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DIÁRIO DE CAMPO 

um outro olhar sobre a pessoa  

e os gestos do outro 

 
 

Eu, entre uma escrita e a outra 

 

E se a respeito disto a que damos nomes como 

folclore, cultura popular, e, agora, patrimônio cultural 

imaterial de repente pelo menos algumas coisa, alguns 

nomes, gestos, rituais, feitos e fatos,  fosse escrito de um 

outro modo? Fosse um pouco como o nosso rosto 

refletido no espelho dos rostos deles? Deles quem?  

Aqueles de quem tiramos fotos (sem fim, após a 

descoberta das máquinas digitais), de quem gravamos 

vozes (idem, depois do gravador eletrônico) e, afinal, 

escrevemos relatórios, etnografias, reportagens, artigos 

científicos e suas tantas variantes. Eu mesmo ao longo de 

um pouco mais de tirei fotografias (quase sempre com 

máquina de “filme de rolo”); gravei entrevistas e rituais 

demais (sempre com gravadores “de fita cassete”), e 

escrevi artigos e livros demais.  

No entanto andei também por outros caminhos. 

Por exemplo: comecei a ler poesia muito cedo, menino 

ainda. Afortunadamente todos os poemas daqueles anos 

se perderam. Nunca mais parei de escrever poesia.  

Comecei a “lidar” com o que até hoje chamamos 

ora de “folclore”, ora de “cultura popular”, ora com 

outros nomes que nos ajudem a esconder ou disfarçar as 

nossas incertezas, quando tinha vinte e dois anos, e fui 

trabalhar no Departamento de Animação Cultural do 

Movimento de Educação de Base, um dos “movimentos de 
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cultura popular”  dos anos sessenta1. Foi em nome do MEB 

que num fervente (nos dois sentidos da palavra) janeiro 

de 1964, realizei as minhas primeiras gravações de 

folclore. Foi um trecho de Reisado em uma área rural de 

Garanhuns, em Pernambuco. 

Ingressei em estudos de cultura popular pelo 

caminho “da militância”, como chamávamos então o que 

pensávamos estar fazendo para transformar culturas 

populares em culturas do povo  (ou vice-versa, de acordo 

com a ideologia do movimento) e, através delas, 

transformar o Brasil, a América Latina (de Cuba vinha o 

exemplo) e, se possível, o mundo. 

Mais tarde, ainda na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, e em um curso de Formação de 

Psicólogos, tive o meu primeiro contato direto com a 

antropologia. Foi através de uma inesquecível disciplina 

semestral com o professor Manoel Diegues Junior.  

Anos mais tarde abandonei a psicologia pela 

antropologia. De meu mestrado na Universidade de 

Brasília (1972/1974) em diante, não me afastei mais dela. 

Mas nunca deixei de lado “militâncias” junto a 

movimentos populares, trilhando aos tateios caminhos  

através da estreita e fecunda fronteira entre a cultura e a 

educação popular. Prova disto: hoje é uma quarta feira 

de dezembro. No domingo passado encerrei um curso de 

três finais de semana sobre cultura popular, no Instituto 

Paulo Freire.  

Tudo o que escrevi desde 1961 até hoje divide-se 

em três áreas: a literatura (sobretudo a poesia); a 

                                                 
1
 Um livro de documentos de época, indispensável, foi editado por Osmar Fávero: cultura popular e 

educação popular – memória dos anos sessenta. Originalmente publicado pela Edições Graal, é hoje 

editado através da Editora Paz e Terra. Documentos polêmicos sobre o que se pensava na época a respeito 

da cultura popular – escrita ora com iniciais em minúscula, ora com maiúsculas -  estão reunidos lá. 
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educação e a antropologia. De modo um tanto diferente 

ao costume  de alguns professores de universidade, que 

por modéstia assumida ou por receio de quebra de 

pudor profissional, evitam colocar em seus currículos (ou 

“curricula”, se em Latim) vitae tudo o que fica de fora de 

suas estritas produções profissionais, de alguns anos 

para cá comecei a colocar no meu  também as minhas 

criações de artes e outros ofícios.  

