
O TRABALHO COMO FESTA 

algumas imagens e algumas palavras sobre o trabalho 

camponês acompanhado de canto e festa 
  

                                                               Carlos Rodrigues Brandão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta versão “nas nuvens”   

este escrito, que foi antes um livro 

um capítulo de livro, um artigo  

ou um outro qualquer texto, 

 pode ser acessado, lido e utilizado  

de forma livre, solidária e gratuita. 

Outros escritos meus  

podem ser acessados em 

www.apartilhadavida.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apartilhadavida.com.br/


2 

 

 

o trabalho e a festa 

 

Quase sempre separamos os dois momentos. Fazemos isto 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 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 melhor sátira do trabalho operário. 

Outra coisa é a festa, mesmo quando “dê trabalho” prepara-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,  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, uma diferença simples e quase romântica estaria dizer que, pelo 

menos para o caso de trabalho rural, o trabalho gera os frutos da terra, e a festa 

camponesa celebra os seres, humanos, 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 não-trabalho 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 

separados, 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.  

Houve 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 as lógicas de suas relações sociais e aí, como diria Marcel Mauss 
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em uma das mais belas passagens do Ensaio sobre a dádiva,  “tudo são misturas. 

Misturam-se as almas com as coisas... 

 

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 troca1.  

 

Estamos acostumados com a seqüência 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 não-convidados, pois nestas festas rurais “vem 

quem quer”) um festivo almoço. E tal como na passagem de um dos evangelhos: 

comeram todos e repetiram, e ainda sobraram muitas panelas cheias. 

 

 

 

                                                 
1 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. 
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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 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. 

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 

retribuição2. 

 

Há muitos anos fotografei e gravei pequenos mutirões de mulheres 

fiandeiras no interior de Goiás. Reunidas em um mesmo “terreiro” de uma casa 

rural, e repartidas entre as diversas atividades do ofício – desencaroçar, cardar, 

fiar, tingir e tecer – elas cantavam. Cantavam ora em solo, uma só, em geral, uma 
                                                 
2  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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das mais velhas. Cantavam em duplas, outras vezes. E cantavam em grupos 

maiores, em outras. 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 chama “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 (uma mãe fiandeira e suas filhas), a dimensão de um trabalho-festa, de 

uma ação produtiva, mas entretecida de um clima socioafetivo que faz interagirem 

as duas dimensões do trabalho que estamos tratando aqui. Uma relação entre 

pessoas e coisas, em outros momentos regida por princípios produtivos de eficácia 

e regida pelo estrito cumprimento de tarefas, torna-se 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 sentidos, através não tanto do 

que se produz -  colchas de algodão rústico – mas através do como se produz. 

 

traição, “treição” - a surpresa da ajuda 

 

Uma forma curiosa e hoje bastante rara de ajuda mútua e de trabalho 

vivido como festejo, ocorria com freqüência 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 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 precisava 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.  
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A diferença entre esta modalidade de ajuda mútua, de mutirão, e as 

outras, bastante mais freqüentes, é que o próprio “dono do serviço” não toma a 

iniciativa de convocar parceiros, parentes e/ou vizinhos. Ele recebe em sua casa, 

em um clima de surpresa e festa,  os trabalhadores do mutirão. E mesmo que por 

ventura ele saiba o que vai acontecer, ele deve representar o papel de quem de 

nada sabe. 

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”. 

 

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. Almoiçam ali pelas 10 
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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 o 

arrasta-pés com marchas e sambas “carnavalistas”. O arremate 

da traição, isto é, a dança, vai até o dealbar do domingo3.  

 

De modo geral os “treiçoêros” se reúnem em algum lugar antes 

combinado e não muito longe da casa do “traiçoado”.  Chegam lá em silêncio, pela 

madrugada. Levam com eles, ademais dos  instrumentos 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. 

Diante da porta da casa começam a cantar anunciando a chegada e 

conclamando as pessoas que dormem a que acordem e venham abrir a porta. Um 

exemplo simples colhido por mim em Itauçu, em Goiás, há muitos anos.  

