
 

TRÊS NORDESTINOS  

UM GOIANO 

 

Lula 
 

Livre estás, 

mais do que antes, 

agora. 

Porque mesmo  

entre grades 

voas livre e viajas 

no coração  

de quem 

vai contigo... 

vida afora! 
 

 

Paulo Freire 
 

A barba branca aveludada, 

a pausada  fala mansa 

de quem escuta e então fala 

o que de um outro ele ouvia 

quando, ensinando, aprendia. 

 

E os gestos das mãos 

tão largos como em festa 

volteiam sobre quem esquece 

como bandeira de guia. 

E a sua palavra de então 

chamava pra rua e a luta 

quem sua fala calava. 

Quem a coragem perdia. 

Quem suas mãos abaixava. 

Quem seu chamado esquecia! 
 

 

 

 

 

 

 



Augusto Boal 
 

Se a história humana se repete 

- como Marx disse e escreveu – 

“uma vez como tragédia 

e a outra vez  como farsa”, 

por que não colocar em cena 

o que hoje acontece, e aconteceu 

como a tragédia que o povo vive 

sob a farsa de quem pode e manda 

sobre a vida de quem trabalha e  pena? 

 

Para que não suba ao palco 

quem a cada dia reinventa 

a mentira da peça de um mundo 

vivido entre o falso e o fingido, 

por que não desvelar a vida 

e fazer com  que o povo  

na praça da história encene 

o brado do Teatro do Oprimido? 
 

 

Tomás Baldoino 
 

 

O sorriso amplo, quase profano 

trai no rosto do  homem que, entanto, é bispo 

e esconde no hábito negro do ofício 

um alguém vestido como se pra festa ou a luta. 

A cabeça brilha como a se uma luz calma  

em um lago do Araguaia em paz 

pousasse ali no começo da manhã de março. 

E os cabelos, ralos, são dois leves maços  

de um trigo entre o grãos e a flor dourada. 

Sorri manso como quem consagra à mesa. 

ao redor do café e um pão de queijo 

o corpo e o sangue de um Cristo que apregoa 

entre palavras de cruz, a foice e a enxada.  

 
Carlos Rodrigues Brandão 

voltando da Cidade de Goiás 

e da Semana Dom Tomás Baldoino 