Entre fins dos anos setenta e o começos dos 

oitenta, comecei a escrever em páginas finais de minhas 

agendas de viagem (sempre viajei muito) ou de meus 

cadernos de campo, fragmentos de poemas ou de 

pequenas idéias poéticas. Enfim, algo não propriamente 

profissional, ainda que tivesse “tudo a ver” com o que eu 

estava vendo e vivendo “ali.  Em 1982 a Editora 

Brasiliense reuniu em um livro vários longos e breves 

poemas meus. Dei a ele este nome: Diário de campo – a 

antropologia como alegoria 

Algo antes de a polêmica a respeito de “o quê e 

como devem escrever os antropólogos?”  começar a ser 

objeto de diálogos, desacertos e debates aqui no Brasil, 

sempre considerei por conta própria muito limitante 

descrever e analisar algo tão vivo (e a cores), como um 

ritual ou uma festa, em uma fria e objetiva linguagem 

científica. Escrevi vários textos assim, entre livros e 

artigos.  

No entanto, ao conviver com os mais diferentes 

atores-autores de arte e cultura entre negros e 

camponeses, sobretudo em Goiás, Minas Gerais e São 

Paulo (mais tarde a Galícia, na Espanha),  sempre gostei 

de senti-los, de compreendê-los e de escrevê-los com 

uma também... outra linguagem.  
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O presente escrito contém fragmentos disto. Ele 

revela um pouco de todo este percurso ainda inacabado. 

Aqui estão, com breves e quase evitáveis comentários 

meus, alguns escritos entre poemas que falam ora da 

pessoa de um mestre de Folia de Santos Reis, ora do que 

ele e outros criam, vivem e representam quando 

convivem entre eles, ou diante de nós os seus gestos de  

prece, canto, viagem ritual ou festa.  

Diante de nós, pesquisadoras(es) de diferentes 

“áreas do saber, que “ali estamos” para  realizar algo 

diante deles, sobre eles e raramente para eles,  enquanto 

diante de nós eles vivem, entre sedas e plumas, violas e 

caixas, o que justifica tanto o nosso não saber  como eles, 

quanto o que pensamos saber e escrever sobre eles  e, 

raramente, para eles. O que me remete uma vez mais a 

um negro de outros tempos e lugares. Um  capitão de 

terno de congos, em Machado, Minas Gerais, que ao 

passar por mim (ele com viola nas mãos e apito na boca, 

eu com gravador, caderno de campo e máquina 

fotográfica), interrompeu por um momento o que 

cantava, para dizer em voz alta: “Eh, professor! Quem 

sabe dança! Quem não sabe, estuda!” Creio já haver 

escrito sobre isto em algum lugar,há muitos anos. Não 

custa recordar agora. 
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Eles - seus rostos, seus gestos, sua arte 

 

Um folião do Divino Espírito Santo no Alto Paraíba 

 

Espero que esteja vivo ainda. Dito, morador em 

Cunha, no Alto Paraíba, São Paulo. Um quase único entre 

os velhos mestres da tradicional Folia do Divino, ele 

vinha todos os anos percorrer caminhos de barro com a 

missão de “girar e pedir esmola” para a Festa do Divino 

Espírito Santo em São Luis do Paraitinga. Uma das raras 

folias do Divino a cavalo que eu conheci. Ele aparece em 

alguns momentos no filme A divina festa do povo,  de 

José Inácio Parente,  de que fiz o texto e o roteiro 

antropológico. 

 

 

Dito2  

Não que dissesse 

(mestre de congos) 

palavra alguma 

que se escrevesse. 

 

Sério e sereno 

folião de Reis 

entre os janeiros 

de seus outonos 

cantava aos santos 

como em novena. 

                                                 
2
  Alguns poemas, relidos agora, anos depois,  foram levemente retocados e, em alguns casos, mais raros, quase 

re-escritos. Ao final coloco a bibliografia em que os poemas originais podem ser encontrados. Aqui, logo após 

o poema, apenas o nome do livro, sem mais referências. 
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Homem de Cunha 

ponteava o pinho 

como se em reza 

de antigamente. 

Como num verso 

de ladainha 

meio latim  

meio caipira. 

 

Cantava quadras 

para o Divino. 

Foliava ditos 

como benditos 

de romarias 

a Aparecida. 

 

 

Falava missas 

de antigo acento, 

dessas lonjuras 

desses sertões: 

Paraitinga/Paraibuna. 

 

Vinha de longe, 

(do outro lado). 

chegava quieto 

Como se ontem. 
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Cantava lento 

com a voz em quinta 

quadras de enredo 

com que se amasse 

um deus menino. 

