio trabalho
rotineiro.

Trabalhar sozinho, trabalhar com outros, cantar para trabalhar, trabalhar cantando
Em um notável estudo sobre música caipira e música sertaneja, na região cultural
brasileira compreendida pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso
e Paraná, José de Souza Martins lembra com acerto que a perda de momentos de ritual
e, de maneira especial, a perda da música durante situações de trabalho, revelam não
apenas a modernização do trabalho rural segundo moldes urbanos, de acordo com
critérios de utilidade capitalista, mas também a sua perda, o seu empobrecimento,
segundo valores rurais tradicionais.
Fora dos ritos religiosos, há canções do trabalho também inseridas em
formas rituais de atividade. No caso da cultura caipira ouvi referências
apenas à proposição de enigmas, cantada pelo violeiro, que a faz
nomeando a pessoa de quem espera a resposta dentre os participantes
do mutirão – trabalho coletivo de limpa de roça ou pasto, em que os
vizinhos voluntária e gratuitamente se reúnem para ajudar um morador
do bairro que por necessidade (em geral urgência) peça adjutório para
levar a cabo essas tarefas. Também aí o dono da casa oferece comida:
almoço e ‗janta‖, além da pinga, muito consumida nessas ocasiões.
Após a
―janta‖ pode haver uma ―função‖, embora não
necessariamente: é quando a viola encontra novamente o seu lugar.
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...
É o que ocorre com o mutirão, no qual o desaparecimento da
música de trabalho e, depois, da ―função‖ foi o primeiro sinal da sua
deterioração. Evidentemente, diversos fatores articulam-se no
estabelecimento da disimportância da instituição. No entanto, o
desaparecimento da música, mediadora das relações sociais é um dos
primeiros sintomas da crise do bairro rural e da sua desestruturação
iminente10.
Seja nos domínios do sagrado e da vida religiosa, seja nos domínios do profano e
do trabalho produtivo, por toda parte sabemos de atividades corporadas em algum
tempo fortemente ritualizadas. Relações entre pessoas através de palavras, gestos e
objetos; ou relações entre objetos, gestos e palavras através de pessoas, em que sinais,
signos e símbolos de reconhecimento do outro e de deferência, de afirmação de um ―nós
solidário‖, de prece ou de peditório, ou de pura e simples expressão de beleza e de
alegria, em que se verseja, se ora em conjunto, se canta e se dança. E em que através
de um destes gestos cerimoniais, ou através da interação entre dois ou vários deles, as
pessoas associam algum tipo de atividade produtiva (econômica e/ou social) a uma
realização de teor simbólico e ritual.
Concordo com Martins, como concordarei adiante com Marcel Mauss, em que a
perda parcial ou completa de tais momentos de ritualização da vida cotidiana e do
trabalho nela contido, representa um primeiro sinal de deterioro da própria atividade
coletiva que aos poucos perde o que, não sendo trabalho produtivo, dá a ele um sentido
e significado para além da própria produção de bens e de serviços.
Em seu célebre Ensaio sobre a Dádiva, Marcel Mauss reclamava, há mais de cem
anos, um esvaziar-se destes gestos de troca e de gratuidade no correr da vida de
sociedades imersas cada vez mais em princípios de utilidade, competição e eficácia. As
mesmas que, bem mais agora do que em seu tempo, regem, no campo e na cidade, as
relações entre as coisas; as relações entre as pessoas; as relações entre pessoas
através das coisas; e as relações cada vez mais entre coisas através das pessoas.
Ao lembrar tempos e sociedades regidas ainda pela troca e pela obrigação
recíproca de dar-receber-retribuir, Marcel Mauss diz o seguinte.
Durante um tempo considerável e num número considerável de
sociedades, os homens se abordaram num curioso estado de espírito,
de temor e de hostilidade exagerados, e de generosidade igualmente
exagerada, mas que são desarrazoados apenas aos nossos olhos. Em
todas as sociedades que nos precederam imediatamente e ainda nos
10. Música sertaneja: a dissimulação na linguagem dos humilhados, capítulo VIII de Tradicionalismo e capitalismo,
em sua edição de 1975, da Livraria Pioneira Editora, de São Paulo. Os. 111 e 112. José de Souza Martins realizou
pesquisas de campo na região do Alto Paraíba, em São Paulo, onde está São Luís do Paraitinga. O que ele
descreve é uma forma variante do cantorio de brão que descrevi aqui.
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cercam, e mesmo em numerosos costumes de nossa moralidade
popular, não há meio-termo: é confiar inteiramente ou desconfiar
inteiramente; é depor armas e renunciar à própria magia, ou dar tudo,
desde a hospitalidade fugaz até as filhas e os bens. É em estados
desse tipo que os homens renunciaram a sua autonomia e souberam
dispor-se a dar e a retribuir.
...
Foi opondo a razão ao sentimento, foi estabelecendo a vontade de paz
contra as loucuras bruscas desse gênero, que os povos conseguiram
substituir a guerra, o isolamento e a estagnação pela aliança, a dádiva
e o comércio11
O que eles, os homens da terra lamentam, o que nós lamentamos e não devemos
aceitar, é a perda do princípio de solidariedade, de gratuidade e de generosidade nas
relações entre pessoas, entre grupos humanos e mesmo entre povos e nações. Uma
perda tida por alguns como um ganho, quando defendem as regras e os valores de um
mundo regido pelos interesses utilitários do mercado de dinheiro, de bens e de trabalhos.
Relações em que produtos valem mais do que produtores de produtos e em que, sob
uma mesma lei de que as regras do mundo do agronegócio são o melhor exemplo, quem
trabalha para gerar bens não se sente apenas um criador de mercadorias, mas se sente,
cada vez mais, ele próprio, uma outra mercadoria.
Teremos chegado a tal ponto? Haverá ainda um ponto de retorno a uma vida
solidária, a um trabalho vivido como troca generosa e como gratuita interação entre
pessoas que, ao mesmo tempo em que produzem o bem da terra, voltam a se sentir
como criadores do bem da Vida?
O trabalho com a terra é quase sempre duro e ―cansa o corpo‖. Conhecemos
todos, por vivência, por depoimentos ou mesmo pelas letras de velhas modas de viola, o
quanto é penoso o trabalho camponês. Mais ainda ele é quando ―cativo‖: quando é
realizado ―no que é dos outros‖ ou ―para o outro‖. Sobretudo quando este outro é um
―senhor‖, um ―patrão‖. Pior ainda, quando se é um ―peão‖ de um ―senhor‖ impessoal e se
trabalha não se sabe onde e nem para quem.
Mas o trabalho ―com outros‖ ou ―para o outro‖ é sempre um gratificante e alegre
trabalho-festa, ou um trabalho-ritual, quando voluntário. Quando, ao invés de ser uma
imposição ou uma ―obrigação‖, é uma escolha livre, uma ―ajuda a um amigo‖ de quem se
pode esperar a contraparte, quando necessário. Os antigos e os ainda remanescentes
mutirões rurais são o melhor exemplo do trabalho solidário vivido entre o labor e o prazer,
entre e ―lavrar‖ e o ―festar‖.
Vimos que as situações antigas e atuais de trabalho com a terra, quando vividos
como alguma forma de solidária ―ajuda mútua‖, podem incorporar diferentes situações.
Podem ser uma iniciativa do próprio ―dono do serviço‖, que será eticamente devedor de
11. Está nas páginas 312 e 313 do mesmo livro: Sociologia e antropologia.

24

igual ―favor‖ quando solicitado. Pode ser uma iniciativa de outros e, então, uma
―surpresa‖ para o ―dono‖. Ele pode envolver uma pequena equipe de parceiros por um ou
mais dias de trabalhos. E a sua forma mais simples é a ―troca de dia‖, em que uma
pessoa trabalha um ou dois dias para uma outra em troca de receber igual ajuda em
outros dias. Ele pode envolver uma equipe maior e pode abarcar também momentos
festivos, pelo menos na hora ―da boia‖ ou no fim do ―dia de serviço‖. Pode, como no
mutirão sumariamente descrito aqui em Santa Cruz do Rio Abaixo, congregar em uma
mesma propriedade camponesa mais de uma centena de parceiros e cantadores do
Brão.
Pode ser um trabalho coletivo e parcialmente voluntário, reduzido apenas às
situações costumeiras de trabalho. Pode entremear, como vimos, o trabalho com a
celebração da amizade, entre brincadeiras e cantorios. Pode ser um trabalho em que se
canta antes, nos intervalos (almoço e/ou janta) e ao final. Ou pode ser, como no ―mutirão
com Brão‖, um trabalho que se canta enquanto se o vive.
Mas, em qualquer situação e de qualquer maneira, será sempre um trabalho em
que cada um dos participantes sai de si mesmo, deixa por algum tempo que seja os seus
afazeres, a sua rotina e os seus interesses pessoais e familiares, e gratuita e
generosamente se dá ao outros. Trás a um vizinho, a um parente, a um amigo, não
apenas a força física de um ou mais dias de trabalho. Trás com a sua presença solidária
o rito e o sentido de uma vida ainda não dominada pela concorrência, pelo interesse
individualista e pelo fechar-se em si mesmo e no que é ―seu‖.
Dar (bens, trabalho, afeto, saber, sentido), receber, retribuir. Fazer desta
alternâncias de recíprocas inter-trocas que resistem ao mundo dos negócios em nome do
mundo da vida, a essência solidária da razão de ser e viver. E mais do que esta razão, a
de saber dar-se ao outro conviver com ele uma vida que, afinal, valha a pena.
Deixemos que o mesmo Marcel Mauss nos diga sobre isto tudo algumas últimas
palavras.
Assim, de uma ponta à outra da evolução humana, não há duas
sabedorias. Que adotemos então como princípio de nossa vida, o que
sempre foi um princípio e sempre o será: sair de si, dar, de maneira
livre e obrigatória; não há risco de nos enganarmos. Um belo provérbio
maori diz:
Ko Martu kai atu
Ko Maru kai ma
Ka ngohe ngohe.
―Dá tudo quanto tomas, tudo estará muito bem‖.12

12. Na página 300 do mesmo livro de Marcel Mauss.
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Novos tempos, novas letras novos “cantorios”
Devo lembrar ao final deste capítulo, que em inúmeras regiões do país, sobretudo
a partir dos anos da ditadura militar, da formação de novos sindicatos e movimentos de
trabalhadores rurais e das perseguições sofridas, individual e coletivamente por muitos
camponeses em todo o país, lavradores meeiros (parceiros) posseiros e outras categoria
de ―gente da roça‖, de homens do campo‖ organizam-se. Oposições Sindicais e outros
movimentos – vários deles originados de comunidades de base da Igreja Católica entram na luta.
Em muitas áreas de Goiás um Movimento dos Trabalhadores cumpriu a tarefa de
criar pautas de novos tempos de mobilização de lavradores. As músicas, os cantorios de
trabalho ou de festa às vezes foram também alterando o teor das letras de poesias e
cantos ―da gente da roça‖.
E anos passados o Centro de Reflexão e Documentação, de Goiânia, editou uma
fita cassete acompanhada de um livre com a letra de vários cantos. Seu nome: Canto dos
lavradores de Goiás. O alegre repinique das violas ainda é o mesmo das velhas músicas
goianas. E não mudaram também as regras do palmeado e do sapateado das catiras que
varam as noites dos sertões de Goiás.
Mas o que se cantava então revelou o alvorecer da fala de uma outra prática.
Alguns nomes de toadas e modas de catira bem retratam o que queriam dizer desde
então o que poetavam e cantavam os lavradores militantes de Goiás: Salada de Capim,
Justiça e Trabalho, Custo da Vida, Espelho da Realidade, Folia da Caminhada, Abre o
Olho, Filho de Lavrador, Companheiro, A Terra é Nossa, Alerta Povo, A Força do
Trabalhador.

A espera da hora da ―boia‖ no intervalo do almoço. Ali se proseia. Ali se canta
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O mutirão: trabalho solidário13
A não ser em casos de exceção, quando o caipira é plenamente sertanejo e
existe e se reproduz em um ―sertão‖ isolado de outros mundos, as famílias vivem em
comunidade e vivem dela. A própria ideia de uma sociedade e uma cultura caipira do
passado, camponesa de hoje, totalmente isolada, é falsa, tanto quanto a ideia de que a
economia caipira do passado sempre foi ―de subsistência‖, e existiu à margem de
economias agrícolas escravocratas e, depois, capitalistas.
José de Souza Martins reflete esta questão com criatividade. Tanto
economicamente quanto social e culturalmente, o caipira paulista do passado viveu e se
reproduziu em uma situação de exclusão integrativa. Posto à margem como um
excedente indispensável e, portanto, integrado, o caipira viveu e trabalhou no interior de
mundos sociais mais amplos que sucessivamente dominaram as condições de
reprodução de sua vida de trabalhador livre.
Sabemos também que no interior de seu mundo mais imediato, entre eles e com
os sujeitos intermediários de suas trocas econômicas, os camponeses tradicionais
viveram no passado e vivem hoje uma vida coletiva intensa e diversificada. Cada grupo
doméstico mora em seu rancho, mas, entre parentes e amigos estão sempre passando e
pousando uns nos ranchos dos outros, para momentos de trabalho, de festas familiares
ou de festejos ―do bairro‖.
Vivem nos seus bairros, mas, por distantes que sejam, estão sempre em
movimento. Vão periodicamente a locais de comércio percorrem outros bairros,
novamente por questões de trabalho, de visita ou de rituais. Uma, duas vezes por ano
reúnem grandes grupos e partem em romaria a algum centro de peregrinação.
Trabalham em suas terras, em terrenos arrendados ou como empregados de ―donos‖ e,
quanto mais ―sem terra‖, tanto mais são uma gente ―sem pouso‖.
Os momentos mais intensos nos serviços da lavoura exigem por vezes um
acréscimo suplementar de força de trabalho. Alguns parentes e vizinhos podem ser
chamados a um ―adjutório‖. Quando há condições, um camarada pode ser ―ajustado‖
para alguns dias de ―serviço‖. Em alguns casos, dois sitiantes vizinhos podem
estabelecer entre eles uma ―troca de dia‖. Trabalha um na terra do outro e, depois, o
outro na terra do um e, assim, se pagam com igual trabalho o acréscimo provisório de
trabalho necessário.
A ajuda mútua funciona entre os habitantes do bairro do Taquari
principalmente por ocasião das colheitas, quando todo mundo se queixa
da escassez da mão-de-obra, apesar de recorrerem aos ‗volantes‘ da
cidade. A ajuda mútua se exprime em ‗troca de dias de serviço‘: o
proprietário que necessita de mão-de-obra pede auxílio dos vizinhos,
mas fica tacitamente comprometido a ajudá-los quando solicitado;
13

Este escrito é um dos capítulos de meu livro Caipiras de São Paulo , publicado pela Editora
Brasiliense, de São Paulo
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compromisso de honra este, e mesmo que o lavrador esteja ocupado
com sua própria colheita, abandona-a quando convocado, a fim de
retribuir os dias que recebeu14.
Quando o trabalho é muito e o momento permite, um camponês ―com precisão‖
pode combinar com parentes e vizinhos, às vezes até com amigos de longe, de outros
bairros, um mutirão, um muchirão. Este é o momento em que a lida da lavoura passa de
familiar a comunitária e o puro trabalho camponês torna-se um ritual de troca e
solidariedade através do trabalho.
O muchirão não é propriamente um socorro, um ato de salvação ou um
movimento piedoso; é antes um gesto de amizade, um motivo para a
folgança, uma forma sedutora de cooperação para executar
rapidamente um trabalho agrícola. Ayrosa, Plínio, Muchirão
O mutirão é uma ―troca de dias‖ muito ampliada. Tradicionalmente ele é realizado
em duas situações, quando as pessoas descobrem que só com a soma de muitos braços
será possível realizar um ―serviço‖ urgente e necessário. A primeira é quando o trabalho
coletivo aplica-se sobre a construção ou o reparo de algum bem de uso comunitário,
como um caminho vicinal, uma ponte ou uma capela de bairro. Após uma enchente no
povoado de Catuçaba, presenciei dois momentos de pequeno mutirão para a
reconstrução de duas pontes levadas pelas águas do ribeirão do Chapéu.
A segunda é quando o trabalho de parentes e vizinhos realiza-se nas terras ou na
―roça‖ de alguém, quando insuficiente o trabalho da família. Mas não é raro que um
sitiante escolha a alternativa de um ―mutirão da companheirada‖, mesmo quando ele
pode pagar alguns camaradas para que façam ali o seu serviço ―por dia‖ por menor
preço do que o que terá com os gastos de comida e festa.
Os convidados ao mutirão sentem- se obrigados a ele. Não ir ou recusar um
pedido de ―ajutório‖, obriga o faltante a em algum momento apresentar os seus motivos.
Todos vão para trabalhar, embora durante o mutirão o trabalho seja também uma festa e
possa terminar como um festejo. É, portanto, uma forma voluntária de trabalho entre
iguais entre si obrigados por princípios do direito costumeiro do campesinato tradicional.
O mutirão difere fundamentalmente da cooperação que aparece nas
formas modernas de organização do trabalho, as quais trazem implícitos
o controle e a disciplina. Em sua forma pura, o mutirão é baseado na
prestação voluntária e gratuita de serviços, entre pares. Seus membros
reúnem-se de modo espontâneo e independente de uma estrutura
formal. De acordo com as interpretações correntes, a fluidez das
relações estritamente pessoais em que se baseia o trabalho de mão
14.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, Bairros Rurais Paulistas

28

comum, e a ampla esfera de arbítrio que permitem, estaria corrigida por
normas assentadas na tradição, que garantiriam a regularidade de sua
ocorrência, sua obrigatoriedade e seu caráter restitutivo 15.

