
 

MEU NOME É 

MULHERES E HOMENS DOS MUNDOS DO CAMPO E DO 

SERTÃO  

SEUS NOMES, SEUS GESTOS, SEUS ROSTOS 

(uma antropologia com nomes e poesia) 

 

Carlos Rodrigues Brandão 

 

 

 

 

 

 

Três irmãos Bento, de Goiás 

(lavradores do sertão, dois vivos e um morto) 

 

 

Quim Bento 

 

não sei na lembrança o nome  

dos cantos por onde andei.  

Sei, no coração, dizer o nome  

das coisas que nunca vi.  

E essa é a minha maior sabedoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bastião Bento 

 

Sabia lavrar uma roça de tudo  

e curar dos bichos qualquer coisa.  

Foi carapina meia vida  

e é o melhor fazedor de cercas de curral. 

Durante o dia maneja os sete instrumentos  

da orquestra do trabalho. 

Foi gerente de Companhia de Santos Reis  

e mestre nos ofícios de Folia.  

Era sábio e manso e nas terras  

de Mossâmedes e pelas fazendas  

por onde passavam os devotos foliões  

deixava no ar uma estranha espécie  

de amor roceiro que nunca ninguém  

soube dizer de onde vinha. 

 

 

Nego Bento 

 

Lavrador do arraial de Americano do Brasil  

foi um dia o catireiro mais nobre  

dos sertões do Mato Grosso Goiano.  

Morto, terá esquecido sons que fabricou  

a vida inteira: toques de viola,  

batidos roceiros do palmas e de pés?  

E na alegria de quando de novo se armam  

nas noites de janeiro os pousos ―dos Três Reis‖,  

recordarão os companheiros da Companhia  

esse que foi o mais alteado entre os nomes  

dos cantadores goianos de catira? 

 



 

 

Percival Moreira 

(lavrador, compositor e violeiro) 

 

Ponteio na viola o pesar da terra. 

Mas faz muitos anos esqueci canções de amor. 

Fui moço e cantava modas e toadas  

dos amores das moças do sertão.  

Mas a romaria dos homens desvalidos  

expulsos dos povoados  pobres  

onde os homens enterravam 

em dezembro as sementes do arroz 

e em março os corpos de seus mortos  

invadiu minhas rimas e o tom do meu cantar.
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1 Trecho de carta que ele escreveu outro dia:“Eu continuo com a viola nos braços e a boca aberta, um 

caderninho em cima da perna, a canetinha sobre ele, rimando o desemprego e a vida dura e triste da nossa 

gente. Quando não se tem o que fazer, se tem muito o que escrever” (26 de novembro de 1981). 
 



 

Dois camponeses mortos no sertão 

 

 

Gringo 

em Conceição do Araguaia 

 

Ninguém imagina que Gringo  

seja o nome de um lavrador  

do Norte. Um militante da luta  

dos posseiros armados de armas  

e bandeiras no Sul do Pará.  

Mas também ninguém espera  

que um mestre de todos como ele  

pudesse morrer um dia  

em Araguaína, no sertão de Goiás,  

onde as praias do rio são  

sem fim e as areias claras,  

com duas balas semeadas  

nos sulcos das costas.  

Morrer sem tempo de ver sequer  

a cara dos jagunços, peões pagos  

com a sobra dos ganhos do capital.
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2
  José de Souza Martins dedica Expropriação e Violência à memória do Gringo: 

 “À memória de Raimundo Ferreira Lima, o Gringo, carpinteiro e lavrador, agente de pastoral na 

vila de Itaipava (Baixo Araguaia), candidato da oposição sindical à presidência do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia (Pará), assassinado por pistoleiros na manhã de 29 de 

maio de 1980 em Araguaína (Goiás)”- (7). 



 

Tião 

em Itapirapuã 

 

 

Companheiro de luta enxada e viola,  

Tião morreu em setembro, de manhã.  

Militante que fora vida afora  

não morreu de bala como o Gringo  

um pouco antes,  um pouco mais ao Norte.  

Lavrador goiano morreu de ―mal de Chagas‖  

bala que o povo da roça  

carrega nos escuros do corpo.  

 

Violeiro, faz tempo que perdera  

a regra da força de cantar  

Manso lavrador de arroz e milho,  

piedoso guerreiro goiano, usava óculos  

e escrevia — coisa rara — a lápis  

com letra boa, a trova das canções  

que aprendemos a cantar ―na caminhada‖.  

Lavrador, militante de viola em punho,  

morreu cedo a morte de pobre,  

um dia em setembro de manhã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dois sertanejos de Minas 

 

 

 

Manuelzão 

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: 

eh boi! eh boi! eh boi!  

Agora – velho – eu sei: 

o melhor caminho  

mano, é o que já foi. 

 

 

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. 

 

 



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. 

 

 

Três viventes do alto Paraíba 

 

Dito 

Benedito, violeiro e folião, 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. 

 

 

Odilon 

Do Bairro do Pinga 

 

Plantava alho 

colhia milho, 

Falava alto 

como um arauto. 

Mesmo 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. 