 

como se tudo 

fosse em presépios 

cantava preces 

em que se cresse, 

como se o hoje 

fosse um milagre. 

Como se sempre 

fosse um dezembro. 

 

 

 

Diário de campo – a antropologia como alegoria 

 

Uma Folia de Santos Reis nos fundos de Goiás 

 

Este é um dos longos poemas da série Festas na 

roça (calendário incompleto) de Diário de Campo – a 

antropologia como alegoria.  Foi escrito quando pelos 

finais dos anos setenta eu girava com a Companhia de 

Santos Reis de Americano do Brasil, entre terras de 

Mossâmedes (antiga Aldeia de São José, um aldeamento 

que a Coroa Portuguesa criou para indígenas Caiapó e 

outros).  

Eram tempos em que uma Folia de Reis 

tradicional “girava” entre a noite de 24 para 25 de 
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dezembro até a noite de 6 de janeiro, Festa de Santos 

Reis, da “entrega da folia” e de grandes emoções, 

cantorios, preces e comilanças.  

 

A lembrança de antes 

 

Foliões viageiros treze dias na estrada 

entre casa e casa tocam violas e pandeiros 

e andam e cantam a seis vozes e anúncio 

de um menino, um hebreu pobre de Belém, 

destinado a profeta e carpinteiro. 

Um messias, um deus ou um engano 

(não se sabe ao certo... foi tão longe!) 

Falam dele, de alguns bois e alguns pastores. 

Contam de anjos, mas quem viu na noite? 

Levam violões, sacolas e palhaços 

e viajam sertões com a nova de uma festa 

na roça em janeiro dia seis, na lua nova. 

 

As gentes do lugar abrem as portas, 

recebem no rancho os foliões da estrada 

e tomam nas mãos a bandeira com a estrela, 

e pela casa desfilam com ela sete preces 

e um rosário de bênçãos e pedidos. 

 

Ali se canta o acontecido de uma Judéia 

de onde são todos e até onde ninguém foi. 

Alguns choram pelos cantos, outros cantam 

enquanto as mulheres cozinham frango e milho 

e sonham com as lendas dos gestos de Maria. 

Depois do terço e depois da janta 

os jovens palmeiam na sala uma catira 

e as moças prendem brincos entre as tranças. 
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As velhas tiram um terços entre benditos 

com lentos ritos de crença e de poesia. 

À volta da mesa e à volta do terreiro 

Comem todos juntos a mesma comida, 

e entre todos se trocam bens e bênçãos. 

Solidários foliões dos fundos de Goiás 

em vigília de memórias a noite inteira. 

Aqui se diz e se crê que um deus nasceu um dia 

e um menino de novo está nascendo 

ali, aqui, então e agora... e agora é sempre. 

 

Solenes devotos roceiros de Santos Reis. 

Arautos de uma lenda sempre igual: 

“Eles viram, uma estrela e vieram vindo 

e acharam um menino na Lapinha...” 

Um conto de fadas como outro, tantos 

com bichos e bruxos, magos e pastores 

um casal e seu filho... uma promessa. 

Uma estória que se canta e rememora. 

E então tudo que foi a dor hoje é a espera 

por quem os dias de janeiro ganham nomes 

e lá “naquele tempo”,  como agora 

o inverno é de novo a primavera. 
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Os nomes – escritos sobre o outro 

 
 

Bastião Bento – folião goiano de Santos Reis 

 

Notáveis os “irmãos Bento”, do “Povo dos Bento”, 

da “nação dos Bento”de Mossâmedes, de Americano do 

Brasil. Já os conheci de cabelos brancos: Nego (?) Bento, 

Lázaro (Lazinho) Bento e Sebastião (Bastião) Bento. Havia 

outros e pelo menos cinco eram foliões de Santos Reis. 

Bastião era o mais alegre, o mais “arteiro” deles. Era 

todos também exímios “catireiros de moda antiga”.  

Num pouso de uma fazenda aconteceu que eu, aos 

pedaços de cansaço, depois de tanto haver andado por já 

mais de três dias, perguntei a Bastião Bento se não daria 

pra “arranjar um cantinho para eu dormir”, pois tudo 

indicava que a catira de depois da janta iria varar a noite.  

