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NÓS, AQUI, COMO ANTES, AGORA! 
cantata dos seres e dos povos originários1

 

 

                                         Carlos Rodrigues Brandão 
 

 

Travessia perigosa, mas é a vida.  
 Grande Sertão: Veredas, 509 

 

Nonada 

 

Nonada.  

O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: 

que situado sertão é por campos-gerais  a fora a dentro eles 

dizem, fim de rumos, terras altas demais do Urucuia... 

Então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar 

sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde 

um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com morador... 

O Urucuia vem de montões oeste.  
Grande sertão: veredas, 9. 

 

 

Nonada. Aqui começa! 
 

 

Primeiro foi o fogo2
 

 

Primeiro foi o fogo. 
Por incontáveis dias de chamas e luzes sem noites 

em uma jovem Terra incandescente que era então o sol de si mesma 

as labaredas de uma fogueira única que toda ela se acendia 

devolviam ao Sol de onde a Terra veio o seu fogo, as suas luzes. 

Tudo foi então o incêndio original que a tudo modelava 

em sua fúria de calores, onde no entanto a própria vida germinava. 

E sobre a Terra acesa entre lavas existia ainda  
o corisco do chocar dos cometas de longas caudas 

e dos meteoros vertiginosos, sonoros viajantes do espaço.  
Carruagens de pedra acesa, de metais e chamas. 

E a primeira Terra incendiada recebia a cada instante 

a visita das fúrias de um primitivo e fecundo caos dos cosmos. 
 

 

 

 

 

                                         
1 Este escrito não pode tomar a forma de um artigo oficial de livros e revistas, com resumo, palavras-chave, etc., 

justamente porque ele não é um artigo oficial para livros e revistas. Ele é uma página entre a ciência e a literatura e 

como tal não comporta atos de subserviência à ABNT.  
2 O que está em itálico é meu. O que está em tipo normal é de João Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. 
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E do fogo de uma matéria ainda sem forma e sem nomes 

o terceiro planeta depois do Sol moldava a sua primitiva figura. 

Primeiro foi o fogo e tudo incandescia aqui. 
E caminhamos hoje sobre suaves estradas de terra vermelha  

esquecidos de que muito antes elas foram rios de lavas. 
E de muito tempo atrás até hoje, cada fogueira de madeiras secas 

que mãos de mulheres e de homens acendem no meio da noite 

recriam sob as estrelas do céu ou entre as paredes de uma casa 

uma mínima memória do que foi tudo nos primeiros tempos. 

Primeiro foi o fogo!  
E tudo o que habitou depois a Terra veio dele. 
 

Fui fogo, depois de ser cinza. 

E o miolo mal do sertão residia ali, era um sol sem vazios.  
Grande sertão: veredas, 40/45 

 

 

E vieram as grandes águas 

 

E vieram então as grandes águas. Quando? Como?  
Quando e como, durante outros muitos milhões de anos 

sobre a pele ainda quente de uma Terra que aos poucos esfriava 

outros corpos celestes carregados agora de águas  
trouxeram do espaço a líquida matéria das sementes da vida? 

Pois de onde primeiro veio a fúria do fogo, veio depois a alma da água. 
E tudo o que depois foi e agora é: a água dos mares, a dos grandes rios 

e a água clara dos riachos e dos lagos, a das nuvens no alto e a das chuvas 

e mais a água dos incontáveis veios por onde flui a vida  

entre os fios dos rios interiores das plantas e dos bichos do mundo  
e também as teias das veias de nós mesmos, os seres humanos 

tudo o que há na vida foi moldado pelo fogo e semeado na água. 

Pois o que o fogo primitivo modelou, as águas primordiais animaram de vida. 
Do espaço infinito com as águas vieram as sementes de quem somos. 

E tudo o que é  vida chegou aqui na Terra veio com a poeira das estrelas. 
E toda a Terra inundou-se de águas e da espera da vida. 

E tempestades milhares de vezes mais longas do que quarenta dias e noites,  
varreram com raios e águas a pele jovem de um planeta  

que mal ainda aprendia a desenhar o perfil de seu corpo, de seu rosto. 
 

 

E de longe pedra velha  remelheja, vi. Santas águas, de vizinhas. 

Perto da água tudo é bom.  
Grande sertão: veredas: 45 

 

O senhor vê, nos Gerais longe: nuns lugares, encostando o 

ouvido no chão se escuta o barulho de fortes águas ... o senhor 

dorme sobre um rio? 

