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Uma breve apresentação de um livro de poemas longos 
 

Só mesmo um judeu ou um cristão obstinado lê o números ou o levítico do livro  

que cm algumas diferenças e nomes é sagrado para judeus e cristãos. São páginas e 

páginas de preceitos normativos e extremamente monótonos. No entanto até um ateu 

radical provavelmente lerá como literatura primorosa tanto os Salmos (nem todos de 

David, como e pensa) e, sobretudo, o luxuriante Cântico dos cânticos,  atribuído a 

Salomão. O mesmo acontece com o Apocalipse de um precursor genial da literatura 

fantástica, chamado João. Fora crentes fideístas poucas pessoas acreditam nas suas 

profecias. Mas sua obra escrita em grego na ilha de Samos até hoje se desdobra em 

literatura, teatro e cinema. 

Em longos poemas tanto Parmênides quanto inúmeros outros pensadores da 

aurora da filosofia escreveram em longos poemas. E entre poemas e maravilhosos 

mitos o saber de que somos a origem e a sequência era pensado, dialogado e escrito 

em longos cantares, em belas cantatas. Isto até quando o logos, não se impôs ao mito 

e a prosa discursiva à poesia, que passaram a uma condição secundária, para que a 

pura razão fosse expressa na linguagem linear (num duplo sentido da palavra) e 

racional de que somos herdeiros e herdeiras. Por isso, fora casos e pessoas 

excepcionais, somente lemos prosa científica quando necessário. E, se possível uma 

vez só. Lembro que mesmo Platão evitou o discurso normativo do logo e escreveu 

sábios e poéticos diálogos. E foi preciso chegarmos ao racional e obsessivo Aristóteles 

para que de vez os campos do saber se separassem e a poesia fosse relegada, junto 

com o mito que ela canta, aos banquetes, e a filosofia aos liceus e  academias. Mas 

nelas também a música e a poesia eram por igual ―cultivadas‖. 

Raros os nossos estudantes que leem a Ilíada ou a Odisseia, assim como a 

Divina Comédia, a não ser quando  estudantes de letras. Mas mesmo lá alguns 

frequentam muito mais os livros das teorias que as interpretam do que as próprias 

obras originais escritas entre o mito e a poesia. 

Mesmo entre nós, antropólogos, a poesia, as lendas, os mitos, as estórias, das 

pessoas, povos e culturas que estudamos quase sempre são lidas sob as lentes de 

alguma teoria. E são dissecadas como um ―objeto de estudo‖ para logo adiante serem 

―traduzidas‖ segundo os termos de alguma corrente de pensamento ocidental e linear 

que, acredita-se, não somente as torna decifradas e, portanto, compreensíveis 

(compreensíveis para quem, cara pálida?), como torna finalmente reconhecíveis e 

interpretáveis as culturas de onde foram arrancadas aos fragmentos. 

Os índios guarani acreditam que proferem ―as belas palavras‖ e o que é feito 

dela quando sob a lógica de alguma tarefa científica de interpretação. É como se 

generosamente uma mulher de aldeia oferecesse a você a melhor porção de um peixe 

assado e você respondesse. ―Muito grato. Comer eu não vou não, porque para nós 

peixe de índio não é para ser comido. Mas vou levar comigo, com cuidado, e no 
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laboratório de meu departamento vou dissecá-lo cuidadosamente. Se a senhora 

quiser posso mandar uma cópia do relatório‖. 

O que mais me impressiona é a nossa literatura de cordel. Entre antigos, 

preservados em seus princípios de uma completa ―arte de poetar‖, nada escapa ao 

olhar crítico e criativo dos nossos poetas de cordel. Muito antes de nossos artigos e 

teses, tudo o que acontece aqui e além, no Brasil, no Mundo os nos intervalos entre o 

Céu e o Inferno, tudo o que aconteceu, aconteceu ou se pensa que aconteceu e 

acontecesse, vira um ―cordel‖, muito antes de se tornar um artigo ou uma tese. 

Dedicado a estudos de vidas, comunidades e culturas de camponeses, aprendi cedo 

que as ―modas de viola‖ traduzem a sociologia, a política, o modo de vida, a cultura, a 

ética e a identidade ―deles‖ de uma maneira diversa, mas em nada menos confiável e 

―interpretativa‖ do que nossos escritos acadêmicos. Que de modo geral eles sequer 

sabem que existem. 

A quem possam estas observações parecer um exagero, quero trazer aqui uma 

passagem de ninguém menos do que Roland Barthes. Já usei mais de uma vez em 

outros escritos. Mas em seu caso, uma ou duas vezes mais são recomendáveis. 

Quando assumiu a cadeira de Semiologia Literária no Colégio de França Roland 

Barthes proferiu uma ―aula magna‖. E bem ao seu estilo deu a ela esse nome: ―Aula‖. 

Tranformada em livro ela foi traduzida para o Português e publicada pela Editora 

Cultrix. De toda a sua transgressiva (aos olhos de outros) e iluminada ―aula‖, trago 

aqui a passagem que importa. 

 

A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson 
Crusoé há um saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, 
botânico, antropológico (Robinson passa da natureza à cultura). Se, por 
não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as nossas 
disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina 
literária que deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no 
monumento literário. É nesse sentido que se pode dizer que a literatura, 
quaisquer que sejam as escolas em nome das quais ela se declara, é 
absolutamente, categoricamente realista: ela é a realidade, isto é, o 
próprio fulgor do real. Entretanto, e nisso verdadeiramente 
enciclopédica, a literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza 
nenhum deles; ela lhes dá um lugar indireto, e esse lugar indireto é 
precioso. Por um lado ela permite designar saberes possíveis – 
insuspeitos, irrealizados: a literatura trabalha nos interstícios da ciência: 
está sempre atrasada ou adiantada com relação a esta, semelhante à 
pedra de Bolonha, que irradia de noite o que aprovisionou durante o dia, 
e, por esse fulgor indireto, ilumina o novo dia que chega. A ciência é 
grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir esta distância que a literatura 
nos importa. Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem 
derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de 
alguma coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas – que sabe muito 
sobre os homens.  

 
Anos antes de haver o que transcrevi acima eu já me dividia entre a ciência da 

antropologia e a literatura, sobretudo a poesia. No comecinho dos anos oitenta iniciei 
uma experiência que me pareceu muito gratificante. Escrevia poemas entre as minhas 
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viagens e os dias de trabalhos de campo. Procurava sentir, pensar e traduzir por 
escrito em uma outra linguagem o mesmo que via diante de mim e vivia.  

O resultado foi o livro Diário de Campo – a antropologia como alegoria1. 
Afinal se temos tão belas e fecundas experiências no campo do que conhecemos como 
antropologia visual, porque deixarmos a arte da poesia para poetas, magos, xamãs e 
outros seres do rito, do mito e do saber cantado e versos, e por que não criarmos uma 
nossa antropoética? 

O primeiro longo poema desta série é a releitura de um poema lomgo foi 
escrito para educadores. E sobretudo educadores populares com quem estou 
envolvido desde antes de a antropologia entrar em minha vida. É um pensar entre  
mito e o saber da ciência sobre as origens da educação. Outros três são bem mais 
recentes e os escrevi para ler em momentos de encerramento de algum grande 
colóquio, simpósio ou equivalente. Quem esperava na noite de um final de encontro 
uma conferência ouviu um longo poema. 

Um homem vestido de monge é um desdobramento de minha leitura de 
Homem algum é uma ilha, escrito por Thomas Merton, um monge trapista norte-
americano e estudioso do zen, por quem tenho um apreço muito grande. 

Finalmente este livro se encerra com alguns poemas em prosa que escrevi na 
Galícia, em 1996, quando vivi pela segunda vez alguns meses lá. Se em Veio no Vento 
(o primeiro livro desta série) eu transcrevi os poemas mais míticos e mais associados 
ao Caminho de Santiago, trago para este livro poemas que estão mais próximos do 
que vivi com homens e mulheres entre as aldeias camponesas da Galícia. 

 
Rosa dos Ventos – Sul de Minas 
Primavera de 2016 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Este livro foi publicado em 1982 pela Editora Brasiliense, de São Paulo. Dennis Tedlock, qu 
escreveu também um livro de poemas, como antropólogo, reconhece no Diário de Campo um 
trabalho pioneiro na aventura de escrever a antropologia como poesia.  
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APRENDER COM VIDA,  
DIALOGAR COM A VIDA  

ENSINAR PELA VIDA 
Cantorio para voz, vento  viola e violino 

em três movimentos 
 
 

 
A matéria atingiu o ponto 
em que começa a se conhecer. 
O homem é a maneira 
de uma estrela saber sobre as estrelas. 
 
George Wald 
 
 

 
Primeiro movimento 
no meio da noite, alguns gestos e estrelas 
 
1.  
 
Como teria sido uma noite vivida já sob o olhar dos seres humanos. 
e sentida e pensada entre os seus primeiros símbolos e saberes  
mas uma noite ainda anterior às palavra que juntas dizem idéias? 
Uma noite sem data, esquecida no passar de um tempo sem horas 
quando um nosso primeiro ancestral ainda peludo, mas já de pé  
terá descansado sobre os ombros de um menino o terno peso do braço, 
e entre movimentos das mãos e do olhar  
terá desenhado no ar alguns gestos, 
e sem nada dizer terá ensinado ao menino  
o lugar de uma estrela nos céus. 
 
Como terão sido os desenhos daqueles gestos ainda sem a voz 
e, no entanto, já tão humanamente sábios e  proféticos? 
Gestos primitivos do saber e da partilha do que se sabe 
na noite em que sob a proteção do vagar dos astros  
o homem velho e o menino depois adormeceram sob uma árvore 
sem imaginar que haviam criado ali o milagre de aprender-e-ensinar, 
para que o saber não morra, nem as pessoas,  e nem as estrelas? 
 
2.  
 
Como terá acontecido em uma outra noite posterior, 
mas há milênios também apagada de todas as memórias 
quando um outro homem, já senhor das palavras 
terá aconchegado ao redor do fogo aceso ao seu lado  
uma mulher e um menino de seu bando, de sua tribo 
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E levantando ao alto dois dedos da mão direita  
terá apontado uma estrela entre as muitas do céu de um julho  
E com a voz pausada e rouca pelos anos terá pronunciado  
pela primeira vez  um seu primeiro nome?  
Que pássaros acordados na noite e que outros seres da selva, 
e que brancas flores noturnas, dessas em que só o perfume 
já torna tão cheio de mistérios o mundo e a vida 
terão assistido, uma vez e outra, separadas por milênios de anos 
aqueles instantes fugazes da história, quando, primeiro um gesto 
e, depois, uma pioneira palavra terão semeado no mundo 
a aventura de inventar o dom com que nós, os seres humanos 
desde então em diante nos acostumamos a viver?  
Gestos de trocas entre as teias, as redes e as tramas  
do tecidos de símbolos, saberes e sentidos 
vividos através de uma estranha gramática de gestos  
de uma vida tornada afinal através de quem somos 
a consciência que pensa, e se pensa pensando 
e sente o que pensa e pensa o que sente 
e sentindo e pensando fala a si e ao outro 
na aventura da troca e da partilha do sentimento e do saber. 
Os primeiros gestos do coração, do corpo e da mente  
que milênios mais tarde entre línguas de muitos povos e culturas  
ganharam o nome que em nossa língua  
aprendemos a chamar: educação. 
 
3.  
 
Entre gestos de saber e de amor, entre momentos de conflito e paz 
com movimentos com as mãos, sussurros e balanços do olhar 
alguns murmúrios de palavras e as primeiras breves frases   
a pequena semente do que veio a ser a educação 
lançou as primeiras pequenas raízes no solo da cultura 
e depois estendeu-se de muitos modos e entre muitas línguas 
por toda nossa Nave-Casa-Terra, onde havia então alguém como nós. 
Curiosos seres que aprendem para ensinar e ensinam para aprender. 
E a educação fez morada entre os povos do deserto, da savana e da floresta. 
Ali, onde houvesse uma mínima parcela de seres humanos 
de quem somos herdeiros na teia da vida, 
entre pais e filhos, entre mães e filhas 
em um bando alegre de crianças, 
entre os anciãos do conselho, os  xamãs da tribo,  
as velhas parteiras de mãos sábias, os que nomeavam as estrelas, 
os construtores de canoas, as tecedeiras de panos os semeadores de grãos, 
os domadores de cabras e cavalos, os decifradores de sonhos, 
os criadores de cantos, de preces, os errantes inventores da poesia, 
os primeiros sábios de um povo, os mestres do silêncio e da palavra 
foram eles  aqueles que diante dos que os ouviam e falavam. 
E entre eles e nós um mesmo ardor de compartir  o que se sente e sabe 
nos faz lembrar, ao longo das eras e ao largo  da Terra, 
que não somos humanos porque somos seres racionais. 
Somos quem somos porque, diferentes dos outros seres vivos 
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com quem partilhamos  um mesmo planeta azul e errante, 
nós, os humanos, somos os seres  sempre aprendentes. 
Mulheres e homens, crianças, jovens, adultos e velhos 
que vivem no saber aprender,  no aprender a saber  
e no partilhar o que se aprende e sabe, a sua maior aventura. 
Uma lição sem fim, porque praticada por seres sempre inacabáveis. 
  
4. 
 
E de distantes longos dias até hoje,  
entre guerra e paz, entre o acordo e a desavença, 
os seres que somos descobriram que de pouco valem 
o sentir e  o saber, o pensar e o buscar para tudo um sentido, 
se não existir entre as pessoas que se reúnem ao redor do fogo 
na trilha de uma estrada, sob a sombra de uma árvore 
sobre a esteira de uma choça ou sob o teto de  uma sala 
o desejo coletivo de transformar no dom gratuito da troca 
tudo aquilo que entre os símbolos, os gestos e as palavras 
aprendemos a criar, a compartir, a trocar, a partilhar. 
 
Assim como nós nos tornamos quem somos 
porque aprendemos a repartir entre homens e mulheres 
a carne da caça e o peixe, a semente, a fruta e o pão, 
assim também aprendemos a entretecer entre todos 
os mistérios dos gestos das mãos e da voz 
através dos quais a filha aprende com a mãe  
os segredos do amassar a farinha e assar a massa no forno, 
tal como a mãe que agora ensina aprendeu com a avó um dia. 
E ao longo dos tempos os homens e as mulheres que ensinavam 
souberam apalavrar a informação, o conhecimento e o saber. 
E como a carne ou o pão compartiam um outro alimento, 
aquele que nutre o corpo do espírito  
ao ensinar algo esquecido a quem não sabe, e lembra. 
 
5. 
 
Vivendo juntos a vida coletiva entre a natureza e a aldeia, 
os homens do mundo antes de nós aprenderam  
alguma coisa mais do que as lições que o mundo e a vida ensinam. 
E com os mais diferentes nomes uma mesma educação 
um dia semeada antes das palavras navegou com eles  
a sua viagem ao longo de perguntas e respostas sem fim.  
Uma difícil viagem de um ir a horizontes sempre além  
por entre trilhas entre  rumos sempre incertos,   
porque a verdadeira educação  
é uma aventura com começos previsíveis  
e por entre os rumos incertos e inesperados  
que o aprender inventa a cada instante  
e o ensinar  nem sempre decifra.  
Uma aventura cheia de certezas e de esperanças, 
mas também de medos e recuos, e de tropeços e imprevistos 
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em meio a horas claras e outras horas sombrias. 
Uma viagem com o impreciso mapa de incertas teorias   
entre intuições sábias que os poderes do mundo silenciam. 
Pois cedo quem ensina e aprende descobriu 
que quem educa entre a palavra,  lousa  e o livro 
guarda em sua fala e no dialogo que a educação inventa  
um poder mais forte e mais humanamente duradouro  
do que o daqueles que a cavalo e entre gritos de guerra 
investem fúrias sobre os outros com a lança e a espada.  
 
 
6. 
 
Seres como nós, vindos de muito antes. 
Seres por onde a vida alcançou a consciência que se pensa 
ao pensar o mundo onde ela pensa e a vida que nela a si se pensa. 
Filhos do barro, seres das águas, da chama e da carne,  
ferreiros dos signos, escrivães dos símbolos, 
semeadores do oitavo dia, criadores do tempo da cultura,  
com que a tudo à sua volta deram um rosto e um nome, 
e em todas as coisas assinaram o sinal de seu saber. 
Marcas de alma e sangue dos sonhos dos homens 
que ousaram roçar com amor e temor  
o solo do espírito,  da mente e  do pensamento, 
olhando com fome os dedos do artesão e as mãos do sábio 
e murmurando com o coração as palavras que ouviam. 
Saberes que solitário o sábio sonha, desvenda e decifra. 
Saberes que a mestra e seus alunos aprendem e ensinam.   
 
 
7.  
 