 

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) 

 

Senhora dona da casa 

Cinturinha de retrós, 

Entra pra porta pra dentro 

Vai coar café pra nós. 

 

Eu vim aqui... 

 

 

                                                 
3 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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Senhora dona da casa 

Seus pezinho merece tudo, 

Merece meia de seda 

Sapatinho de veludo. 

 

Eu vim aqui...4 

 

Fiz uma breve síntese. O “cantorio de chegada” pode ser 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”, que anuncia a surpresa do mutirão a ser 

iniciado ao romper do dia. E cantam, finalmente, pedindo para  entrarem na casa e 

serem servidos de café e, em algumas vezes, “da boa pinga”.   

É raro que os “treiçoeiros” cheguem cedo, 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. Alguns poucos poderão aproveitar as horas até o amanhecer 

para descansar para dormir em algum canto da casa. Ou outros, a maioria, quase 

sempre, formam rodas de algum cantorio de viola ou uma, duas mesas de truco. 

Amanhece o dia e, ainda em clima de pequena festa, a família do dono 

e a equipe do mutirão sai para o dia de trabalho. Ele pode ser uma “limpa de 

pasto”, uma “capina de lavoura” ou, mais raro, uma colheita atrasada. Quando 

poucos, formam uma linha de trabalho e, sob as ordens do “dono do serviço”, o 

“traiçoado” ou do “chefe dos treiçoeiros”, em geral aquele 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, algumas dezenas, 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 em termos de 

qual delas termina uma seqüência do “serviço” mais depressa.  

Trabalha-se de verdade, mas com a diferença de que o clima é 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  

                                                 
4 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 “treiçoêros”, de acompanhamento 
do trabalho e de final do dia de “serviço”. 
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parentas e/ou vizinhas, preparam o “almoço dos homens”. Em um dia de “eito” 

costuma-se parar para um almoço e este é o momento em que novas rodas de 

cantorio de improviso ou de mesas de truco se formem novamente. Havia, mais no 

passado do que agora, casos em que a equipe de trabalho jantava na casa do 

“dono do serviço” após o mutirão. Era quando era costume uma noitada alegre e 

brincalhona antes e depois da comida”, e em Minas Gerais e, mais ainda, em 

Goiás, uma dança de Catira seria quase indispensável. 

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. Um outro exemplo poderia 

bem ilustrar isto.  

O momento do final do “dia do serviço’ no mutirão e o retorno à casa do 

“dono”,  costumava ser ritualizada e jocosa. Ao final do trabalho os homens do 

mutirão primeiro cantavam trovas anunciando a hora da volta à casa do “dono”. 

 

Lá evai o sol entrando 

Por cima da mataria 

Acabou seu mutirão 

Com prazer e alegria5 

 

Algumas vezes os “treiçoêros” formam a seguir um quadrado com 

quatro enxadas ou foices. Dentro dele vai, caminho afora, o “dono do serviço”. 

Algumas outras trovas, também à capela costumavam então ser entoadas pelos 

treiçoêros”. De modo geral elas falam de um “patrão preso” e que somente será 

solto depois de distribuir entre todos uma generosa oferta da “boa pinga”.  

 

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 

                                                 
5 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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Dá pinga primeiro. 

 

Não é difícil compreender que o trabalho-ritual de um dia de serviço 

voluntário no mutirão tradicional envolve vários momentos também típicos de  uma 

“chegada”  de um grupo festivo e  cerimonial em uma casa, no mundo camponês, 

como, por exemplo, as chegadas em locais de “giro”  ou de “pouso” em um Folia 

de Santos Reis, ou de uma Folia do Divino Espírito Santo. Envolve uma chegada 

festiva e ritualmente cantada (de surpresa ou não); um cantorio de anúncio da 

chegada e de pedido de ingresso na propriedade rural e, depois, no interior da 

casa; cantorios ou gestos de acolhida pelos donos aos chegantes; a oferta festiva 

de alimentos; brincadeiras rituais, jogos de truco, dança de catira; orações 

coletivas e tradicionais; algumas cerimônias, com ou sem “cantorios”, de 

despedida. 