Com os empenados nas mãos e nas costas, chegando no local do eito

15

Ver em Homens Livres na ordem escravocrata, de Maria Sylvia de Carvalho Freanco.
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“Vou saudar Geraldo Pires”
mutirão - o brão
O mutirão, o brão
Em algumas hoje raras regiões do Brasil o trabalho solidário realizado sob a forma
de adjutórios ou de mutirões é acompanhado de cantos. Em algumas modalidades mais
frequentes, cantos e ritos de deferência e de amizade são vividos antes e depois dos
momentos do trabalho coletivo. Em outras, como a que descrevo a seguir, além de se
saudar, cantar e festejar antes e após o trabalho coletivo, alterna-se o próprio trabalho
com momentos de canto. Neste caso um canto a capela, sem o acompanhamento de
instrumentos musicais;
Alguns mutirões entremeados de cantos de brão ainda ocorrem na região do Alto
Paraíba, na Serra do Mar, em São Paulo. Não há neles uma chegada de surpresa, como
nos mutirões de ―treição‖ descritos no capítulo anterior. Ao contrário, a iniciativa de
convite parte do ―dono do serviço‖, quase sempre um pequeno fazendeiro ou um sitiante.

Os homens do mutirão chegando nos pastos do local do trabalho. Imagem ampliada da anterior.

Participei de três mutirões com ―cantorio de brão‖; dois deles no município de São
Luís do Paraitinga, e um outro no de Lagoinha. Em todos os casos foram mutirões com
uma grande participação de vizinhos de perto, ou de parentes e de amigos vindos não
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raro de outros distantes bairros rurais. Todos eles foram mutirões de ―bateção de pastos‖,
serviços coletivos de ―limpa de pastos‖ de gado leiteiro.
Um mutirão com brão nas terra de Zé Leite, em Santa Cruz do Rio Abaixo
No dia do mutirão logo cedo os parceiros começam a chegar, os de mais perto a
pé, outros a cavalo, os de mais longe, em carros e caminhonetes. Quase todos trazem
com eles os seus instrumentos de trabalho, foices que na região são chamadas de
―empenados‖. Há, como em outros casos, sempre um exagerado um clima festivo. Os
chegantes são recebidos pelo ―pessoal da casa‖ com café. As mulheres da família e
várias outras, vizinhas e parentas, estarão toda manhã na cozinha preparando o almoço
e, em alguns casos, toda a tarde, preparando a ―janta dos homens‖.

O preparo da ―boia do almoço‖. Como sempre, cabe aos homens matar
os animais e prepara-los para serem processados. Cabe à mulher dar
sequência ao preparo.

É também costume, a não ser em equipes muito pequenas de trabalho voluntário,
que o ―dono do serviço‖ não participe da ―bateção de pasto‖. No mutirão de Zé Leite –
este era o nome do dono do sítio e do ―serviço‖, ele passou manhã e tarde montado em
uma mula, com dois botijões de leite, um a cada lado da montaria, quase cheios da
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―Luizence‖, a cachaça mais conhecida da região. Servia aos homens que se dispunham a
―um trago‖ durante o serviço; brincava com alguns e animava a todos.
Naquela manhã, antes de subirmos ao pasto, Zê Leite uniu-se a outro cantador e,
na porta do sítio, recebeu os ―companheiros‖ cantando:
Recebo meus companheiros
Com alegria, com amor,
Vocês aqui na minha casa
Trouxe luz e resplendor.
Quadra que dois outros homens presentes completaram, assim que Zê Leite criou
uma seguinte e, baixinho, a segredou a eles.
Se amanhã alguém perguntar
Quem foi que cantou aqui,
Que diga que foi dois amigos
Que cantou pra divertir.
Surpreendidos com o cantorio de boas-vindas, Pavão - um homens vindos de
Catuçaba - e seu companheiro cantaram em resposta, anunciando a chegada e falando
de alegrias:
O patrão cantou primeiro
Satisfez o meu coração
Ai oi, ai ai!
Satisfez o meu coração
Ai!
Vou fazer minha chegada
Com licença do patrão
ai oi, ai ai!
Com licença do patrão
Ai!
―Patrão‖ é como Zé Leite será chamado durante todo o dia, muito embora não
mantenha vínculos de serviços com ninguém e, no fim do dia, não pague a nenhum pelo
―serviço‖ feito. Os outros se tratam por ―amigo‖, ―companheiro‖. As falas do brão são
inicialmente pequenos ritos sonoros de chegada, de saudação ao patrão e a todos; assim
como de lembranças de saudade e da alegria de se estar ali, no trabalho.
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O trabalho e uma pausa no trabalho pra acender um cigarro

Quando chegamos no morro do pasto cerca de trinta lavradores já trabalhavam
ali. Foi quando Zé Leite saltou da mula e cantou com um outro companheiro, ―gente da
casa‖:
Quero ver a voz de todos
E do Alcides Marciano
Quero ver a voz do Gusto (Augusto)
E do Alcides Marciano,
O Alcides e o Agenor
E o Pavão aqui chegou,
Ai, essa turma de amigos
De tão longe aqui chegou.
Pavão e seu companheiro, recém-chegados, entoaram outra moda de brão antes
de começarem a foiçar:
Vou fazer minha chegada,
Nessa hora abençoada,
Ai oi, ai ai,
Ai nessa hora abençoada,
ai, ai!
O patrão na minha frente
E a nossa autoridade
ai oi, ai ai,
Ai, ele é a nossa autoridade.
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Logo depois do cantorio de Zé Leite e do cantorio de chegada de Pavão, uma
dupla de lavradores do bairro da Santa Rita, em Lagoinha entrou na roda e cantou
saudando o ―patrão‖:
Ai nosso patrão viemos
De Santa Rita viemos aqui,
Viemos aqui, ai, ai.
Viemos matar uma saudade
Ai, ai, ai, ai
Ai que nós temos de ti,
Temos de ti, ai, ai.
Outras duplas cantaram em seguida entre saudações de chegada. Através delas
algumas chegantes se anunciam e ―fazem a chegada‖. As equipes se distribuem e em
linha e ―atacam‖ o mato do pasto. Não encontrei em Rio Abaixo uma ordem formal de
trabalho. Começando de baixo para cima, os lavradores estendiam linhas do ―eito‖ e
subiam juntos limpando o pasto. Em alguns momentos distribuíam-se em pequenos
grupos, deixando sempre juntas as duplas ―do brão‖ que se alternavam no cantorio. Em
seu memorável Os parceiros do Rio Bonito, Antônio Cândido registrou formas mais
ordenadas de trabalho.
Imaginemos, para exemplo, uma quadra de• chão não muito grande:
menos de 1/2 alqueire, ou seja, 60 X 40 braças (132 X 88 m) onde
trabalham seis roçadores —1, II, III, IV, V e VI). A primeira providência é
dividir (virtualmente) a quadra em três partes (eitos) de 20 braças (44 m)
cada uma, que devem ser atacadas sucessivamente.
Alinham -se os foiceiros, devendo as extremidades ser ocupadas por
dois bem habilitados — um do lado de fora (1), outro do lado de dentro
(VI), lindando com o próximo cito a limpar (sujo). VI é cortador, ou
mestre; 1 é beiradeiro. Peno daquele fica o contracorte. ou contramestre
(V).
A tarefa do cortador é a mais árdua, pois deve alinhar pelo sujo,
permanecendo na reta e orientando o rumo dos demais, enquanto o
beiradeiro guia pelo lado do limpo, que serve como ponto de referência
do alinhamento.
Corta-se da esquerda para a direita e o cortador, ajudado pelo
contracorte, mantém o progresso da marcha em linha reta. A parte em
que trabalham os roçadores II, III e IV, enquadrados pelos outros, se
denomina ‗encontro do meio‘. Cada roçador deve conservar-se a uma
distância mais ou menos de 5,50 m, ou 21/2 braças do outro, no caso
imaginado; daí a largura de cada parcela a desbastar (eito) depender do
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número de trabalhadores. Durante o trabalho levam-se em conta os de
menor capacidade, devendo o cortador moderar o ritmo a fim de não
forçá-los. Se o eito é muito estreito, há outras distribuições de trabalho,
vindo, por exemplo, um foiceiro da outra extremidade encontrar o
cortador no meio da tarefa16.
De acordo com os mais velhos, alguns antigos costumes aos poucos se perdem.
Por exemplo, em tempos mais antigos, a pessoa que terminava em primeiro lugar a sua
parte de trabalho recebia o nome de ―salmora‖ ou ―salmoeiro‖. Competia então a ele a
honra de entoar primeiro o canto do brão. Terminada a sua tarefa, o ―salmora‖ poderia
dedicar-se a ajudar o lavrador ―caldefrão‖, o mais lento de todos, a concluir sua parte do
serviço. Se, acaso, um ou dois grupos de lavradores concluíssem a sua parte antes do
grupo de que, porventura, o ―patrão‖ fizesse parte, eles poderiam ir em seu auxílio. A isto
se dava o nome de ―vivório‖. Uma palavra comum também em outras cerimônias do
mundo camponês.
No vivório todos cantam as suas linhas de brão. Ficam no eito, cantando
em dueto e trabalhando. É uma extensa linha de trabalhadores...
Cantam seus brão em forma de demanda ou de perguntas. Costumam
chamar fazer linha quando estão fazendo perguntas. Geralmente
cantam na mesma toada, isto é, música, desde o primeiro verso do brão
até o último17.
De então em diante duplas de cantadores do brão interrompiam a todo momento
o começo do trabalho no pasto e cantavam, ora saudando amigos chegantes, ora
entrando na ―linha do brão‖. Cantos em duplas lavradores amigos perguntavam uns
pelos outros, comentavam saudades que a distância provocou, e a alegria que o
encontro no trabalho comum proporcionava. E logo depois que os trabalhadores que
cantam se anunciaram e saudaram, algumas duplas firmavam o seu ponto.
O brão, um enigma que se canta
Trabalhando em linhas, alguns parceiros do mutirão ficam juntos, lado a lado. E
então em início o ―cantorio do brão‖. De repente uma dupla para por um momento o
trabalho com os ―empenados‖. Apoiados neles e quase sempre um frente ao outro, ou
lado a lado, eles entoam um canto gritado, a capela. Cantam bem alto, para que os
escutem os de perto e também os de longe. Após alguns instantes de silêncio, quando
então somente se ouve o ruído dos ―empenados‖ corando o pasto, uma outra dupla
16
17.

Está em no livro Os parceiros do Rio Bonito
Fragmento de texto de Clovis Caldeira em seu livro Mutirão, citando uma passagem de Alceu Maynard Araújo.
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suspende o trabalho e entoa o seu cantorio. E assim uma outra, e outras. Os cantores do
brão procuram tomar cuidado para que cada dupla cante sozinha e seja escutada por
todos. Assim, se acaso duas duplas próximas ou distantes iniciam quase juntas o seu
cantar, é costume que uma delas suspensa o seu até cantorio o final da outras.

A mão semi-espalmada no rosto, uma forma típica de posição do corpo ár entoar
o brão

Chama a atenção o fato de que o que se canta quase sempre contém versos de
perguntas, ou de respostas a perguntas feitas por uma dupla que entoou antes o seu
canto. E porque é assim? Assim é porque o brão é um diálogo cantado. As duplas
cantam umas para as outras. Entoam a suas partes do canto do brão muitas vezes
dizendo os nomes das pessoas presentes a quem o canto se dirige. Sendo um diálogo,
ele é também um desafio. Mas não um desafio de habilidades de improviso, como nos do
Nordeste ou no Cururu de São Paulo. Ele não é bem um desafio, o brão é um enigma
que se canta.
Neste sentido o brão aproxima-se do jongo e alguns cantadores de brão nos
mutirões são também bons jongueiros nos cantos escuros das noites de festas de santos
nas cidades do Vale do Paraíba. Quando uma dupla canta, o seu cantar, longo e gritado,
costuma dividir-se em duas partes. A parte inicial é um improviso, e é comum que os dois
que cantam combinem antes os versos desta primeira parte. A segunda parte é fixa,
repete-se sempre como um refrão logo após o final do cantorio da primeira parte; E ela
vale como uma espécie de assinatura de cada dupla. O que cada dupla canta pode
iniciar uma ―linha do brão‖. O que as outras cantam pode ser também a proposta de
―uma linha‖, ou pode ser uma pergunta musicada, para que a dupla que propôs a linha,
cantando o começo de um enigma, forneça, sempre cantando numa mesma toada, mais
alguns detalhes a respeito do enigma que propôs.
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O começo da jornada de trabalho. As pessoas se separam formando pequenos
grupos. Adiante alguns pares irão trabalhar juntos para entoar as ―linhas do brão‖.