Grande sertão: veredas, 273 
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Por entre as chapadas, separando-as (ou, ás vezes, mesmo no alto, 

em depressões no meio das chapadas) há veredas. (...) A vereda é 

um Oásis. O capim é verdinho-claro, bom. As veredas são férteis. 

Cheias de animais, de pássaros. (...) As encostas que descem as 

chapadas para as veredas são em geral muito úmidas, pedregosas 

(de pedrinhas pequenas no molhado chão), porejando aguinhas: 

chamam-se resfriados. Em geral, as estradas, na região, preferem 

ou precisam de ir, por motivos óbvios, contornando as chapadas, 

pelos resfriados, de vereda em vereda. (...) Há veredas grandes e 

pequenas, compridas ou largas. Veredas como uma lagoa; como 

um brejo ou um pântano, com pântanos de onde se formam se 

vão escoando e crescendo as nascentes dos rios; com brejo grande, 

sujo, emaranhado de matagal (Marimbú); com córregos- para 

aumentar a nossa confusão. (...) Em geral, os moradores dos gerais 

ocupam as veredas, onde podem plantar roça e criar bois. São os 

veredeiros. Outros moram mesmo no alto das chapadas, perto das 

veredazinhas ou veredas altas, que, como disse, também, há nas 

chapadas: estes são geralistas, propriamente (com relação aos 

veredeiros, isto é, em oposição aos veredeiros). Mas o nome de 

geralistas propriamente ditos. Quem mora nos gerais, seja em 

vereda ou chapada, é geralista. Eu, por exemplo. Você, agora, 

também.  
JGR, Correspondência com o tradutor italiano, 40/41 

 

 

Os rios dos sertões, do cerrado 

 

Quando enfim as águas que tudo cobriam  

deixaram sobre a Terra aparecer a terra 

e os continentes um dia juntos e depois separados por entre mares 

aplainaram por toda parte o seu chão  

e mais adiante elevaram montes e montanhas, 
veio então o tempo em que as águas interiores - as que não eram de sal, 

tracejaram com mãos de geografia no solo do planeta os primeiros rios. 
Em que era de que tempo perdido na história e na memória 

terão surgido entre todos do continente que nos abriga 

estes estranhos rios que ao revés dos outros, correm para o Norte: 

O Araguaia, o Tocantins, o Xingu, o Tapajós 

e todos os que sobem do coração do cerrado aos verdes da Amazônia 

e se derramam no grande rio Amazonas,  

navegante de uma planura de florestas verdes, sem fim  
onde todas as água vindas do Sul e do Norte o rio recebe  e leva ao mar? 

E mais os outros todos, os rios que vindos das terras férteis do Sul 
sobem gerais, cerrados, sertões, e entre terras secas se entregam ao mar: 

o Mucuri, o Jequitinhonha, o São Francisco, rios mineiros. 

Rios das terras amorosas do cerrado, o “Pai das Águas”. 
O  generoso sertão-do-cerrado que, diverso da Amazônia, 

antes de devolver ao mar as águas que são dele, 
derrama as suas infinitas ramas líquidas águas sobre outras terras. 
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O senhor surja: e de  repentemente, aquela terrível água de 

largura: imensidade. A feiúra com que o São Francisco 

puxa, se moendo todo barrento vermelho, recebe para si o 

de-Janeiro, quase só um rego verde só... 

O arrojo do rio, e só aquele estrape, e o risco extenso 

d'água, de parte a parte. Alto rio... 

O rio de São Francisco – que de tão grande se comparece. 
Grande sertão: veredas, 58/59 e 460 

 

 

Entre as águas, sobre a terra, a vida 

 

Onde imaginaram que tudo era um deserto 

o território de meio ano sem chuvas e sob um sol de brazas, 
ali, onde árvores poucas, baixas, retorcidas  

e de grossas cascas à espera dos fogos de agosto, 
ali, onde uma terra sedenta depressa absorve e esconde as águas de janeiro, 

ali, onde tudo parece hostil à vida, um quase árido deserto 

eis que uma vida plural e multiforme povoa as águas, os ares e a terra. 

Com os nomes dos primeiros povos de seres humanos  

eis um sertão de cerrados e gerais povoado de sementes, plantas e frutos: 
Pequi, Caraiba, Carapiá, Catuaba, Caroba, Calunga, Araçá, Pacari 

Congonha, Cravim, Embaúba, Gabiroba, Imbirussu, Joborandi,  
Jenipapo, Mulungu, Mutamba, Macambira, Tamburil, Timbó, Tingui, 

Sucupira, Peroba, Pitanga, Quilombo, Sainguin, Massambé, Buriti 
Jurubeba, Jatobá, Genipapo, Capeba, Aroeira, Articum,  Murici. 