A diferença entre o mutirão (com ou sem “traição”) é que mesmo 

quando haja bastante trabalho de homens e 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 pelo código local de trocas de bens, serviços e sentidos, a pessoas da 

casa, ao grupo ritual ou mesmo 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.   

 

O brão – trabalhar cantando 

 

Em algumas hoje raras regiões do Brasil, o trabalho solidário realizado sob 

a forma de adjutórios ou de mutirões, é acompanhado de cantos. Temos então 

esta diferença. Em algumas modalidades mais freqüentes, 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. 

Alguns mutirões entremeados de cantos de brão  ainda ocorrem pelo 

menos na região do Alto Paraíba, na Serra do Mar, em São Paulo. Não há neles 

uma chegada de surpresa, como nos mutirões de “treição”. Ao contrário, a 

iniciativa de convite parte do “dono do serviço”, quase sempre um pequeno 

fazendeiro ou um sitiante, o que é mais comum ainda. 



11 

 

Participei de alguns destes mutirões com “cantorio de brão”, dois deles no 

município de São Luis do Paraitinga e um outro em Lagoinha. Em todos os casos 

foram mutirões com uma grande participação de vizinhos de perto, ou de parentes 

e de amigos vindos não raro de outros distantes bairros rurais. Todos eles foram 

mutirões de “bateção de pastos”. Serviços coletivos de “limpa de pastos”. 

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, os “empenados”. Há, 

como em outros casos, 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”. 

Grupos de homens que vão chegando sobem morros em direção aos 

pastos onde o “serviço” deverá ser realizado, após as saudações alegremente 

exageradas aos donos da casa e a outros parceiros do trabalho. Num mutirão no 

bairro de Santa Cruz do Rio Abaixo, em São Luis do Paraitinga, reuniram-se mais 

de cento e vinte homens para o mutirão. É costume que linhas de trabalho sejam 

formadas e, assim, os parceiros avançam juntos, pasto afora e morro acima. 

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 um cavalo, com dois botijões de leite, um a cada lado da 

montaria, quase cheios da “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. 

Trabalhando em linhas, alguns parceiros do mutirão ficam juntos, lado a 

lado. E então começa 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 sem instrumentos, 

a capela. Cantam alto para que os escutem os de perto e também os longe. Após 

alguns instantes de silêncio uma outra dupla 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 o final da outras. 

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, na verdade, um 
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diálogo cantado. As duplas cantam umas para as outras, muitas vezes dizendo os 

nomes das pessoas presentes a quem o canto se dirige. Sendo um diálogo, ele é 

também um desafio. Não um desafio de habilidades de improviso, como nos do 

Nordeste ou no Cururu de São Paulo.  

O brão é um diálogo entre duplas e entre todos os presentes, através das 

duplas de cantadores, porque é também um enigma. 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 divide-se em duas 

partes. A parte inicial é um improviso e é comum que os dois que cantam 

combinem antes os versos da primeira parte. A segunda parte é fixa, repete-se 

sempre como um refrão, logo após o final do cantorio da primeira parte, e vale 

como uma assinatura de cada dupla. O que cada dupla canta pode iniciar uma 

“linha do brão”. O que as outras cantam pode ser também  “uma linha”, ou pode 

ser uma pergunta musicada, para que a dupla que propôs a linha, cantando o 

começo de um enigma, forneça mais detalhes. 

Dou um curioso exemplo do mesmo mutirão de Santa Cruz do Rio Abaixo. 

Como disse antes, quase todos os parceiros chegantes traziam suas foices, os 

seus empenados. Por algum motivo alguns, raros, chegavam sem eles 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. 