Como o chão de terra do clã tribal, no mapa vivo dos sinais da aldeia, 
dentro das canoas, nos caminhos de terra da floresta, 
no tabuleiro  das primeiras roças de inhame ou de trigo, 
seguindo atrás os passos dos adultos entre as horas dos dias, 
olhando em silêncio a mãe fazer uma esteira de palha,  
observando  o gesto de um pai que semeia o grão de alfafa, 
como terá acontecido que as crianças  das primeiras tribos 
tenham aprendido antes dos rituais que as fazem jovens 
a conhecer os segredos das plantas, das águas e dos bichos, 
a perceber nas nuvens do céu os sinais do tempo, 
a entalhar na madeira as primeiras flautas e tambores 
e a saber entoar as canções, a dançar as danças e a soletrar preces 
aos pássaros,  às flores, aos ancestrais e aos deuses de seus mundos? 
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Eles, senhores das selvas e das savanas, povos originários 
ainda por felicidade não separados da natureza 
e que se dividiam em clãs e a cada um atribuíam com ternura 
o nome de um vento, de uma planta, de um bicho. 
Eu sou ―onça‖, um dizia, e eu ―arara‖, dizia um outro, e eu ―o ipê‖. 
Filhos do vento, irmãos da terra, a terra e a Terra 
tratavam como a casa, e ao rio como um irmão e um caminho. 
E ali onde sepultavam os seus mortos queridos 
um vale, uma selva ou um monte eram sagrados. 
E ao animal que caçavam, provedor da vida, pediam perdão, 
pois não matavam um bicho, mas um ser a vida, como eles. 
 
8. 
 
Como aprendiam com o tempo a desfiar as teias infindáveis 
dos nomes e do valor das coisas da selva e da aldeia? 
Como sabiam aos sete anos decifrar os mistérios 
da equação  das categorias sociais das pessoas 
com quem era dado a cada um viver e partilhar a vida?  
Como as crianças aprendiam a saber desde cedo  
quem no chão da tribo era quem, entre todas e todos, 
para dividir uma casa ou uma cama,  para brincar,  
para aprender-com, para ouvir e falar, para temer,  
para amar, para misturar entre gemidos os sucos do corpo, 
e para semear na mulher a vida; para parir e cuidar,  
para esperar, para ajudar a morrer, para enterrar? 
E como é que os mistérios da tribo eram guardados 
antes da escrita na efêmera flor da memória do grupo 
e de uma geração à outra varavam o sono dos séculos? 
 
9. 
 
Como será que do adulto ao menino transitaram 
entre pessoas, eras e lugares, os segredo de como invocar  
o artifício da magia, a mãe da ciência e sua irmã? 
Como foi que um alguém ensinou a um outro alguém 
os outros nomes das mesmas e de outras coisas? 
Como um dia alguém fabricou uma arapuca  
e mostrou com gestos a um  menino o que havia nela. 
E pela primeira vez a inocência e a maldade do homem  
prenderam ali uma distraída ave amarela? 
Como, homens nus ou vestidos de peles 
multiplicando entre o bem e o mal, a paz e a luta 
a ilusão do domínio do homem sobre o mundo 
e sobre tudo o que ele via, tocava ou imaginava   
transformaram o que aprendiam a conhecer 
ora em poder, ora em arte,  ora em saber, ora em sabedoria. 
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10. 
 
Homens que com o que aprendiam souberem gerar 
entre os atos da técnica e os gestos do desejo,  
os saberes da semeadura dos grãos e do trato amoroso dos bichos, 
mas também as artimanhas com que o homem 
transforma com as chamas do fogo a mata em deserto. 
Pois como quem de todas as coisas conhecidas sonha ser o senhor, 
mas tal como a criança precisa a cada dia aprender de novo cada passo 
do caminho do saber que habita ao mesmo tempo  
a sua alma e o universo, eis que o homem leu e releu  
pelo fio do tempo afora as lições  do difícil conviver  
com os outros de seu mundo de vida e de cultura 
e com a matéria da pedra e  a energia do sol,  
ora sabendo lembrar, ora esquecendo de saber que nós 
não somos mais do que a própria natureza viva, 
transformada nos seres que aprenderam a pensá-la 
e a atuar com ela e sobre ela com a mente e as mãos 
ora como seus algozes, ora como seus irmãos. 
 
11. 
 
E para transformar tanto o mundo em que vivemos 
quando a nós, passageiros habitantes da Terra, 
segundo as imagens dos sonhos que nas noites sonhavam os magos, 
entre momentos próximos e opostos de amor e medo 
as pessoas do mundo da cultura que a educação cria e consagra 
aprenderam a criar e construir, a saber e a repartir 
os objetos de seus dias: o arco e o cesto, a prece e a rede, 
o arado e o fio da semeadura, os desenhos  passados no rosto do morto,  
os colares e os braceletes das festas dos corpos de suas filhas. 
E, assim, de acordo com a gramática de seus múltiplos ofícios 
entre todos, desiguais igualados,  homens e mulheres, 
a tribo aprendeu a fazer circularem ao redor da aldeia 
de casa em casa os bens do fruto do amor, do saber e do trabalho: 
peixes, pássaros e pessoas, preces, poemas e parábolas.  
 
12. 
 
E em cada cultura, entre a selva e a cidade,  
tudo o que existia ia até onde alcançava chegar a educação 
em meio a pessoas e saberes ao mesmo tempo iguais e diferentes. 
Pois houve uma era em que em quase nada diversa 
de uma brincadeira entre meninas e meninos 
ou do trabalho do amanho da mãe-terra 
que três meses depois multiplica por cem uma semente, 
eis que a educação vagava de mão em mão, de alma a alma, 
 no bailar de seus entre-gestos, no dizer de suas falas. 
E foi quando ela não tinha ainda sequer este nome  
e nem os  seus senhores, e nem aqueles a quem eles serviam, 
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uma educação então livre como as flores do campo 
que todos colhem pelo caminho e carregam para a casa, 
amadurecia solitária, solidária, o fruto que o saber semeava. 
 
 
Segundo movimento 
o tempo das cercas e do saber aprisionado 
 
13.  
 
Por toda a parte, ao redor de quase todo o mundo,  
quando surgiram e cresceram entre os humanos  
o desejo da posse, o ganho em lugar da troca  
e os poderes dos homens de depois da aldeias, 
aqueles que inventaram a cerca e a palavra "meu"   
e submeteram a água e a terra à maldição do domínio 
e domaram e tornaram seus os homens  
e os frutos do trabalho de todos 
eis que se multiplicaram  por cem e por sete vezes mil    
as cestas das colheitas  de doídos corpos curvados  
sobre o chão que não era mais de todos da aldeia   
e as outras riquezas da terra, entre o grão do arroz e o do ouro. 
E o que mãos de mulheres e homens  germinavam  
eram destinados a alguns senhores de terras  
cercadas e águas prisioneiras. 
Foi quando o desejo da posse substituiu o fervor do dom, 
o poder de possuir para si mesmo tomou o fruto do trabalho do outro 
e transformou o uso e a troca solidária na maldição  
do ganho e do lucro. 
 
Então entre os homens da cidade surgiram  
os palácios de grandes portas  
os muros, as cercas, a prisão, a ganância e a guerra  
os generais, os fuzis  e as tropas, 
as tropelias dos senhores e a servidão dos outros,  
as leis entre os agora desiguais, os grilhões, as grades,  
os juízes que condenam, os que prendem e os que mandam matar. 
E surgiu o moeda que se acumula nos porões dos castelos 
e não serve  para germinar a terra, para adornar o corpo de uma moça 
e nem para comer a partilha da vida 
ao redor da fogueira de outros tempos. 
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14. 
 
Veio o tempo em que alguns se tornaram donos do gado  
e coube aos  outros o dever de vigiá-lo para os seus senhores. 
E a floresta antes queimada em pequenas quadras 
e onde de novo as árvores floriam depois que a tribo mudava de lugar 
foram arrasadas a poder de ferramentas cada vez mais vorazes. 
E ali onde havia primeiro o buriti e depois o trigo 
as patas dos bois e as árvores que semeiam desertos se multiplicaram. 
E empilharam uns os montes do mesmo trigo  
que faltava na mesa de outros. 
E mãos de mães e filhas agora teciam  
em teares de lágrimas a roupa de poucos. 
Sobre o chão dos primeiros reinos divididos entre os homens 
tornaram-se uns os donos da terra, das beiras dos rios e dos riachos. 
E foram os que do alto de um palanque bradavam aos outros todos: 
―Esta terra é minha e o  trabalho de vocês nela é também meu!‖ 
 
E cada vez mais onde antes havia trilhas sem cercas e casas sem portas  
eles fizeram grandes portais fechados e com espinhos  
inventaram as cercas. 
E onde antes todos eram livres e diferentemente iguais,  
veio o tempo do cetro, da coroa e das palavras "senhor" e "servo".  
E veio então a era do domínio   
que torna desigual a diferença entre todos, 
e com falsas palavras pronunciadas como  sagradas,  
veio a lei que transforma em servo quem ontem era livre 
e torna a terra tratada com as mãos e o amor 
em um territórios de tabuleiros de gado, soja e eucalipto. 
 
15.   
 
E foi quando as pessoas de um diverso  mundo  
começaram a ensinar e a obrigar a aprender outras lições. 
E então o saber que dava nome às imagens e criava canções e mitos,  
e era o fruto do trabalho sobre a terra  
e irmão do espanto e da maravilha, 
dividiu-se também entre os  filhos dos homens e os seus mestres, 
assim como a terra e os seus frutos  
passaram do dom e da partilha à posse e ao poder. 
E o que fora repartido entre todos: nomes, segredos, saberes, memórias, 
aos poucos saiu da volta das fogueiras e do olhar dos primeiros sábios 
e encerrou-se entre altas paredes protegidas por e guardas e silêncios. 
E foi assim, como o grão roubado da mesa de todos  
para o celeiro dos ricos, 
que uma parte  do antigo ofício  de ensinar e aprender 
dividiu-se também entre as mãos alvas de senhores  de sedas e segredos 
esquecidos, como os mestres de quem eles eram os donos,  
do trabalho solidário que tanto semeia o grão nas leiras de outubro 
quando o que faz florescer na mente da criança  o fruto solidário do saber.  
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16. 
 
De quem é a lua e de quem são as estrelas?  
De quem são as figuras que a alma dos homens faz delas? 
De quem são os seus nomes e os rumos no mar   
que elas traçam ao navegante? 
De quem é o saber sobre as estrelas, e o chão da terra e os seus frutos? 
Em nome de quem e do quê alguns homens  
fracionaram o saber em saberes 
e deram a cada um caminho e um destino tão diversos 
do que houve antes entre homens diferentes tornados um dia desiguais? 
Como é que foram separados por muros os nomes das coisas da Terra, 
o conhecimento dos gestos, o sonhar de destinos e o sentido da vida? 
E em nome de quem? De que pedras, rios, dragões ou deuses, 
entre as classes em que mulheres e  homens se converteram 
a uns poucos  foi dado  o poder de pronunciar as palavras, 
e aos outros o dever de ouvir e obedecer em  silêncio? 
 
17. 
 
E veio o tempo em que a educação de um mundo dividido 
reservou a poucos o segredo das letras de músicas difíceis de decifrar 
sem nunca haverem sido por isto mais sábias do que foram antes 
o saber dos segredos da vida que entre todos se bailava e se sabia. 
Acaso esquecemos, nós que educamos com e para avida 
todas estas lições da história de antes e de agora? 
Olhamos em nós e ao redor de nós  e vemos da educação os seus despojos 
ou apenas a transformamos em um outro mito criado por outros magos?  
Por que então aconteceu com a educação   
em nome de quem ainda acreditamos  
que vivemos juntos uma mesma vocação de esperança, 
algo como se uma canção comum, uma dessas cantigas  
um dia surgidas no centro da aldeia  
sem que se saiba de quem ou quando, 
e que as pessoas todas juntas aprenderam a entoar  
entre vozes de meninas e velhos,  ao som de flautas de madeira,  
e cantando e dançando rememorassem entre rimas e risos 
as estórias de sua própria história e as crenças de suas vidas, 
fosse à força aprisionada e dada aos senhores de templos e palácios, 
onde apenas alguns iniciados, vestidos de roupas brancas de linho, 
e separados dos muitos, soubessem tocá-la com flautas de ouro 
e cantar em voz baixa canções secretas  aos seus deuses e  senhores. 
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terceiro movimento 
quanto tudo o que é humano é a educação 
 
18. 
Tão grande quanto tudo o que é humano é a educação. 
E mais ainda quando ela toma o amor entre nós e entre nós e a vida 
como o chão de seu saber e o horizonte de sua incerta  e certeira trilha. 
E também tão forte e frágil, tão estranha, tão generosa,  
tão aberta ao sentir do coração de uma criança de seis anos 
e tão fácil de ser entregue ao mal da ganância e do domínio do poder.   
Depois de tantos milênios de existir entre tantos povos, 
a face múltipla da educação está viva como os seres humanos 
entre as suas sinuosas travessias de histórias e culturas. 
E depois de tanto, de todas as teorias sobre ela e os seus segredos 
e mais os métodos e os artifícios de sua amorosa prática 
não logramos tornar  a educação e nem a sua sábia, humilde  
e multiforme tessitura de fios entrelaçados de trocas entre as pessoas 
muito diferente do que única e múltipla, igual e diversa,  
ela tem sido ao longo da trajetória de sua própria vida 
entre mestres e aprendizes, entre professoras e alunas, 
entre meninos que brincam entre eles. Entre avós e netas. 
 
19.  
 
Nada existe na educação de eterno,  nada de acabado ou de absoluto,  
e tudo o que nela parece eterno  
ao mesmo tempo muda, e mudando, permanece, 
pois a cada era ou a cada dia ela não é mais do que aquilo  
que os que se reúnem para dialogar a sua fala  e o seu silêncio fazem dela.  
Nós, criaturas de Prometeu, acendemos um dia o seu fogo! 
Pois como tudo o que o homem precisou aprender para ser e criar 
a educação é fruto do saber e do lento e árduo trabalho humano. 
E é, ela própria, um trabalho de homens e mulheres entre eles e elas. 
Um trabalho feito com sons e sentidos  sobre a matéria de nosso espírito. 
E tal como acontece entre os homens da terra, 
apenas em um outro solo ela ara, lavra, semeia, cuida e colhe frutos 
no chão de seu próprio corpo:  
a mente, o coração e o espírito humano. 
 
20. 
 
A educação que sonhamos praticar deve existir apenas  
onde as mulheres e os homens se reúnem e compartem, 
livres e iguais, à volta da fogueira ou entre as paredes de uma sala 
os seus símbolos e sensibilidades  
seus sentidos e significados,  seus saberes e sociabilidades, 
e mais a nossa imperecível vocação de não apenas habitar um mundo 
mas de criarmos juntos o mundo onde vivemos nossas vidas e destinos. 
 
Por isso, quando alguém destrói nela e através dela 
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as teias e tramas das trocas solidárias do trabalho  
e a virtudes da generosa repartição de seus frutos, 
de igual maneira  a educação muda os seus nomes, 
condena os seus sábios ao silêncio, destina a sua inata rebeldia ao desterro, 
e transforma nos vícios da mera informação que se compra e vende 
as ousadia humanas do saber e da sabedoria. 
 
21. 
 
Aqueles que pretenderam obrigar um dia o educador 
a ser menos humano do que foram antes os que ensinaram aos livres, 
ignoram ao longo das eras dos tempos e das eiras dos povos 
que uma coisa é o ensinar que acende luzes, dialoga  entre mentes 
e gera entre todos o saber de quem ao se transformar 
transforma os outros, e junto com os outros  
transforma em mais humano o seu próprio mundo. 
E outra coisa bem diversa é apenas instruir uma criança, 
para que anos mais tarde ela seja uma seguidora silenciosa e fiel 
das leis que transmutam a sociedade em um mercado, 
o território livre da vida no mundo aprisionado dos negócios, 
e os seus sujeitos em servos que não lembram mais quem foram, 
quem são agora e quem poderiam ser se outro fosse o seu saber. 
 
22. 
 
Porque os que dizem que o seu ofício apenas instrui o que se sabe 
esquecidos de ensinar o que se cria com o outro e se aprende com ele, 
esqueceram de contar que a mesma luz que clareia salas escurecidas 
é também um fogo vivo que quando irrompe entre muitas mentes 
incendeia no meio da noite o coração do homem e o mundo. 
Emissário da palavra, buscador do diálogo, amador da vida, 
cocredor de homens novos e de mulheres indomáveis, 
o educador não é um artesão estacionado no seu tempo. 
E se podemos parecer sermos hoje menos do que fomos ontem, 
sabemos também que somos agora mais indispensáveis do que nunca. 
Porque mais do que nunca, mais do que sempre, 
trata-se de salvar o homem de si mesmo e a si mesmo 
trata-se de reverdecer o mundo e recriar a vida 
e quem aprende e educa vive aí o seu lugar essencial. 
 
23. 
 
E é por isto que nós somos como pontes  
sobre  a terceira margem do rio. 
Somos a memória do que não deve ser apagado do coração do homem 
e somos o chamado à aventura de criar o que merece ser aprendido. 
Somos os que se abrem a reaprender de novo e a cada dia. 
A saber aprender com o vôo dos pássaros e com o crescer da floresta 
a inverter com a novidade da vida as lições mofadas da sala de aulas. 
Sabemos que sempre é possível recriar com o outro  
as palavras esquecidas dos que tiveram a voz silenciada.  
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Entre todos e não apenas entre os poucos escolhidos 
o trabalho do educador serve e deverá servir 
ao reencontro do ser humano com a sua origem. 
E não apenas por dever de ofício é urgente nunca esquecermos 
que se não tomarmos entre as mãos o leme do navio da educação 
outros irão fazer isto por nós, e contra nós, contra a vida 
e contra o horizonte da aurora dos tempos que hão de vir,  
porque, juntas e juntos, nós faremos com que ele um dia ele cheguem. 
 
24. 
 