 

 

 

Agenor Martins 

do Bairro 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. 

 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

As mulheres do caminhão de turma 

situações proletárias de corpo e roupa 

Itapira 

para Verena3 

 

 

Viver onde a vida é tão rapina. 

 

No corte bruto da cana queimada de antevéspera  

as mulheres-do-caminhão-de-turma se cobrem de tal modo 

de sapato de homem, chapéu, calça, camisa e saia grossa,  

que da pessoa visível da mulher trabalhadora 

fica de fora apenas a frágil força-de-trabalho. Em fila,  

na longa linha viva da pequena multidão de gente igual  

ali, sem nome e cara avançando como em uma guerra  

a golpes certeiros de facão canavial adentro. 

 

os pés calçam congas iguais de lona azul-marinho  

de tal sorte que o tênis barato, pensado um dia para o lazer,  

protege o pé e o passo mudo da mulher-volante. 

Algumas aproveitam meias usadas de três por quatro  

por dentro de onde enfiam a calça rota  

para que do chão do pé ao meio da cintura  

                                                 
3 “Entre seis e sete da manhã, estradas interioranas do Estado de São Paulo são cruzadas em todos os 

sentidos por caminhões em melhor ou pior estado de conservação, cheios de gente ou em vias de recolher 

grupos de pessoas postadas ao lado das estradas, que esperam ser levadas ao trabalho. Os homens vestem 

calças desgastadas e camisas rasgadas; as mulheres, calças, saias, duas camisas, uma sobre a outra, lenços 

amarrados na cabeça, escondendo boa parte de suas faces, e um grande chapéu de palha. Todos carregam 

uma espécie de mochila que contém sua comida, um pedaço de plástico para o caso de chuva e uma lima 

para afiar sua enxada” (Verena Martinez-Alier, As mulheres do caminhão de turma, 60). 
“Ser pobre, trabalhar com enxada „é o serviço mais relaxado, o pior serviço que tem na lavoura‟.  

Para muitos é uma fonte de vergonha. Assim, quando peguei uma enxada de uma das mulheres para 

carregar, ela observou: „a senhora não é de carregar enxada, é de mais cruzeiros, nós somos menos‟ e „nós 

tem vergonha porque somos pobres; gente que pode vergonha de que...?‟ 

Algumas das mulheres são mais envergonhadas que as outras. Durante muito tempo, algumas delas 

escondiam-se ou voltavam suas costas para comer quando eu estava por perto, mas outras pareciam não 

se preocupar muito com isso”. (As Mulheres do Caminha de Turma, 61 e 68). 



não sobre acaso um só pedaço do corpo  

do lado de fora da armadura de pano. 

 

Por cima da saia ou da calça as mulheres  

amarram nos quadris  

um tecido, um como avental de saco de algodão grosso  

convocado às pressas para proteger do corpo 

o lugar onde à noite algumas oferecem aos homens  

o que sobrou com vida do escuro derrubar da cana dia afora.  

Um chapéu de palha com as duas abas abaixadas  

ajuda a aprender o pano igual ao do avental. Ele recobre  

por detrás a nuca e cobre todo o rosto, menos os olhos  

que, livres, espiam sem espanto a rotina suja do trabalho  

a golpes de força de mulher sob o olhar atento do turmeiro 

O território de corpo de mulher prisioneiro da roupagem 

não tem sobras de sonho, nem encantos e nem ternuras 

(nada há ali que sugira um editor de revista ―de mulheres‖). 

Quem senão um outro bóia-fria igualmente armado 

e áspero na vida e na cama desejaria amar essas guerreiras 

de mãos maciças e ancas endurecidas à custa do trabalho? 

A mulher-volante é toda ela uma força útil  

entre o olho e a mão, 

de todo o corpo, a parte que escapa da prisão da roupa 

e assiste à luta sem fim da pessoa com a planta: 

da mulher amarga contra a cana tenra e doce. 

 

Nem os guerrilheiros palestinos de capa-de-revista  

e nem os bandidos e zorros guardados na caixa menina da 

memória 

sabem segredos tão espertos de esconder o corpo e o rosto.  

Olhadas de longe, da estrada ligeira por onde passa o carro,  

as mulheres ―de turma‖ podem lembrar de relance ao 

passante  



as odaliscas dos filmes safados de espada-e-harém. 

De perto se vê que não há sedas, e roupas de algodão grosso  

um dia branco e muitas vezes depois sujo e borrado 

da mistura do suor do corpo com a borra escura da cana  

é o que protege das facas do sol e do vento  

esses corpos magros que fedem à tarde na viagem de volta. 

 

Essa roupagem de guerra que sabe li鋏es de guardar o corpo  

da foice afiada do fio das folhas do canavial,  

do perigo de um golpe de repente errado do facão de corte,  

ou mesmo dos gelos finos dos ventos de agosto  

na hora em que na madrugada a puta cansada foi dormir  

e a irmã ―da turma‖, trabalhar. 

 

Por que então nas tardes quentes das cinco horas do verão  

em Itapira as mulheres-do-caminhão-de-turma  

desembarcam de volta na cidade e não levantam um dedo  

da couraça maldita da farda de trabalho? 