Ele me disse que havia conseguido com “o dono” 

um quarto em outra casa, não muito longe, com uma 

cama. Fomos juntos. Chegando lá eu vi um quarto 

grande, quase vazio, com uma antiga “cama patente” de 

solteiro, num canto. Bastião Bento me perguntou num 

repente; “professor, o senhor dorme virado pra lá ou pra 

cá?” Ainda sem saber a razão da pergunta respondi: 

“virado pra cá”, ou seja, com a cabeça na cabeceira da 

cama. Ele respondeu: “pois então eu durmo de lá pra 

cá”. E assim, tirados os sapatos, ferramos fundo sono, os 

dois juntos, “um pra lá e outro pra cá”. 
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Bastião Bento 

 

De tão longe eu venho vindo, gente! 

E nem ainda bem cheguei. 

E nem sei se fui ou vim: 

não sei bem se andei 

o tanto da promessa 

que os meus de antanho 

me fizeram um dia. 

Mas andei no giro da Folia 

e por treze dias foliei. 

Toquei viola e caixa 

E cantei pra Santos Reis. 

Cantei. Cantei!  

 

 

Agenor Martins 

Folião de Reis, Capitão Cristão das Cavalhadas de 

Catuçaba, violeiro -  

 

 

Pensava versos 

dizia eventos 

tão de repente 

como um poema 

saindo pronto 

do chão da mente. 
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Sobre seus santos: 

os “Santos Reis” 

ponteava preces 

de tal ternura 

que aquilo tudo 

a noite vinha 

e fiava, branca, 

no seu colete 

de Sete-Estrelo. 

 

Do dia treze 

ao dia seis 

largava e enxada, 

pegava a viola 

rimava versos 

aos Santos Reis. 

 

Era tão quando 

de porta em porta 

da noite ao dia 

rimando frases 

lembrando nomes 

de um sentimento 

que – ditos – ouro  

eram tão brilho 

por um momento 

na noite quente 

de seus janeiros. 

 

Mas era alegre 

falava à toa 

entre violeiros 

de outros tempos. 

como um responso. 

Como um repente. 
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Ser como eles: os Reis Magos do Oriente 

Entre pesquisas com cultura indígenas e outras, 

várias vezes antropólogos enfrentam esta estranha e tão 

humana ocorrência. Aqueles que entre um ritual, um 

canto ou um festejo representam algo e as pessoas de 

outros seres, não apenas se reconhecem 

“representando”, como um “outro do outro”, mas como 

sendo eles mesmos o momento da presença do outro. 

Não se trata de uma possessão nem nada tem a ver com 

ela. Trata-se de investir-se de um outro, não deixando de 

ser si-mesmo.  

Assim, nas folias de Santos Reis os foliões (mais 

no passado do que agora) se apresentam ora como 

“foliões de Santos Reis”. Como emissários. Como atores 

que representam agora algo passado a milhares de anos, 

em algum lugar distante. E ora se apresentam como os 

próprios Santos Reis.  

Por isto é comum a frase ritual de chegada a uma 

casa do giro ou do pouso: “Santos Reis aqui chegou”... 

 

 
Os Reis Magos 

 

Viemos viajando  

do Oriente, 

em busca de um menino 

e de uma lenda. 

Montados em camelos 

e cansaços,  

trouxemos três perguntas 

e um presente. 
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Uma estrela veio  

à nossa frente, 

e como nós – errantes: 

às vezes brilha. 

às vezes cala. 

ás vezes sente... 

 

 
Festa de Santa Cruzinha na Aldeia de Carapicuíba 

 

 

No começo de março canta-se e se dança para a Santa 

Cruz, na Aldeia de Carapicuíba, nos arredores de São 

Paulo.  A “Dança da Santa Cruz” de março repete-se em 

uma festa-com-dança algo menor, no mês de setembro: 

“Dança de Santa Cruzinha”.  Documentei-a uma vez, 

durante três longas noites, do escurecer ao amanhecer, há 

muitos anos.  

 

 
Festa de Santa Cruzinha 

 

Ao mesmo tempo dançamos três noites 

Para nosso deus e as nossas mulheres. 

Primeiro dançamos em frente de cruzes 

com violas, cabaças e pandeiros, 

e fazemos mesuras a flores de papel e a velas 

que os vizinhos da noite acendem na aldeia. 

 

Depois, com alegrias profanas giramos 

entre nós e com as nossas mulheres. 

Rodeamos os seus corpos na “roda” da dança 

e  cantamos quadras que falam de ternuras. 