E nós, educadoras e educadores  
da natureza, da vida e do ambiente, 
aprendemos e ensinamos porque cremos 
que nós, a fração humana da vida 
somos também, como a própria vida, 
feitos de água, de barro e de fogo 
e por isso somos o desejo e o amor. 
Somos feitos de terra e de vento 
e, assim, somos eternos como a vida 
e somos passageiros como a flor. 
Somos a luz, a sombra, o claro, a escuridão. 
Somos memória de um deus que é... nós. 
E somos o criar da nossa história,  
entre o saber da ciência e a poesia. 
Somos o espaço e o tempo 
o dia de sempre, o nunca e o agora. 
Somos a imensidão da Terra, nossa casa, 
E somos o vir da noite e o chegar do dia,   
e somos o ser do sol  e o do céu  e o do chão. 
 
Somos o silêncio e o som da vida.  
O estudo somos, e a partilha do saber. 
Somos a lembrança e o esquecimento.  
Somos a coragem e o seu irmão, o medo, 
e somos o encontro, o aconchego e o abandono. 
A espera somos nós e somos a esperança. 
 
Somos o perene, o fluir e o momento,  
a árvore, a pedra, o vento e a flor. 
Somos a energia, a luta e a paz.   
Somos a vida criada e o criador. 
Somos o mundo que sente,  
e irmãos da vida saberemos ser? 
Somos a aventura de ser vida  
e consciência, afeto, ternura, sentimento. 
E assim, em cada ave que voa há nossa alma, 
e em cada ave que morre,  a nossa dor. 
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PEDRAS  PLANTAS  PEIXES  PÁSSAROS  E  PESSOAS 
Cantata para voz, vento e viola 

entremeada com passagens de João Guimarães Rosa  
e outros viventes dos sertões, cerrados e gerais2 

 
 

 
 
 

Começo este entremeado de palavras lembrando um dos mais fecundos etnobiólogos 
deste país. Um médico que depois tornou-se um diplomata e, sobretudo, um escritor. 
Ele sequer sabia que era um atento e amoroso etnobiólogo. Mas era.  
Trago aqui fragmentos de leitura de um de seus momentos mais surpreendentes, e 
menos conhecidos. 
O Livro é: No Urubuquaquá, no Pinhém. O conto, quase uma novela, é: Cara de 
Bronze. E ele é uma conversa entre sertanejos vaqueiros. Ocorre que o Cara de Bronze, 
misterioso fazendeiro, senhor de gado e patrão de vaqueiros, ao se ver sem mais poder 
montar a cavalo e sair pelos ermos do sertão, convoca Grivo a que cumpra esta fortuna 
em seu nome. Sair pelos Gerais e ver e depois recordar tudo o que viu da natureza das 
plantas de por onde andou.  
Grivo, o vaqueiro, retorna da viagem a cavalo. E ao se juntar à roda dos outros relata 
passagens da viagem. 
E então o escritor amoroso das plantas do sertão abre no meio do conto uma nota de 
rodapé que de forma surpreendente ocupa várias páginas. 
Escrevo abaixo os dados da nota e leio a seguir apenas uma parte dela.  
 
A relação do Grivo 
A nota de rodapé em Cara de Bronze, novela de No Urubuquaquá, no Pinhém. Começa 
na página 108 e vai terminar na metade da página 111 da 3ª edição, da José Olympio 
Editora de 1965. 
Na edição nova da Editora Nova Fronteira, de 2001, o Cara de Bronze começa na 
página 107 e vai até à 174. A nota de rodapé com a relação do Grivo começa na 
página 149 e vai até à 154. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 para ser lida e tocada no encerramento do Xº Simpósio de Etnobiologia e Etnoecologia 

celebrado em Montes Claros, nos sertões do Norte de Minas Gerais, entre 22 e 26 de novembro 
de 2014. Outono, Quadra da Lua Nova. 
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Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! Não sei. 
Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas 
veredas, veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a fineza de sua atenção. 
GSV: 48.** 
 
** Fora indicações diferentes, todas as citações do Grande Sertão: veredas são da edição de 
1983, da Editora José Olympio, do Rio de Janeiro. Há duas passagens do Sagarana. Ao longo 

desta cantata as passagens de Guimarães Rosa não possuem uma relação direta com o que 
escrevi. Apenas procuram trazer  para aqui alguns momentos em que João Guimarães Rosa 
fala de plantas e de bichos. 
 

 
1. No tempo antes de agora 
 
Quando antes nada havia, havia quase tudo. 
Havia o que entre cometas e trovoadas 
começou com fúrias a criar aqui na Terra o chão  
sobre o qual a Vida veio. 
Foi aquele o tempo demorado dos sons sem as vozes, 
pois apenas no ventre e na pele do planeta  
tudo eram os ruídos das águas e dos fogos. 
A fornalha dos vulcões, os tremores das pedras ancestrais,  
o bramir dos mares de outros tempos,  
o voar dos ventos sobre as areias e o tempo. 
Os tambores ainda sem mãos das chuvas sem fim 
e a alquimia de murmúrios que nos primeiros brejos 
entrelaçava cadeias de carbono e fecundava no ventre da terra 
a semente mínima das primeiras vidas.  
Aquele foi o tempo em que muito antes dos sons dos seres 
a Terra por toda a parte soava sem cessar  
os ruídos sonoros de um mundo musical antes da Vida. 
 
Aquilo nem era só mata, era até floretas. Montamos direito, no Olho 
d‟Água-das-Ostras, andamos e demos com a primeira vereda – 
dividindo as chapadas - o faclo do vento agarrado nos buritis, franzido 
no gradeal de suas folhas altas; e, sassafrasal – como a alfazema, um 
cheiro que refresca; e as aguadas que molham sempre.  GSV:218. 
 
 
2. Qual a fala do buriti?  Qual a do pé de ipê 
 
Vieram então os seres que das águas e dos minerais da terra 
absorvem tudo o que precisam para serem seres da Vida. 
Há outros seres, aquele  que dos ser dos vegetais se nutrem. 
E há seres que ingerem os minerais da terra 
as plantas e os outros seres da Vida. 
Silenciosa, antes da Vida dos bichos e da nossa, e durante eras 
as plantas da Terra verdejavam o planeta cujo céu aos poucos foi azul. 
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E em  silêncio há milênios como agora,  as árvores e as ervas 
aprenderam a serem entre mudas falas  o mais sábio ser da Vida. 
Segredos vegetais! Quanto haveres de aprender  
quando ao invés de apenas falarmos entre nós sobre as plantas 
soubermos nos calar para ouvir  
a voz sem palavras das flores e dos frutos? 
 
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 folhas 
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-croa.   
GSV: 58/233/235/236/237 
 
 
3. os sons das águas e dentro das águas 
 
Que vozes os elementos da matéria soavam dentro das águas 
no tempo antes de os mares e rios abrigarem a biologia da vida? 
Fácil ouvir de longe o trovejar das altas cascatas 
e a bateria de águas sobre pedras das cachoeiras. 
Mas dentro das águas calmas dos remansos  
do que veio a ser o Rio Opará, 
que mínimas vozes antes das bactérias  
e dos pais dos primeiros peixes soariam que sons?  
Quais músicas cantariam ainda sem sílabas e sentidos? 
Silenciosas são as tartarugas, os tracajás, os jacarés e os peixes. 
Mas teriam sido os seus ruídos sem música e sem palavras 
as primeiras falas de uma vida após as plantas  
e antes dos sáurios e dos pássaros. 
 
Enquanto isso, o mico espiralava tronco abaixo e pulava para o 
vinhático, e do vinhático para o sete-casacas, e do sete-casacas para o 
jequitibá; desceu na corda quinada do cipó-cruz, subiu pelo rastilho de 
flores solares do unha-de-gato, galgou as alturas de um angelim, sumiu-
se nas grimpas e dali vaiou. Sagarana, 1984: 78. 
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4. Pássaros e outros seres antes da palavra 
 
Com que códigos e gramáticas  
que a ciência dos xamãs e dos doutores sonha decifrar 
as primeiras bactérias terão criado na Terra primitiva  
a primeira literatura? 
Como, anteriores ao signo, ao símbolo e à palavra  
os seres originais da Vida 
se falavam, e de uma geração à outra transferiam seus sábios saberes? 
Antes do silencioso som da preguiça gigante e dos tatus de grande porte 
como a primeira ciência da vida terá criado os seus nomes? 
E como, depressa então, como se a sonoridade da Vida   
disparasse a sua flecha, 
já o planeta antes do homem ecoava nos dias e entre as noites 
a infinita diversa sinfonia da bicharada do cerrado e da floresta? 
Que primitivos e já próximos dizeres  
de uivos e de berros, de ladridos e miados, 
de urros , de cicios e, mais do que tudo 
da infindável serenata dos pássaros 
ecoavam entre os sons primordiais de que somos os herdeiros  
nestas paragens de sertões, gerais e cerrados? 
 
Ala, os buritis, altas corbelhas. Aí os buritis iam em fila, coroados de 
embaralhados ângulos. A marcar o rumo da rota dos gaviões. E o Buriti-
Grande. Teso, toroso. No seu liso, nem como os musgos tinham 
conseguido prender-se. Ás vezes. Do brejão roncava o socó-boi. Mas 
sempremente, o gloterar das garças brancas, a intervalos. GSV: 112, da 
edição de 1969. 
 
  
5. Os primeiros seres a dar nomes ao que havia 
 
Vindos afinal de onde e através de que caminhos , em qual era da Vida 
terão chegado aqui os primeiros seres que a tudo davam nomes, 
e em suas línguas primitivas escreveram com palavras partilhadas  
e coloridos desenhos escavados nas pedras 
a imagem e a figura sonora dos minerais, das plantas e dos animais? 
Quais mulheres e homens vindos do Norte  
poliram as primeiras pedras,  
abriram as primitivas roças, armaram de taquaras   
as primeiras redes de pesca, 
capturaram a primeira capivara acenderam na noite a primeira fogueira  
e com o tronco de qual árvore escavaram o oco da canoa  
que pela primeira vez navegou o rio de São Francisco? 
Que nome teria então o grande rio?  
E o surubim? E a seriema? E  a suçuarana? 
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Com que primitivos sábios sistemas do saber as mulheres da tribo 
souberam separar as plantas da terra e estabelecer o vocabulário  
das ervas que curam, as que matam 
as que se come e as que embebedam? 
 
Aí foi em fevereiro ou janeiro, no tempo do pensão do milho. Trasmente: que 
com o capitão-do-campo de prateadas pontas, viçoso no cerrado, o anis 
enfeitando suas moitas; e com florzinhas de dejaniras. Aquele capim-
marmelada é muito restivel, redobra na brotação, de verde-mar, filho do 
menor chuvisco.  GSV:23. 
 
 
6. Povoadores de Opará 
 
Depois chegaram os outros, herdeiros dos primeiros homens. 
Os povos chegados de outras selvas, de outras lonjuras. 
De alguns ficaram os nomes e a memória; de outros o esquecimento. 
Terão dado ao São Francisco este nome: ―Opará‖  
E quantas cidades e povoados de agora  
são nomes de suas línguas perdidas: 
Janaúba, Jequitaí, Juquitiba, Jaíba, Guacuí,  
Pacuí, Ibiaí, Pirapora, Paracatu, Urucuia.   
Quantos nomes de bichos de ontem e de agora soaram em suas falas? 
 
 
Pequeno poema com nomes de bichos em falas de índio 
 
quiriru, surucuá 
pacu-pira, candiru 
pacu-piranga, piaba 
pirapitinga, iambu 
piri-piri, curimatá 
mutum-pinimba, iaçami 
sary-ema, aracuãá. 
 
pacu-tinga,caxixi 
piranha-paxuna, mutum 
uacari-guaçu e cãcã 
paravehú, bocrayubá 
irara, urubu-tinga 
saíra, urutu, coati 
maracanã, tracajá 
coti-yuba, maracajá. 
 
aperiá e mocura 
sussuarana e apaca 
lobo guará, capivara 
suçuarana, acauã 
uru-mutum, sabiá 
inambu-torum 
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mutum-pinimba 
matrinchã e surubim    
o quati e a irara 
caxiú, macaco-ussu 
a maritaca e a arara 
jaguar e jaguatirica 
tamanduá e tatu. 
 
A borboleta viria para o brejo, que era uma vegetação embebida calma, 
com lameal com lírios e rosas-d‟água, adadas, e aqui ou mais um poço, 
azuliço, entre os tacurus e maiores moitas, e o atoalhado de outros poços, 
encoscorados de verde osgo. O brejão, até um oásis, impedindo a entrada do 
homem. GSV:107/108 da edição de 1969. 
 
 
7. Os vindos de longe – servos de pele escura 
 
Fugidos de minas, das casas-grandes e de fazendas, 
outra vez convertidos de escravos em homens e mulheres livres, 
retornados aos seus nomes de guerreiros de África  
aprendizes de sábios sacerdotes  
de deuses de pele escura como a deles, 
homens e mulheres negras abriram trilhas nas florestas  
e entre os ermos dos sertões e na beira dos rios e das floretas 
construíram os seus quilombos e povoaram de outros nomes  
os seres da Vida com quem repartiam a vida e o destino. 
E houve um tempo em que tanto a onça  
quanto deus eram pronunciados 
entre diversas gramáticas e línguas de índios  
de negros e de brancos pobres 
e depois empobrecidos, cercados e encurralados. 
 
O milho crescia em roças, sabiá-deus ria, gameleira pingou 
frutinhas, o pequi amadurecia no pequizeiro e a cair no chão, veio 
veranico, pitanga e caju no chão. GSV:216. 
 
 
8.  Gentes dos rios e da terra  
 
De acordo com o lugar onde plantavam as suas moradas  
e semeavam entre setembro e janeiro os grãos da vida 
os povos da terra e das águas  criaram os  nomes dos viventes dos sertões:  
beradeiros, barranqueiros, vazanteiros, ilheiros, veredeiros, chapadeiros,  
geralistas, geraizeiros, sertanejos, camponeses, lavradores, pescadores. 
E os unia a mesma sina de serem por toda a parte  os semeadores da vida: 
a dos filhos, a das roças de milho 
a das pequenas comunidades tradicionais 
que em pouca coisa tornava diferentes os xacriabás 
os quilombolas  e os camponeses,  
irmãos de sina que com diferentes gramáticas de saberes 
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tiravam de raízes e frutos da natureza  e dos grãos da roça  o sustento da Vida e entre 
diferentes linguagens a tudo davam nomes. 
 
Quando o senhor sonhar, sonhe com aquilo. Cheiro de campos com flores, 
forte, em abril: a ciganinha roxa, e a nhiica e a escova, as amarelinhas. 
GSV:22. 
 
 
9. A chegada do estranho – seres de peles brancas 
 
Um dia, muitos milhões de anos depois das águas 
e depois dos peixes e das aves, 
e centenas de  milhares de anos depois da chegada dos primeiros humanos 
e depois dos povos indígenas de iguais peles da cor da terra...   
eles chegaram. 
Montados em cavalos, senhores dos trovões de pólvoras, e papéis, 
mamelucos e brancos de peles de couro e chapéus  
ao invés de penas na cabeça, 
eles pretenderam mudar a geografia dos dons da Vida  e o nome dos seus seres. 
 Senhores do nada tomaram as terras  dos povos ancestrais,   
E  com eles voltou ao cerrado, à caatinga e aos sertões, a era do fogo. 
E á diversidade dos povos indígenas   
eles deram um único nome: ―botocudos‖. 
E por anos a fio dedicaram-se a exterminá-los da terra que era deles. 
A poder de mortes derrubaram matas, secaram lagoas e desertaram a Vida.  
E os que vieram do Sul, senhores de terra roubada  e de servos comprados, 
eles inventaram o ganho e o lucro, ali onde antes havia a troca e a partilha. 
E pela primeira vez  as redes da ganância 
pescavam em excesso os filhotes dos peixes. 
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. 
 
Aí, a beldroega, em carreirinha, indiscreta –ora-pro-nobis! ora-pro-nobis! – 
apontou caules ruivos no baixo das cercas das hortas, e, talo a talo, avançou. 
Mas o cabeça-de-boi e o capim-mulambo,  já donos da rua tangeram-na de 
volta; e nem pode recuar, a coitadinha rasteira, porque no quintal os joás 
estavam brigando com o capim-agulha e com o gervão em flor. Sagarana, 
1984:120,  
 
10. os outros, nós 
 
E com estranhas palavras em Latim chegaram um dia de longe,  
vestidos de escuro e com estranhas lupas e outros aparatos 
uma gente que ao buriti, ao pequi, ao ipê, ao baru e à mangaba 
começaram a dar outros complicados nomes de difíceis vozes.  
E sem cultivarem a intimidade amorosa com que os povos da terra  
tratavam a arara, o cavalo, a flor do ipê e a tapioca 
eles buscavam decifrar os segredos que a Vida  
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com afeto revelou aos sertanejos. 
Eles que deveriam ouvir a palavra do poeta: 
―Pergunta aos doutores, se não te basta o vento‖ **. 
 
 ** Verso de Pablo Neruda 

 
E descemos num pojo, num ponto sem praia, onde essas altas árvores – 
a caraíba-de-flor-roxa, tão urucuiana. E o folha-larga, o aderno-preto, 
o pau-de-sangue; o pau-paraíba, sombroso. O Urucuia, suas abas. E vi 
meus Gerais! GSV: 218. 