Trago um curioso exemplo do mutirão de Santa Cruz do Rio Abaixo. Como lembrei
antes, quase todos os parceiros chegantes traziam suas foices, os seus ―empenados‖.
Por algum motivo alguns, raros, chegavam sem foices, e o ―dono do serviço‖ emprestava
um dos ―empenados‖ de sua propriedade. Ora, aconteceu que não sobraram
―empenados‖ para dois retardatários que não os trouxeram de casa. Para que eles não
ficassem se ter com que trabalhar, Zé Leite emprestou a cada um, um enxadão. Um
instrumento de trabalho agrícola totalmente inadequado para a ―bateção de pasto‖.
Claro que em um ―mutirão de bateção de pasto‖ o enxadão é tão inútil como um giz
branco para se escrever em um quadro-branco desses que requerem um tipo especial de
caneta. Assim mesmo os dois amigos foram para os pastos e passaram o dia capinando,
enquanto os outros ―batiam o pasto‖. O assunto inusitado foi logo percebido e
comentado com chacotas, e também alegres palavras de ânimo. E aconteceu que logo
em seguida uma das duplas começou a cantar uma ―linha‖ em que a metáfora do tema
era uma boiada que eles possuíam numa fazenda imaginária. E nesta boiada havia
‗dois boizinhos emparelhados‖, que diferiam de todos os outros.
O que então eles propuseram como um enigma tinha a ver com ―dois bois‖, ―dois
boizinhos‖, ―uma junta de bois‖, dois bois ―do patrão‖, que ele não vendia por preço
algum, e que ―no meio da novilhada eram os dois apareados (aparelhados)‖.
Durante todo o dia outras duplas, cantando de entremeio ao trabalho, fizeram
perguntas sobre os ―dois boizinhos‖. Terminado o trabalho veio a resposta, mais na
conversa entre todos do que no cantorio. Os ―dois bois‖ eram os dois companheiros de
trabalho que na falta de ―empenados‖, receberam de Zé Leite dois enxadões. Eles
trabalhavam juntos, eram ―apareados‖ e diferentes de todos, sendo, como todos, ―do
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patrão‖, porque eram também homens de seu serviço. Diferentes porque entre todos
eram os únicos que trabalhavam com enxadões e não com ―empenados‖.
Assim, logo no começo do ―dia de serviço‖ foi iniciada uma troca de perguntas e de
respostas cantadas em torno do assunto proposto pela primeira dupla de cantadores. Os
que perguntavam cantando, solicitavam mais dados sobre os ―boiecos‖, e anunciavam o
seu desejo de comprá-los, ou de trocá-los por outros, ―breganhando‖ animais como é
costume tradicional em todo o Alto Paraíba.
Eis os seus primeiros versos, cantados pelos dois lavradores velhos do bairro de
Santa Rita:
Eu vi esses dois boizinhos
No meio da novilhada.
No sertão adonde eu moro
Onde os passarinhos cria
Ai morena,
Não tenho mais alegria.
Ao que uma outra dupla irá completar, cantando e dando sequência ao tema dos
―dois boizinhos‖.
Se o senhor compra essa juntinha
Minha roça aumenta mais.
Ai adeus morena, ai ai,
Adeus que eu já vou embora.
E então uma terceira dupla completa:
Pois senhor Mano Evaristo
Essa junta foi criada na terra minha,
A terra onde eu nasci
Foi bem no meio do estado
A visita dos amigos
Foi pra matar minha saudade.
Durante as horas e horas do mutirão em Santa Cruz do Rio Abaixo alternaram-se
perguntas e respostas, propostas e contrapropostas. E nenhuma das duplas conseguiu
adivinhar, cantando, o enigma. Ou seja, nenhuma delas conseguiu ―desmanchar a linha‖.
E me contar que em todo o Alto Paraíba que algumas ―linhas‖ e os seus enigmas
passam de um mutirão a outro, entre meses e meses, sem serem ―desmanchadas‖.
Vejamos agora, através de breves momentos o como em detalhe acontece o
―cantorio do brão‖ durante um mutirão.
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Um tema do improviso, criado na ocasião
Ai meu senhor Mário Pacifi (Pacífico)
Mario Pacifi.
Dos meus amigos você é o mio (melhor)
Você é o mió!
Se não sair essa breganha
Ai, essa breganha!
Eu por mim vou sentir dó.
Ai, ai, ai!
Tema da parte fixa, o refrão que intercala os temas do improviso e quase sempre é
algo conhecido e tradicional.
Morena dos olhos pretos
Cinturinha de boneca
Por causa desta morena
Eu estou levando a breca.
Um outro improviso que adiante conterá as perguntas e respostas do enigma
contido no cantorio do brão
Ai amigo Geraldo Pires
Geraldo Pires.
O que nós tem pra escolher?
Pra escolher?
Eu quero fazer esta breganha
Esta breganha,
Antes do escurecer,
Ai, ai, ai!
Um outro tema fixo de uma dupla
No sertão adonde eu moro
Aonde os passarinhos pia.
Ai, morena,
Não tenho mais alegria!
outros refrãos da parte fixa
Quando for pra mim morrer
Não quero choro e nem vela.
Só quero no meu caixão
uma florzinha amarela
Gravada com o nome dela.
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Catirina, oi Catirina!
Saudade de ocê, menina!
No alto daquele morro
Eu vi um sabiá cantá.
Não chora meu sabiá
Que um dia ela vai vortá.

Com a mão semiaberta junto ao rosto, na posição típica do cantar o brão, o
homem suspende por um momento o trabalho e ―joga a sua linha‖. Em geral
um dos cantadores da dupla faz a ‖primeira voz‖ e é quem sabe, ou
improvisa. O outro apenas o acompanha em uma ―segunda voz‖.

Houve um momento durante o longo dia de trabalho, em que um pouco antes do
almoço na ―casa do patrão‖, de forma mais livre e desordenada o cantorio do brão
continuou, agora fora do contexto de trabalho no pasto. Algumas turmas de
trabalhadores do ―eito‖ concluíram uma parte ou todo o seu trabalho. Então, antes de
descerem para o almoço, algumas pessoas sentaram em um mesmo recinto do morro
do pasto, e durante bastante tempo os cantores de brão trocaram entre eles os seus
versos, propondo quadras ou procurando decifrar as de outras duplas.
O ―patrão‖, Zé Leite, insistia em que todos descessem para a casa. E afinal
descemos juntos e pelo caminho, com os ―penados‖ às costas. E ao longo dele duplas de
cantadores prosseguiam o brão, que não se interrompeu nem mesmo quando chegaram
ao lugar da casa onde todos almoçaram e, mais tarde, comeram a janta. Até a noite
ninguém havia decifrado a ―linha‖ da dupla de momentos vindos de Santa Rita.
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Depois do almoço voltamos ao trabalho, que somente se interrompeu quando a
noite começava a cair sobre o pasto agora totalmente ―batido‖.
Terminada a janta as duplas do brão cantaram ainda muito tempo no quintal e,
depois, dentro de casa, em louvor às mulheres. Os jovens, alheios ao trabalho e aos
cantos caipiras, esperavam o forró que começaria pouco depois. Mais tarde, aos poucos,
as turmas de lavradores foram indo embora; as mais de perto a pé, outras a cavalo, as
de mais longe em carros e caminhonetes. Zé Leite a todos saudava com gratidões e
alegrias. Quando conversei com ele sobre os gastos da festa do trabalho concordou
comigo em que sairia ganhando se o trabalho fosse ―fora de festa‖ e pago a ―camaradas‖.
Mas ele quis o ―mutirão‖ pra que tudo fosse ―em nome de festa, da alegria‖.

A esperada hora boa da ―boia‖

E assim se trabalha e assim se canta durante todo o dia. Algumas vezes o Brão agora acompanhado de ditos e de brincadeiras dos que não cantam e escutam durante
os momentos do trabalho no pasto - não cessa nem mesmo durante as pausas alegres e
festivas de almoço e, mais raro, de ―janta‖.
Nunca irei esquecer momentos de mutirões no Alto Paraíba, quando ao longo de
todo um dia de trabalho em uma grande extensão de pasto, linhas de homens curvados
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sobre a terra, armados de ―empenados‖, cantavam e ouviam os sons e os ecos de longos
e dolentes cantorio de brão, entoados por duplas, a uma pura voz camponesa que levava
longe, morro acima, pasto adiante, algumas letras sempre singelas e belas na sua
simplicidade rústica.
Homens do campo, adultos de idade ou já velhos ―de outros tempos‖. Os mesmos
homens que nas suas conversas comigo ou entre eles, comentavam as ―mudanças do
mundo‖, e se alegravam com as boas novas, como o poder assistir em casa um ―jogo
do Brasil na Copa do Mundo pela televisão. Mas lamentavam as mais essenciais. Como
as condições cada vez mais inexplicavelmente difíceis de se seguir vivendo com
dignidade e trabalhando ―como os nossos pais‖, na lavoura ou no pasto de algumas
poucas vacas leiteiras.
E, mais do que tudo, lamentavam a perda de costumes ―dos antigos‖, como as
trocas solidárias de bens (prendas), de serviços (mutirões) e de sentidos de vida; vividas
em dias de festas feitas através do trabalho coletivo, ou dias de trabalho coletivo vivido
como festa. Tempos já então regidos por trocas de produtos por dinheiro, e mesmo de
trabalho por dinheiro (pagamento). Mas tempos em que eram ainda frequentes as trocas
solidárias de produtos por produtos (as diferentes modalidades de escambo) e as
reciprocidades de trabalho por trabalho.

Missão cumprida! A volta do eito.
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“Aconteceu assim”
atropelos de um antropólogo com uma foice na mão
Um professor no eito do mutirão
Aconteceu assim.
Quando os de Catuçaba vieram me convidar para um ―mutirão de bateção de
pasto na fazenda do Dalívio‖, eu respondi que ia sim. Que contassem comigo. Mas dessa
vez não iria como um mês antes, na fazenda do Zé Leite, no Bairro de Santa Cruz do Rio
Abaixo. Eu iria de novo levar os meus ―apetrechos‖ de gravar e fazer fotografias, mas
desta vez eu queria trabalhar duro no ―cabo do guatambu‖, como qualquer um deles. E
eles iriam ver como a gente de Campinas também sabe lidar ―com serviço de eito‖.
Fomos. E eu faço aqui o relato do que me aconteceu nas ―terras do Dalívio‖, na
manhã de sol quente de 9 de março de 1984.
Dalívio nos recebeu com a alegria costumeira entre eles, em dias assim. E o
―dono do mutirão‖ apressou-se em cuidados, quando soube que vinha ―com os de
Catuçaba‖ um homem de fora. Um professor lá de Campinas que anda pelos bairros
assuntando os costume da roça‖. Apertei a mão dele, saudei a esposa e duas filhas.
Cumprimentei com a cabeça os outros homens que nos antecederam na chegada e quis
reiterar o que havia dito antes, em Catuçaba. Tinha vindo aprender um pouco mais dos
―costumes do lugar‖. Já tivera ido no ―mutirão de Zé Leite, no Rio Abaixo‖, e queria ver
um outro. Mas agora vinha também para trabalhar, ―pra lidar de empenado na linha do
mutirão‖. Dalívio sorriu e os outros também. Alguns riram demorado e dois ou três
fizeram comentários brincalhões e amistosos, ―Então quer dizer que a gente vai ver agora
a valia de um professor da cidade?‖
Entre os alegres cantos de chegada, Dalívio e outros da casa distribuíam
―empenados‖ aos que vinham sem um deles nas mãos. Lembro que o empenado é a
foice com que se ―bate o pasto‖, e a norma do ―mutirão de bateção‖ é que cada
―cumpanheiro‖ traga o seu de casa. Mas como alguns, raros, não os têm e como outros
podem vir de muito longe, sempre o ―dono‖, o ―patrão‖, reserva da casa e de vizinhos
alguns para tais casos.
Eu fui um deles. E aconteceu que antes que Dalívio me estendesse um
―empenado‖, Pavão, de Catuçaba, disse que ―o do professor nós trouxemos de lá; é um
mais maneiro, mais no jeito pra quem pode não ter costume com essas ferramentas‖.
Aceitei de bom grado, e observei que ao contrário dos outros, o cabo era mais leve, feito
de bambu seco.
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Tomamos um primeiro café molhado com o biscoito duro que nele se dissolve e
clareia o que se toma. Alguns mais afoitos já perguntaram ―por pinga‖, pela ―Luizence‖, e
tomaram alguns goles. ―Sem essa a gente não começa‖, disse um deles pra mim, como
quem se explica. E me estendeu o copo, e eu respondi que ―mais tarde um pouco,
obrigado‖.

Antes de subir par ao pasto e começar o ―eito‖, o empenado dever ser afinado.

Subimos morro acima, terras de rara beleza estendidas entre muitos montes de
pastos e restos de matas. Terras limitadas um pouco além da ―sede da fazenda‖, primeiro
pelo Ribeirão do Chapéu e, depois, pela estrada que vai da ―federal‖ (a rodovia de
Taubaté e Ubatuba) a Catuçaba.
Começamos direto o trabalho e os homens foram formando as linhas de eito ao
longo do pasto. Éramos já então uns trinta homens, e chegaríamos a uns sessenta até o
fim do dia. Fiquei por perto ―dos de Catuçaba‖: Pavão, Agenor Martins, Luis Veriato,
Adão e mais outros. Não demorou muito tempo pra eu descobrir que a diferença entre os
meus resultados e os de meus companheiros era muito grande. Ora, eles iam morro
acima em linha, e roçavam bem o pasto, arrancando dele tudo o que não fosse o capim
do gado. Iam lentos, ritmados, mas eficazes.
Eu não. Eu dava golpes tão fortes quanto os de qualquer um. Claro, sem a
mesma habilidade, mas não haveriam de ser tão ruins que não arrancassem quase nada
do que devia ser ―roçado‖. Pensei que com um pouco mais de tempo apuraria a técnica e
até poderia me aproximar dos outros. Observei que vários me olhavam de esguelha, e
alguns até paravam por um momento o serviço para observar o meu ―serviço‖. Aumentei
a força dos meus golpes de empenado, mas devo dizer que não melhorei em nada os
seus efeitos. Reparei que alguns riam, e outros arriscavam comentários: ―eh professor,
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isso aí á mais pesado do que a caneta, não é mesmo?‖ E se ria por perto, cada vez
mais.
De repente dei um golpe mais forte. A lâmina da foice pregou num toco de pau
escondido no capim e o cabo do empenado partiu no meio. Então foi. Parou-se de
trabalhar e se riu e gargalhou. Alguns chegaram para perto, dois ou três de Catuçaba
bateram no meu ombro. E se comentou, com a intimidade que a evidência do meu
fracasso visível aumentou, que era melhor mesmo eu ―fazer as fotos e gravar os cantos‖,
do que insistir em ―bater pasto com empenado‖.
Então Agenor Martins tomou de mim o que sobrou do ―empenado‖. Ele segurou
diante de mim a lâmina em uma das mãos, e o cabo partido na outra. Depois passou o
dedo no fio do corte. E então revelou a tramoia. De comum acordo os de Catuçaba
escolheram um empenado velho e limaram o fio de maneira a deixá-lo sem corte algum.
E antecipadamente o reservaram para mim. Entre segredos espalharam aos outros a
―peça‖, e por isso tantos homens ficaram à minha volta, até quando deu-se o que houve.
Pôde-se rir à vontade e eu também. Naquele dia aquele foi o comentário que todos
queriam falar e ouvir. Fui o personagem do sábado, e não duvido que os morros de
algum outro mutirão tenham ouvido, por horas a fio, algumas ―linhas de brão‖ recordando
o feito, transformado em enigma.

Uma breve pausa no eito. Pode ser que se esteja combinando o que cantar como ―linha do brão‖
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O trabalho solidário na vida camponesa
Do modo como é costumeiramente praticado até hoje nos sítios e nas fazendas
do Alto Paraíba, o mutirão é uma modalidade de prática comunal camponesa que
associa o trabalho produtivo e a convivência solidária, o serviço e a festa, o resultado
eficaz e a arte, a demonstração ritual do dever do afeto e a possibilidade, também
ritualmente controlada, do exercício da competição e mesmo do conflito.
A sua fórmula é simples e contém, lembrando Marcel Mauss, todos os elementos
do dom: dar, receber, retribuir. Há um convite regido pela necessidade de um trabalho
coletivo, associado ao desejo de realizá-lo. Mas não através de empresa paga, e sim por
meio da coletivização de um serviço vivido ao longo de um dia ou mais de um dia (raro),
como um rito.
Há uma resposta obrigatória ao convite, sempre devida a relações de parentesco
vizinhança ou amizade, associada ou não a uma dívida anterior e equivalente de parte de
um convidado. Pois supõe-se que quem convida participou antes de um ou mais de um
mutirões em outras terras. Há uma oferta obrigatória de alimentos dados pela família
anfitriã, em geral composta de um grande almoço, um jantar, um café com biscoito e
aguardente à vontade.
Há a encenação de um enigma sob a forma de um canto solo, chamado brão,
entoado em dupla e sempre a capela, em breves momentos de pausa do trabalho. Este
mesmo canto entrecorta pelo menos quatro momentos de um dia de mutirão: a chegada
à casa de um ―dono‖ ou ―patrão‖, o anfitrião em cujas terras (próprias ou, mais raro,
arrendadas) se vai trabalhar; a realização do trabalho ao longo de um dia, antes e depois
de um almoço que o divide em duas partes; durante o almoço e logo depois dele; a
despedida, quando os convidados, findo o trabalho e jantados, retornam aos seus bairros
e sítios.
Na chegada, na despedida, e após o almoço, e às vezes ―na janta‖, os cantos de
brão são obrigatoriamente de saudação aos ―donos‖ e de demonstração publica de
apreço entre os participantes, mormente entre ―companheiros‖ residentes em bairros
distantes e que supostamente não se encontram faz algum tempo. Durante o almoço e,
mais ainda, ao longo de todo o dia de ―serviço‖ o brão quase sempre toma a forma de
carinhosa saudação entre as pessoas. Mas a sua realização mais típica é a de ―linhas‖:
os enigmas cantados por duplas e que, recantados por outras, devem ser decifrados.
Retomo agora com mais calma e detalhes o que já descrevi em capítulos
anteriores, para com as mesmas e outras palavras proceder a uma narrativa de um
mutirão vivido em um sábado na ―Fazenda do Zé Leite‖, no ―bairro dos mineiros‖, no
bairro rural de Santa Cruz do Rio Abaixo, em São Luís do Paraitinga 18.