E entre a onça e a formiga,  a anta, a jandaia e o coati 

entre as abelhas e as emas, os bagres, as piaparas e o surubim, 
uma outra vida movente entre as águas e o vento 

povoava de asas, de pele e de pelo a imensidão do cerrado. 
Aqui, muito antes de surgirem os seres de quem somos a herança, 

primeiro viveram e se multiplicaram as árvores e as aves. 
Um longo tempo de eras e milênios em que os seres vivos anteriores 

aos que agora desaparecem num sertão que se esvai,  

aqui viveram e misturaram à terra o sêmen e o sangue de suas vidas. 
Os rios do cerrado corriam sem palavras e sem nomes, 

e apenas os sons das músicas e cantorios dos animais das matas e dos rios 

misturavam as suas vozes ao murmúrio das águas e aos silêncios da terra. 

Era então o tempo original de outras muitas vozes. 
Até quando ainda as ouviremos entre as manhãs de maio e as tardes de dezembro? 

 

Seremos capazes  de calar o que nos dizemos com palavras, e ouvir  

no coração da memória os sons daqueles tempos primeiros? 

Poderemos ainda escutar o farfalhar do vento, o estrondar dos raios 

e até o clarão de luz dos primeiros relâmpagos de fogo? 
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Saberemos ainda ouvir o batuque das chuvas sobre as madeiras das grande florestas 

e mais o alarido das aves e dos grilos no arvoredo, 

o urro das onças e o quase apalavrado dos papagaios e dos macacos? 

 

Que memória de sons de ontem lembra o tamborim dos riachos entre pedras  

e o suave rumor do fluir das águas dos rios quando em julho? 

Os sons anteriores às vozes dos homens que por infinitas luas cheias 

de outros tempos eram toda a sinfonia que se ouvia por todo o sertão,  então.  
 

 

 

 

Viemos pelo Urucuia. Rio meu de amor é o Urucuia. O chapadão 

onde tanto boi berra. Daí os gerais, com o capim verdeado...  

Ar que dá açoite de movimento, o tempo-das-águas, de chegada, 

trovoada, trovoando. 

Que é que diz o farfal das folhas? Estes gerais enormes, em ventos, 

danando em raios, e fúria, o armar  do trovão... 

O flafo do vento agarrado  nos buritis, franzido no gradeal de suas 

folha altas... 

O senhor escute o buritizal... 

Buriti quer todo o azul, e não se aparta de sua água – carece de 

espelho. 

Os dias que são passados vão indo em fila para o sertão... 

Ao que aquelas crôas de areia e as ilhas do rio, que a gente avista e 

vai guardando para trás... Tonteei as alturas. 

Antes, eu percebi a beleza daqueles pássaros, no Rio das Velhas... 

O manuelzinho-da-crôa.    
Grande sertão veredas, 58/233/235/236/237 

 

  

Um dia, os homens 

 

Foi quando um dia, chegados de outras terras  bem mais ao Norte do sertão 

um outro diferente tipo de ser veio vindo em pequenos bandos. 

Chegados de terras distantes, algumas cobertas com o manto dos gelos, 
eles eram estranhos seres de poucos pelos pelo corpo, o torso reto,  

o andar ereto sobre as duas patas de trás, os pés ligeiros,  
as mãos livres e hábeis carregando coisas, inventando artes, 

um olhar de bicho que enxerga entre as cores tudo de um outro jeito 

e a fala como nunca ouvida antes. As palavras, poucas 

mas diversas dos ruídos dos macacos e do uivar das onças-feras. 
 

E eles domavam o fogo e dele não fugiam como os bichos anteriores,  
criavam suas chamas, sopravam as suas brasas sem temor 

e ao redor do fogo se assentavam como deuses, sendo homens. 

E colocavam sobre ele as carnes dos animais que caçavam 

a poder de estranhos objetos que perfuravam o corpo da caça. 

E entre eles – as crianças, as mulheres, os homens e os velhos - 
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o que caçavam e colhiam, repartiam. E com isto inventaram a partilha 

E alguns cantavam ao som dos primeiros tambores sob o luar da lua 

e como nenhum outro ser vivo antes no cerrado, no sertão, 
uns aos outros pintavam o rosto de cores de tintas da terra, 

e entre eles e elas se davam nomes, como aos rios e às serras. 
 