Por que de volta não se desvestem do avental 

e não arrancam panos de cobrir a cabeça, o corpo, o rosto?  

Porque todos os dias ao chegarem em turma ao Risca-Faca
4
 

as moças usam as mesmas vestes de campanha  

para ocultarem de todos — do fio afiado do olhar do outro —  

os segredos dos rostos de quem são. 

Porque todos os dias ao chegarem do campo à vila  

onde, não obstante, preferem ser mais a mulher  

do que a ―bóia-fria‖ do ―caminhão de turma‖  

elas, moças como as outras dos ―bairros de cima‖,  

sentem no vão da pele o peso da vergonha  

                                                 
4 Risca-Faca -  o nome popular e indesejado da Vila lIsa, um dos bairros de concentração de lavradores 

volantes na cidade de Itapira. O nome foi imposto ao lugar porque eram comuns as brigas no passado, ao 

tempo em que foi ocupado por migrantes mineiros e paulistas de outras cidades. As pessoas do lugar 

evitam o nome depreciativo, do mesmo modo como os volantes da turma・ no gostam de serem chamados 

de bóia-fria. 



de passear nas ruas  

com facões, sacolas-volante e marmitas e tira-colo  

e serem vistas com roupas de guerra e de vergonha  

nos seus rostos de mulher, de gente. De maria. 

 

Por isso escondem o seu canto de nome, escondem os gestos  

guardados para usos ligeiros  

nas pontas de sábado-e-domingo.  

Esconderiam se possível o tempo e o endereço 

até quando, na casa de madeira tomam banho de bacia  

se revestem de roupa limpa, de um nome e do poder  

e serem outra vez as ―moças da Vila Ilse‖: 

mulheres, gente, memórias, a vida das moças do lugar. 

 

15 de maio de 1978 

 

 

 

Posseiros de São Félix do Araguaia 

cavam trincheiras na mata 

 

As garças traçam mais lentos os vôos sobre o rio  

e as chuvas de dezembro anseiam renascer a terra. 

Há flores que desde abril guardaram ocres e azuis  

e a primavera espreita o toque de invadir de novo os campos.  

Não obstante há silêncios no Norte e entre ranchos  

viaja o sussurro de que é preciso resistir. 

Aguçar a faca dos olhos à presença do inimigo  

e cavar fundo trincheiras pelo chão da mata.  

Cavar trincheiras nos fundos da noite  

na mesma ―quadra‖ onde em outros tempos  

esses eram dias de arar no campo o vão da semente.  

(Porque diverso do Araguaia divertido  



onde se vai pescar e beber pinga 

existe um rio subterrâneo de guerrilhas  

de uma luta posseira sem descansos).  

Cavar trincheiras com mãos tão cheias de ternura  

e com enxadas, armas feitas para o dia da colheita. 

Cavar na mata buracos que escondam das balas do Sul  

o corpo multiplicado do lavrador-posseiro,  

migrante de muitas terras, sempre mais a Leste.  

Agora não é um tempo de tardes mansas no sertão,  

embora caiam no teto dos ranchos chuvas de dezembro  

e pelos campos e quintais haja balaios de mangas e pequis.  

Agora não é de novo um tempo de trabalho e festa: 

plantar no chão da várzea grãos de milho e arroz,  

fazer na capela do patrimônio a festa da santa,  

pescar nos remansos do rio o pacu e a piapara.  

Esse não é um tempo de rezas mansas,  

de ladainhas de santos e terços de rezadeiras e beatas.  

Semente agora é o corpo do semeador — Josés do mundo,  

pequenos grãos de vida jogados no fundo das trincheiras  

como o sinal que acende, dentro da terra, lutas do povo.  

Gritos coletivos que avisem aos invasores  

a força sem fim do desespero, porque o cemitério que há  

na beira do rio em São Félix do Araguaia  

não cabem mais corpos e cruzes dos mortos do sertão.
5
  

De pouco valem os sinais de paz da natureza no Araguaia,  

porque finalmente este é um tempo de resistir,  

e se o corpo magro de um povo um dia armado  

é como uma festa de santo feita às avessas  

nenhuma outra é tão santa como essa festa de fé na luta  

                                                 
5 Andei uma manhã com José de Souza Martins pelo cemitério de São Félix do Araguaia; ele fica longo, 

a um lado da cidade e bem junto à margem do grande rio que em algumas cheias o invade e lava. Cruzes 

de madeira, covas amontoadas e anônimas, muitas vezes. Pedro Casáldaliga nos contou que ele mesmo 

enterrou no cemitério mortos que alguém deixava, vindos das lutas de doenças ou tiros do sertão, na porta 

da igreja. 



do homem que resiste nas trincheiras que cavou  

nas sombras dos sem-fins de Mato Grosso  

de onde sabe, sabemos todos, saberemos,  

sairá um dia o verdadeiro plantio do lavrador do Norte: 

semeadura guerreira de esperança dos livres,  

colheita posseira de terra e liberdade. 

 

 

 

 

 