. Quem desce pela Rodovia Oswaldo Cruz (nascido em São Luís do Paraitinga) e Ubatuba, em buscadas prias do
―Litoral Norte, vindo de algum lugar ao longo da ―rodovia Rio-São Paulo‖, passam ao lado de São Luís do Paraitinga.
Passam bem ao lado da entrada do povoado e distrito de Catuçaba, passam ao lado da entrada de Santa Cruz do
18
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Mais de um mês antes começou a circular pela região a notícia de que ―o Zé
Leite vai fazer um mutirão lá no sítio dele‖. Decidido o fato e o dia, o anúncio do mutirão é
transmitido como um convite a alguns, como uma verdadeira convocação a outros.
Desde o círculo dos parentes do bairro, até ao dos de mais longe; desde vizinhos de
terras, a amigos e conhecidos de outros bairros, às vezes, de outros municípios. Longe e
perto, nas rodas de amigos o acontecimento vira um assunto importante. Combina-se
quem vai, como, saindo a que horas. Quem não pode ir antecipa uma desculpa e, se
não o encontra antes, pede que alguém que, indo lá, transmita ao ―dono‖ os seus
motivos..
No dia do mutirão começou-se a chegar cedo. Como de costume, era um sábado
e nesse houve sol quase o dia inteiro. Quando nós chegamos já havia gente no terreiro a
volta da casa e alguns pelos morros, nas ―linhas do eito‖. De longe vinham cantos de
brão. De perto alguns cantavam saudações.
Completo dados de um capítulo anterior. Zé Leite é um sitiante-fazendeiro (ele
mesmo usa um nome e o outro) de médio porte. Veio faz muitos anos com parentes e
amigos, ―tocando uma leva de mineiros das bandas de Itamonte e Pouso Alto‖, na
Mantiqueira. Eles compraram terras entre famílias e vieram ―povoar o Rio Abaixo‖, nos
dois lados do Rio Paraitinga, depois que ele recebe as do Ribeirão do Chapéu. Zé Leite e
a esposa são pais de onze filhos, seis mulheres e cinco homens. Algumas filhas
ajudaram a mãe e outras mulheres mais velhas da casa e da vizinhança a prepararem
almoço ―janta‖ e café. Alguns filhos estavam presentes e participaram de todo o mutirão.
Pavão me garantiu ―na Catuçaba‖ que do jeito como Zé Leite e sua gente são
queridos ―e bons de festa‖ - o que eu testemunhei várias vezes - haveria no dia do
mutirão ―pra lá de duzentos homens no cito‖. Havia menos, mas para os mutirões de hoje
em dia cem homens já é um número grande de trabalhadores voluntários. Passamos
antes por São Luís para recolher alguns ―companheiros‖. João Maia, festeiro-imperador
do Divino em 1979, veio conosco.
Quando chegamos alguns homens acompanharam Zé Leite para nos receber.
Foram breves momentos efusivos de cumprimentos e abraços. E perguntas sobre quem
veio e quem viria. Respostas de nomes e números, explicações de recado em nome de
quem não pode vir. Alguns homens com intimidades de ―gente da casa‖ distribuíam
―empenados‖ a quem não os havia trazido. Eram os últimos. Logo depois chegou outro
carro com convidados de longe.
Lembro que os dois últimos da leva ficaram sem ―empenados‖. Zé Leite sugeriu
que eles trabalhassem com enxadões, ―já que vieram mesmo, só pra perder o dia‖. Uma
solução de efeito mais social do que produtiva, uma vez que na bateção do pasto o único
instrumento útil é o empenado. Mas veremos adiante que este pequeno fato veio a se
tornar uma lembrança de rara importância.
Rio Abaixo. E passam perto de outros recantos da Serra do Mar, entre o Litoral e o Vale do Paraíba. Não sabem o
que perdem com a pressa de logo chegar ao mar.
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No rancho fora da casa, as mulheres do sítio e da vizinhança trabalhavam duro
desde cedo. Desde ―ontem‖, uma delas me corrigiu. ―Diversão de homem, trabalho da
mulher‖, ela completou. Os homens do eito não concordariam com isso. A comida que se
preparava para o ―almoço dos homens‖ e o jantar (e os das mulheres?) já se cozinhava
em algumas grandes panelas sobre fogos acesos em fogões improvisados de tijolo e
barro, no chão: o afogado de batata e carne, macarrão com batata, arroz branco, feijão
com carne de porco e duas quantidades de farinha, de milho e de mandioca.
Zé Leite honrava a fama de ―tratar bem do povo‖, tanto ―em festa de Santos Reis‖,
quanto em ―dia de mutirão‖. Durante todo o dia ele mesmo não trabalhou com os outros.
E costume que o ―dono‖ circule entre todos e com palavras de ânimo e pilhérias de troça,
motive ―os companheiros‖ ao trabalho e à festa no trabalho. Zé Leite fez mais. Montado
em uma mula com dois galões de leite cheios de ―Pinga Luizence‖, ele subia e descia os
morros servindo a todos, insistindo impositivo com os que recusavam beber. É honra do
―dono‖ que não falte ―comida e bebida‖. Que sobre a olhos vistos depois que todos foram
embora. Que se comente ―a fartura e o tratamento‖. Saber ―tratar‖ é um preceito de muito
valor e é a expressão usada para significar a hospitalidade.
Em geral as pessoas chegam ―em turmas‖ - a ―de Catuçaba‖, a ―da Lagoinha‖, a
―da Santa Rita‖ etc. - mas alguns lavradores chegam sozinhos, os de mais perto.
Cumpridos os breves ritos de chegada e tomado o café-com-biscoito, depressa sobem
―os do mutirão‖ ao pasto com os empenados, e logo começam o trabalho ―da bateção‖.
Amigos, conhecidos, parentes reencontrados ali, cumprimentam-se. Há uma
preocupação de que o trabalho seja eficaz. Que ele renda. Mas não há de parte do
―patrão‖ um controle do processo do trabalho, tal como haveria, por certo, se aquele
fosse um serviço contratado, pago a ―camaradas‖. Creio que a própria troca do termo
―camarada‖ (o empregado pago por dia para um trabalho contratado com um ―patrão‖)
por ―companheiro‖ (o suposto igual, trabalhador voluntário no ―serviço‖ de um ―patrão‖
que paga o trabalho com a festa) é bastante reveladora.
Um velho vindo com a ‗turma da Lagoinha
‗ faz as contas para mim.
Zé Leite tá tendo prejuízo com esse mutirão, se for pra gente fazer as
contas. Só de gasolina pros carros que veio de longe, como o nosso,
ele gastou dez mil. Com boia, pinga, café e tudo, vai ficar em mais de
uns cem mil. E olha que não tem nem cem homens no eito. Se ele
tivesse pago 10 camaradas por dez dias, a mil, teria lucro e saía um
serviço melhor. Mas Zé Leite não tem outro, ele gosta mesmo é de
festa! Festa é com ele. Então o lucro dele é isso‖.
E Zé Leite cumpria exatamente isto: a festa, mais do que o trabalho. Separado
dele, montado na mula e rodeado dos galões de pinga, ele subiu e desceu os pastos nos
morros servindo a todos com gestos de um amoroso apreço. Ele agia na verdade mais
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como um festeiro (um patrão voluntário de uma festa) do que como um patrão (um dono
contratual de um ―serviço‖), com a diferença de que não dirigia equipes de trabalho que
produzem com ele uma festa, mas animava equipes de um trabalho vivido ele mesmo
como uma festa.

Indispensável, nos momentos do trabalho e durante os repousos de
almoço e de janta, a Pinga Luizence.

Poucas vezes em minha vida terei partilhado de um acontecimento tão simples e
que me tenha tocado tanto. As ―linhas de homens‖, mais ou menos como o fogo, quando
em finas línguas vermelhas sobe pelos morros em agosto, trabalhando como num balé
rústico com os ―empenados‖, vão deixando os pastos ―limpos‖ em sua passagem. As
―duplas de brão‖ suspendiam por um instante o trabalho e faziam ecoar, longe e perto, os
cantorios secos, tristes, quase lamentosos, desacompanhados de instrumentos, tendo
como acompanhamento apenas o vento nos montes e o ruído compassado das foices
nos matos.
O trabalho camponês que oscila entre limites muito estreitos de necessidade,
interesse, solidariedade, concorrência, conflito e festa, e que é tão claramente familiar,
amplia muitas vezes aqui as suas fronteiras. Não apenas o número de pessoas
concentradas em um mesmo trabalho igual entre todos, em um dia só, como também na
variedade deles. Vieram até o ―Sítio do Zé Leite outros donos de fazendas, de sítios, de
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vendas na cidade. Vieram arrendatários, meeiros, empregados mensalistas e camaradas
diaristas. Vieram parentes, amigos e conhecidos, pessoas da casa, de outras casas do
sítio, outras pessoas do bairro, parentes ou não, homens de outros bairros de São Luís e
mesmo de Lagoinha.
Zé Leite chega outra vez perto de nós, e insiste com a caneca para que todos
bebam. Por um momento param os de perto de trabalhar e a bebida circula entre todos.
Os que não querem beber, porque já beberam muito, porque não têm o costume, ou
porque bebem apenas ―na hora da boia‖, precisam quase discutir com ―o patrão‖ para
recusarem a ―Luizence‖. Dando a caneca a um preto ao meu lado, um branco comenta:
―bebe preto! Preto bebe porque gosta, e branco porque precisa!‖ Todos riram muito.
Tão ampliado de pessoas e símbolos o quanto isto é possível na rusticidade de
mundo rural do Alto Paraíba, o trabalho no mutirão sugere ser o exato oposto de uma
mesma tarefa, igual em quase tudo, se vista de longe, quando envolve uma ―turma de
trabalhadores boias-frias‖.
Aqui todos são e se consideram voluntários-obrigados, do mesmo modo como
você dificilmente pode recusar uma ―prenda‖ para uma ―Festa do Divino Espírito Santo‖,
quando a ―Folia do Divino‖ passa e visita a sua casa. Todos trabalham todo o tempo, mas
o maior esforço é destinado a fazer tudo parecer uma celebração de reencontros, alegre,
brincalhona, exagerada no comer, cantar e beber. Muito diferente do que vi e descrevi
em outras situações, aqui não se trabalha em uma equipe de iguais voluntários-obrigados
para depois se ―festar‖.
Fora o momento do almoço, do jantar, ao fim do dia de trabalho, e fora breves
instantes de ―chegada‖ e de ―despedida‖ todo o tempo é dedicado a um trabalho duro,
pesado e, no entanto, acompanhado de jogos relacionais: brincadeiras de uns com os
outros, de celebrações de amizade e companheirismo, de ritos sumários de competição
entre turmas de bairros diferentes em meio a gestos de e canto. Pois, como Agenor
Martins me disse mais de uma vez: ―o mutirão é o brão; é a festa dos companheiros‖.
Algumas palavras usadas com parcimônia no curso do cotidiano são gastas aqui
sem cuidados: ―amigo‖, ―cumpanheiro‖, ―irmão‖ (em geral no plural: ―meus irmãos‖, e sem
nenhum sentido de parentesco familiar), ―patrão‖, e ―dono‖ (num sentido irreverente,
como entre iguais desigualados ritualmente), ―amizade‖, ―saudade‖, ―alegria‖. Falando ou
cantando no brão as pessoas saúdam-se pelos nomes: Pavão, Agenor Martins, Mário
Pacífico, Geraldo Pires, Zé Leite, Dalívio. Saúdam-se pelo lugar de onde vem: ―os de
Catuçaba‖, ―a turma da Lagoinha‖, ―os do Morro Abaixo‖, ―gente lá da Santa Rita‖, ―os
companheiros do Rio Acima‖. Mas a mim sempre me chamam: ―o professor‖. Cantam
reencontros, falam de saudades: ―ter saudade dos amigos‖, estar alegre por vê-los ―de
novo‖, gostar ―dos de lá‖.
Reconto o que já narrei antes sobre o brão.
O brão canta isto e é também um enigma. A sua estrutura é muito simples. Do
mesmo modo como nas ―duplas sertanejas‖, ele é sempre cantado por duas pessoas, em
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duas vozes, chamadas aqui: ―primeira‖ e ―segunda‖. Nos momentos de chegada, durante
o almoço e o jantar e na ―hora da despedida‖, as pessoas podem em duplas entoar
saudações. E muito louvável que o ―dono‖ se una a um outro, e os dois respondam
cantando. Zé Leite sabia fazer isto de maneira exímia. Durante todo o dia do trabalho
algumas duplas de companheiros, que para tanto estarão sempre trabalhando no pasto
por perto, param o trabalho ―da bateção‖, combinam, quando necessário, o que irão
entoar e cantam por um instante. Raramente um ―cantorio‖ de uma dupla dura mais de
uns trinta segundos, já que a ―graça do brão‖ é o persistente diálogo entre duplas que ele
instaura. Diálogo que é o próprio brão, pois ele não quer ser outra coisa mais do que uma
conversa múltipla e cantada durante a jornada do trabalho. Um mutirão sem pelo menos
algumas animadas duplas de brão é considerado com ―mais triste‖ do que aqueles em
que se canta todo o tempo.
Há uma parte sempre fixa, característica de cada dupla. Isto é, em cada mutirão
cada dupla, logo no primeiro canto solo, enunciará a sua parte fixa e ela será cantada
sempre. Ela pode ser uma frase só: ―oi rosa branca cheira‖. Pode ser uma dupla de
frases (raro), uma quadra (comum) ou um pouco mais. Exemplos:

1. A minha pombinha branca
bateu asas e avoou.
Me deixou e foi se embora
Meu cuitelo beija-flor.

2. É hoje que eu vim aqui Hoje
mesmo eu vou voltar,
Na hora da despedida
Não quero ver ninguém
chorar.

3. No sertão adonde eu
moro onde os
passarinhos pia. Aí,
morena!
Não tenho mais alegria

4. Ribeirão que corre corre
corre meio maneiroso
Se namoro fosse crime
Eu já era criminoso.

E há, vimos já, uma parte móvel, entoada sempre antes da fixa; e ela é o mais
importante do brão. Pois se os versos fixos são uma espécie de assinatura musical de
cada dupla, a parte móvel é o desafio que a todos convida ao improviso. Pois nela se cria
uma mensagem. Com ela se fala e se dialoga cantando.
Vimos que isto acontece no momento de chegada, na saudação entre amigos, na
―comida‖ ou na hora da despedida. São fórmulas cerimoniais de saudação e
reconhecimento do outro, tão costumeiras também em outros momentos do mundo
camponês.
Tô chegando, tô chegando
Do povo de Santa Rita
Nessa hora de alegria,
Eu tenho muita saudade
Eu saúdo o meu patrão
Tô cantando de alegria
Com toda a sua família.
Pra vocês, companheirada
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Na hora da despedida
Eu não quero nem pensar
Vou deixar meu companheiros
De saudade eu vou chorar!
Assim sendo, cada vez que entoa o seu brão, uma dupla canta deste modo:
Tô chegando, tô chegando
Nessa hora de alegria,
Eu saúdo o meu patrão
Com toda a sua família.
A minha pombinha branca
Bateu asa e avoou.
Me deixou e foi-se embora
Meu cuitelo beija-flor.

Do povo de Santa Rita
Eu tenho muita saudade
Tô cantando de alegria
pra vocês, companheirada.
Ribeirão que corre corre
Corre meio maneiroso.
Se namoro fosse crime
Eu já era criminoso.

Existem, mas são mais raros, os cantos de brão sem a parte fixa com que cada
dupla conclui o seu canto, a cada vez. Quando assim é, costuma-se repetir as quadras
da parte móvel.
Mas a alma do brão é a linha. Do mesmo modo como no jongo (onde se dança
sem se trabalhar), no brão (onde se trabalha sem dançar) o segredo do canto é um
enigma. É a ―linha‖ que, cantando, uma dupla propõe às outras e que, cantando, as
outras devem decifrar, ―desmanchar‖. Algumas são resolvidas e ―desmanchadas‖ entre
cantos de um mutirão, no seu dia. Outras, não decifradas, podem passar de um mutirão
para outro, caso a mesma dupla proponente do enigma difícil esteja lá também. Outras
vararam anos sem serem desmanchadas e se tornaram famosas.
Vejam como Pavão, morador de Catuçaba, dono do ―Bar do Pavão‖, comenta o
enigma do cantorio de brão na fazenda da Zé Leite.
Agora o brão, é como aquilo que tá ali. A gente chega lá, como saiu ali
na casa do Zé Leite, de nós reunir os cantores do brão lá do bairro de
Santa Rita, bairro do Pinheiro, Ribeirãozinho, outros, que era lá de São
Roque, do Areia, e nós que era aqui de Catuçaba. Então canta o brão e
lá o senhor acha uma derrota (porque não foi decifrado) como existiu
lá, não é?
Então tinha os dois de enxadão e no meio daquele pessoal todo
trabalhando como você viu lá, de foice. Então foi essa história que não
tinha foice de empenado para toda a gente e foi preciso pegar o
enxadão.
Eles pegaram e levaram. Então aqueles dois senhores de Santa Rita, o
Mário Pacífico e o Zé Amador, então eles acharam suficiente que podia
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chamar aqui como uma junta de bois; e eles falavam que a junta de
bois era do patrão. Então a brincadeira de brão começa por ali. Agora,
nós vai enfeixando aquilo, não pode sair fora. Por exemplo: lá a junta
de bois deles e eu canto outra coisa, então a pessoa não entende...
Eles tavam fazendo a pergunta pra eles sobre essa junta de boi, que
era pra explicar pra eles como era a dupla de bois. Então a gente
perguntava pra eles pra ver se chegava num fim, se desmanchava. E
teve uma hora certa que eu tava quase chegando, que eu tava quase
certo, porque a junta de boi deles era o caso dos bois de enxadão: eles
tavam trabalhando e eram do patrão os enxadão, os dois.