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 destes que requerem 

um tipo especial de caneta. Assim mesmo os dois 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 palavras de ânimo. E 

logo em seguida uma das duplas começou a cantar uma “linha” em que a metáfora 

do tema era uma boiada que eles tinham na fazenda. E nesta boiada tinha dois 

“boizinhos emparelhados” que diferiam de todos os outros. 

Logo em seguida iniciou-se uma troca de perguntas e de respostas 

cantadas em torno ao assunto. Os que perguntavam cantando, pediam mais dados 

sobre os “boiecos” e anunciavam o seu desejo de comprá-los ou de trocá-los por 

outros, “breganhando” animais. Durante as horas e horas do mutirão em Santa 

Cruz do Rio Abaixo alternaram-se perguntas e respostas, propostas e contra-

propostas. E nenhuma das duplas conseguiu adivinha, cantando, o enigma. Ou 
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seja, nenhuma delas conseguiu “desmanchar a linha”. É dito em todo o Alto 

Paraíba que algumas “linhas” e os seus enigmas passam de um mutirão a outro, 

com meses de distância, sem serem “desmanchadas”. 

 

Assim se canta: 

 

(parte de improviso) 

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! 

 

(parte fixa – refrão) 

 

Morena dos olhos pretos 

Cinturinha de boneca 

Por causa desta morena 

Eu estou levando a breca. 

 

(parte de improviso) 

 

Ai amigo Geraldo Coelho 

Geraldo Coelho. 

O que nós tem pra escolher? 

Pra escolher? 

Eu quero fazer esta breganha 

Esta breganha, 

Antes do escurecer, 

Ai, ai, ai! 

 

(refrão) 

 

No sertão adonde eu moro 

Aonde os passarinhos pia. 
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Ai, morena, 

Não tenho mais alegria! 

 

(outros refrões costumeiros) 

 

Quando for pra mim morrer 

Não quero choro e nem vela. 

Só quero no meu caixão uma florzinha amarela 

Gravada com o nome dela. 

 

Catirina, oi Catirina 

Saudade de você, menina! 

 

 E assim se trabalha e assim se canta durante todo o dia. Algum as vezes 

o Brão, agora acompanhado de ditos e de brincadeiras do que não cantam e 

escutam, não cessa nem durante as pausas alegres e festivas de almoço e 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 sobre a terra, armados de “empenados”, cantavam e ouviam os 

sons e os ecos de longos e dolentes cantorio de brão, cantados em duplas, a uma 

pura voz camponesa que levava longe, morro acima, pasto adiante, algumas letras 

sempre singelas e belas na sua simplicidade rústica. A mesma que vi sempre 

acompanhando as roupas, os gestos e as falas da “gente do mutirão”. 

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, 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 difícil 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 freqüentes as trocas solidárias de produtos por produtos (as 

diferentes modalidades de escambo) e as reciprocidades de trabalho por trabalho. 
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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. 

... 

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 iminente6. 

 

                                                 
6 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 Luis do Paraitinga. O que ele 
descreve é uma forma variante do cantorio de brão que descrevi aqui.   
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Seja nos domínios do sagrado e da vida religiosa, seja nos 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. 

No mesmo livro que nos acompanhou até aqui, Marcel Mauss reclamava, 

há mais de cem anos, um esvasiar-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 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. 

... 
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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 comércio7  

  

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 pela 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 contra-parte, 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 um igual “favor” quando solicitado. Pode ser uma 

iniciativa de outros e, então, uma “surpresa” para o “dono”. Ele pode envolver uma 

                                                 
7 Está nas páginas 312 e 313 do mesmo livro: Sociologia e antropologia. 



18 

 

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 

bóia” 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 

qu sempre foi um princípio esempre o será: sair de si, dar, de 

maneira livre e obrigatória; não há risco de nos enganarmos. Um 

belo provérbio maori diz: 
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Ko Martu kai atu 

Ko Maru kai ma 

Ka ngohe ngohe. 

 

“Dá tudo quanto tomas, tudo estará muito bem”.8  
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