 
 
11. O silêncio dos senhores do deserto 
 
E mal as últimas cinzas dos fogos que acendiam  
se apagavam como lágrimas de pó sobre o chão seco, 
os senhores do Sul semeavam a soja e o eucalipto   
nos desertos que criavam.  
E no lugar onde as comunidades populares  partilhavam os frutos da terra 
a que deram mil nomes sábios e sonoros, 
eles expulsaram gentes, e entre cercas povoaram de gado o vazio.  
 
E pelas estradas do sertão  ou entre a cerca e a beira do rio  
camponeses sem a terra vagavam  
em meio a desertos verdes  de ilusória vida. 
Eles, os camponeses que por gerações a fio, entre avós e netos 
foram os semeadores de roças de milho, mamão e melancia, 
de arroz, amendoim, feijão, fava, mandioca, inhame e algodão. 
E sobre e sob a terra onde ancestrais  
de índios, negros  e camponeses brancos 
com as mãos em concha colocavam as sementes da vida do povo 
os senhores  atiravam os pós de malditos nomes   
e os líquidos de seus venenos 
plantadores  da morte, senhores do ganho injusto,  semeadores do deserto. 
Do chão do sertão vão sendo os pobres da terra  
expulsos a poder de enganos 
e entre silêncios de pássaros e o rugir de máquinas 
a vida que era viva, começava a morrer a sua própria morte. 
 
Você olha esse mundo abaixo, ó. Que está destroçado aí, na beira dessas 
veredas. Onde tem água tem bateria cozinhando carvão. Aquela confusão 
toda. Você olha esse azul aí fora... e pra todo lado aqui o tanto de eucalipto que 
tem! Cobra pode ter alguma dentro da reserva. Mas dentro do eucalipto nem 
cobra não fica. Nem cobra!   Marimbondo, você pode andar o dia todo do 
eucalipto. Você não encontra. 
Depoimento de Manuelzão a mim em julho de 1989, no Andrequicé. 
Está em O mundo-sertão, no livro Beira Vida-Beira Rio – vida, comunidade e cultura no Rio São 
Francisco, Editora o Lutador, Belo Horizonte, 2013. Organizado por Alessandra Fonseca Leal e 
Maristela Correa Borges. Na página 99 

 
 
 



26 

 

 
12. Repovoar estes sertões de vidas e de nomes sonoros 
 
Povos indígenas, comunidades quilombolas, famílias camponesas: 
entre a cerca, o rio e a estrada, uma gente encurralada 
perde os seus territórios, terras de seus ancestrais, 
veredas um dia verdes, e as fontes das águas da Vida. 
 
Terminada esta noite amanhã retornaremos às nossas casas. 
Protegidas propriedades nossas nos esperam 
e a elas cumpre voltar com a esperança de ali reencontramos 
tudo o que é nosso, tal como deixamos. 
 
A que moradas de quais lugares voltaram e voltarão 
outros, eles, os que entre a pele escura, a mão calosa, 
a voz de quem  sabe e sofre, e o coração doído de esperar, 
não sabem se e até quando terão ainda uma casa, uma roça de milho, 
uma comunidade, uma terra, um território? 
E sabemos que quando perdem para os homens do poder e do mercado 
aquilo de que a vida do povo se nutre a cada dia: a terra e a água, 
o que após a perda da, casa, da lavoura e da comunidade  
se perde, são é também os saberes dos segredos da vida. 
 
E bem sabemos que eles vieram aqui para nos dizer 
que para além do que escrevemos na cidade, 
eles esperam de nós, que ao conhecermos  
um pouco mais dos seus saberes 
sejamos, bem mais do que estudiosos  
do que eles sabem e de como vivem. 
Que aprendamos a ser a  presença ativa  
junto às suas lutas e esperanças, 
para que um dia o que hoje estudamos  
sobre os seus saberes vivos sobre a Vida 
não venha se tornar algum dia a ciência de uma antiga história  
do que pessoas,  povos e comunidades souberam saber alguma vez. 
A sabedoria ancestral do lidar com a Terra e a Vida.  
Os saberes que os seus filhos, exilados da terra dos avós,  
longe da terra começaram um dia a esquecer.   
 
E que este escrito termine com palavras que não são minhas, e que 
havendo vindo aqui eu li e ouvi de camponeses do Norte de Minas Gerais 
 
Comissão Nacional de Ligas de Camponeses Pobres 
Carta Aberta aos participantes da 748ª Reunião da ―Comissão Nacional de 
Combate à Violência no Campo‖ 
Lida durante a referida reunião na Câmara Municipal de Montes Claros, no 
dia 20 de novembro de 2014. Dois dias antes da abertura de nosso 
Simpósio.     

 
Queremos aqui nesta oportunidade enumerar algumas questões que 
resumem a ação deste governo que, ao contrário de toda a propaganda, 
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inclusive de suas “audiências públicas”, está a serviço do vigente sistema 
de exploração e opressão. Que enquanto uma “Comissão Nacional de 
combate á Violência no Campo”, sob nome pomposo, o que faz é promover, 
encobrir, avalizar e favorecer a violência do Estado e dos latifundiários 
contra os pobres do campo. 
Quais têm sido as soluções apontadas para o que chamam genericamente 
de “conflitos”, que não seja enviar tropas cada vez mais armadas para 
guerra? Não criaram a Força de Segurança nacional e até unidades de 
choque da Polícia Federal para reprimir camponeses, indígenas e outros 
trabalhadores? O remédio para os “conflitos” de enviar forças policiais não 
tem sido o de sempre: tomar espíngardinhas e motosserras dos 
camponeses, além de apreenderem suas motos? Onde e quando, em qual 
“conflito” que as forças repressivas enviadas tanto pela “Comissão 
Nacional de Combate à Violência no Campo” quanto por outro órgão do 
Estado em que latifundiários ou seus gerentes foram presos? Em que os 
arsenais de armas que eles possuem foram apreendidos? 
Se os números revelam a gravidade da situação, o pomposo nome dado 
pelo governo a esta “comissão” se encarrega de esconder a realidade. 
Violência no campo? De quem contra quem? Quantos camponeses, 
indígenas e quilombolas assassinados nestes anos? Quantos latifundiários, 
donos de mineradoras e de grandes empreiteiras assassinados? Quantos 
indígenas e quilombolas presos? Quantos diretores e gerentes e 
funcionários do INCRA, institutos estaduais de terras, juízes e outros 
órgãos do Estado quem prevaricaram, dão documentos  falsos e 
favorecem latifundiários estão presos? Quantas operações militares 
complexas e com todo aparato policial-militar do Estado, escutas 
telefônicas, etc., contra camponeses, indígenas e quilombolas? Quantas 
operações do mesmo porte e com a mesma publicidade para prender 
latifundiários ladrões de terras, assassinos e grileiros? 
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NÓS, AQUI, COMO ANTES, AGORA! 
cantata dos seres e dos povos originários 

 
 

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. 
 
 
Primeiro foi o fogo 
 
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. 
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!  
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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 

 
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 
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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. 
 
O senhor surja: e de 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 
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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? 
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.  
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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 folhas 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 - 
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. 
 
 



33 

 

  
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  
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  
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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. 
 
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 
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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 

 
“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 



36 

 

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. 
 
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. 
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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 
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SOMOS UMA GENTE QUE SEMEIA E CRIA 
palavras sobre as culturas  

e os saberes da gente do campo 
 
 
Somos uma gente que semeia e cria! 
Somos os homens e as mulheres 
que aram em agosto e semeiam em setembro,  
o que em março o sol e a terra ofertam como fruto. 
Somos uma gente da terra e cor da terra 
que à noite apaga o fogo do fogão 
e dorme cedo, quando se calam os passarinhos 
para que antes do sol da manhã um outro dia 
nos encontre de pé a caminho da roça, 
 com o chapéu de palha na cabeça 
e a enxada polida de suor nas mãos. 
 
Colhemos com as mãos e não com máquinas 
tudo o que depois alimenta os nossos corpos 
e o corpo branco das gentes da cidade. 
Os que comem do que nós colhemos 
e imaginam que o que é fruto de nosso trabalho 
nasce pronto no mercado dos donos que enriquecem 
multiplicando por quatro o valor do que sai de nossas mãos.  
Nós, os que regamos a muda o que colhemos o grão 
com o suor do corpo curvado sobre a terra. 
 
A um deus de quem aprendemos a esperar o bem 
mesmo quando a seca seca o rosto do sertão, 
dizemos entre contas nos dedos as nossas preces 
em noites de chuva e dias de sol,  
em tempos de lavrar e em dias de colher. 
 
Somos as mulheres e os homens 
do campo e do mar, dos rios e das florestas 
e da caatinga verde e do cerrado das águas. 
Somos de onde os que chegam de longe 
e buscam nas paragens onde vivemos 
apenas o azul da paisagem  
a beleza turista e calma do campo 
e o prazer pitoresco da "roça"  
passam e sequer param para nos ver de perto. 
E quando nos encontram acaso na beira da estrada 
eles se espantam de haver "ali",  
calçados de botinas ou de alpercatas 
uma gente da terra, salpicada de barro. 
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E alguns, pedem a nossos corpos fatigados 
e tingidos da cor ocre a poder do sol 
que façam uma pose de "povo pitoresco". 
E nos enquadram e disparam fotos  
e sequestram imagens de uma gente  
a quem não perguntam o nome 
e de quem nem importam a vida e o destino. 
imagens de uma "gente-da-roça" 
que em suas casas eles exibem aos outros 
como se, entre os outros do campo, 
fôssemos os mais curiosos animais do sertão. 
 
Somos uma gente de muitos nomes: 
Camponeses, Lavradores, Agricultores 
Seringueiros, Extrativistas, Castanheiros 
Sertanejos, Quilombolas, Caipiras 
Geralistas, Chapadeiros, Beradeiros 
Barranqueiros, Caiçaras, Pescadores. 
Mas entre tantos nomes, somos uma gente só. 
Aquela que com o trabalho dos dias e a toada da vida 
arranca da terra, das árvores e das águas 
como quem  faz nascer a cada ano um filho, 
a seiva da vida, a comida na mesa 
o alimento dos dias, a fibra da roupa 
a madeira da casa, o fruto e o pão. 
 
Bem mais do que imaginam  
os que longe do campo se alimentam  
do fruto de nossas dores e suores, 
somos aqueles que em nome 
do que há de mais humano na vida 
entre uma geração e a outra 
aprendemos a cuidar da terra 
e como ela reverdecer o mundo. 
 
Desde quando eles chegaram, vindos de longe 
resistimos ao poder do mal e dos seus terrores. 
Pois somos mais uma outra geração  
das gentes que depois de semearem  
entre os avós e o netos e os filhos dos netos 
a mesma terra, com as mesmas águas, 
foram dela expulsos a poder de enganos. 
E pela estrada saímos em busca do lugar 
onde estamos, mas não as nossas raízes. 
Lá entre terras de onde tiramos com a alma e as mãos 
o milho e a mandioca, o arroz e o feijão, 
os donos das terras que eram nossas 
espalham agora a poder de máquina e ganância 
o gado e o deserto, a soja e o desamparo, 
a cana e tudo o que deixou de ser dom da terra 
para ser o produto da mercadoria do dinheiro. 
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Mas nós, expulsos da terra e lutando por ela, 
cercados entre o rio e o arame farpado, 
nós, as gentes do campo, bem sabemos 
o que eles não sabem ou esqueceram: 
"Quando a última árvore for abatida, 
quando a última terra for desertada, 
quando o último fruto for colhido, 
quando a última fonte for secada 
quando o último peixe for comido, 
os senhores da terra saberão 
que o lucro não sacia a sede 
e nem o dinheiro não se come". 
 
Os saberes que aprendemos e sabemos  
são bem mais do que as nossas ciências. 
Ao logo dos séculos eles são a nossa sabedoria: 
o saber do plantar, do criar,  
do conhecer o tempo e dizer a poesia. 
 
Entre uma geração e outra, entre homens e mulheres 
partilhamos ao redor do fogão aceso,  
em volta da mesa pobre de uma casa honrada 
ou no círculo do trabalho enquanto se amanha a terra, 
tanto o ensino do cuidar da lavoura 
quanto o de tratar da safra dos filhos e das filhas. 
E os nomes dos lugares e os segredos da vida, 
e os ponteios da viola e os saberes dos ditos 
que são a nossa cartilha e o dicionário, 
e mais a memória não-escrita de quem somos 
de quem viemos e de onde estamos e vivemos. 
 
O que as gentes letradas da cidade 
imaginam ser o "saber dos que nada sabem" 
ou o conhecimento inútil do "caipira" 
é a nossa sabedoria ancestral do campo. 
Com ela alimentamos os doutores, 
povoamos de bens a mesa dos maus 
e falamos a um Deus que eles desconhecem, 
pois a muito esqueceram o dom da troca, 
a gratuidade da partilha e a vida solidária 
em nome do desejo do ganho e do lucro 
e, solitários, longe do amor, adoram o dinheiro. 
 
Com a sabedoria das culturas que nossos antigos criaram 
e nossos filhos recriam com os mesmos e outros gestos e  nomes 
perdemos a conta dos anos em que a Gente do Campo 
espalha pela Terra e a terra as sementes do bem. 
Trabalhamos com as nossas mãos e as nossas mentes 
o corpo da terra como uma mãe de todos. 
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Aquela que nos acolhe como filhos 
e em silêncio nos espera a cada dia, 
para que com o que aprendemos e fazemos 
colhamos de seu ventre a seiva da vida. 
Com o que aprendemos a saber 
lavramos outras culturas que não o milho e o feijão. 
Juntos criamos entre rimas os nossos cantos 
entre o coco, o cordel e a moda de viola, 
os bois-de-janeiro, as congadas e os reisados. 
E inventamos as danças que à noite  
bailam os netos, as filhas e as avós. 
Nossa arte ancestral é para nós o canto e a prece 
de uma vida camponesa que desde um tempo 
anterior ao arame da cerca, ao trator e à ceifadeira 
nós sabíamos e seguimos sabendo viver, 
como a prece da rezadeira, o ritual da parteira, 
o dizer do curador, o cantorio do cantador, 
e os gestos coletivos do rito e o festar da festa. 
 
E tudo isto e tão mais, tanto mais 
é apenas a face festiva e festeira de quem somos. 
Porque lá bem no fundo de nós e nossa gente 
somos as mulheres e os homens 
que cedo aprenderam a viver e a partilhar 
a lei do amor, a ética do trabalho, 
os costumes a honra e os preceitos da vida. 
 
Somos os que sabem, sem o saber da escola 
a sermos ao mesmo tempo serenos e guerreiros. 
Por isso mesmo, expulsos e subjugados, 
cercados no campo ou exilados na cidade 
como nunca, como sempre, estamos de pé. 
 
Estamos de pé e com os olhos no agora e no horizonte 
não somente semeamos, resistimos. 
Não apenas colhemos, nós lutamos. 
Não apenas esperamos, nós agimos. 
Porque mais do que ontem, mais do que nunca 
somos uma gente da terra e do campo, 
as mulheres e os homens, os jovens, adultos e velhos 
que entre o milho e a mandioca semeamos também 
a luta pela terra e a vida dos seres da Terra e da Vida 
Como seres que sabem o saber dos que semeiam a vida, 
com a sabedoria que é nossa desvendamos os segredos do tempo, 
e ao olhar o vento e o vôo dos pássaros 
aprendemos a conhecer os rumos do hoje e do amanhã. 
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Por isto, oprimidos, expulsos e explorados 
somos uma gente de pé e vivemos da luta e da esperança, 
pois não construímos apenas casas e nem semeamos milho. 
Nós semeamos agora a lavoura do mundo de amanhã. 
Nós espalhamos pela Terra a lenta e persistente luta  
para que algum dia não muito longe 
o mundo de todas as pessoas livres da Terra 
seja a colheita da justiça, da igualdade, da liberdade 
e do amor entre todos e todas, sem senhores e servos, 
Em um tempo fraterno e solidário 
em que o mundo inteiro venha a ser 
o que foi e sonha ser o Mundo da Gente da Terra. 
 
 
Escrito a mão em um caderno, de improviso, 
em Salvador, Bahia - entre 1 e 3 de setembro de 2014,  
durante o IV Seminário de Educação do Campo e Contemporaneidade - Campesinato, 
Culturas e Educação. 
Revisto precariamente em Campinas, em 5 de setembro do mesmo ano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

 

UM HOMEM VESTIDO DE BRANCO 
anotações de vocação poética  

sobre um livro de Thomas Merton 
 

Tomei de Homem algum é uma ilha  algumas passagens de quase todos 
os capítulos. Escolhi aquelas em que o olhar do autor encontro o outro. Pois o 
momento deste encontro  foi e segue sendo o fio que de uma a uma a uma tece 
as páginas de  A ave que voa em mim. Tal como em Eu, outro eutro, não escrevi 
poemas. Poesia é um outro vôo e está em outros livros. Dei ao que senti e pensei 
quando li a forma de um quase salmo. Melhor ainda, a forma daqueles textos 
dos livros ancestrais do Oriente onde a palavra sagrada é disposta em linhas que 
não formam parágrafos e que se sucedem como troncos de madeira, uns após os 
outros e que, juntos, formam uma canoa com que se sai ao alto mar. Afinal, é de 
palavras que querem ser como barcos  navegando entre ilhas. Barcos  indo e 
vindo, viajando de uma ilha à outra, e, bem mais do que apenas passando entre 
elas, barcos que as tecem enlaçando umas às outras.   