Raros meninos e rapazes no mutirão. Observem como desde cedo ele todos já atuam com os mesmos gestos
que os adultos e os velhos, mesmo na hora de pausa e descanso.
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“Meu amigo Zé Amador”: algumas observações sobre o prazer da convivência na
obrigação do trabalho
Anotações a mão em um caderno de campo acrescidas de apontamentos
posteriores aos mutirões na fazenda do Dalívio, em São Luís do Paraitinga
e do Geraldo Coelho, em Lagoinha.

1ª- ―A gente sempre deve‖, disse Mestre Adolfo, do Rio Abaixo, sobre o ―sistema
do mutirão‖; ―mas entre amigos a gente sempre deve mais ainda. Por isso, se vive
trocando‖.
2ª- Não é conhecido aqui o sistema goiano da traição. Os amigos de uma pessoa
necessitada de serviço urgente em sua casa, ou em suas terras, não combinam ―à
traição‖, como um mutirão ―pra ele‖, chegando na madrugada e de surpresa em sua
propriedade, como assisti em Goiás e foi costume camponês por lá.
No Alto Paraíba o trabalho coletivo voluntário é sempre uma iniciativa de um
―dono‖, enunciado como ―patrão‖ pelos que trabalham para ele, enquanto o fazem,
embora ele não lhes pague em dinheiro e embora os outros em absoluto não se
considerem seus empregados. O ―dono‖ é sempre quem avisa, quem ―convida para um
mutirão‖. Ele e sua família arcam com o transporte de quem vem de longe e com comida
e bebida durante o dia de trabalho em suas terras.
Na quase totalidade das vezes quem convoca um mutirão é um proprietário rural
de médio porte: um sitiante típico do lugar ou um pequeno fazendeiro. Raramente um
fazendeiro rico; raramente uma pessoa muito pobre, um ―lavrador na meia‖ (situação em
que a ―troca de dia‖ é usual). E nunca é uma pessoa ―de fora‖. Diz-se com frequência que
―hoje em dia o mutirão dá prejuízo pro dono‖, se comparado como trabalho ―pago a
camarada‖. Mas os que ainda o convocam o fazem ―pela festa‖, ―pela alegria de reunir
companheiros‖, ―pra manter a tradição‖.
3ª- De alguma maneira aquele que ―convida‖, convoca. Mas isso deve variar
bastante de acordo com o tipo de relação existente entre o ―dono‖ e o ―companheiro‖
convidado/convocado. O ―dono do serviço‖ convida vizinhos, amigos de perto e de longe;
e convoca familiares, parentes próximos e os seus trabalhadores, diaristas-agregados ou
mesmo ―camaradas‖ eventuais. Não consegui levantar de modo completo as regras de
obrigações recíprocas de prestação de serviços. Mais de uma vez me foi dito que um
―dono‖ ―fica obrigado a aceitar convite de mutirão de gente que veio trabalhar pra ele‖, o
que me parece óbvio. Mas em situações concretas um homem pode fazer-se substituir
por um irmão, um filho ou mesmo um afilhado.
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4ª- Na lógica do convite, o ―dono‖ deve observar uma regra de proporção. Não
devem vir tantas pessoas que o trabalho seja concluído antes da tarde do dia de mutirão.
Não devem trabalhar tão poucas que uma boa parte dele seja ―deixado de fazer‖. Nem
todos os mutirões são grandes, festivos e solenizados como os três de que participei.
São comuns e foram mais, no passado, pequenos mutirões entre parentes e/ou vizinhos
próximos. Dez a quinze pessoas ―de perto‖ trabalhando por um dia ou dois, sem maiores
festas, até mesmo sem o brão, mas sempre com um almoço oferecido pela família
anfitriã. A fronteira entre o mutirão e a troca de dias é a situação em que dois ou três
vizinhos ―ajudam um dono necessitado‖ em troca de contarem proximamente com o seu
serviço em suas terras.
5ª- Hoje, quando a principal atividade do Alto Paraíba é a pecuária leiteira
(mesmo em crise), o serviço mais comum no mutirão é a ―bateção de pasto‖ . Via de
regra ela começa nos meses posteriores à quaresma (mas assisti a mutirões anteriores a
ela, como o ―do Zé Leite‖). Há mutirões para a ―limpa de plantas‖, e não consegui saber
se também para o plantio de sementes e a colheita. Tudo indica que estas duas
atividades são bastante mais familiares, realizadas entre parentes/vizinhos ou feitas
―pagando camarada‖, quando necessário.
6ª- O que acontece quando alguém não pode ou não quer ir a um mutirão,
havendo sido convidada? Uma resposta ríspida, direta, negando ―o serviço‖, é recebida
como uma afronta, e provavelmente interromperá uma amizade ou consolidará uma
situação de rompimento ou de conflito.
Mesmo quando alguém não queira ir - porque ―não gosta de mutirões‖, ou porque
não quer ir ―naquele‖ mutirão - o estilo usual da resposta é sempre a desculpa evasiva.
Como o convidado deve ao ―dono‖ a sua presença, uma razão centrada de preferência
na impossibilidade do convidado - doença pessoal, doença na família, trabalho inadiável,
compromissos contratados antes, etc. – deve ser antecipada. Alguém que ―deve favor‖
ou possui dívida de mutirão com o ―dono‖ anfitrião sente-se moralmente muito mais
obrigado a prestar o serviço do que uma pessoa ―sem dívida‖. Caso não vá, as suas
razões devem ser levadas ao anfitrião com razoável antecedência, e devem ser muito
convincentes.
Caso um convidado não esteja bem de saúde, ele pode até ―ir no mutirão‖ e não
trabalhar de empenado‖, respondendo ao convite com a sua presença amistosa e, em
alguns casos, prestando-se a ajudar ―em outros serviços‖, como os da cozinha femininos de preferência - mas não exclusivamente ―das mulheres‖, sobretudo nas
tarefas pesadas, como ―rachar lenha‖, cuidar do fogo dos fogões no chão, matar e
preparar leitões (frangos correm por conta das mulheres).
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Mesmo entre não parentes, existem pessoas que estabelecem entre elas um
trânsito de direitos-deveres. E entre tais laços e trânsitos, o compadrio é sem dúvida o
ela mais forte.
Pessoas que estão se prestando seguidamente ―serviços‖ e estabelecendo-se em
redes de reciprocidades sabem que o mutirão realiza um momento muito relevante,
inclusive pela sua visibilidade diante dos ―outros‖. E dito e comentado de maneira aberta
que o prestígio de um ―patrão‖ pode ser medido pela quantidade de pessoas que
respondem ao seu convite e participam do seu mutirão. Mais ainda, pela qualidade social
dos participantes. Um lavrador meeiro e camarada costumeiro de ―serviço em terra
alheia‖, dificilmente recusará um convite de um ―dono‖ para quem trabalha também em
outros dias. Um vizinho de iguais ―posses‖ deverá vir, mas terá um feixe mais aberto e
aceito de razões, se não comparecer. Um fazendeiro de maiores posses irá se quiser, a
menos que tenha outros laços, como os do compadrio, de parentesco, ou de alguma
associação em comum. E sua presença acrescentará prestígio ao anfitrião. A vinda de
duplas ―lá da Santa Rita‖ e da ―Lagoinha‖ ao mutirão do Zé Leite foi comentada como
prova ―do quanto ele é querido por toda a parte‖. A presença de ―um professor lá de
Campinas‖, mais ainda.
O prestígio quase nunca se declara como algo associado a riqueza e poder (―ser
forte‖), mas sempre como um valor de reciprocidade amistosa e solidária: ―ser querido‖,
―ser muito conhecido‖, ―ser uma pessoa muito boa que ajuda a todo mundo‖. Ou como
um valor ético de ―respeito‖: ―ser muito respeitado‖.
7ª- Há convites especiais. Zé Leite convocou o parente Mestre Adolfo para
―comandar a cozinha‖ no seu mutirão. ―Os de Santa Rita‖ foram convidados também
(embora isto não deva ser dito a eles) por serem notáveis cantadores do brão. Um
sanfoneiro e um tocador de viola podem ser convocados, caso haja um forró depois do
dia de trabalhos, o que é raro hoje em dia e interessa muito mais aos jovens da casa e do
bairro, em geral os motivados a organizá-lo.
8ª- Sendo um trabalho em que se ―festa‖ durante ele próprio, e nos seus breves
momentos de intervalo, o dado da ―comida‖ recebe uma grande importância. Existem
brincadeiras comuns do tipo: ―esse aí vai nos mutirões só pra comer carne com fartura‖;
―ele foi no mutirão mas só pra comer leitoa e beber pinga‖; ―ele comeu tanta leitoa no
mutirão do Zé Leite que a testa do homem chegava até brilhar de gordura‖.
Os da casa devem providenciar comida com abundância, e toda ela corre por
conta do ―dono‖, ao contrário do que acontece nas festas de padroeiro - como a ―festa de
maio‖ ou a ―festa de Santos Reis‖ no mesmo Santa Cruz do Rio Abaixo – quando parte
dos gastos são divididos entre parentes e vizinhos que contribuem com prendas para o
leilão, ou mesmo com alimentos a serem servidos: frangos, leitoas e, no limite, novilhas.
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Café-e-biscoito devem ser oferecidos com fartura ―na hora da chegada‖; ―a pinga não
deve faltar o dia todo‖, e o almoço e a ―janta‖ devem ser fartos.
Se possível deve sobrar muita comida, e isto deve ser visto e mesmo alardeado
por todos. Há uma outra evidente diferença. Nas ―festas de bairro‖, todos os que se
sentem com direito a participar reconhecem-se convidados e apresentam-se para tudo o
que seja servido. Na festa da Santa Cruz do mesmo ano de seu mutirão em 1983, ― o Zé
Leite matou quinze novilhas para tratar do povo‖. Gado em parte seu, e em boa parte
doado por parentes e vizinhos. Em geral em tais festas ―o povo é tratado‖ com mais de
uma refeição, em mais de um dia.
No caso de um mutirão há duas únicas grandes refeições: o almoço que divide o
dia de trabalho em duas metades (trabalha-se muito menos na tarde, após comer) e o
jantar, ao final. Parentes e vizinhos não contribuem com alimentos mas, sim, com o
trabalho. São convocados pelo ―dono‖ ou por sua esposa e observam-se aí as mesmas
regras de ―serviço‖ ou de ―desculpa‖ dos trabalhadores do mutirão. Nunca se paga e os
auxiliares da cozinha consideram-se prestando: ―um serviço‖, ―um favor‖, ―um auxílio‖.
Em mutirões mais simples e de gente mais pobre pode ser servido apenas o almoço.
9ª- Existem algumas fórmulas boas para traduzir a ideia que o mutirão é um
trabalho; um trabalho produtivo e eficaz em seus efeitos. Mas é também uma festa.
Melhor: ele é um encontro, um reencontro de pessoas que se estimam e que
mutuamente se devem algo mais do que apenas o trabalho e os seus deveres.
E é muito fácil descrever isto através dos momentos de cerimônias de arte e
símbolo, como no caso do brão, o canto festivo e o alegre enigma que o torna também
um jogo de inteligência, de sagacidade lógica entre artistas-trabalhadores e cantoresdecifradores. Mas existe ao longo de tudo o que acontece uma ritualização dos mínimos
gestos que me parece tão ou mais contundente, como um qualificador desta festa de
convivência realizada como trabalho ou desta obrigação de trabalho solidário, vivida com
festa, o que é mais ou menos a mesma coisa.
Um patrão (sem aspas) que ―ajuste camaradas‖ para uma ―bateção de pasto‖
contratada sob pagamento, poderá tratá-los com respeito e até mesmo com amizade e
proximidade, caso os seus ―empregados‖ sejam também parentes ou vizinhos, o que é
muito comum. Mas ele vigiará o ―serviço‖ e ele determinará o trabalho. Ele contratará
claramente os seus termos. Os ―camaradas‖ poderão trazer ―a boia‖ por conta própria, ou
poderão ―comer às custas do dono‖. A relação, mesmo quando amistosa, é
definidamente de trabalho e os gestos entre as pessoas devem traduzir isto.
Mas no curso de um sábado de mutirão, pode-se até mesmo cantar ao outro
sobre o que se sente... no coração. Agenor Martins no Rio Abaixo:
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Até o meu coração alegrou
O meu amigo, Geraldo Bento.
Até o meu coração alegrou
O meu amigo, Geraldo Bento.
Ai, ai, ai, ai
O meu amigo Geraldo Bento
Pra saudar os meus amigos
Os meus amigos cantador.
Pra saudar os meus amigos
Os meus amigos cantador
Ai, ai, ai, ai
Os meus amigos cantador.
Desde o embarque das pessoas em seus lugares de origem; desde a viagem
(tanto melhor quanto mais cheia de brincadeiras entre todos); desde, mais ainda, o
momento da chegada; durante todo o dia de serviço; na hora alegre e exagerada do
almoço; na janta e mesmo ―na hora da despedida‖, os gestos entre os homens devem
submeter o dever do trabalho voluntário-obrigatório ao prazer da convivência e uma
exagerada alegria do reencontro.
E, fora o que se canta nos enigmas do brão, é exatamente a surpresa do
reencontro, prazer e esta alegria do ―se estar tudo arreunido‖, aquilo que cantando se
celebra. Exageram-se os gestos de afeto. Fala-se de saudade, do bem feito ―ao coração‖
com a presença dos amigos, dos companheiros, ou desta ou daquela pessoa específica
e nomeada com prenome e sobrenome,, ali, naquele dia. As pessoas se abraçam e se
saúdam com o exagero de festa. O ―patrão‖, ―dono do serviço‖ deve ser visto o tempo
todo, servindo a todos, e de maneira exageradamente amistosa também, se possível.
Isso se ele for de fato um ―bom patrão‖.
10ª- Não observei com o cuidado devido as regras de eficácia do trabalho no
mutirão. Elas existem, e mais de uma vez me foram contadas. Os parceiros, em geral de
um mesmo bairro, distribuem-se em linhas, e definem suas tarefas. Formam
alinhamentos de homens realizam em geral a ―bateção‖, subindo juntos morro acima.
Não vi isto acontecer nos mutirões de que participei, mas fala-se que há competições de
eficácia do trabalho. Grupos em ―linhas‖ que se desafiam sobre quem faz melhor o
serviço. Ou, o que é mais comum, quem chega primeiro em um lugar determinado
realizando o trabalho devido.
No mutirão da Lagoinha presenciei uma cena de conflito real. Dois rapazes se
desentenderam, brigaram e um chegou a ferir o outro com uma faca. Os mais velhos
apartaram a tempo. Fora a punição do olhar coletivo, nada houve a respeito. Os dois
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estavam embriagados e comentou-se que, como nas festas e em tudo o mais, os mais
jovens não sabem mais viver as regras do trabalho e da convivência.
11ª- Durante o trabalho no pasto as pessoas que ―labutam‖ param ―a labuta‖ por
momentos para entoar as linhas do brão. Não entram todos no cantorio, como vi
acontecer nas rodas de jongo, sobretudo quando todos estão já embriagados. Como
regra geral, apenas quem sabe, canta. O cantador da segunda voz pode não saber a
letras, e apenas acompanhada a primeira voz de quem sabe e cria a parte de improviso
do brão. Entre os que participam, algumas duplas ―do brão‖ para também para ouvir com
atenção o que entoa uma outra dupla, sobretudo quando se é de uma dupla fortemente
interessada em ―desmanchar a linha‖. Suspendem ainda o trabalho para receber do
―patrão‖ a ―boa pinga‖, e beber. Algo que pode reunir por um momento vários homens
próximos de uma mesma caneca. Esta é uma ocasião em que se descansa e se faz
comentários sobre o que acontece ao redor. Suspendem ainda por momentos o trabalho
para afiar os empenados, e ainda para descansar do eito ou mesmo preparar e fumar
um ―palheiro‖. Finalmente, descansa-se depois que se considera que uma tarefa ou uma
parte visível dela está realizada.
12ª- Repito, não se espera e não é devido que o ―dono‖ vigie a qualidade do
serviço dos trabalhadores. Se ele o fizer, deverá ser sempre em um tom de evidente
―brincadeira‖. ―Como é, ô Geraldo Pires, esse serviço sai ou não sai?‖; ―O gente lerda,
minha Nossa Senhora!‖
Oposto a um ―patrão‖ interessado no rendimento do trabalho produtivo (embora
com evidência ele esteja também e lateralmente interessado nisto), o ―dono do serviço‖
deve representar ser um animador de um alegre e produtivo ritual de encontros e, não,
um controlador do trabalho com que ele se mescla.
Deve servir pinga o tempo todo. Deve animar as pessoas a que cantem o brão, a
que se festejem. Deve brincar com os outros, e deve responder afetuosamente às
brincadeiras constantemente endereçadas a ele. Deve interromper o trabalho para
convocar os participantes ao almoço. Deve cuidar para que se coma muito, de maneira
exagerada. Deve sugerir o fim do serviço e agradecer efusivamente a todos ―na hora da
despedida‖, sendo também alvo de muitos gestos de gratidão e reconhecimento.
Reconhecer o outro com sinais de respeito e afeto, eis o que se espera que se
faça o tempo todo, falando, ―festualizando‖ e cantando. O mutirão é isto e o trabalho feito
serve a isto.
13ª- As mulheres trabalham sem festa para a festa do trabalho dos homens.
Desde a véspera ou mesmo desde a antevéspera elas preparam a comida, limpam o
local e, algumas vezes, o decoram. Servem os homens sem comer com eles, e sem
participar de suas ―brincadeiras‖. Comem depois que todos os trabalhadores comeram.
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Ao final do dia a esposa de Zé Leite, muito cansada, segredava que ―no mutirão as
mulheres trabalham mais do que os homens‖. Isto porque estes trabalham ―divertindo‖ e
elas não. Ela disse isso e todas as outras concordaram. Recordo uma das mulheres
dizendo pra mim: ―diversão de homem, trabalho de mulher‖.
Somente às escondidas as mulheres bebem pinga (eu nunca vi isto em público),
nunca cantam, pois não há cantos do trabalho na cozinha, e mesmo seus gestos de afeto
e reciprocidade são muito mais contidos e mais submersos no próprio trabalho que
realizam. Quando após um mutirão há um jantar, elas o servem de igual maneira e, no
máximo, algum participante masculino pode se lembrar de organizar um ―vivório‖ para as
mulheres‖ pelo ―bom almoço‖, pela ―boa janta‖, ou pelo ―bom tratamento‖. As mulheres da
casa ―tratam dos homens‖, mas quem recebe as honras pela qualidade do tratamento é o
―dono‖, no limite, sua esposa também.
Apenas nos mutirões de fiandeiras, em Goiás, vi mulheres sendo ―o centro da
cena‖, dirigindo os homens em alguns trabalhos... e cantando enquanto trabalhavam.
14ª- Ainda ficou ―pasto por roçar‖ na terra de Zé Leite. E ele não seria mesmo
concluído naquele dia. E eu nem sei se todo ele estava incluído no ―serviço do mutirão‖.
Como para o lado do pasto onde estava a nossa linha o trabalho foi terminado antes do
escurecer, as pessoas deitaram no chão os ―penados‖ e, alguns, os seus corpos. Outros
sentaram próximos, ocupando os lugares mais fáceis de um morro íngreme.
Durante muito tempo ainda os cantadores do brão entoaram as perguntas e
respostas, os desafios de compra-e-venda da ―junta de boizinhos‖ que, afinal, não foi
ritualmente nem vendida e nem decifrada, ―desmanchada‖.
Zé Leite veio e insistiu fortemente em que todos descessem para a ―janta‖.
Descemos todos juntos, em linha, os empenados sobre os ombros, ao pôr do sol que,
longe, avermelhava por detrás da Mantiqueira o rosto assustado da noite. Eu, com a
minha tralha de pesquisa, era uma nefasta figura discordante.
Quando chegamos na casa do sítio alguns cantorios de brão ainda estavam
acesos. Mas apenas entre os mais velhos. E ao final, uma roda de duplas se reuniu à
volta do meu gravador. Os mais jovens e outros rapazes que chegaram depois ficaram
ao longe. Esperavam o forró que não houve. Formaram com alguns adultos rodas de
conversas pobres de moças. Outros se quadravam em turmas de truco, que em toda a
região se joga em qualquer lugar e por qualquer motivo.
Com menos gente, pois vários homens ―de longe‖ haviam partido ―antes de
escurecer‖, a janta foi igual ao almoço, com a mesma grande fartura de comida salgada e
―doce dos mineiros‖. A Pinga Luizence rolou mais fácil e, ao final, vários homens,
cansados e semi-bêbados, vieram cantar modas de viola e ―calando‖ na cozinha. Eu
mesmo ousei ―calanguear‖ por alguns momentos. Não me saí tão mal assim. Do lado de
fora alguns últimos homens insistiam entre os últimos cantos, para ―desmanchar a linha
do brão". Inútil divertido esforço.
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Jantados todos, bebidos, abraçados e despedidos, os ―homens do serviço‖ foram
saindo, uns a pé, pra perto, outros a cavalo, outros, muitos, nos carros que os trouxeram.
Nos quase 50 km. de Santa Cruz do Rio Abaixo a São Pedro da Catuçaba, minha velha
―Variante‖, trouxe oito homens e seis empanados. Proeza que nunca mais repetiu.
15ª- Escrevo isto, copiando quase tudo de um caderno de campo redigido em
Catuçaba, anos depois de haver vivido o de que falo. Zé Leite morreu em 1990. Mestre
Adolfo no ano passado. Duvido que os do Rio Abaixo tenham o mesmo ânimo, a mesma
―animação‖ dos dois para as festas de santo e os festejos do mutirão. Os dois devem
andar fazendo uma coisa e a outra, em algum lugar, talvez nem tão longe daqui.
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Se alguém me pedir um ―retrato típico do homem do Alto Paraíba‖, eu mostraria este.
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Entre o trabalho e o ritual 19
Todos nós que como educadores, investigadores profissionais, amadores ou
artistas, estudamos a cultura camponesa – uma entre outras tantas culturas populares passamos um dia pela leitura de Antônio Candido, de quem aprendemos que toda a
relação dos grupos humanos com o seu meio físico e ambiental explica-se pela busca de
garantir ―os meios de vida‖. Da correlação entre as necessidades e a sua satisfação é
que depende, em boa medida, o equilíbrio social (Candido, 1979, p. 23). E o trabalho é o
meio pelo qual homens e mulheres buscam assegurar esses ―meios de vida‖. Mas o que
Antônio Candido chama de equilíbrio social não se esgota apenas na satisfação da
necessidade biológica da alimentação e da sobrevivência de indivíduos, famílias,
comunidades e nacionalidades. Por meio do trabalho o homem deixa a sua marca no
meio físico. Deixa os seus sinais na natureza, onde procura satisfazer as suas
necessidades materiais. Pois, como diz Octávio Ianni, em Parceiros do Rio Bonito.
É precisamente pelo trabalho que [o homem] se exterioriza, expressa.
Todo produto da atividade humana configura-se também como
realidade espiritual. O homem se manifesta em coisas, fatos,
acontecimentos que se apresentam como realizações com significado.
Ao criar, cria-se a coisa e o sentido20.
Neste sentido, podemos dividir as ações humanas, quaisquer que elas sejam,
em atos práticos, de que o trabalho produtivo (aquele que visa alguma transformação da
natureza e a produção de bens úteis aos homens) é o melhor exemplo; e em gestos
simbólicos. E eles envolvem ações individuais realizadas em família, ou entre outros
pequenos grupos, como uma equipe de amigos ou e vizinhos, ou em uma comunidade
maior, tal como acontece também com os atos práticos do trabalho.
A diferença está em que através de gestos simbólicos não se visa um ―resultado
produtivo‖, material, mas uma troca, uma intercomunicação entre pessoas, ou entre
pessoas e seres naturais ou sobrenaturais em que elas creem, através de palavras, de
condutas regidas por saberes e preceitos. Gestos vividos entre preces, cantos, danças,
pequenas dramatizações, jogos, brincadeiras, festejos, ritos, rituais, celebrações, enfim.
Sendo realizada através do trabalho de algumas pessoas - e ás vezes um
duro e penoso trabalho, mas sempre se diz que ―o melhor da festa é esperar por ela - as
nossas festas populares do campo e da cidade são a melhor imagem do que mulheres e
homens fazem juntos quando se reúnem numa quebra do cotidiano, para compartir algo,