Aqueles foram os primeiros homens.  

E com eles, pela primeira vez o sol, a lua, algumas estrelas 

e os rios e os lugares da vida, e os pássaros e os peixes 

ganharam  os sonoros nomes que antes não havia. 
  
O que hoje chamamos “comunidade”, entre aldeias de terra e palhas 

pela primeira vez terá existido  pelas beiras dos rios, 

ou ao redor das veredas povoadas de buritis e de araras. 
Bandos de seres primeiro errantes entre gerais e chapadas, 

e depois construtores de lugares onde um avô morria 

incontáveis luas depois de ver crescerem no mesmo chão os seus netos. 
Ali, onde anos mais tarde os netos iam dormir em covas na terra, ao lado dos avós.  

Estes foram os primeiros humanos, nossos seres ancestrais 

de cujos nomes e feitos remotos sequer sabemos 

a não ser através da frágil história gravada em pedras polidas,  
em restos de madeiras, em alguns ossos e nos mitos da tribo. 
 

 

 

Depois, os povos como nomes que lembramos 

 

Quem deu a estas montanhas, às veredas, lagoas e rios, 

quem deu aos vegetais e aos bichos destas terras os nomes 

que depois colocamos em nossos povoados e cidades? 

Quem reabriu, depois dos povos primeiros, as trilhas  

que depois foram as estradas por onde passaram nossas crianças, 
os nossos carros-de-bois, nossas tropas de burros, nossos passos? 

Quem navegou muito antes de nós sobre a pele verde do São Francisco 

em frágeis canoas de madeiras brancas ainda sem velas e motores? 

Quem deu aos lugares de agora os seus nomes primitivos: 
Arassuaí, Bocaina, Caçarema, Itamirim, Ibiracatu, Guacuí,  

Jaíba, Janaúba, Jequitaí, Pirapora, Pacuí, Paracatú, Pindaíbas?  

Eles vieram, os povos indígenas. herdeiros dos que chegaram do Norte, 
tribos de mulheres e de homens depois desaparecidos, 

ou os que em pequenas aldeias entre cercas e farrapos ainda resistem. 
Os que tiravam com as mãos o mel das abelhas nativas como eles, 

e da palmeira Buriti extraíam a palma, a fruta, a madeira, a vida. 
Bororo, Caiapó, Carajá, Xavante, Nhambiquara, Xerente, Xacriabá 

e os já extintos, e os ainda povoadores primitivos do chão do cerrado, 

os que domaram o rio e nas suas águas pescavam os peixes que comiam, 
e a que deram os nomes que até hoje repetimos. Senhores das origens. 

E antes de nós, os que  amanharam essas terras vermelhas 

e semearam as plantas de raízes, de frutos e de espigas  
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que foram depois as nossas colheitas e os nossos alimentos. 
 

Em suas línguas hoje esquecidas terão no meio da noite pronunciado 

o nome de seus deuses e outros seres do mistério e do sagrado. 
E deles terão sido nestas terras as primeiras preces e os primeiros cantos. 

Sobre o chão de palhas as suas mulheres pariam a prole 

de uma vida múltipla, que os mais velhos sonhavam ser eterna. 

Pois como imaginar que mais tarde chegariam outros homens, 

seres de pele clara, roupas escuras e armados dos trovões  
que antes, apenas dos céus caiam nas manhãs de tempestades? 

Dos índios nossas moças herdaram a cor dos olhos, a dos cabelos e a da pele. 
E sem saber suas línguas antigas, somos os seus herdeiros,  

como a terceira ou a quinta geração do milho e da mandioca, 
antes de sermos a herança dos que chegaram depois. 
  

 

 

 Os outros, nós 

 

Outros homens um dia descobriram estas terras altas dos sertões. 

E como as ondas de um mar distante, começaram a chegar. 
Seres de uma outra língua, uma outra fé, outros costumes. 

E eram mais claras as peles do corpo e a cor de alguns olhos.  

Os pobres da terra vieram a pé, descalços sob o sol sem tréguas  
ou sobre no lombo de mulas, burros e cavalos magros. 

E eles guardaram a lembrança de quando ergueram os seus primeiros povoados 

na memória dos velhos que as narraram aos netos antes de partirem. 

Os cemitérios de beira-rio acolheram os seus corpos escurecidos do sol 
por anos curvados sobre a terra das barrancas, veredas e chapadas. 
 