Homem algum é uma ilha é um dos livros mais lidos e conhecidos de 
Thomas Merton, um monge cisterciense desses alvamente vestidos de branco. 
Um homem norte-americano de rosto largo, cujo sorriso amplo estampado na 
orelha de uma nova edição do livro mais parece o de um alegre construtor de 
casas  - ou de barco - o ou de um professor de escola de subúrbio, pai de três 
filhos e torcedor de algum time de futebol.  

Acredito que muitas pessoas de gerações anteriores à minha, das 
gerações de meu tempo e mesmo, espero,  das de  algum tempo depois,  foram e 
continuam sendo desafiadas pelas palavras e pelas imagens que este estranho 
homem escreveu.  

Thomas Merton viveu quase a vida inteira  dedicado a levar a termo uma 
difícil experiência de vocação para um cisterciense como ele, um homem de 
Deus convocado ao silêncio, à oração e ao sereno e solitário trabalho com as 
mãos. Convertido ao catolicismo, Ele foi um monge e, ao contrário de quase 
todos, tornou-se um monge errante. Um viajante a quem até mesmo as terras 
distantes do Oriente acabaram sendo costumeiras.  Escreveu muitos livros. Ele 
foi um dos primeiros homens cristãos do Ocidente atual que se lançaram  a 
buscar na sabedoria de religiões e de espiritualidades do Oriente rostos 
aparentemente tão diversos de sua própria religião que bem poderiam ser, por 
isto mesmo,  uma outra face do cristianismo.  

Foi também um primoroso sedutor de pessoas pelo poder da poesia de 
suas frases. Mas, mesmo sem abri mão do cuidado da forma do que escrevia, a  
dimensão literária dos seus livros imagino que tenha sido que menos lhe 
importava. Teria este homem vestido de branco vaidades semelhantes às nossas, 
garimpeiros nas águas fugidias da palavra em busca de frases sonoras e belas. 

Meu sentimento aos ler os seus livros é o de que ele escreveu  para tentar 
dizer com palavras sempre muita claras, mas às vezes ásperas demais, não tanto  
as suas idéias, as suas teorias a respeito da Vida, da Pessoa e de Deus. Ele 
sempre me pareceu um garimpeiro em um outro sentido. Um buscador de 
antigos e perenes sentidos perdidos a respeito da aventura da busca da 
santidade. E uma santidade em nada compreendida como a vida piegas e 
piedosamente milagreira com que aqui são pintadas as dos santos de 
almanaque. Uma vida que deveria ser só isto: a procura incansável da presença 
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de Deus na solidão da prece ou no rosto que o  amor revela no rosto da pessoa 
do outro. Foi bem isto o que procurei re-dizer com palavras de meu sentimento 
e do modo como compreendi – ou penso que compreendi – o que ele queria me 
dizer. 

O título de cada parte equivale ao de um dos capítulos  de  homem 
algum é uma ilha. 

Então podemos começar  com a pequena passagem que inspirou o título e 
boa parte dos momentos do livro. E ela é a de um fragmento de um poema: 

 
Homem algum é uma ilha 

completa em si mesma: 
todo homem é um fragmento do continente, 

Uma parte do oceano. 
A morte de cada homem me enfraquece 

porque sou parte da humanidade; 
assim, nunca perguntes por quem o sino dobra: 

Ele dobra por ti. 
 

John Donne, meditação 17 

 
 
homem algum é uma ilha 
 
Não somos menos do que seres e santos de Deus.  
Por isso somos isto: humanos. 
No meio do caminho entre os animais com quem compartimos a Vida 
e os anjos, com quem partilhamos a esperança 
não somos menos do que seres feitos para serem santos: 
e santos são aqueles que partilham o amor entre Eles e a Vida 
Não habitamos menos do que o espírito do coração de Deus 
porque somos os seus filhos e somos a sua perene criação. 
Deus não nos criou. Deus está nos criando a cada instante 
de sua humana vida sem fim e de nossas divinas vidas sem termo. 
Por isso somos santos e estamos também tão distantes da santidade. 
Por isso vivemos entre o amor e o medo;  
entre a partilha do bem e o desamor. 
O amor e do desejo do bem são o que aprendemos  
a ser quando somos nós mesmos 
e o medo do outro e o desamor   
são o amor e o  bem ainda não aprendidos em nós. 
Somos inteiros a  cada momento da vida  
e somos ainda incompletos por inteiro. 
Mulher alguma é uma ilha e homem algum é uma ilha 
Nascemos para ser o caminho no mar que vai de uma ilha à outra. 
Nascemos para sermos a barca em que se viaja de uma ilha a outra 
e assim, realizar em cada pessoa a sua vocação de ser única e sozinha 
e  estar, ao mesmo tempo, unida no amor a todas as outras. 
E os nossos olhos não nos revelam quem somos 
a não ser quando nos vemos refletidos  
no espelho dos olhos de um Outro 
E é nela também que a luz do rosto de Deus se mostra a nós.  
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Não é fácil ser, nem é fácil viver e nem é fácil partilhar a Vida. 
Viver é sempre ―muito perigoso‖ e conviver às vezes é terrível. 
Mas há de ser justamente quando a vida parece mais desesperada 
Que algo entre o bicho e o anjo grita em nós: a vida tem sentido! 
A Vida tem sentido e viver é a aventura de sair em busca deste sentido 
mesmo  quando ele pareça não existir  em parte alguma. 
E mesmo quando, encontrado  
ele por um momento pareça ser tão absurdo. 
 
Sentenças sobre a esperança 
 
A esperança é a espera quando é de Deus e não de nós que se espera. 
A esperança é o nome da espera,  
quando Deus vive  dentro dela e nela se revela.. 
Quando esperamos de nós mesmos, esperamos a espera. 
Mas quando esperamos de Deus, com ele  
ou tendo nele a razão da espera, 
então é quando aprendemos a esperar a esperança. 
A outra face da espera é o desespero e a outra face  
da esperança é o abandono. 
Quando se tem muito sempre se espera possuir ainda mais, mas 
quando se tem o pouco por muito, então se deseja que este pouco  
venha a ser multiplicado como um dom e  não como uma posse. 
Quando se quer ser muito, o que se espera  
é ser sempre mais a mesma coisa. 
Mas quando se entrega o ser que se deseja ser nas mãos de Deus, 
então aí se vive na a esperança de se vir a ser  
um alguém um pouco melhor. 
Só somos livres quando passamos da espera à esperança, 
mesmo quando vivemos por esperar o que podemos tornar realidade 
como uma obra de nossas própria mãos e,  
por isso mesmo, efêmera e ilusória. 
Só somos livres de verdade se viajamos  
da espera em nós à esperança em Deus. 
E somente somos ricos quando convertemos em nosso coração 
o desejo da posse de ganhos e de bens  
no desejo das trocas do dom do bem. 
Pois os bens que se espera possuir ou alcançar são o que nos possuem, 
enquanto o bem da esperança deixada nas mãos dos outros e de Deus 
é o que alcançamos possuir como um dom da Graça dentro de nós 
e é quando é o Espírito de Deus quem nos habita e nos faz livres. 
Pois então é quando chega ao tempo da  viva esperança plena 
que é quando não existe nada mais a querer desejar  
a não ser aquilo que se alcançou ser e aquilo  se aprendeu a viver 
quando já não se deseja nem mesmo ser mais nada além daquilo  
que deixado nas mãos da esperança, nos vem das mãos de Deus. 
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Consciência, liberdade e oração 
 
Tudo o que ao sair de mim volta  exclusivamente a mim 
volta contra mim, mesmo quando pareça ser o desejo de um bem 
realizado por mim mesmo em meu favor. 
Toda a vez em que oro a Deus pensando somente em mim 
e suplicando apenas em meu favor, a minha oração é meu pecado 
e se Deus não ouvir, é porque eu mesmo  
não soube ouvir o meu coração 
antes de falar a Deus da minha espera e do meu desespero 
e não da minha esperança e do meu abandono em suas mãos. 
Tudo o que posso pedir a Deus em minha oração 
É que a vontade de Deus se cumpra em mim  
tal como ele sabe e deseja - eu não sei - mas deixo que se cumpra 
porque me abandonei à esperança que é uma espera de quem não sabe 
mas crê na sabedoria do amor daquele de onde provém todo o Bem. 
Toda oração de minha consciência e de meu coração 
deve começar pelo reconhecimento de que em todo o eu há um nós, 
E a toda súplica  feita em meu nome e a meu favor 
é uma prece em nome do nós de quem sou parte. 
Toda a espera de um bem devotado à minha felicidade 
só irá ser tornada a minha esperança, quando estendida ao bem 
da comunidade de destino de que sou parte e partilha. 
Posso fazer muito pouco por mim mesmo,  
mesmo que espere fazer muito. 
Podemos realizar  bem mais, quando  fazemos  qualquer coisa juntos  
e em nome da esperança de todos nós e entre todas nós. 
Deus sabe e, no fundo, nós também, que ninguém de nós 
é melhor do que todos nós, do que a comunidade de nós todos. 
E Deus só escuta a nossa súplica e nos doa o bem de seu amor 
porque sabe que de algum modo tudo o que vem Dele a uma de nós  
acaba por ser de todos e sai da espera egoísta à esperança amorosa.  
Uma coisa é a alegria da posse, outra, a felicidade da partilha. 
E uma cosia é a independência de quem vive para si mesmo 
e outra é a liberdade de quem se descobre preso no amor do outro. 
 
Pura intenção 
 
Posso entregar-me inteiramente aos apelos de meu coração. 
E isto é bom, porque devo crer nos apelos de meu coração. 
Posso seguir inteiramente os caminhos de minha consciência. 
E isto também é bom, porque devo acreditar em minha mente 
e devo aprender a criar em mim uma consciência confiável. 
Posso dedicar-me a cumprir a vontade  
de minha comunidade de destino. 
E isto é bom em uma medida bem maior ainda. 
Pois, de que maneira eu posso partilhar o mistério da Vida  
convivendo a Vida em uma comunidade em que não creio 
e seguindo os passos do caminho de um Nós em quem não confio? 
Amar é não apenas querer o bem de um outro,  
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mas é  crer confiadamente nele. 
Crer no Outro, mesmo quando em seu desespero,  
parece  que ele próprio já não acredita em si mesmo. 
Mas tudo isto é só o começo e é muito pouco ainda, 
pois a origem da confiança em mim mesmo e em todos nós 
é o sentimento do abandono do meu desejo  
nas mãos da  vontade de Deus, 
a tal ponto que eu não tenha mais dúvidas  
sobre o que pensar e o como agir, 
pois em cada gesto de um coração  
entregue ao desejo da vontade de Deus 
tudo o que faço reconheço como um gesto de deus  
através de meus atos.  
Este é o abandono em seu sentido mais pleno 
e esta é a esperança  a cada dia realizada em toda a sua plenitude. 
 
O verbo da cruz 
 
Quando fico de pé com os pés juntos plantados sobre a terra 
e quando abro os braços perpendiculares às minhas pernas 
meu corpo é como uma cruz. Ele parece uma cruz viva.  
Mas a imagem deste gesto entre o santo e o iogue 
depende do que moveu a alma de meu corpo. 
Depende dela para ser a postura do iogue ou o gesto do santo. 
Se eu permanecer assim sem me mover por minutos e horas 
Haverá uma dor crescente e um desconforto. 
Eles poderão ser bons para o treinamento do corpo, 
e por meio do sofrimento tornado uma ascese 
eu posso aprender a ir além de mim mesmo. 
Mas isto tudo é ainda um ato de exercício, uma ginástica, 
pois somente o sofrimento tornado uma oferta 
ao Deus-Homem que  aceitou sofrer  a dor da cruz 
em nome do amor pelo nós que habita em mim 
o  sofrimento inevitável é também um  gesto de entrega  
e de consagração: e, então, quem sofre acolhe e comunga. 
Pois o sofrimento aceito é como a dádiva da viúva pobre 
e serve não tanto a salvar uma alma,  um dia,  porque isso é tão pouco, 
mas  para fazer sentir  quem sofre a sua  dor, a comunhão com Deus. 
 
Ascetismo e sacrifício 
 
Se você quer ser santo, aprenda antes a ser   
a alma de uma pessoa alegre. 
E se deseja praticar o ascetismo, saiba antes sorrir como uma criança 
e a dançar com os pássaros e  a cantar com as flores da manhã. 
Porque fechar a janela á luz do dia para orar na escuridão do quarto 
se o Deus da oração chega com a luz do dia e vive na beleza da Vida? 
Pode haver santidade no sofrimento que não se consegue evitar 
mas não há nada de bom na busca voluntária do sofrimento  
em nome do Amor. 
Quem se entrega ao Caminho do Bem caminha como quem é feliz.  
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Porque é feliz e o saltimbanco alegre é a sua imagem. 
Enquanto quem se pune em nome do amor  
encontra a culpa em lugar do amor. 
Quem guia o espírito de quem procura o  silêncio e a solidão 
não é o seu próprio espírito, mas o misterioso alento de Deus. 
Pois se é Ele quem está nos frutos maduros  
da busca da solidão e do silêncio 
deve ser também  Ele  
quem está no silêncio das raízes  e no amarelo das flores. 
E quem procura o silêncio  do mundo e da alma  
em busca apenas de proveito próprio e da perfeição-de-si-mesmo, 
quando podia estar  buscando a vontade de um Pai chamado  Deus  
e  o amor do irmão chamado "qualquer  Outro",   
em tudo o que aprende a  viver, 
ainda que levite no corpo, não consegue levantar   
o espírito um palmo do chão. 
Toda a ascese não é um exercício para si mesmo,  
mas uma entrega de si mesmo. 
E não é o ato de quem foge dos outros  
para ser melhor do que os outros, 
mas é o gesto amoroso de quem se retira  
para voltar um pouco mais atento 
à comunhão com os outros e a partilha da vida entre os irmãos. 
  
Ser  e  agir 
 
Quem me sacia a sede é a  água e não o leito entre as margens do rio, 
mesmo que a água passe e o leito permaneça. 
Quem me aquece é o fogo da fogueira e não a fumaça, 
mesmo que o fogo esteja na terra e a fumaça suba aos céus. 
O mar é infinito, mas é o barco quem me leva   
e é o vento quem navega o barco. 
E eu só vejo o vento invisível nas velas infladas e na viagem do barco, 
 E eu só sei do vento no girar das pás do moinho, 
e o pão que eu como da farinha moída na mó é o mesmo vento 
que não vejo passar e mover as folhas,  
e nem o moinho ou o Espírito de Deus. 
Quem eu sou está no que sou de água, de fogo, de barco e de vento. 
Está na realidade ora oculta, ora passageira  
de quem eu sou no meu interior 
e não no que eu faço e mesmo no que eu crio  entre o operário e o artista. 
O espelho que reflete aos meus olhos os meus olhos me devolve  
a fugaz imagem material de meu corpo,  ainda que ele brilhe. 
Mas eu sou, dentro dos olhos e invisível a eles, o espírito que me faz ver 
e que me leva a sentir o que vejo e  a pensar sobre o que eu sinto. 
O que eu faço a  cada instante é o leito do rio que abriga e guia a água. 
O que eu crio e partilho com os seres  
com quem comparto o Dom da Vida   
é a água que corre entre as margens de mim mesmo. 
Mas o que eu sou e não conheço ainda   
é a fonte invisível de onde a água brota. 
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Sou o leito e sou a água e a fonte. 
Mas o que é o leito sem a  água e  quem é a água sem a fonte? 
E de onde vem a fonte de onde brota a água em mim? 
 
Vocação 
 
Somos únicos e  somos irrepetíveis, apesar da ameaça dos clones. 
Cada um de nós existe enlaçado ao todo da Vida e dos Outros, 
mas é único e nunca se assemelha a outra pessoa,  
mesmo um irmão gêmeo. 
Não somos únicos por causa do rosto ou da equação do corpo 
e nem somos únicos porque pulsa em nós um coração original  
ou porque pensamos com uma mente e uma consciência 
de quem nem mesmo nós conhecemos todos os segredos. 
(E até nos segredos que desconhecemos e são nossos, somos únicos). 
Sou também único porque somente a mim é destinada uma vocação. 
Mais do que o rosto e o corpo, ele é minha e só eu posso  vivê-la. 
Há um Reino de Deus e há um Mundo de Paz e de Felicidade a construir. 
Não vivo a minha vocação quando sacrifico o que sonho ser  
em nome do contra mim mesmo acho que devo ser, viver  e fazer, 
pois nem Deus nem o meu coração fariam a mim tal convite. 
Pois se a minha vocação era a de um trapezista de circo 
e eu me tornei um próspero empresário, fui um bom empresário 
mas no trapezista que nunca fui esqueci uma voz de chamado. 
A vocação é uma resposta ―sim‖ a um chamado único. 
Se eu disse ―sim‖ e dei ao que resolvi ser a escolha de meu amor, 
então essa  e nenhuma outra foi a minha vocação,  
mesmo que alguém venha dizer que eu deveria dar a volta-ao-mundo 
quando o desejo do chamado que escuto dentro de mim 
é o de dar apenas uma volta no meu bairro.  
Pois um bairro bem viajado é do tamanho do mundo. 
 