Este escrito é parte de um trabalho realizado junto com Jadir de Moraes Pessoa, antropólogo, professor da
Universidade Federal de Goiás... e ―folião de Santos Reis‖.
20 Em Os Parceiros do rio Bonito na página 53.
19
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para conviver, rememorar, celebrar, festejar, honrar um deus, um santo ou alguma
pessoa, enfim, comemorar algo: ―festar‖.
É muito comum que os atos práticos sejam considerados como um quase
oposto dos gestos simbólicos, da mesma maneira como se costuma opor o trabalho á
festa. Pois toda a celebração, toda a festa seria, afinal, um tempo-e-espaço de ruptura da
rotina da vida cotidiana dominada pelo exercício dos atos práticos do trabalho. Mas tanto
nas mais pequeninas situações quanto nas maiores festividades, como os ―quatro dias de
folia‖ do nosso Carnaval, não é raro que ato-e-gesto estejam juntos de sejam vividos um
após o outro, ou mesmo a uma só vez: um-com-o-outro.
Por exemplo, quando um lavrador acompanhado de seu filho inicia uma em
sua roça ação matinal de preparar ―uma quarta de terra‖ para semear o milho, eles estão
realizando juntos, sem dúvida alguma, um ato prático; um tipo de trabalho. Mas o que
aconteceria se antes de começarem o trabalho eles parassem por um momento para
dizerem uma oração, pedindo a Deus uma boa colheita? Temos aí um gesto simbólico
que antecede o momento longo do trabalho. E ele poderá retornar, se os dois encerrarem
um ―dia de labuta‖, com uma outra oração.
E como seria se a partir de um momento de trabalho ―no eito‖, os dois
começassem a cantar juntos alguns cantos antigos que o pai aprendeu de seu pai e
ensinou aos seus filhos? Seria então um trabalho acompanhado do canto. Seria como se
um pequeno rito de convivência e de arte, um exercício gratuito da voz e da alma,
invadisse o ritmo do duro trabalho com a terra.
Assim, os principais acontecimentos ligados ao trabalho também podem ser
ritualizados nos meios populares, fazendo emergir importantes momentos de celebração
festiva, tais como as festas de colheitas, a festa do aboio (ou do aboiador, na Paraíba),
os pousos de tropeiros, os mutirões (puxirão, muxirão, adjutório, demão), mutirões de
traição, ditos também ―treição‖, dança da enxada, canto das lavadeiras, canto das
fiandeiras. Durante o trabalho num dia de mutirão sempre acontecem cantigas de
mutirão.
Além disso, ―uma coisa puxa a outra‖, diz a sabedoria popular. Um dia de
mutirão é sempre uma boa oportunidade para uma noitada de jogo de truco, para
momentos de danças variadas conforme o lugar (forró, vanerão, catira, cururu, siriri etc.).
Em muitos casos o mutirão até é ―inventado‖ como pretexto para essa divertida
complementação gratuita e festiva.
Estamos acostumados com a sequência de momentos de festas, de
celebrações com preces, cantos, procissões, danças, narrativas cerimoniais de mitos, em
que se celebra o tempo depois-do-trabalho. Os antigos e os ainda vivos festejos da
colheita do milho ou da uva; a pequena e tradicional ―festa da cumeeira‖, quando os
operários completam o telhado da construção de uma casa; ou até mesmo a festa
pomposa e aristocrática do lançamento de um novo navio ao mar.
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Conhecemos também, tanto nas sociedades tribais mais simples, quanto nas
mais complexas e atuais, os rituais propiciatórios, quando, entre preces, ritos religiosos,
não raros com a presença de sacerdotes e até mesmo sacrifícios cruentos, antes do
começo de um novo trabalho com a terra, a comunidade reúne-se para pedir a seres e
forças da natureza, ou a um deus poderoso: a chuva na hora certa, o trabalho bem feito e
uma farta colheita, uma construção imobiliária feliz, uma cidade afortunada, cuja ―pedra
fundamental‖ está sendo lançada.
Sabemos que por todo o mundo muitos povos plantam, colhem, remam,
pescam, constroem algo cantando. É possível entrever em tais cantos um fator
instrumental do trabalho. Pois o canto coletivo e ritmado serve a estabelecer o ritmo
devido das remadas, dos gestos de plantio coletivo em linha, ou os da colheita. Podemos
imaginar que, entre a cultura e a razão prática, existe algo mais aí.
E não vale em uma situação de trabalho coletivo e ritualizado, apenas o
canto, mas o clima de trocas de afetos, saberes, sentidos, serviços e sociabilidades em
que o trabalho-com-ritual se dá. Pois ele trás a uma situação vivida no cotidiano como um
trabalho feminino solidário ou realizado em pequenas equipes, quase sempre familiares
(uma mãe fiandeira e suas filhas), a dimensão de um trabalho-festa. Uma ação produtiva,
mas entretecida de um clima socioafetivo que faz interagirem as duas dimensões do duro
labor cotidiano.
Uma relação entre coisas através de pessoas, regida em outros momentos
por princípios produtivos de eficácia, e dirigida ao estrito cumprimento de tarefas, tornase uma relação entre pessoas através de coisas. Torna-se um cenário de atos práticos
entretecidos com gestos simbólicos, em que as regras do trabalho produtivo mesclam-se
com as de uma convivência gratuita e generosa. Situações onde atos utilitários de
produção de bens misturam-se com gestos afetivos de criação de afetos e sentidos,
através não tanto do que se produz - colchas de algodão rústico – mas através do como
se cria o que se produz: uma relação de trocas de que resulta também uma colcha de
algodão.
Por toda a parte, no mundo rural brasileiro, homens adultos e os mais velhos
costumam lamentar a perda de costumes ―dos antigos‖, como as trocas solidárias de
bens (prendas), de serviços (mutirões) e de sentidos de vida, vividas em dias de festas
feitas através do trabalho coletivo, ou dias de trabalho coletivo vivido como festa. Tempos
já então regidos por trocas de produtos por dinheiro, e mesmo de trabalho por dinheiro.
Eles lembram tempos em que eram ainda frequentes as trocas solidárias de produtos por
produtos - as diferentes modalidades de escambo - e as reciprocidades de trabalho por
trabalho.
O que eles, os homens da terra lamentam, é o mesmo que nós devemos
também lembrar e lamentar: a perda do princípio de solidariedade, de gratuidade e de
generosidade nas relações entre pessoas, entre grupos humanos e mesmo entre povos e
entre nações.
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Uma perda tida por alguns como um ganho, quando defendem as regras e os
valores de um mundo regido pelos interesses utilitários do mercado de dinheiro, de bens
e de trabalhos. Relações em que produtos valem mais do que produtores de produtos.
Relações em que, sob uma mesma lei de que as regras do mundo do agronegócio são o
melhor exemplo, quem trabalha para gerar bens não se sente apenas um criador de
mercadorias, mas se sente, cada vez mais, ele próprio uma outra mercadoria.
Saber dar, doar bens, trabalho, afeto, saber, sentido, saber receber, e saber
retribuir. Fazer desta alternância de recíprocas inter-trocas que resistem ao mundo dos
negócios em nome do mundo da vida, a própria essência solidária da razão de ser e de
viver. E mais do que esta razão, a de saber dar-se ao outro, aprender a sair-de-si e abrirse aos outros. Reaprender a reciprocidade na convivência de uma vida menos
competitiva e mais compartilhada. Uma vida que, afinal, valha a pena ser vivida.