Aprenderam com o índios a queimar em agosto pequenas porções do campo 

e sobre as cinzas e sob a terra semeavam os grãos de feijão e milho 

de que entre janeiro e março colhiam a messe e a vida. 

Souberam levantar as suas casas toscas de barro e palhas de Buriti, 
e em pequenas comunidades sem cercas de arames e farpas 

viviam onde eram poucas as palavras que dizem: “isto é meu!” 

Assentaram cruzes e capelas rústicas com o nome de seus santos, 

e dividiam a vida entre o trabalho árduo dos homens e das mulheres 

e os raros dias de vestir o branco, rezar as novenas, cantar as folias 

passear ao redor das casas e do cruzeiro o andor do padroeiro,   

e compartir entre danças e risos a comida, a fé  e a alegria. 
 

Com as duas mãos e pequenos objetos de madeira e ferro, de palha e barro, 

souberam arrancar da terra as suas raízes e das águas os seus peixes. 
Pequenas eram as suas roças e em muito pouco elas feriam os gerais 

e os pastos de seus gados magros eram terras  livres do cerrado. 
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E vieram também homens e mulheres de pele mais escura que a dos índios 

e foram eles os negros que dos senhores escapavam e dos grilhões, 

e nos sertões do Norte, sob o segredo das florestas armaram os seus quilombos. 
Com eles vieram outros cantos e deuses, e entre o silêncio e a prece 

ergueram, como os brancos pobres, as suas comunidades de vida livre. 
Estes foram os povos que entre os rios e as chapadas 

trouxeram aos sertões, depois dos índios, a vida das comunidades do povo, 

as comunidades tradicionais, as comunidades de vidas de partilha. 
E também a eles, os pobres da terra, os sertões de dentro acolheram 

como um pai que abre a casa e os braços para receber um filho.  
 

 

Urubu? Um lugar, um baiano lugar, com as ruas e as igrejas, 

antiqüíssimo – para morarem famílias de gente. Serve meus 

pensamentos, serve (...) Aqui é Minas; lá já é Bahia? Estive nessas 

velas, velhas, altas cidades... Sertão é o sozinho. Compadre meu 

Quelemém diz: que eu sou muito do sertão? Sertão: é dentro da 

gente. 
Grande sertão: veredas: 220 

 

Eu, tantas, mesmo digo. Eu dou proteção. Eu, isto é – Deus, por 

baixos permeios... Essa não faltou também à minha mãe, quando 

eu era menino, no sertãozinho de minha terra – baixo da ponte na 

Serra das Maravilhas, no entre essa e a Serra dos Alegres, tapera 

dum sítio dito Caramujo, atrás das fontes o Verde, o Verde que 

verte no Paracatu, Perto de lá tem vila grande – que se chamou 

Alegres – o senhor vá ver. Hoje mudou nome, mudaram. Todos 

os nomes vão se alterando. É em senhas. São Romão todo não se 

chamou primeiro Vila Risonha? 

Grande sertão: veredas:  33 

 

Saiba o senhor: população de um arraial baiano, inteira, que 

marchava de mudada – homens, mulheres, as crias, os velhos, o 

padre, com seus petrechos e cruz e a imagem da igreja – tendo até 

bandinha-de-música, como vieram com todos, parecendo nação de 

maracatu! Iam para os diamantes, tão longe, eles mesmos 

dizendo: ... nos rios”...  

Rezavam, indo da miséria para a riqueza. E, pelo prazer de tomar 

parte no conforto da religião, acompanhamos esse até na Vila da 

Pedra-de-Amolar. Lá venta é da bando do poente, no tempo-das-

águas, na seca, o vento vem deste rumo daqui, O cortejo dos 

baianos dava parecença com uma festa. No sertão, até enterro 

simples é festa 

Grande sertão: veredas, 44 
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“Ossenhor utúrge, mestre. Não temos costume... Não temos 

costume... Que estamos resguardando essas estradas... Ossenhor é 

grande chefe, dando sua placença. Ossenhor é vossensenhoria? ... 

Mas povoado da gente é o Pubo – que traslada do brejão, ossenhor 

com os seus passaram perto de lá, valor distante meia-légua. As 

mulheres ficaram cuidando, cuidando... A gente viemos no 

Greminhá. Faz três dias. 
Grande sertão: Veredas: 74 

 

 

A invasão do poder da morte 

 

Os senhores de terras chegaram como chegam, no alto de cavalos  
e armados de poderes de papel e armas de fogo.  