A  medida da caridade 
 
Como o amor, a caridade é inesgotável 
E a Caridade é o rosto de mulher do Amor. 
Meus bens, meu nome, meus talentos 
Tudo o que possuo recebi de outros:  
de Deus, minha Mãe e de meu Pai,  
de meus amigos, e  dos meus Desconhecidos. 
Por isso tudo o que eu digo: ―é meu‖, é antes um dom de Outros 
Veio deles, é devido a eles, é deles e a eles deve retornar. 
Esta é a medida da lei da caridade: nada meu é meu 
e tudo o que há e por um momento cai sob a minha guarda 
só tem um valor quando passa do círculo da posse e da propriedade 
ao circuito da dádiva e do dom. 
Só possuo aquilo que estou disposto a perder, 
e só é verdadeiramente meu o que não tenho: 
a começar por mim mesmo, pelos minutos de  meu tempo  
e pela vida que me foi dada  para eu  aprender a vivê-la  
como quem é tão livre 
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que sabe que nem de sua vida é  um dono, mas um viajante. 
 
Misericórdia 
 
Se eu pudesse entregar sem tréguas a minha vida 
ao abandono do amor de Deus 
eu aprenderia a sentir em cada pulsar do coração 
a presença de sua misericórdia. 
Deus não me ama à distância: ele cuida de mim a cada passo, 
mesmo quando alguns passos são tropeços 
e outros  são dados na beira de um abismo. 
Deus vela por mim como um pai  
ao lado da cama do filho de dois meses. 
Se eu pudesse sentir sem tréguas a misericórdia de Deus 
em cada um dos dias de meus passos 
eu me abandonaria à minha própria misericórdia. 
Todas as coisas, tudo o que existe, cada ser, cada ave, 
cada árvore, cada velho maltrapilho no meio da multidão 
haveria de ser  uma pessoa a quem eu devo um amor 
tão presente como o deu um pai à  
beira da cama de  um filho de dois meses. 
 
Recolhimento 
 
Há um momento em que eu faço tudo o que tenho que fazer. 
Há um momento em que eu cumpro tudo o que tenho a cumprir. 
Há um momento em que eu partilho tudo o que devo partilhar. 
Mas há um momento em que eu não faço nada do que devo fazer. 
E então é quando eu me recolho ao redor de quem eu  sou 
e ouvindo a voz silenciosa de um eu que nada diz, 
e nada pede, e nada espera, e nada realiza, e não age e não espera 
e não ser no deixar-se abandonado ao que acontece 
quando se deixa de esperar que qualquer coisa aconteça,  
eu começo a aprender a descobrir a silenciosa 
e sonora presença de um Deus dentro de  mim. 
 
O Espírito sopra onde quer 
 
Esta gente tropeira  
e atrapalhada 
Pensa que Deus  
se escuta num tropel. 
Pensa que Deus nos fala 
num rumor. 
Ontem eu ouvi,  
ele passou por mim 
no vagar de uma brisa  
que não movia um capim 
e nem uma flor. 
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O silêncio 
 
Thomas Merton começa este último capítulo do Homem algum é uma Ilha, 
assim: 
 
A chuva cessa, e o canto puro de um pássaro anuncia de repente, a diferença 
entre o céu e o inferno. 
 
Lembrando o quanto ele foi sempre amoroso com as tradições espirituais e 
religiosas do Oriente, eu quero terminar este nosso ritual ao redor de seus 
pensamentos com um pequeno conto da tradição budista zen do Japão. Ele é 
assim: 
 
 Apenas uma vez ao ano um velho mestre sábio recebia em seu mosteiro os 
seus discípulos, esparramados por todo o Japão. E uma vez ao ano ele lhes 
dizia o que tinha na mente e no coração. 
Houve uma vez que todos já estavam reunidos no local do encontro com o 
Mestre, sentados em almofadas de pano e em esteiras, à espera do que o velho 
sábio teria a dizer. 
Então ele entrou na sala do mosteiro. Trazia uns papéis que iria mostrar ou 
ler. Saudou a todos, sentou em sua esteira e ia abrindo um primeiro  rolo de 
escritos e de desenhos, quando lá fora um passarinho cantou. 
Ele ouviu atento até o final. Então reuniu de novo os seus papéis, levantou-se, 
saudou como quem se despede os seus discípulos e disse:  
“Tudo o que eu tinha para dizer a vocês acaba de ser dito”. 
Disse isso e  foi embora. 
 
Despedida 
 
Podemos encerrar este nosso pequeno ritual com uma leitura do mestre Eckart 
 
Eu sou. Isso significa, inicialmente, que Deus é seu Ser-Ele, que só Deus é, 
porque todas as coisas são em Deus e por Ele. Fora dEle e sem Ele, nada é 
em verdade, todas as criaturas são relativas e puro nada em relação a 
Deus,pois só Deus é, em verdade. E,  assim, a expressão “Eu Sou” designa o 
Ser-Ele (Isticheit) da verdade divina, porque é o testemunho de um Ele É. É 
a prova de que só Ele É... “Eu Sou” quer dizer que não existe a separação 
entre Deus e todas as coisas, porque Deus está em todas as coisas; Ele lhes é 
mais íntimo do que elas são com elas mesmas. 
 
Do  Mestre Eckart, tomado nas páginas 104 e 105 do livro O Absurdo e a Graça, de 
Jean-Yves Leloup,  editado  pela VERUS em 2003. 
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POEMAS EM PROSA DE  
O CAMINHO DA ESTRELA3 

 
Torres  

 
Pelo menos uma vez na vida saberemos como dar a voz às pedras? Melhor 
do que os frágeis papéis onde os homens armados de madeiras pensam 
escrever para a eternidade, aprenderemos a deixar a estes blocos talhados 
por canteiros o dizer a todos sob esta sombra da tarde de um outono, aqui, 
no alto deste monte, qual é o segredo oculto atrás dos ícones? Pois os que 
aqui viveram gastaram dias e noites de suas vidas empilhando granitos e 
gravando nelas alguns sinais com a vocação do infinito. Desenhos, letras 
que depois dos séculos tornaram-se apagados, irreconhecíveis. Alguns 
emblemas com símbolos que já não mais se podem ler, e que talvez mesmo 
antes não dissessem coisa alguma, além de um nome ou um rosto hoje 
esquecidos. Pois aqui, irmãos da noite, como em vossas terras e em toda a 
parte, a história das eras é sempre igual: aos senhores os altos; aos servos 
os baixios, beiras de pântanos, os lugares longe das muralhas e das torres. 
Por isso aqui em Altamira, no lugar mais alteado entre os montes, morada 
de ventos, ergueram os senhores de seu tempo uma fortaleza e um 
oratório. Casas de guerras, templos e castelos. Há eras em que os homens 
confiam mais em pedras do que nos deuses. Lugares entre o ferro e a seda 
no alto de onde suas barbas longas espreitavam com as sentinelas o 
inimigo ou o dia do juízo final. Arabescos de areia. Aqui, onde corpos 
ansiosos e esguios de mulheres que adoravam árvores, curvadas ao sul, 
aguardavam bordando linhos a volta de seus homens, sujos, sanguinários, 
mas vivos. Altas torres de pedra, hoje ruínas. Pois há vezes, raras e nobres 
vezes, em que os camponeses antes arredios e humilhados, dizem às 
avessas as preces que aprenderam e se armam de enxadas e foices afiadas. 
Armam-se de outras canções e com elas e as mãos que plantavam o trigo 
derrubam dos altos ermos, como aqui em Altamira, os senhores dos altos 
do mundo. 
 
 
Irmãos 

 
O que importam os nomes! A nós nos chamamos Hermandiños. Quando 
eu feri com a picareta um primeiro lugar dentre duas pedras da torre, fiz 
isto com as forças todas dos dois braços. Deus esteja! Minhas mãos de 
madeira e lagrimas fizeram aquilo. Se havia ódio não lembro agora, 
sessenta anos depois. Mas em meu arfar de moço galego havia o furor da 
fome. De longe, lembro que um dos nossos, mais vestido de vermelho do 
que os outros, gritou esta frase: se a outros os profetas do deserto 
puderam dizer „que não fique pedra sobre pedra‟ porque não a nós? Os 
senhores fugiram. Quebremos a sua memória! E assim foi.  

                                                           
3 Este livro escrito na Galícia em 1996 foi publicado pela Editora da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás. Em galego ele foi publicado pela Editora Toxosoltos, de Santiago de 
Compostela. 
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Aos gritos, entre blasfêmias e preces ferimos aquilo como quem veio dos 
infernos destruir a Cidade de Deus. E quando Ele vier me julgar saberei 
olhar o seu rosto de velho e de luz e direi isto: eram só duas torres de 
pedras no meio de uns montes da  Amahía. Algumas garças passaram e 
eram brancas. Vimos aquilo como um anúncio. Subimos até lá levando as 
armas do trabalho e não cruzes de madeira. E com dois dias e duas noites 
de nossa fúria derrubamos chão abaixo as pedras que o trabalho dos 
avós de nossos pais levantaram ali. Eles ergueram; os senhores 
habitaram; nós destruímos. Eis a história. Fomos os Hermandiños: as 
fúrias. Depois de tudo, foi como sempre. Os que montavam os cavalos 
nestas terras de peregrinos abençoaram fogos e arcabuzes e vieram contra 
nós, homens do trigo, do centeio e pão de milho. Foram então os tempos 
do abutre e da noite. Alguns dos nossos morreram aparando lanças com 
foices. A outros prenderam com ferros em escuras covas: os silêncios. A 
alguns, como eu mesmo, marcaram com fogo e disseram: sois Caim! De 
nada eles não sabem, mas a alma do Anjo do Oitavo Dia os vigia de perto. 
Dia virá! A muitos arrancaram o coração e os deram aos cães. Restamos 
poucos. Restei eu que escrevo isto para que saibais o que houve, antes de 
lerdes os livros desenhados por eles, com letras de sangue e ouro. Uma 
manhã de maio – e era uma manhã bem clara – vi que o emissário de Deus 
me veio. E eu gritei: ainda não! E disse com os olhos nos seus: se houve 
culpa, que uma luz vinda de ti me fira de morte. Não temi antes, não 
tremo agora!  Ele era apenas um pouco mais velho do que eu e sei que me 
ouviu. E não disse nada e não houve nada, sabei. E também isto eu 
escrevo. Porque nós subimos o monte e fizemos estes castelos de pedra 
ruírem, eu não me lembro mais. Os nomes se apagam e os gestos. Fomos 
as fúrias, digo de novo! Que os corvos e os cucos expliquem por nós. Agora 
acabo; findo aqui. Um dia adiante haveremos de ser meia página em 
alguns livros de escola. Mas sabei que até o final dos tempos o sinal de 
nossos feitos ficou por aí. Aqui, por toda a parte. Para sempre, até quando?  
 
 
 
Gaitas 
 
Foi quando os nossos antigos acreditavam em magos que cultuavam 
árvores. Viam em tudo um sinal e quando em novembro os patos selvagens 
voavam para o sul, eles abriam também para lá as portas das primeiras 
casas de pedra. Vestiam-se de branco, os homens mais velhos, os mais 
sábios. E a um deles atribuíram a gaita de foles que antes não existia e que 
aprendemos a tocar com mãos limpas, pois elas aprisionavam o vento e 
faziam sair dele sons que acalmavam as tempestades e ajudavam a 
madurar nos montes as castanhas. E desde quando aprendemos a armar 
de panos e madeiras as gaitas, descobrimos que éramos também os irmãos 
do vento. Os que primeiro dominaram esta arte perigosa, aos olhos de 
alguns, foram com o tempo ficando mudos. Não falavam mais os nossos 
gaiteiros mais sonoros. Mas com o tempo até as crianças sabiam decifrar 
em seus toques a beleza e a profecia. Alguns jejuavam em abril.  De dois ou 
três ficaram notícias aos pedaços: eram magos: conjuravam os poderes, 
sopravam as gaitas que mulher alguma poderia tocar sequer com a sombra 
do corpo e davam nomes às estrelas. Faziam prodígios, mas na hora da 
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ceia comiam como nós, com as mãos, nacos de carne de javali. Por algum 
tempo corria a notícia de que quando morriam, aos sete dias os seus 
corpos sumiam na terra. Nos acostumamos a crer que se consumiam por 
inteiro nela sem deixar vestígios, e o sumo de seus corpos iam nutrir as 
raízes das árvores que adoravam. Nunca se soube, mas mil anos depois, 
algumas árvores que emprestam a madeira e o aroma para o fabrico das 
gaitas, ainda são entre nós nomeadas com as sílabas de seus nomes.  
 
 
Trigo 
 
Agora, como é setembro, quero dizer estas palavras. Antes, quando era 
então, os velhos da aldeia acorriam com as mulheres e os filhos aos meus 
campos. Era a idade da terra em que o trigo era livre nas leiras das 
lavouras e copiava do sol o tom do ouro. Esses ruídos de máquinas não se 
ouvia em parte alguma, e o mugido dos bois atrelados aos carros eram 
como um navio ao partir de um porto em maio. Alguns de nós, os mais 
jovens, quase sempre, gostavam de se imaginar os mestres do tempo e da 
matéria, apenas porque havíamos conseguido trocar por ferro e aço a 
ponta de madeira dos velhos arados. E era quando, mesmo sendo pobres, 
trabalhávamos cantando. Por isso eram mais doces os pães que as 
mulheres assavam nos fornos de lenha. E quando com as suas mãos suaves 
e sem calo algum o padre que vinha até estas aldeias e elevava em direção à 
cúpula de nossa pequena igreja um pequeno círculo de pão branco, feito de 
trigo, anunciando que aquilo era o corpo de um deus, os outros abaixavam 
ao chão os olhos. Eu não, humilde e crente, mas sabedor de nós, eu queria 
olhar de frente aquilo e dizer aos meus e aos céus, como uma prece, como 
uma benção: arei, semeei, cuidei e colhi; que agora Ele me olhe face a 
face! 
 
 
Sar 
 
Esta é uma história desconhecida e aconteceu faz muito tempo no 
calendário dos homens. Quando o Galileu parou em minhas margens, 
disse: me dá um nome; livra-me do mal. Respondi: ainda não é o tempo. 
Ele me ouviu sem falar. Eu disse: busca um outro rio, mais ao norte, bem 
mais a leste, e maior do que eu. Ali vive um homem coberto de peles e 
fadigas. Come com ele mel e gafanhotos. Depois diz a ele o que disse a 
mim e a resposta virá das águas e não dele. Como sempre foi, se os rios 
não guiam os homens, eles se perdem e chamam esta perda de destino. 
Despedi o Galileu com estas palavras de meus murmúrios entre águas e 
pedras. Quando ele ia já longe e caminhando a leste se afastava  de meu 
leito, gritei ainda: prepara-te! Depois virão as palavras de que um deus se 
alimenta, alguns gestos com saliva e barro, e o sofrimento. Foi quando 
ele se virou e gritou de longe, e eu quase não ouvi: e virão o dia e a noite. 
Espera, aguarda! E haverá de vir de lá uma barca de pedra. 
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Oms 
 
Desnecessário procurar o que se diz do nome Ons, ou de sua variante: 
Oms. Palavras de um único sopro que, segundo alguns querem dizer muito 
em outras línguas e, segundo outros, nada. Um som, como um balido, um 
sopro de vento, um sinal do arfar de Deus quando coloca sob a terra uma 
semente a mais. Os dicionários são omissos. Sugerem apenas lugares sem 
desvelar o mistério oculto na palavra. Seu som conjurava quem? Pensam 
que porque sabem da história, conhecem os segredos das origens. Eles se 
contradizem, mudam com os tempos. Às vezes apenas se enganam, às 
vezes mentem. Melhor assim. 

 
 
Jazigo 
 
 
Aos mortos daqui damos lugares eternos ao lado direito da igreja da aldeia. 
Assim, que de onde dormem nossos pais vejam as torres que fizemos, 
vejam os ninhos dos pássaros e as vejam maçãs pendentes dos galhos das 
árvores que os seus pais plantaram. Que vejam isto antes de olharem a face 
de Deus. Que ao tempo das colheitas sintam uma outra vez o doce odor do 
milho cortado com nossas foices, levado aos silos para o gado dos 
invernos. Que ouçam de longe, como se à noite, o que cantamos quando 
nossos pés e prensas amassam as uvas de cor clara. Que saibam da 
eternidade aqui,  ao ouvirem de onde estão os risos dos netos de seus 
netos. 
 

 
Outono 
 
Ensinei à primavera a ciência das cores. Ela dedicou-se ao efêmero: a flor. 
Eu, ao eterno: o morrer. Por isso ela se colore com cores diluídas em água 
pura e, eu, com o fogo. Se vocês não me acreditam, observem com 
destemor o que acontece. Todos os anos chega o meu tempo e os calores 
vermelhos de agosto fogem para o sul. Quando é isso, eu roubo do sol os 
mesmos raios e com eles incendeio, silencioso e sem calores, os campos do 
Norte. Novembro é o tempo de meu reino e com o sal da terra e o ar das 
estrelas governo o mundo e povoo de castanhas o chão da Galícia. É 
quando eu lembro aos efêmeros tons do verde que chegou o tempo de 
abandonarem as árvores e deixarem que eu revele nelas o interior de seu 
tesouro. Pois, depois do verde trago a estes campos todas as variações do 
ouro e do sangue de que são feitos os homens e a terra. E de suas cores 
retomo a tonalidade de tudo. Devolvo à terra tudo que ela ama e, juntos, 
frutificamos a sua substância oculta dos olhos de quem colhe a fruta.  
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Assim fazemos até quando do alto dos montes janeiro venha e dissolva em 
brancos o meu labor de artista. Sou o tempo das graças e apenas poucas 
canções de algumas velhas celebram meus feitos. Vocês que se vestem de 
cores claras em maio, venham dar à vida graças comigo, e festejaremos a 
vida ao redor dos frutos e de seus óleos. Vejam: quando eu houver pintado 
de ocre o corpo das florestas e deixar ao inverno o trabalho de congelar 
galhos secos, já os frutos das eras haverão de ferver à volta das lareiras. 
Quando vier o tempo em que os pássaros partem, eu serei no lugar deles o 
canto do silêncio. Assim faço quando fermento nos escuros da terra o que 
há de sagrado na alma de Deus. 
 