Entre nós nos olhamos nos olhos com festas de falas 

e, entre pobres e velhos, humanos e feitos de barro 

somos ligeiros e sagrados, tanto quanto deuses. 
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Canto ao redor da mesa, após a ceia na casa do pouso 

da Folia 

 

Trago aqui um texto da musicóloga Yara Moreyra, 

de Goiás, sobre o “agradecimento de mesa”, ou “bendito 
de mesa”. Em Diário de Campo ele é a nota sete na 

página 76. 

 

Ainda há, finalmente, no repertório de uma folia, um 

tipo de musica – o Bendito de Mesa ou 

Agradecimento de Mesa – que deve ser classificado 

entre as Folias/Cantorias ou entre os canos do 

Terço. O Bendito de Mesa é a hora de mais 

significado na Folia, é a hora de agradecer, e não se 

aceita conversas nessa hora (depoimento de José 

Onofre leite,dito Marreco). 

Além de ser um dos momentos mais belos e solenes 

de uma Folia, o Bendito de Mesa e muito 

interessante por seu carácter coletivo. Ele e sempre 

antifonal e o número de vozes varia segundo a 

região. a Folia e o número de cantores disponíveis. 

Curiosa, porem, e a associação que o Bendito de 

Mesa faz dos dois sistemas de cantar Folias. Ele 

pode ser cantado no sistema goiano com vozes 

dobradas, ou em terças simples, como nos terços 

cantados. Mas o Bendito de Mesa pode ser também 

cantado – como o é habitualmente – num sistema 

goiano/mineiro, ou seja, com responsório do 

Embaixador e com vozes. (Yara Moreyra,  Musica nas 

Folias de Reis Mineiras em Goiás, pgs. 9 e 10). 
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Bendito de Mesa 

 

Pegar esse canto pelo chão do braço.  

Erguer a reza pelo ponto do corpo mais difícil, 

E, entanto,  parte mais acesa do rezar: 

e 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 solto, solo sem violas 

com a voz de oito lavradores do sertão. 

Oito vozes diversas de goianos, 

pássaros de um raro acento antigo 

de um cantar como se um deus viesse ouvir. 

Rezadores de Santos Reis que a seis vozes 

Desfiam da mesa em volta ao redor e longe, 

entre serras, cerrado e povoados, 

o sagrado que se canta em oração. 

Cantar o canto a plena pura voz. 

  

Cantar sem a ajuda de caixa ou violão, 

como se acaso a voz, o canto e a prece 

tomassem conta de mais de meia vida 

dessa gente de enxada, bota e foice 

acostumada em outros dias, vida agora, 

aos silêncios dos ofícios do lavrar.  
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Uma festa de Santa Cruz num canto de Ouro Preto 

 
 A Festa de Santa Cruz 

 

Vindo de longe em carro rápido em busca de outras 

minas, “o que hão de ser?” perguntaria o passante, 

aqueles clarões de fogos no meio da noite? E que ruídos 

no morrer da tarde acendem lembranças de povoados e 

vontades travessas de olhar de novo o mundo e o corpo 

das fêmeas do alto de um terraço?  

Ontem havia festa de Santa Cruz no lugar em Ouro Preto 

chamado Ponte da Barra. Que rojões sobem, rasgam o 

véu do céu e silvam no que em outras noites é o silêncio? 

As pessoas do bairro e de longe com trajes de feriado e 

gestos de sábado, as bandeirolas de quatro cores, e um 

certo ar cúmplice de quem bebeu e quer ser anjo.  

A música de duas clarinetas e a pele uniforme e mulata 

da banda roceira sobre quem um uniforme azul de anil 

dá um tom berbere ao que é de Bom Jesus dos 

Matozinhos. Alguns pés de prata calçam sandálias de 

feira e mais o cheiro no ar de perfume de açucena e o de 

pólvora e o de mijo: tudo o que é sempre igual a sempre. 

Mas nessa noite em que os anjos e os homens bebem 

juntos e trocam confidências, as pessoas fazem com um 

outro diferente coração e entre um sorvete e um soluço 

semeiam a mágica da festa nas almas do lugar.  

Quem levará a banda da leitoa a quem o frango? Quem 

acordará do sonho antes do tempo e berrará: “outra vez! 

Ah, outra vez!”? Quem, bêbado, tocará com os dedos os 

seios da moça ou, com as duas mãos, o rosto de Deus? 