Com eles voltou a era do fogo. 

Os ricos derrubaram matas, secaram lagoas e abriram terras de fazendas 

pastos sem fim no corpo dos gerais, onde bois valiam mais do que homens. 

E os que vieram do Sul, senhores de terra e de servos  
inventaram o ganho e o lucro, onde antes havia a troca e a partilha, 

e as redes da ganância pescavam em excesso os filhotes dos peixes. 
E para redobrar os ganhos das lavouras, envenenaram as águas dos rios 

e quando os tantos peixes morriam e o rio murchava  

chamavam as mortes que semeavam de... “progresso”. 
E nos olhavam, as redes vazias, as mãos vazias, a alma ressecada 

e nos diziam do alto de suas máquinas: “vocês são o atraso”. 
E lá onde por milhões de janeiros e julhos havia por toda a parte 

a resistente e colorida multiforme vida do cerrado, do sertão 

salpicado de veredas verdejantes, ninhos da vida e do afeto, 

eles derrubaram as árvores que guardam as águas da chuva 

e entre raízes profundas as fazem descer ao coração da terra. 
 

E mal as últimas cinzas dos fogos que acendiam,  

se apagavam como lágrimas de pó sobre o chão seco, 
eles semeavam nos desertos que criavam a soja e o eucalipto, 

e vagando solitários senhores entre desertos verdes de ilusória vida, 
eles de longe viam as nossas pequenas roças de milho e melancias, 

de feijão, mandioca, mamão, amendoim e algodão 

e da estrada nos bradavam: “o tempo de vocês já não é mais!” 

E sobre e sob a terra onde nossos ancestrais com as mãos em concha 

colocavam as sementes da vida de que se nutriam as suas vidas, 
eles atiravam os pós e os líquidos de venenos sinistros 

onde a imagem de uma caveira sobre dois ossos figurava o mal que havia dentro. 
Semeadores da morte, do ganho injusto, do lucro e do deserto, 

eles passavam sem parar ao lado de nossas aldeias de palhas 

e nos gritavam: “o que resta de vocês também logo vai ter fim!” 

E a vida que era viva, começou a morrer a sua própria morte. 
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Não somos o passado,  somos a Vida, agora! 
 

Não somos o passado, o ontem, o atraso,  
os que não souberam ser “progresso” 

e nunca aprenderam as leis da ganância  
e do mercado do mundo dos negócios. 
 

Somos seres da vida e da partilha,  

somos os que com as mãos cavam a terra 

e entre os braços e não com máquinas  

carregam sob o céu  as espigas e os grãos. 
Somos a memória de um tempo  

antes do “negócio” que devorou o “agro”, 
e se arvora de “agronegócio” e nos encerra 

entre a cerca de seu gado e o rio de nossas vidas. 
 

Não somos comunidades tradicionais 

porque paramos num tempo antes do deserto 

em que eles, senhores da pressa, transformaram o sertão. 
Somos quem somos porque vivemos o tempo solidário 

do trabalho amoroso com a terra, da troca e da partilha. 
Somos os que estavam quando eles chegaram  

com armas, artimanhas, venenos, cercas  e fogos. 
 

Habitantes de aldeias de índios, de quilombos de negros 

de comunidades de brancos e de mestiços pobres,  

de acampamentos de lona preta entre a cerca e a estrada,  
de assentamentos de nossas lutas pela reforma agrária, 

somos aqueles que desde os povoados de palhas em que vivemos 

ainda resistimos e resistiremos, porque vivemos no que criamos 

e sobrevivemos cercado pelo que ao redor de nossas casas 

os senhores da terra cercam, secam  e destroem. 
 

Somos aqueles que ao contrário deles, os senhores, sonhamos e dizemos 

que aqui no sertão, no cerrado, nos gerais, 
não devem ser as máquinas, a solidão dos desertos,  

as famílias dos povos expulsos vagando pelas estradas de terra 

o que existe e o que deve existir em “novos tempos”.  
 

Algo existe aqui? Perguntamos. E ante deles temos a resposta: 

EXISTE É O HOMEM HUMANO – TRAVESSIA.  
 
Grande sertão: veredas, 460 

 

 
Começado na cidade de Tandil, na Argentina, em 10 de abril de 2014 
Terminado em pleno Domingo da Páscoa, 20 de abril de 2014 
na Rosa dos Ventos, em Caldas, no Sul de Minas. 

Carlos  Rodrigues Brandão 