 
 
Tardes 
 
Isso me alegra mais que tudo: as horas dos voos dos ouros da tarde. Uma 
fada em Lugo estende a colcha da noite e antes de adormecer diz ás 
estrelas: venham cantar as cantigas da noite!  Então é a hora desses jogos 
sem data entre a luz e a sombra. O restinho do sol dobrando os montes e já 
o rebanho e o pastor das nuvens guardando no estojo as cores que vão do 
cinza claro ao escuro, e dele ao azul quase negro do resto que sobra do 
rosto do fogo. Alguns pássaros dão os últimos sinais do dia: piam ainda, 
mas agora é um canto que fêmea alguma atende. São pássaros que 
conhecem que a noite não chega sem essas canções de cucos, de pastores e 
de marinheiros. Outros buscam nas silvas, nos galhos das árvores dos 
montes o lugar do sono e do aconchego. Há também os que preferem os 
campanários e ali dividem com o sono dos sinos, um silêncio que Deus 
prefere às ladainhas. É o momento,  e quando eles calam as corujas sabem 
que chegou a hora, e a noite é quando nos campos da Galícia já não se 
desvela mais a diferença entre uma ovelha e o cão pastor. Mas antes de 
tudo parecer uma só cor todas as outras clareiam a tela do horizonte. 
Aquarela efêmera e por um instante, próxima do triste. Depois é quando 
no céu acima as estrelas lavam os cabelos antes de iluminarem o chão de 
nossas aldeias. E quando não há mais luz alguma, então é quando tudo 
brilha. Pois houve um tempo em que a noite era um grande fogo aceso. 
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Presença 
 
Um grão de chuva. Acaso alguém, uma única pessoa dessas que dizem no 
meio da novena: Deus me fala, parou entre um caminho e outro, de volta à 
casa uma única vez. Parou ali, como se o mundo inteiro existisse  devagar e 
sem tormentas estivesse começando agora? Alguém desses que esperam 
anjos na porta de casa acaso parou um dia assim para ouvir vindo do chão 
o ruído da voz do mundo? Alguém lembrou de viver isto uma única vez? 
Pois isto é Deus. Não fosse por ser Deus, em nome de quem uma mínima, 
uma única gota da primeira chuva de novembro viria dos céus fazer aqui 
esse murmúrio único? E quem existe em uma folha seca de olmo caída na 
estreita calçada do ombro de quem volta do campo e passa, e vai embora 
sem saber que foi por um segundo o lugar de um milagre? E ela tomba de 
seu galho no ombro de quem passa e fica ali, tremente, por um momento 
antes de voar ao chão. Há milagres? Eis um. E há horas que é como o 
sentar no chão da terra e ouvir a alma. Há outonos assim e o silêncio, sua 
morada, ele vem então. Como o findar do vôo quando uma ave branca 
chega ao ninho e pousa. Como quando um anjo silenciosamente imita o 
seu gesto e, na mesma árvore, guarda as asas e senta o corpo ali, ao lado da 
ave: seu igual, seu outro. Banhado de luz, pois é um anjo, mas igual ao 
pássaro, uma outra ave, e somente isto. Alguém que a seguir, entrando na 
casa de um pobre entrasse sem bater e apenas dissesse: vim. E sem 
perguntas ganharia um lugar ao redor da lareira. E depois de comer, como 
uma prece, como uma benção, diria antes de ir embora: nessa sopa de 
cebolas só faltou mais uma pitada de sal. E sorriria ao vento, a uma 
criança e a um pássaro, sabendo que, ele sim, quando canta, profetiza. 
Então, à volta da lareira acesa de ramos e galhos de um choupo reinaria 
um grande silêncio. E ele iria embora como veio, sem dizer sequer o nome. 
E, no entanto, entre todos, o corpo das mulheres, esse suave tecido do 
desejo, seria como se pudesse ouvir o canto da gota de chuva quando cai. E 
ouvir a sombra da tarde e o seu lamento, que somente às aves e às 
mulheres os anjos revelam. 
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Festas 
 
Música feliz a dessas gaitas e pandeiros. Ah, suave música estridente que 
espanta os cucos e atrai os elfos e suas brandas almas. Músicas que 
arrancam de couros e de madeiras nas mãos e vozes agudas dessas moças e 
desses rapazes vestidos de panos antigos, quando eles fazem soar entre as 
pedras dos caminhos da aldeia, aos pares, em quadras, em grupos de cinco 
a sete, os anúncios ao sol, e aos homens da manhã da festa. E os arautos 
alegres são quando dizem entre sons de gaita e cantos, as palavras que 
recordem aos vivos que estão vivos e tudo passa. E aos mortos que 
lembrem de quem foram quando eram os que se deixaram ir daqui, e aqui 
permanecem e não precisam mais dormir. Assim cantam os que batem 
com as mãos em couros de ovelhas esticados ao fogo. Que toda a alegria é 
isto e não é preciso mais coisa alguma do que uma festa que reúna sob os 
carvalhos os velhos do lugar e dure pelo menos o tempo de uma manhã de 
sábado até a hora das altas estrelas no domingo. 
 
 
 
 
 
Gaitas 
 
É preciso todo o desvelo de um cuidado esmerado de mínimo gesto. Cuida 
de teus dedos e de tudo o que eles façam se vierem a percorrer a madeira 
perfurada destas gaitas de fole sob o bailar de teu desejo. Um pequeno 
gesto errado sobre este teclado de sopros pode alterar o curso das estrelas. 
Quando me tomes e me invadas do ar dos ventos da Galícia, lembra-te 
disto. Pois alguns ao me soprarem a esmo e sem ritos, pois não conheciam 
os segredos do corpo que eu oculto quando sôo, conjuraram os malefícios 
do lado escuro da noite. Somos gaitas de povos sem palavra escrita. 
Misturamos a pele dos carneiros à madeira de olmos e mais o mel. As 
mãos do artesão que nos fabricam, por três dias antes e depois não tocam o 
corpo das mulheres. A aura que viria deles seria em demasia. Os que nos 
sabem fazer às vezes sonham grandes eras. Então profetizam o passado e 
comem com os espíritos dos rios, sopa e pão. Depois vem o vento e 
sussurra aos escolhidos: toca!  Nossos ecos aos ouvidos de aves e 
camponeses voam longe, e os sons que saem de nós são a mão com que os 
ventos alisam o rosto das montanhas. Houve um tempo em que os 
amantes que se uniam pela primeira vez enquanto ao longe uma de nós 
soava, depois de cem anos, ainda ardentes, amorosos, avançavam de mãos 
dadas  contra a morte. E quando vieram os do Caminho de Santiago, 
alguns soavam ao longo dele nossos ares, nossas músicas. Então porque 
dentro dos templos soam os órgãos e calaram as nossas músicas, para que 
Deus, inebriado, não apressasse o final dos tempos. Quando nos ouvires, 
não penses em nada, pois isto compete ás ciências e elas de nada 
conhecem a música. Supõe sonhos: devaneia. Viaja como se meu canto 
fosse um barco. As velas de cor laranja abertas ao vento. Supõe sonhos de 
sentimento antes da palavra. A crença esquecida da oração e acolhida no 
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silêncio, como quando a esposa diz a palavra ―sim‖. Ouve. Supõe haver 
sido sombra. O rosto de um anjo quando dorme e esquece enquanto ouve 
ser eterno. Um anjo. E alegre do sonho que a minha música de madeira e 
ar embala, sonha não acordar. Depois, esquece o que houve antes e 
guarda-nos, em silêncio, em estojos de e couro e prata. Afinal, somos, tu e 
nós, feitas das mesmas matérias do mundo: madeira, vento, terra, água, 
pele e mel. 
 
Angel Crespo – donde posa las manos. 

 
 
 

Gadanha  
 
Esses de mãos rudes, com as palmas marcadas como a geografia de um 
deserto e as juntas dos dedos feridas de calos, fizeram de ti um símbolo da 
morte. E és, entanto, uma tão aguda invenção da colheita da vida. Acaso não 
é luz a chama azul e laranja onde a mariposa toca o desejo da asa e morre? É 
no teu aço afiado em pedras duras que a seiva da planta vê o seu rosto. 
Gadanha. Um gesto e foi-se. Um breve passar e pronto. Depois, que as mãos 
de mulheres de negro ajuntem em linhas ao longo dos verdes esses feixes de 
afeto. Os corpos que te tomam nas mãos para os ofícios da poda trabalham e, 
entanto, bailam. De um lado para outro  balança para um lado e o outro o 
dorso de quem ceifa com teus aços aos sons de Pã, e corta rente ao chão as 
flores da erva. E quem te teme, por causa de algumas más imagens, teme 
também o vinho, a vida e a profecia. Pois antes de teu passar por esses 
campos de alfafa veio o tempo da semeadura e do cuidado. Por isso a aurora, 
a chuva e o arco-íris. Por isso o mês de maio e o odor do feno. Pois aqui 
estiveram, entre cantos esquecidos hoje, os que atrelavam no dorso dos bois 
um arado anterior à missa e à ladainha e escreviam nos chãos da primavera 
esses poemas. Depois, os que te tomavam entre as duas mãos esperavam em 
vigília o passar da noite, de olhos presos na cera da vela dos calendários. E 
bem antes do ofício de colher eles sonhavam esses ritos sagrados de fúria e 
sacrifício. Agora, se em nada mais de tudo o que há, nisto crês, chega rente o 
ouvido ao fio da terra e escuta. Não ouvirás aqui mais do que um suave canto-
chão de monges, como se de muito longe. Lembra-te deles quando repartires 
nas cortes sob a casa de pedras o comer das vacas. Pensa neles quando na 
ordenha ouvires cair nos baldes o fio do leite branco de que se faz a vida e o 
queijo. Pensa neles, quando em casa, depois das preces, colocares sal e pão na 
sopa. 
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Madeiras 
 
Quando eu era um menino comecei a aprender esses ofícios. Primeiro, ao 
fazer o meu criar, errava três vezes em cada quatro. E o meu mestre de artes 
vinha e me dizia assim: este é um ofício que entra pelo corpo! Ele me falava 
olhando a madeira e não eu. Eu era então uma criança e queria ser perfeito 
sem precisar aprender. Levei tempo para saber que o saber chega como a 
cereja amadurece. E o mestre vinha e me via suado de labor e ódio entre as 
minhas mãos imperfeitas. E me dizia: Primeiro se aprende o que já se sabe. É 
quando se deseja que as matérias do mundo sejam como nós. É quando se 
anda pelo caminho da ciência. Depois chega o tempo em que se aprende o 
que não se sabe. É quando se começa a percorrer a senda da sabedoria e se 
descobre que a madeira é a mestra das mãos. É ela a sábia e quem trabalha 
o seu lenho, o aprendiz. Ouve. Escuta! E quando houver entre tuas mãos e 
ele um silêncio anterior à prece, ela te dirá por onde ir. Pois ela é quem diz 
ao artista o que criar quando se faz de um tronco de carvalho a figura de 
uma mulher ou um santo. Hoje sonho ser cobre ou água, muitas vezes. E 
acordo no meio da noite e digo a deus: se existes, transforma-te em madeira. 
Quando os magos me falam de iluminação, lembro esses sonhos. Deus é uma 
forja onde tudo é sempre o mesmo e um outro. É o ofício quem entra pelo 
corpo, o meu mestre de artes me dizia. Muito depois eu vim a saber o que era 
isto. E entalhei no corpo estes calos da polpa da palma das mãos e dos dedos. 
Quando ele morreu e chegou a minha vez de ser velho. Nunca viajei. Aprendi 
a ser dócil aos meus gestos de ermitão e agora sei: a madeira é quem me faz. 
E foi assim que aprendi a crer no deus dos monges que antes e depois de orar 
trabalham com a terra, a pedra, o barro e o tronco caído das árvores do 
campo. Os que apenas estudam e dizem preces apoiadas em mãos finas 
enquanto pronunciam palavras estranhas sobre uma taça de ouro lavrada 
para o vinho, não conhecem o passar de Deus. Falam do que crêem sem 
saber, sem sentir. Pois a face de Deus tem corpos e a cada dia são mãos como 
as minhas que talham com amor o perfil de seu rosto. E se algo é eterno, há 
de vir de mãos gastas com ternura gastas na madeira, como as minhas. 
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Trasgos 
 
Deixem que seja assim: uma noite de sexta-feira, num  dia treze, no inverno, 
quando for a Lua Cheia. Pois a mim me haviam falado em sortilégios do mal e 
suas cavernas, em lugares até onde somente chegam os que servem à 
escuridão. Saí para conhecer o mal. Andei muito e entre os mistérios da vida 
nada há que eu não conheça. Mas a pura matéria do mal, ela em parte alguma 
nunca não existe. Suas frágeis forças são só as da ausência saber do bem. O 
olhar de frente de uma criança detém o poder dos sortilégios de Satã, porque 
a criança vive do sabor da vida e os anjos do mal morrem à mingua quando 
nos esquecemos de lembrar deles. Os que imaginam servir ao mal servem ao 
vazio. 
 
 
 
Bordados 
 
Vejam e toquem com os dedos. Percorram com a ponta deles a trilha da linha 
de uma cor: sinais da soma do saber com a arte. A mulher que bordou este 
pano cansou e foi dormir sem decifrar a alma do que fez. Mas o que ela não 
soube lembrar eu vim aqui dizer agora: foi com estes fios bordados que outra 
vez vencemos a escuridão! 
 
 
 
 
Linho 
 
Já quase não há mais nessas paragens, dessas que tomavam de dentro das 
águas os fios de linho e faziam deles toalhas de cor alva onde uma hóstia era 
sagrada só de estar ali. Seus antigos cantos de malla ressoam no meio da 
noite entre as vozes do vento dos meses sem erre. Suas vozes vindas de 
alguns segredos dos ofícios das artes galegas algumas filhas esquecem e 
poucas não. Como sou a mais velha daqui, de vez em quando as moças me 
procuram. Querem ouvir velhas lendas. Querem conhecer mistérios 
conhecidos para serem silenciados. Pensam em druidas, em seres de antes. 
Sonham os ofícios pelos quais em tempos depois de Santiago alguns corpos 
foram queimados bem mais ao sul daqui. Falam cifrado, sussurram conjuros 
e sonham decifrar o que imaginam exista enterrado sob os cruzeiros no 
cruzamento de estradas. Então, vez ou outra, ao tempo em que eu tinha ainda 
uma sobra de força nos pés calçados com tamancos, eu as guiava a um velho 
moinho e, depois, a uma última esquecida oficina, não longe daqui.  E 
mostrava aquelas ruínas e lhes dizia, tal como segredava antes de mim um 
homem sábio, de tão velho: se vocês querem conhecer os segredos da vida, 
observem o que sobrou aqui. Olhem e toquem com os dedos esses últimos 
artefatos das artes do linho. Aprendam os seus nomes. Assim se fazia ao 
tempo em que havia magos e meigas, e este era o poder deles. Ensinar a 
quem vinha aprender como semear na lua acertada as sementes e esperar 
sem pressa o tempo do ardor dos frutos. Tomar da  planta a alma dos fios e 
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mergulhar nas águas a sua trama. Bater muitas vezes sobre pedras, 
cantando conjuros. Fiar os fios e submetê-los a essas tramas, como quem 
gera um filho. Fazer de fios um pano branco de tão alvo. Bordá-los em 
ponto-de-cruz. Esses eram os totens. Este o poder das mãos. E eram noites 
de fio e lendas contadas ao redor dos fogos, quando em dezembro. Foi 
assim. Ou vocês pensam que era esfregando lâmpadas ou invocando os 
trasgos que as mulheres daqui vigiavam a vida, domavam os medos e 
lidavam com as mortes?   
 