Tudo é nessa noite igual a sempre e mais os fogos no 

clarão dos montes e isto é a festa e mais a vida. E os 

velhos que hoje dormem depois das onze e contam casos 

de servos e senhores, sentados – sentinelas – nos bancos 

de pedra a limo nas pontas dos dois lados da Ponte da 
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Barra. E outra vez os rojões e nunca o trabalho da pólvora 

foi tão generoso, pois aqui ele clareia a alma das casas 

velhas e o peito verde dos morros de Minas.  

Aqui, no lugar chamado Ponte da Barra em Ouro Preto, 

onde uma oculta festa aos olhos dos vivos fazia 

dançarem, entre tambores e segredos, fantasmas 

devotos de negros e congos: homens que quando 

escravos cavavam com o sangue da farpa dos dedos em 

busca do ouro deste rio. Ah, os dias de sofrer sob a brasa 

do calor de março a procura de algumas pequenas 

fagulhas brilhantes da mesma cor amarela e viva do fogo 

desta noite! Ramalhetes de luz materializada que a terra 

cria e o rio esconde. E quando achadas – raras flores de 

ouro, rosas de metal e brilho – levantam sobre os rios as 

pontes, como aqui, e semeiam o pequeno viveiro de tudo 

o que a riqueza fácil faz: pontes e cruzes de pedra, casas 

e igrejas.  

Tudo o que tem um nome e o ouro ruim batiza: sandálias 

de moças de vielas; os seus segredos, aras e altares; 

sacrários, sacrilégios; a púrpura do padre e os foguetes 

bons da noite; o mijo seco no canto ao lado do rio, a 

cerveja e, à volta da ponte, um imemorial odor de fé e 

pinga. Gestos mais do que solenes acompanhados em 

coro da palavra amém e um suave roçar contrito da mão 

no peito. Heranças do que o homem faz e a chuva lava. 

Responsórios de ontem e restos por onde agora viajam 

sob a ponte suja da praça da festa os dejetos dos vivos e 

os seus sucos. Sobras do trabalho, os seus degredos: 

restos do viver que o rio acolhe e indiferente à festa leva 

longe, entre águas sem ouro e sem segredos. 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

Um lavrador de milho e feijão no Sul de Minas 

 

O que ele me contou um dia, falando sobre folias de 

Santos Reis e, depois, sobre educação, está no prefácio 
de um livro coletivo: A questão política da educação 

popular. Depois que leu o depoimento de Ciço, colido 

em uma entrevista ao acaso, em casa de giro e pouso de 

folia de Reis no caminho entre Caldas e Andradas, no Sul 

de Minas, e arranjado por mim para uma entrevista virar 

um textos escrito, Paulo Freire passou a considerar 

Antônio Cícero de Souza  “um dos mais lúcidos 

educadores do Brasil”. Era um lavrador quase 

desconhecido e depois de nossa entrevista, numa tarde 

de janeiro, nunca mais o vi.  
 

 

Tonho Ciço 

(Antônio Cícero de Souza) 

 

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. 
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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. 

 

 

 
Lavrador do Alto Paraíba, em São Luis do Paraitinga 

 

Odilon, de Catuçaba, em São Luis do Paraitinga, não 

sabia cantar e nem dançar. De tudo o que era “festejo da 

roça” gostava apenas de ser um dos cavaleiros mouros 

das Cavalhadas de Catuçaba durante as festas do Divino 

Espírito Santo. Foi conversando horas sem fim com ele 
que escrevi boa parte do que está em A partilha da vida. 

 

 

Odilon 

 

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.  
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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. 

 

 

 
Uma mulher de canto e barro, pura arte do sertão do 

Jequitinhonha 

 

Tenho em casa alguns trabalhos de barro das mãos de 

Lira Marques. Ela canta, junto com Frei Chico (Francisco 

von der Poel) um de meus poemas do livro para crianças, 
O Jardim de todos, musicado por Josino Medina, dito 

Josino Menino, dito Josino do Norte. 

 

 
Lira Marques 

 

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. 
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Os livros de  onde saíram os poemas 
 

 

Diário de Campo – a antropologia como alegoria 

1982, Editora Brasiliense, São Paulo 

 
Os nomes – escritos sobre o outro 

1992, Editora Mercado das Letras, Campinas 
 

 

Carlos Rodrigues Brandão 

Primavera de 2010 

 

 