Depois de um dia de eito, preparar e fumar um cigarro de palha ―é uma coisa muito boa‖. Mas se for ―ao lado de um
cumpnheiro é bem melhor ainda!‖.
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Santa Maria de Ons, na Galícia
Três momentos de trabalhos solidários vicinais
A Malla do Trigo
Entre vinte e duas e vinte e sete casas em outro tempos próximos tiveram acesos
os seus fogos a lenha e as suas lareiras. Há dez apenas agora, mas nem por isso
deixaram as vizinhas de Luciano e Rosa de convocar parentes e vecinos para mallar o
trigo, um meio-trabalho, meio-rito que desaparece depressa das aldeias.
Cheguei terreno da casa da malla quando ela já havia começado. É em uma casa
grande de muros altos com o quintal amplo dando para um pequeno bosque, e mais um
alto e quase majestoso hórreo junto a grandes portões pintados de verde, coisa rara por
aqui.
Havia no trabalho da malla mulheres e homens adultos e velhos, jovens e até
crianças. Estavam ali os donos da propriedade e alguns vizinhos e parentes convocados
para ajudar, chegados por conta própria, ou curiosos como eu. Somaram-se a eles dois
―brasileiros‖, galegos parentes dos donos, residentes no Brasil e em visita ao ―País‖; e
mais Carmiña, a cubana que vive em outros cômodos de nossa casinha em
Fonteparedes. Não tão eficientes como os outros, afeitos ao ofício, mas bem melhores do
que eu, os ―de fora‖ acabam ajudando e, como posso, eu também.
Todo o trabalho foi feito à volta de uma máquina acionada por um trator. Ao lado
de dois altos montes de trigo e um de centeio o dono do serviço aciona motor, e as
mulheres e um rapaz colocam na máquina, aos punhados, feixes de trigo e, depois, de
centeio. Muito depressa a maquina separa os grãos das palhas, enquanto e uma mulher
vestida de negro e chapéu de palha ampara em um grande saco de papelão grosso os
grãos que caem fora. Do lado oposto a máquina vomita a palha que outros homens,
armados de forquilha, empilham. Ele vai ser dado como feno ao gado, depois de
processado.
Tudo acontecia a um ritmo muito apressado. E em um intervalo do trabalho, um
dos homens explicava que a máquina trouxe grandes benefícios, mas que o preço deles
é terem os homens que s submeterem ao seu ritmo. Vi mais tarde a mesma coisa
acontecer no encillado do millo. Quando o trabalho terminou no quintal, fomos juntos com
o trator e a máquina a uma leira, onde uma outra equipe moía cerca de dez ferrados de
centeo.
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No alto do monte de palhas de trigo duas mulheres
da casa ajudam no trabalho. Os homens respondem
pelo que se faz junto ao trator.

A malla do trigo, assim como o encillado do millo constituem hoje um raro
exemplo de trabalho comunal sobrevivente. Um trabalho sazonal realizado quase sempre
uma única vez ao ano, em um ou dois dias, e que por algumas horas de uma manhã e
uma tarde amplia bastante o tamanho da pequena equipe doméstica entregue aos
cuidados do gado e da lavoura. Mesmo sendo feito em um ritmo ligeiro, submetido à
pressa da máquina atrelada ao trator, não deixava de haver um certo ar de festa e
mesmo de brincadeiras. E, mais ainda, porque entre os dois ―brasileiros‖, a cubana e eu,
desta vez havia ―xente de fora‖. Quando o trabalho terminou o dono da casa trouxe e
serviu a todos cerveja e orujo. Todas as mulheres recusaram as bebidas e quase todos
os homens - inclusive eu - tomaram uma das duas bebidas... ou as duas.
Lembro agora a cuidadosa descrição de Malla do Trigo feita por Emília Castro
Bazan em seu notável romance, Pazos de Ulloa. Em tempos do passado, mas também
de oligarquias, de concentração da propriedade fundiária e de fame entre os pobres
camponeses labregos, o serviço na malla concentrava um número muito grande de
pessoas da aldeia e de aldeias vecinas. Era então feito sem o uso de máquinas e com o
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equipamento rústico de madeira e ferro, conduzido pelos corpos de homens e de
mulheres e submetido aos seus ritmos. Os diferentes ofícios de labor e de trabalho na
malla e no tratar das pessoas vindas para a ajuda, reuniam em um dia especial toda uma
grande vizinhança. Imagino, pelo que li e ouvi contar que era também em dias de labore-lazer, de trabalho-e-festa como os da malla do trigo, do centeno e do liño, que as
moças e os rapazes de então bailariam as danças que hoje os bisnetos aprendem nas
escolas e nos centros culturais, vestidos com os trajes típicos que hoje apenas desfilam
nas ruas de Santiago de Compostela por ocasião dos dias da Festa do Apostol, no final
de cada mês de julho. Imagino também que terão florescido nessas noites de trabalho e
festa, alguns afetuosos momentos de ternura pública ou oculta entre rapazes galegos,
baixos e de lisos cabelos negros, e moças de rosto franco e escuros olhos de perdidas
origens celtas ou outras.
Agora, ao contrário, o trabalho é rápido e a ―festa‖ mais apressada ainda. Tomase depressa a bebida ofertada, comenta-se o que já se sabe e sempre soube, e em
pouco tempo cada pessoa ou cada fração de família toma o rumo de sua casa.
Dois homens com o terceiro copo de cerveja nas mãos falam sobre máquinas.
Contam de enormes máquinas, completas e em tudo automáticas. De dentro de uma
cabine climatizada um homem ou uma mulher alcançam fazer sozinhos todo o trabalho
que a equipe acabou de realizar. Elas entram trigais adentro, colhem os pendões da
planta, separam grãos e palhas e deixam a palha empilhada em blocos, pronta para os
seus usos. Separam os grãos limpos e ensacados. Logo a seguir instala-se aqui uma
pequena polêmica sobre as vantagens e as perdas das máquinas. Mágicas máquinas de
mallas rápidas, eficientes e solitárias. Mas então virá o tempo em que o trabalho como
rito entre vecinos não reunirá à volta do trigal sequer um casal de velhos. Haverá ali,
entre os ruídos do motor, os silêncios do campo deserto e o piar de um cuco longe,
assustado em alguma árvore de um bosque próximo. E mais um manobrista habilidoso
contratado por um ―dono‖ que o vigia de perto, porque paga caro cada hora de serviço.
A conversa breve dos homens entre copos de cerveja se amplia, e eu mesmo
participo dela. Em nada ela deve ser diferente da que anos atrás alguns velhos
camponeses da Ânglia terão conversado, quando desde as cidades industriais da
Inglaterra esses instrumentos terão chegado para ficar, para expulsarem os muitos
braços das longas horas de trabalho, e também alguns cantos e algumas danças entre
as horas de celebração depois do trabalho coletivo. E o mais velho dos que bebem e
conversam repete o que todos sabem: os vellos envelhecem e morrem; os adultos fogem
como podem do trabalho braçal que aprenderam com os pai e agora querem esquecer;
os jovens migram porque não há trabalho aqui que os sustente, e porque o que eles
aprendem na escola mal cabe em Santiago, quanto mais , em Brión.
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O Ciclo do Milho
Creio haver dito em alguma outra crônica deste livro que alguns hábitos meus
são considerados aqui primitivos e quase selvagens. Um deles. eu como couves
(berzas). o outro: e como milho (millo). Mesmo sabendo que no vizinho Portugal as
couves são a essência de uma dos pratos mais populares, o caldo verde, e que em
algumas regiões, como em quase toda a América Latina saboreia-se o milho em suas
muitas versões culinárias, as pessoas de Brión e de Ons sempre consideraram este
hábito uma curiosa extravagância de uma pessoa vinda ―do outro lado do mar‖. As
mulheres nas leiras me ofertam molhos de berzas e braçadas de millo, entre risos e com
caras de espanto, quando lhes digo que é para cozinhar e comer com delícias. Os dois
são há muitos anos alimentos cultivados com frequência; mas apenas em casas onde
animais são criados, pois se destinam apenas a eles. Na casa de Luciano em Ons de
Abaixo cozinhei ―caldo verde‖ e ―sopa de milho‖. Minhas duas iguarias foram recusados
com horror por Sabela e Rafael. Mas aos seus pais não pareceram tão horríveis assim.
Mas nem eles nem pessoa alguma de outras casas de aldeia em Santa Maria de Ons
pediram-me qualquer receita.
O millo é um produto da terra de introdução mais recente do que as patacaw em
toda a Galícia. Entre os dois há uma oposição absoluta, e ela poderia dar margem a
pensar complementos a O cru e o cosido, de Claude Lévi-Strauss. Situado mais próximo
à natureza, o millo é plantado em grandes leiras de labradios, ocupando áreas de terra
muito maiores do que as das patacas. É cultivado quase que exclusivamente em fincas
gandeiras. Colhido e picado ele é encerrado sob uma lona negra e camadas de terra e
sal, para servir de alimento exclusivo aos animais. As patacas são plantadas em leiras
menores do que as do millo, inclusive em Casas e fincas em que não se criam vacas de
leite. São colhidas e guardadas sob lonas pretas, quase sempre em sótãos frios e
escuros. Mais próximas da cultura, são comidas sempre cozidas (mais frequente),
assadas, fritas (ao gosto dos jovens), transformadas pelo fogo e o calor são exclusivo
alimento humano. Porcos da casa, galinhas e outros animais de criação comem somente
as sobras das mesas dos humanos.
Até cerca de trinta anos atrás o milho era dado aos animais apenas seco,
maduro. Sob a forma de grãos inteiros ou picados, ele era servido às aves e aos porcos.
Sob a forma de pienso, quando misturado a outros alimentos, como farinha de centeo,
era dado ao gado do leite. O millo encilhado, verde, cru e guardado em geral para os
meses frios, é bem recente. E a sua difusão mudou bastante todo o sistema de trato do
gando. Segundo os de Ons o rendimento alimentar do milho encilhado é notável, e a sua
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produção, comparada com o preço dos produtos alimentícios para as vacas, é bem
econômica.
Assim, aos poucos os montes de uma oculta massa azeda e adocicada das
polpas de milho concorrem com vantagens, de ano para ano, com a arquitetura ao
mesmo tempo pesada e graciosa - elevada do chão e voltada aos céus – dos velhos
hórreos, muitos deles com cruzes esculpidas em pedra em cada uma das extremidades
do telhado de duas águas, protetores ancestrais das espigas de milho seco.

Uma família e mais alguns vecinos colhem e picam o millo do gando.

Na Amahía o milho é plantado entre abril (cedo) e junho (tarde). Maio é o seu
melhor mês para a semeadura. É o tempo da ―saída de primavera‖, segundo os termos
daqui. Hoje prepara-se a terra e se semeia com o uso do trator, do arado e de uma
grade de três sulcos. Os velhos arados romanos de madeira, e mesmo os seus
sucessores, de ferro e como sutis aparatos de regulagem, apodrecem e enferrujam em
fundos dos quintais.
Limpam-se as terras dos milharais duas vezes, entre ―San Xoán (final de junho) e
Santiago‖ (final de julho), e este trabalho de trato do cultivo é feito hoje em dia quase
exclusivamente com maquinário puxado a trator. Para os usos do encillado ele é cortado
do meio para o final de setembro, entre o ocaso do verão e a chegada do outono. Seco e
para os grãos, ele é colhido entre o final de outubro e o mês de novembro.
Fora a hoje rara malla de trigo e do centeo as duas colheitas do milho são as uma
das poucas atividades gandeiras comunais. A outra é o encillado da erva, na saída do
inverno.
Lembro que em tempos passados, de que apenas agora os mais velhos guardam,
lembranças comia-se milho em duras e grosseiras broas. Eram tempos da fame e das
aldeias vazias, anteriores a tempos de lenta e crescente fartura. E de pães macios, feitos
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ainda em casa (mais raro) ou comprados em panaderias e em supermercados.
Encontrei algumas modernas broas de millo em raro lugares de Santiago, e como uma
curiosidade quase esquecida em prateleiras

Quem pesquisa aprende e trabalha. Junto com a ―família de Ruso‖, eu ajudo a debulhar espigas de millo.

O levantamento do hórreo de Salaño Grande
Os de Salaño Grande resolveram construir de novo um hórreo tombado e em
ruínas. Agora da estrada se o vê de novo, renovado e de pé. Falta ainda o acabamento
de madeiras, mas o trabalho com as pedras ficou pronto em uma manhã de sábado. Uma
manhã de chuva e o começo de uma tarde amena.
Nos dois últimos anos trovejaram sobre os altos de Brión dois vendavais
violentos. O pior foi chamado de Hortência, como os furacões do Caribe, e ao passar
pelas aldeias de Santa Maria de Ons derrubou o hórreo de quatro claros, da casa de um
vecino. Um hórreo que Ventura, o cantero, construiu com o pai e o irmão em 1945,
quando uma guerra chegava ao fim e em outras partes da Europa as ruínas eram bem
maiores. O hórreo é da casa de pedras de um cunhado de Juan - Xoán, o albanil - que foi
convocado e veio, voluntário, dirigir os trabalhos.
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Chovia pela manhã bem cedo quando cheguei lá, e pensei que não ia haver o
trabalho comunal. Voltei para casa no Promeiral, mas nem bem havia secado as botas e
as mãos quando vi passar pela estrada uma barulhenta grua. Para que mais serviria
aquela máquina ruidosa em uma manhã de sábado?
Agora, enquanto escrevo isto para não esquecer mais tarde, já é depois do xantar
que comemos juntos, como em uma pequena festa quase íntima na casa do dono do
desastre e do erguimento. Como sempre em ocasiões assim, come-se, bebe-se e se
conversa muito. E as pessoas presentes são: o dono de grua contratada; Juan, o albanil;
seu irmão, hoje morador de retorno a Salaño Grande, e que viveu com a esposa 35 anos
na Venezuela; Ventura, um outro cantero de Ons; um outro homem do lugar que
participou dos trabalhos; o dono do hórreo e de casa; sua esposa, e eu.
Durante a manhã, começada tarde, até quando a chuva começou a parar os
homens fizeram pouco menos da metade do trabalho. Mas as colunas principais, de
pedra e de sustentação dos eixos de madeira e de outras pedras, estavam de novo
erguidas. O homem conseguiu da Xunta de Galícia uma ajuda de 50 mil pesetas para
um orçamento de 300 mil que fizera. Uma soma com que se compra uma boa vaca de
leite. Reclamava-se em coro que ajuda fora muito pequena.
Os participantes formaram ali mesmo uma equipe de trabalho dirigida por
Juan, acompanhados com as palavras de apoio de pequena assistência: o ―americano‖,
eu e um vello da aldea que chegou para assistir o que se passava e que deu três ou
quatro palpites respeitosamente não acolhidos. Fora esta pequena assistência não havia
ninguém mais por perto; mas de longe algumas mulheres vecinas espiavam pela janela.
Era um sábado sem grandes promessas de futebol pela ―tele‖ e o trabalho à volta do
hórreo, não sendo hoje um dia assim tão chuvoso, poderia ter atraído bastante mais
curiosos. Mas um estranho pudor do código tradicional das aldeias impede a que se
venha ver algo de perto, se não se foi chamado e se não se tem nada a fazer ―ali‖.
Há uma familiaridade ainda viva e acentuada nas aldeias, e mesmo no vecindário
de uma paróquia e para além dele, até onde se têm parentes, amigos e conhecidos,
vecinos um dia migrados para outra paróquia, vila ou cidade. As pessoas das gerações
que envolvem os adultos e os vellos de hoje veem-se ainda convocadas a conviverem
em e entre espaços reduzidos e muito interativos, pois tudo estreita a aproximação dos
corpos e dos momentos da vida. As casas das aldeias mais antigas quase se encostam
umas nas outras e pode acontecer que várias delas estejam distribuídas dentro de um
círculo de ente 100 a 200 metros. Para além do vecindário das casas, também terras de
cultivo, os campos de gado, as árvores dos montes aproximam donos, entre ajudas
mútuas, alianças, desconfianças e alguns conflitos.
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No campo, por onde se ande haverá uma aldea. E haverá hórreos. sobre alguns, os paxaros.