 
Sol 
 
Ao sol este poder ao seu tempo. Pois quando é o verão de junho ele chega 
cedo, e antes de reger a ordem do universo, como um rosto de luz  é visto 
desde as nossas janelas sobre os montes e as nuvens,  é ele quem seca a roupa 
dos varais. Que aos errantes – esses que estendem o dedo e o nariz e marcam 
a direção do destino deixando o Sul às costas e adiante do peito o Norte, e 
para onde nasce o sol o lado Leste e o Poente onde ele se deita a cada tarde – 
o sol sirva para estabelecer a vocação do destino. A nós, os que semeamos 
uva, trigo, centeio e milho, que nos ele venha para secar o feno, abençoar o 
vinho e alvejar as roupas. Assim, antes de completar a cada manhã a obra de 
um deus, que ele ponha termo nos varais ao trabalho das mulheres. Por isso é 
fecundo o sol e nós o olhamos com devoção, a cada dia das quatro estações. 
Assim costumamos fazer, embora fora algumas quadra de canções de roda 
entre crianças e velhas, ele não mereça mais do que duas festas ao ano, uma 
em julho e outra em dezembro: os seus solstícios. Por isso ele é bom e 
bendito, e quando falta nos céus de nuvens por sete dias, acordamos com 
labaredas os seus filhos: os fogos que fazemos nos porões das casas, para 
sermos também criadores da luz e do poder do estrondo. Ele é a ordem das 
coisas do alto, enquanto não excede o seu anelo e não apressa a cor da palha 
nas folhas do milho, e nem seca o chão o fluir dos riachos e nem na torre das 
igrejas os ovos das cegonhas. Com as sombras que deixa enquanto viaja 
medimos as horas do trabalho, as da comida e as do silêncio. A cada sutil 
indicação de sua ausência no tronco dos carvalhos, aprendemos os tempos de 
todos os ofícios. E quando são por aqui os dias de sonhos, chamamos as 
mulheres da aldeia a que consultem o musgo das pedras e a direção da queda 
das folhas secas. 
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Muros 
 
Saberiam os homens celtas que esses muros, aqui retos, acolá entre curvas 
como um regato ao largo do caminho à sombra das faias e dos carvalhos, 
haveria de ser um dia a casa das salamandras? Ao reunirem em maio e ao 
empilharem em agosto estas pedras plainas e com uma suspeita vocação de 
eternidade, qual dos mestres de ofício saberia imaginar o que acontece agora 
com o que fizeram dizendo aos espíritos das árvores: que seja eterno! Agora 
eles são um abandono de escombros e a sua maior serventia é serem jardins 
de musgos que tornam a sua aspereza um pequeno arco-íris de cores tristes. 
Servem ao ligeiro pouso de algumas folhas do outono e de moradia a alguns 
pequenos bichos esquivos que, tal como os homens, costumam dormir dentro 
de casas. Um dia – faz muito tempo – eles serviram para demarcar os limites 
das posses e demarcar entre vizinhos os frutos da guerra e do trabalho. 
Serviam a afastar dos pastos a fúria dos lobos e, mais tarde separaram o bem 
dos mal, servindo a imagens de fé e de medo. Algumas estrelas saberiam 
encontrar a sua exata posição no céu noite olhando do alto a ordeira posição 
dessas linhas desenhadas por mão humana. Agora, cobertas de musgo e 
matos, esquecidas entre as silvas e os espinhos, muros de outros tempos que 
já não demarcam coisa alguma são como restos alinhados de pedras sem 
rumo. Mas ao não dividirem coisa alguma e ao servirem de lar a alguns 
bichos de mato e de chão a alguma raízes, talvez, velhos muros esquecidos 
dos donos, que talvez isto seja, afinal, a liberdade. 
 
 
Corredoira 
 
 
Os netos dos filhos dos avós que abriram aos quatro ventos nos montes estes 
fios de caminhos de linho no tear das serras, agora trafegam por eles. 
Primeiro foram os tempos rigorosos. Era quando as pedras precisavam ser 
arrancadas da terra com mãos e madeiras duras. Não existiam ainda estes 
ferros movidos a fogo e nem havia dessas lavras fáceis, avistadas de longe. De 
vez em quando nas aldeias havia fome e era preciso acender grandes fogos à 
volta de círculos e conjurar com preces e fumaças de ervas alguns males 
vindos do Norte. Foram os tempos de uma grande escuridão de uma noite 
então indomável. E era quando andar por esses ermos exigia uma coragem 
desconhecida dos cruzados. Os primeiros camponeses de quem herdamos as 
ferramentas e a cor da pele, atravessavam estas finas teias de trilhas abertas 
antes do trigo e do incenso. Antes da doma completa do cavalo e do fogo e do 
domínio sobre os males da fúria dos ventos. Eram tempos em que terão 
passado por aqui povos de longe, de cujas falas murmuradas com a língua 
entre os dentes nos ficaram catorze palavras. Deles herdamos este estranho 
nome: corredoira. 
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Chaviello 
 
 
Os riachos dos montes movem águas. Eu movo moinhos. Por três séculos o 
meu passar de lágrimas límpidas, saídas frescas da raiz da terra, moveu a mó 
da vida. E que entre o gesto religioso do moinheiro e o cantar rouco da esposa 
em misturasse as minhas águas ao girar da roda e seguisse monte abaixo 
misturando águas e farinhas, isso era a minha alegria. Em busca do Tambre e 
de outros rios de perto, em terras baixas da Galícia os riachos das pequenas 
serras do sul ecoam o ruído de seu cascalhar entre pedras polidas. E as pedras 
choram no passar do rio o não poderem, como as folhas caídas no outono, 
viajar com o corpo da alma até o mar. Eu, o Chaviello, pequeno riacho, sei 
misturar o marulho de meus sons de águas breves ao canto das rodas dos 
moinhos de pedra que os homens ergueram aos dois lados de minha trilha. 
Atravesso aqui ligeiro e único e faço girar rodas e destinos. Há um pouco de 
meu cantar nos pães que as crianças comem nas aldeias. E o sabor do correr 
das sementes que eu carrego monte abaixo tempera o riso das moças de 
longas saias. Em manhãs de raro sol algumas vêm lavar em mim as mãos 
cobertas da poeira branca do pequeno milagre de que as avós depois assam 
nos fornos a matéria da vida. Os outros são regatos de peixes. Eu, de pão.     
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POEMAS CAMPONESES DE  
DIÁRIO DE CAMPO 

 
 

a idade do ouro 
Ouro Preto 

 
O sol de outro dia molhado das águas de leste  
ilumina a fila de passos que fizemos a meio caminho longe,  
tanto que o grito da esposa à porta do rancho  
não alcança o lugar onde trabalhamos a terra.  
Em nome de que ser devemos portanto repetir  
três vezes por dia  o dever da oração? 
 
Houve um tempo em que o arfar do peito de nossa gente  
— os encontrareis semeados pelo campo com cruzes de aroeira 
a um palmo do lugar da cabeça — era o primeiro sinal do amanhecer. 
Vinha o iluminador de outro dia molhado das águas de leste  
e os achava no eito — os velhos da raça de que somos.  
Somos uma gente digna, dado que os homens e alguns deuses 
— até mesmo os dados aos prazeres e ao vinho —  
anunciam que o amanho da terra é a dignidade do homem, 
e os símbolos do que fazemos com a terra são tema de parábolas. 
 
No entanto comemos em pratos de alumínio barato  
e as gerações que temos amassam com os pés nus a lama  
dos quintais, lugares de alquimias da vida, mais do que os  
dos sábios que comem do que colhemos e em troca  
ofertam pós e poções que tememos usar. 
As florestas que resistiam às primeiras caravanas  
nós as derrubamos com machados e grandes fogos  
cuja linha de ferreiros e bigornas dias e noites clareavam  
os serões de agosto a outubro. 
A selva era submetida ao temor da cultura  
e reduzida às cinzas que a chuva fazia serem  
o adubo da germinação da terra. 
Chamas da terra convertidas em verde.  
Os ossos da floresta reduzidos ao pó que misturamos  
com a semente dos cereais  
e com o trabalho transformamos em grãos infinitos. 
 
Multiplicadas as notas de nosso padecer de povo pobre,  
tornamos ritos de mortos algumas antigas canções de bodas  
que tínhamos e gostávamos de ter e que por muitos anos  
foram toques alegres entre palmas e passos de sapateios.  
Hoje são passos descalços dos que seguem a fila do cortejo  
dos mortos, adormecidos em redes brancas de panos de algodão 
e antes do outono recolhidos à mansão dos dormidos.  
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De uma geração à outra, como a poeira do chão  
que o passar do tempo torna estéril,  
contamos maiores os números dos nossos males: 
nós, os homens ingênuos do amanho da terra.  
A primavera de uma idade do ouro 
é a sombra de uma era perdida, anterior à moeda, 
e primeiro foi o tempo ancestral dos seres nus 
que não plantavam nem colhiam e dos claros das matas 
catavam frutas doces, mel e raízes boas para comer e curar. 
E bebiam águas cristalinas de verdes rios sem donos. 
Aquele foi o tempo de possuir os dons da vida 
e conviver com vigílias de deuses, 
forças do universo cheias de nomes e sinais 
a quem a cada manhã os homens criavam outros nomes 
e que a cada estação renasciam transformados em flores e grãos 
A pulsação da terra os nossos ancestrais sentiam 
pondo o oco da mão direita sobre o coração. 
 

A variação dos tempos: secas e chuvas, verões e primaveras, 
eles adivinhavam acariciando o veludo da própria pele, 
ou olhando os sinais do cosmos, seja entre as estrelas da noite, 
seja dentro do brilho do céu dos olhos de alguém amado.  
As estações do ano existiam na alma do homem  
e os seus corpos vibravam em comum comoção com a tempestade 
ou as noites em que a brisa mal move uma folha.  
Colocar no corpo das mulheres fluidos brancos de vida  
era tão diário quanto encher de água limpa 
a concha das mãos e beber. E era tão sagrado.  
 
Foi um tempo anterior ao arado 
e os ritos dos moços celebravam formas de vida  
que corriam livres entre as veias da tribo dos homens que fomos 
e de que agora não há mais do que sinais em grutas  e montes: 
sinais de uma memória que de acordo com os sonhos que têm 
os velhos da aldeia avisam que viram e existem. 
Depois foi o tempo de aprender a lavrar os campos 
e primeiro a terra foi de todos, os campos sem cercas 
e as roças sem nomes. Os tipos de gados que tivemos 
corriam livres entre terras em busca de aguadas. 
Longe alguém bradava uma palavra de mesma crença comum, 
e de casa em casa ela ia, viageira do vento. 
Os homens eram iguais e tinham as suas mãos os mesmos sulcos, 
entre si casavam filhos e filhas 
e sabiam todos os passos das mesmas danças. 
Os senhores existiam longe, em terras cujos mapas  
sequer sabíamos pronunciar. Eram raros os comércios com os maus 
e por isso se podia pensar que a Terra era plana  
e parada no ar. E por isso por toda a parte se cria que os mortos 
voltariam um dia ao mundo e seriam como eram. 
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Essa foi uma era perdida, primeiro dos dias,  
depois, da memória dos homens. Sobraram alguns mitos e ritos 
que às vezes contamos e festejamos em noites de junho. 
 
 
 

 
festas de colheita 
Caldas 

 
Rasguei o calendário. No sou homem que conte os dias  
do campo correndo com a ponta dos dedos a fila dos números.  
Olho as estrelas. A variação da luz do cosmos 
e a posição de alguns astros na nave do céu 
me diz a era dos meses. Meu tempo são as estações,  
sou homem de lavrar. 
Duas vezes por ano chego à janela e digo aos da aldeia: 
celebrai aos ventos as vinhas de outubro!  
preparai o corte dos instrumentos de ceifar!  
celebrai, digo, as chuvas do verão e os frios do inverno!  
A cada tempo a sua festa, mesmo quando há fome.  
Há um tempo de viajar as mãos no ventre das mulheres  
e há um tempo de vesti-las de lã e aconchegá-las  
junto no fogo. Do mesmo modo, digo aos da aldeia,  
com os mesmos gestos rituais não se pode celebrar  
o tempo em que sobre a pele do solo se ara o chão  
e aquele em que a ceifadeira corta o caule do trigo.  
Não há mês como abril, digo aos que colhem.  
As colheitas passaram e passou o tempo da quaresma.  
Celebrai, grito da janela, os cereais de março!  
Olhai os campos de pastagem! Vede os capins!  
Antes de serem todos os anos, desde o começo dos tempos,  
ao sol de maio e aos frios de julho secos e queimados  
o que há de mais belo do que a sua floração?  
Que roseiras sacodem no jardim dos ricos flores mais finas?  
Celebrai, digo aos que colhem, as sementes que jogam ao chão! 
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nomes, mortes 
Cidade de Goiás 

 
Muitas mortes há. 
E o doce manto da noite estendido sobre os fogos do dia  
não as oculta. A algumas podemos resistir com o oficio  
ancestral de nossas armas naturais: arados, foices e violas.  
São os nomes das mortes da fome que quando somos livres  
não resistem seis dias ao poder do trabalho e da terra.  
Essas mortes queimamos aos sábados em fornos de barro  
de onde as mulheres retiram tabuleiros de pão.  
 
Muitas mortes há. 
E mesmo a brisa na madrugada vinda, a que dobra o tênue  
tecido da noite não a espalha. Para outras são exigidos  
os usos de terços e rosários que as velhas da aldeia  
desfiam entre os dedos.  
Preces que fazem a seres que não vemos, 
mas que estão lá, porque as velhas que sabem dizem que estão.  
Outras não enfrentam o poder dos magos que temos, 
homens que dançam o a quem obedecem as estrelas.  
Os que salvam dos terrores do oculto as tribos de que somos.  
 
Muitas mortes há. 
E até mesmo o sol que desvela a poderes de fogo  
Os nomes do inverno dos seres do mundo não as decifra.  
Porque há mortes sem nome conhecido. 
Mortes com o nome oculto dos segredos que os sábios  
que temos nos contaram. Por isso essas mortes nos matam  
e pelos contos da aldeia catam nossos filhos. 
São mortes que chegam de fora e aterrados perguntamos: 
como vencer os poderes do que não sabemos nomear? 
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As mulheres do caminhão de turma 
situações proletárias de corpo e roupa Itapira 
 

para Verena 

 
a. 
Viver onde a vida é tão rapina. 
 
b. 
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. 
 
c. 
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 3/4  
por dentro de onde enfiam a calça rota  
para que do chão do pé ao meio da cintura  
não sobre acaso um só pedaço do corpo  
do lado de fora da armadura de pano. 
 
d. 
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. 
 
e. 
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 boia-fria igualmente armado 
e áspero na vida e na cama desejaria amar essas guerreiras 
de mãos maciças e ancas endurecidas à custa do trabalho? 
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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. 

 
f. 
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. 
 
g. 
Essa roupagem de guerra que sabe lições 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. 
 
h. 
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 
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 ―boia-fria‖ do ―caminhão de turma‖  
elas, moças como as outras dos ―bairros de cima‖,  
sentem no vão da pele o peso da vergonha 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. 
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i. 
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. 

 
 

 
 
voltar do trabalho 
São Luís do Paraitinga 

 
 
Exilados da luz do dia — já é noite 
E o vozerio das estrelas invadiu o céu do outono —  
de novo juntos na margem esquerda da estrada 
os camponeses de junho refazem o mapa da volta.  
Ei-los. Carregam no vão macio dos ombros  
o bastão da enxada que na ponta pendura a cabaça vazia  
da água, pequena primavera no dia de trabalho.  
Carregam o peso desse dia e por isso arquejam o corpo  
mesmo quando não é mais preciso, porque o ofício de andar  
descansa o dorso na curvatura a que obriga o de carpir.  
Os mais ágeis livram os dedos 
E com os artefatos dos primeiros caipiras  
fazem pelo caminho a arquitetura difícil  
de um cigarro de palha de milho.  
Entre o cantochão dos sapos na beira dos brejos 
e a orquestra de flautas de grilos e cigarras 
esses homens não cantam e apenas abandonam aos pés 
a música dos cantos de voltar. Viajeiros do outono. 
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os brincos 
Atibaia 

 
A alegoria das coisas em que cremos  
pende dos brincos por causa de quem 
nossas mulheres e filhas furam as orelhas.  
Por isso elas usam brincos a vida inteira  
e por isso com o dinheiro da venda dos bens da terra  
compramos brincos de ouro 
para que eles pendam como bandeiras, pequenas flâmulas,  
sinais dourados com pedras, rubis de brilho 
na carne magra das mulheres do povoado.  
 
 
Pela mesma razão penduramos também na parede  
de adobe, pintada a cal aguada dos ranchos que fazemos 
barreados de amor polido ao sol e que cobrimos com capim  
seco, colhido em maio, quadros de feira coloridos.  
Caros quadros comprados em domingos de romarias.  
Ali colocamos o retrato de vivos e mortos: 
os antepassados, seus filhos e os netos. 
Da parede nossa gente nos olha, sagrada como santos e deuses  
pendurados por igual entre os nomes da família. 
Por isso colamos cenas das folhinhas de armazéns  
que ali ficam por gerações de anos e anos,  
figuras ao vento nessas terras onde bandeiras que há  
são as que viajam em janeiro e viajam em maio  
à frente dos tropéis de foliões de Reis e do Divino.  
Tantos seres e cores quantos caibam nos quadros da memória.  
Tantos quantos caibam pendurados em paredes e corpos: 
medalhas, brincos, panos dos Três Reis, fotos de parentes,  
virgens, santos, pretos de almanaque e senhores do céu.  
Não somos como os ricos que comem à volta de mesas  
e ali colocam velas e grandes jarros com flores.  
Comemos em pratos de alumínio. Catamos com os dedos  
nas panelas de barro as porções do almoço 
e acocorados à volta do fogão comemos na cozinha.  
Flores que colhemos no campo à volta do trabalho,  
ou no jardim roceiro que mistura vegetais de cheiro  
com as ervas antigas de onde tiramos a saúde,  
colocamos em pequenos vasos de porcelana barata  
debaixo do retrato dos ancestrais. 
A eles fazemos nossas rezas, preces de ramalhetes  
que as filhas colhem para os santos e os mortos, seres  
que os ritos da memória tornam iguais e imortais.  
Vivos e presentes, vestidos de lenços e roupas de festa,  
com os chapéus de domingo que tinham na cabeça  
e os olhos pregados na janela de tampos de madeira.  
Vivos, tanto quanto nós. 
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