
 

A PESSOA POVO1 
 
Carlos Rodrigues Brandão 

 

E se a respeito disto a que damos nomes como cultura 

popular, e suas tantas variantes e plurais, de repente algo fosse 

escrito às avessas? Em geral vamos a “eles”, estamos “entre eles” e 

“os” pesquisamos, investigamos, registramos, gravamos, 

fotografamos, etc. De algum tempo para cá aprendemos (tarde, 

mas ainda a tempo) que por detrás do folclore e adiante do 

folclorista existe a pessoa do criador do que o folclore (também 

com suas variantes e plurais) cria e o folclorista, o antropólogo, o 

pesquisador de folclore, de culturas populares e, hoje, de 

patrimônios culturais (materiais e imateriais) investiga, registra, 

documenta, descreve, analisa, etc. 

Escrevemos sobre “eles” e deixamos que eles se falem 

através “de nós” e, de modo geral, para usos (também no plural)  

“entre nós”. em uma coletânea sumária reúno aqui alguma dessas 

pessoas inesquecíveis.  
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Homens e mulheres  da fé, da crença do rito e da religião 
 

 

 

 

Bastião Bento 

do “povo dos Bentos”em Goiás: foliões de Santos Reis 

em Mossâmedes, Goiás) 

 

 

De tão longe eu venho vindo    

gente... e nem bem cheguei. 

E não sei se fui ou vim: 

Nem sei se andei   

o tanto da promessa   

que os meus de antanho  

me fizeram um dia. 

Mas cantei pra Santos Reis:  

cantei!  Cantei! 

 

 

Dito 

(Benedito, vindo de Cunha) 

 

Não que dissesse   

(mestre de congos)   

palavra alguma   

que se escrevesse. 

Sério e sereno 

(folião de Reis)   

homem de Cunha    

ponteava o pinho  

como uma reza   

como num Credo. 

Cantava versos    

foliava ditos   

falava missas   

de antigo acento   



dessas lonjuras.   

Vinha de longe   

(do outro lado)  

 chegava quieto   

como se ontem.  

Cantava lento   

com voz em quinta   

quadras de enredo  

com que se amasse    

e em que se cresse. 

 

 

 

 

Agenor 

(da Cachoeirinha) 

 

Pensava versos    

dizia feitos   

tão de repente   

como um poema   

saindo pronto  

do chão da mente.  

Sobre seus santos   

ponteava preces  

de tal ternura   

que aquilo tudo   

a noite vinha   

e fiava lindo  

no seu colete   

de Sete-Estrelo.  

Do dia treze   

ao dia seis   

cantava versos   

pra Santos Reis.   

Era tão quando   

e rimava frases   

pensando nomes   



de um sentimento    

que – ditos – ouro   

eram tal brilho    

por um momento.   

 

Mas era alegre    

falava à toa   

entre violeiros    

como um responso  

como um repente. 

 

 

 

Outras gente dos mundos do povo 

 

Tonho Ciço 

(Antônio Cícero de Souza, lavrador de Minas) 

 

 

Não são muitos os maios da vida 

quando um vivente pode se assentar 

na beirada da noite e do silêncio 

enquanto a toalha do rio espelha a lua 

e navega um veleiro de meninos 

entre matos de ingás e gameleiras. 

Não são muitos os minutos de um homem 

saído do trabalho das sementeiras 

para enrolar no feixe dos dedos 

um cigarro manso de palha seca de milho. 

Deixai-me portanto, Bom Jesus dos Perdões 

ficar por aqui remoendo os meus mortos 

pelo menos enquanto a fumaça da brasa 

ainda cria no ar de maio nuvenzinhas de conto 

que o vento dos montes toca e a noite embala. 

Véus de fogo nunca tão densos, tão escuros 

como os fumos que um homem velho como eu 

acende e faz subir dos fogos do coração. 

 



 

partir 

Cora Coralina 

 

 

 

Já não faz mais doces 

e segredava: sou doceira, 

a poesia é só o acaso. 

Tinham pouco açúcar e eram doces 

e esse, dizia, é o meu segredo. 

Já não andava nas ruas da cidade 

as pedras cansavam os pés, eram aventuras 

de antes, e do mundo baste o seu quintal 

de figos e mamões, milho e memórias. 

Houve um tempo quando o rio Vermelho 

tinha ouro, peixes e águas limpas. 

Hoje, do que vale olhar pela janela? 

Há dentro dos olhos uma paisagem e é mais bela. 

Já quase não escrevia, gastou o rol das rimas 

e sonhava ser sábia em silêncio. 

Quando a morte veio um outro dia estava pronta  

como quem tira do forno o doce 

apaga a vela, põe no ombro o xale 

e abre a porta e sai  e vai embora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manoelzão 

(no Andrequicé, poucos meses antes de ir aboiar em outros 

campos) 

 

A tralha pendurada   

na parede. Guiei boiada   

desde que era gente. 

Alarguei sertões   

com a minha tropa  

e chamei trovões    

com o meu repente:  e 

h boi!  eh  boi!  eh  boi!   

Agora – velho – eu sei: 

o melhor caminho    

mano, é o que já foi.  

 

 

 

 

Odilon 

(vindo do Pinga) 

 

Plantava alho   

colhia milho.   

Falava alto   

como um arauto.  

Mesma da morte  

gritava o nome   

simples – sem medo.   

Aos sete ventos   

alardeava  

tanto o pregão  

quanto o segredo.  

Plantava milho 

colhia alho.  

Lavrava a terra   

como se um filho.  



Falava estrondos   

gostava pouco   

de achar-se mudo   

no espelho opaco   

do seu silêncio. 

Achava aquilo    

como se fosse   

o lado amargo   

e entristecido  

dos sete meses  

do seu degredo. 

 

 

 

 

 

Lira Marques 

(em algum lugar do Jequitinhonha) 

 

Colhia com as duas mãos 

o barro da vereda   

como quem semeia o milho.   

Depois modelava rostos  

no fundo do quintal   

como quem molda um filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marcolino 

(já velho, no Sertão do Palmital) 

 

Era um sábio  

de certeiras profecias.   

Falava: vai chover!  

quando chovia   

Tinha poderes.   

Às seis horas  

da manhã dizia:  

venha o sol. Venha!   

E ele nascia. 

 

 

João Braço 

(no Mendanha, beiras de Diamantina) 

 

Lavrei diamante  

uma vida e meia  

inteira. 

Ganhei esta pele suja  

e este sangue  

na lama da peneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Manoelzão 

(no Andrequicé, poucos meses antes de ir aboiar em outros 

campos) 

 

A tralha pendurada   

na parede. Guiei boiada   

desde que era gente. 

Alarguei sertões   

com a minha tropa  

e chamei trovões    

com o meu repente:  e 

eh  boi!  eh  boi!  eh  boi!   

Agora – velho – eu sei: 

o melhor caminho    

mano, é o que já foi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