Se o que se passa é um assunto que envolva a partilha de uma ajuda vicinal,
entende-se que os parentes e/ou vecinos, sobretudo os de uma mesma compañia estão
convocados a acorrerem para estar presente e ajudar. As casas entre as quais não
existem inimizades remotas ou recentes devem-se, mutua e ritualmente, pequenas
ajudas em todos os domínios da vida de mulheres e de homens, quando se entende que
o que acontece está ao alcance das pessoas do lugar, e tem o seu lugar no código dos
princípios e preceitos patrimoniais da vida e da convivência aldeã e paroquial.
Faz também parte de gramática das relações vacinais entre as aldeias uma
sempre bem medida discrição. Casas de pedra bem fechadas e com pequeninas janelas
podem ser a metáfora mais visível e sociavelmente compreensível por todos, de como os
assuntos familiares de cada casa pertencem aos seus sujeitos e atores, até quando os
outros, de outras casas da aldeia, de outras aldeias da paróquia, sejam de algum modo
convidadas a presenciar, participar ou intervir.
Não pude deixar de fazer um paralelo entre maneiras de ser e reciprocizar a vida
aqui em Santa Maria de Ons e no povoado de Catuçaba, a pequenina vila de
camponeses da Serra do Mar, em São Paulo, no Brasil com quem convivi e onde realizei
pesquisas de campo durante vários anos, pouco antes de vir viver na Galícia por dez
meses.
Se os preceitos de ajuda mútua são em Catuçaba quase como de Ons, e os
momentos de trabalho em comum apenas na Serra do Mar envolvam em geral um
número maior de número de participantes, uma familiaridade menos separada e discreta
é muito maior lá do que aqui.
Nas horas de folga de um dia de festas ou nas noites depois do trabalho, muitas
pessoas vão para as ruas, para os bares abertos, mesmo nas noites mais frias do
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inverno. E entre portas abertas ou fechadas sem chaves entram crianças e jovens,
adultos (menos) e velhos pelas casas vizinhas ou próximas, especialmente entre
parentes e moradores mais íntimos. Os espaços públicos e privados são compartilhados
pelas pessoas com bem menos cerimônias para se entrar, ficar, conviver e sair. Vizinhos
entram nas casas uns dos outros e aí ficam e trocam conversas, como um hábito de
convivência de algum modo imposto a todos. Os preceitos e as gramáticas de proteção
da individualidade são bastante menos motivados. E, bem ao contrário, entranha-se e
pode-se até desqualificar a pessoa que se isola dos outros, dentro de casa e fora dela,
para se proteger de uma partilha da vida às vezes exagerada.
Se houvesse sido em Catuçaba em uma tarde de sábado o levantamento de algo
como um hórreo, com direitos a uma máquina estranha e inesperada, o acontecimento
teria reunido à sua volta uma apreciável assistência. E ela iria de crianças e aos mais
velhos, acompanhados de cães e gatos. E todos teriam alguma coisa a dizer: uma
lembrança do que houve, um palpite à respeito de como se deveria proceder, uma
brincadeira de bom ou mau gosto dirigida a alguém, ou a toda a equipe de trabalho.
As pessoas de Catuçaba parecem poder compartilhar lugares e situações de
acordo com regras de convivência bastante mais amplos e, portanto, mais invasivas de
interação. De acordo com um sistema significativamente mais multifacetado e sutil de
convites ―auto‖ e ―alter‖ dirigidos, ao lado de direitos costumeiros de presença e de
participação bastante mais frouxos lá do que aqui, as mulheres e os homens de
Catuçaba envolvem-se com ―as vidas dos outros‖ e invadem as casas da vila com muito
mais desenvoltura e liberdade do que nas aldeias de Ons. E alguns costumes
corriqueiros lá e tidos como um sinal de recíproca amizade, seria vistos aqui como uma
grosseira transposição de limites de preservação da individualidade.
Aqui na Galícia as mulheres convivem entre panos, peles, penas e palhas.
Convivem também com madeiras e ferros, entre os seus instrumentos de ofícios, de
labores e de trabalhos, Mas muito raramente comparte com os homens pedras, objetos
da natureza, artefatos e assuntos ―masculinos‖ da casa e também da aldeia. Por isso
mesmo, não havia nenhuma mulher por perto, nem mesmo a esposa do dono do hórreo.
Apenas ao final do trabalho ele e a mulher de um outro integrante da equipe chegaram
perto. E vieram em silêncio, pois não se dá palpite em assuntos exclusivos dos homens,
muito embora as mulheres sejam sempre ouvidas em tudo aquilo em que compartem
tempos e esforços com os homens.
Entre risos e no meio de alguns jogos verbais de brincadeiras com que se
entremeia o árduo e delicado trabalho de encaixe das pedras levantadas pela grua,
comentava-se que havia alguns cartos na questão. Germán, o dono do serviço,
silenciava a respeito. Juan, o mais falador, entre uma ordem e outra tecia comentários
sobre os custos reais de um levantamento de hórreo como aquele: 650.000 pesetas, no
mínimo. Momentos depois, quando a sós, Juan me confidenciou que não cobrara nem
recebera dinheiro algum do cunhado. E que apenas algo devido foi pago ao Albanil e
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cantero vindo de Negreira, e ao dono da grua pelas suas horas de trabalho. Como um
pai que visita um filho já casado, adoentado, o vello Ventura veio de sua casa, em A
Igrexa, ver de pé de novo o hórreo que um dia fora seu, Estivemos conversando ali
mesmo um pouco, e sem que eu precisasse pedir ele começou a me contar com detalhes
como se constrói um hórreo, e qual o nome tradicional de cada peza.
Um acontecimento doméstico importante o bastante para caber entre os vidros das
janelas e as paredes de pedras de uma casa, depressa torna-se conhecido em toda a
aldeia. Um pouco mais notável e tornado público, um evento do cotidiano pode estenderse à paróquia e para além dela, antes do passar de um dia. Como os acontecimentos
muito marcados - a reconstrução silenciosa de um novo hórreo, por exemplo - são raros
ao longo do ano, os que ocorrem são logo sabidos e, tão discreta e indiscretamente
quanto possível, acabam sendo de perto ou de longe compartidos por todos.

Também ―lá na Galícia‖ eu gostava de deixar de lado de vez em quando os instrumentos de
pesquisa, e somar-me às pessoas do trabalho no campo, com os seus instrumentos. Junto a
Carmem e a Maruja, em um campo de ―erva do gando‖ (capim do gado).
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Alguns poemas sobre o trabalho solitário e o
trabalho solidário
(vindos do livro Diário de Campo)

o canto do trabalho
São José de Mossâmedes

Antes do mutirão na antiga aldeia de São José de Mossâmedes
os homens da terra chegaram com a madrugada
cantando com violas e violões o canto da ―traição‖
na porta do casa do lavrador, vizinho e compadre.
Depois da manhã, durante todo o tempo do trabalho coletivo
de limpa do campo atrasado para o plantio do grão de arroz
havia gritos de avisos e troças de uns para os outros.
E havia longos momentos cheios da luz dos cantares do eito,
quando parece que a voz de todos aumenta o poder do braço
sobre a enxada e a terra vermelha do cerrado inventa ser mais macia
quando os homens lavram cantando no seu corpo.
No fim da tarde, quando o trabalho da limpa acabara
e o campo ficou pronto para o sono da semente,
os homens do adjutório voltaram de novo para ―casa do dono‖
com as cabaças de água vazias e os instrumentos da roça nos ombros.
Voltavam juntos cantando canções do trabalho,
músicas de uma memória antiga, que se canta só naquela hora.
Num gesto cheio de flores do campo e rituais
os homens do trabalho devolveram o ―dono do serviço‖ à ―dona da casa‖
e beberam nos mesmos copos pinga de alambique.
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Depois da janta de arroz-com-pequi e carne de leitoa
formaram na sala do rancho as duas filas da catira
e cantaram e dançaram noite adentro
batendo palmas e sapateando a alegria da hora.
Quem passasse apressado na estrada poderia dizer:
―Essa é uma gente arruaceira que farreia e não trabalha‖,
Mas um canto invisível de viola na noite poderia dizer:
―só o povo canta assim o seu trabalho; só o povo canta durante
o trabalho; só o povo festeja o trabalho coletivo
e canta depois dele‖.
Porque ele não perdeu ainda a força ancestral
de conviver com os fluidos da terra,
e só ele faz e refaz o rito sagrado de arrancar dela,
mais do que os frutos da terra, a doce fruta do trabalho solidário.
E somente os ritos naturais do homem
merecem cantos coletivos de louvor e de esperança:
antes, durante e depois.
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ofício de fiar
Um

o tecido que velhas mulheres fazem, fiadeiras de um saber
arcaico cuja origem ninguém pergunta. a urdidura que torna
pano a polpa branca enovelada do algodão. a roca que as
mulheres do sertão pronunciam ―roda‖
e se faz rodar sem descanso desde a madrugada
sob o compasso binário do pé esquerdo da anciã.
Dois
não há arabesco mais ágil que o do desenho dos movimentos das
pontas dos dedos da mulher fiadeira. e que outro ser de todos
os continentes torna mais útil dos jogos da manhã do que a
fiadeira tecelã? aqui é onde o ruído da roda a rodar
enovela os fios vegetais da fibra que alguma manhã de maio
colheu há um ano. falo da arte e do amor.

Três
penso na estima que se devem ter esses corpos frágeis de louça
viva, mulheres a quem alguma doença do sertão sempre torna
débil e que se tocam com carícias de comadres sem apertos e
beijos no rosto, quando antes do trabalho se encontram e se abraçam
quase com medo do que fazem. sinais de carinhos vestidos de
silêncios. falo da estima. falo de uma qualidade de amor que
entre si têm as pessoas da terra e certas espécies vegetais
com que convivem por milênios de gerações.
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Quatro
que bailado é mais rude entre as danças de roça do que esse
baile diurno: solo que a fiandeira faz com o só compasso dos
tambores do tear o as flautas finas das lançadeiras do fio de
algodão? Dança que ela própria toca no órgão de que é maestro
e prisioneira, de pé, sobre os dois paus das pisadeiras
move a tecelã o corpo com a precisão de uma tropa de soldados
enquanto os braços jogam de um lado para o outro,
no mesmo compasso binário que rege todo o ofício,
a embarcação da lançadeira.
Barco que faz viajar sob o tecido em que a trama na dança
faz o fio de linha fina de algodão.
Falo de ritos do trabalho nos sertões de Goiás.
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o ofício de plantar
Todos os outros ofícios dos milênios
misturam a matéria da terra com partes mortas de seus frutos
e disso fabricam o testamento dos bens do homem:
o tijolo de barro, a roda de aço, a mesa de madeira.
Só o teu ofício mistura terra a própria terra
e atira nela o grão vivo que morre e renasce
em multiplicações do próprio fruto.
Por isso os ofícios dos outros são artes de ciência,
alquimias aprendidas nos porões dos magos do norte
que transformam nos fornos e bigornas dos senhores da terra
os metais do mundo. Mas o teu é o único exercício humano
que recria da vida a própria vida molhada de janeiro.
E os senhores sabem que fazer a vida brotar do silêncio
do orvalho e do trabalho é terrível,
porque a vida persegue os poderes e as armas
e ameaça o passo dos guerreiros errantes.
Por isso fazes artes de profeta e és um sábio anunciador.
Por isso os grandes te vigiam de perto e te fazem servo
e te tomam por maldito, condenado a viver fora do castelo.
Por isso contra ti lançam exércitos e juízes de toga.
Por isso te temem pelas gerações e fazem de ti —
sagrado como um caminho de terra molhado entre duas pontes —
um exilado sempre expulso da terra que trabalhas.
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o semeador
A noite não demora na morada do escuro,
ela anseia o claro alvorar da manhã.
Estava o semeador de auroras sulcando a aragem da terra
com riscos de um fio invisível
que somente tecem e sabem tecer
as mãos hábeis dos rituais do amanhecer.
E alvorava de elo trabalhar, curvado sobre a terra,
a suave equação que de grão em grão movia
a complicada arquitetura do universo.
Ali. Como se a história das coisas e homens
a cada dia nascesse de novo desse gesto ancestral,
pois todas as coisas são o que o homem planta
e cultura é o nome dado ao que ele colhe e canta
enquanto corta a braçada de cereais.
Estava o semeador de auroras
dizendo um a um os seus nomes
aos frutos que iam nascer.
E como quem dá o nome dá a vida,
pronunciava sussurros de um rito sagrado,
como um mago vestido do branco alvo da neblina.
Não como um lavrador de três alqueires.
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festas de colheita
Rasguei o calendário. No sou homem que conte os dias
do campo correndo com a ponta dos dedos a fila dos números.
Olho as estrelas. A variação da luz do cosmos
e a posição de alguns astros na nave do céu
me diz a era dos meses. Meu tempo são as estações.
Sou homem de lavrar.
Duas vezes por ano chego à janela e digo aos da aldeia:
celebrai aos ventos as vinhas de outubro!
preparai o corte dos instrumentos de ceifar!
celebrai, digo, as chuvas do verão e os frios do inverno!
A cada tempo a sua festa, mesmo quando há fome.
Há um tempo de viajar as mãos no ventre das mulheres
e há um tempo de vesti-las de lã e aconchegá-las
junto no fogo. Do mesmo modo, digo aos da aldeia,
com os mesmos gestos rituais não se pode celebrar
o tempo em que sobre a pele do solo se ara o chão
e aquele em que a ceifadeira corta o caule do trigo.
Não há mês como abril, digo aos que colhem.
As colheitas passaram e passou o tempo da quaresma.
Celebrai, grito da janela, os cereais de março!
Olhai os campos de pastagem! Vede os capins!
Antes de serem todos os anos, desde o começo dos tempos,
ao sol de maio e aos frios de julho secos e queimados
o que há de mais belo do que a sua floração?
Que roseiras sacodem no jardim dos ricos flores mais finas?
Celebrai, digo aos que colhem, as sementes que jogam ao chão!
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voltar do trabalho
Exilados da luz do dia — já é noite
E o vozerio das estrelas invadiu o céu do outono —
de novo juntos na margem esquerda da estrada
os camponeses de junho refazem o mapa da volta.
Ei-los. Carregam no vão macio dos ombros
o bastão da enxada que na ponta pendura a cabaça vazia
da água, pequena primavera no dia de trabalho.
Carregam o peso desse dia e por isso arquejam o corpo
mesmo quando não é mais preciso, porque o ofício de andar
descansa o dorso na curvatura a que obriga o de carpir.
Os mais ágeis livram os dedos
E com os artefatos dos primeiros caipiras
fazem pelo caminho a arquitetura difícil
de um cigarro de palha de milho.
Entre o cantochão dos sapos na beira dos brejos
e a orquestra de flautas de grilos e cigarras
esses homens não cantam e apenas abandonam aos pés
a música dos cantos de voltar.
Viageiros do outono.

84

figuras na sombra do dia
Com o corpo por igual curvado
forçam o fio da enxada e escavam o chão.
Com a curvatura que dá ao corpo enfim
figura de um arco tenso,
instrumento de carne e nervos adestrado ao trabalho
fazem cantar a música da matraca.
1a atira punhados de grãos de milho
distâncias regulares no sulco,
trilha que uma noite antes
O arado puxado por dois burros
riscou na folha do mapa da lavoura:
desenho que o lavrador faz de memória
de tanto traçar e apagar a mesma tela.
Com as duas mãos polidas de tanto fazer
o ofício de lavrar, cheias dos sulcos
arados na carne pelo dardo do cabo
do arsenal de instrumentos de plantar,
o lavrador prepara outro ano do sono da terra.
Embora haja ali sinais de um coito
nada há que na boca da noite
sinalize qualquer espanto de prazer.
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O Bendito de Mesa
Pegar esse canto pelo braço. Erguer
essa reza pelo ponto do corpo mais difícil,
a parte mais acesa do rezar.
Envolver o Bendito na armação pura da voz.
Enovelar o fio das sete notas, seus bemóis,
com o aço do laço puro da fala e seus anzóis.
Cantá-lo só e desenvolto sem violas
a oito lavradores do sertão.
A oito vozes diversas de goianos,
pássaros de um grave acento antigo.
Rezadores de Reis que com a mão
desfiam da mesa em volta à volta longe
de serras, campos e povoados,
o sagrado que se canta na oração.
Cantar o canto a plena pura voz,
V a toda inteira vontade de cantar
Como se acaso a voz, o canto e a prece
tomassem conta de mais de meia vida
dessa gente vida afora usada e havida
no silêncio dos ofícios do lavrar.
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Uma tarde, na pequena igrejinha de Santa Filomena, entre
Catuçaba e o Bairro do Chapéu Grande, em São Luís do
Paraitinga, quando em um janeiro/fevereiro de 1985, o pesquisador
foi também ―Festeiro de Santos Reis‖.
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