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APRESENTAÇÃO

ALVORADA EM VERSOS

Claudia Zortea, idealizadora deste projeto e 

amiga, me pede para fazer uma breve apresen-

tação deste livro que é um documento cheio de 

poesia, beleza e luta popular. 

Povo, luta e poesia, poderia ser uma boa 

síntese.

Fiz parte da equipe da Prelazia de São Félix 

por vinte anos, trabalhei no ALVORADA quan-

do ainda era mimeografado e permanece em 

minha memória o cheiro do álcool e da tinta ao 

imprimir as folhas; e aquela inquietude, na noi-

te iluminada pela luz da lua sobre o Araguaia, 

ainda me habita, quando Inês Ethene, Milton 

Barros e eu elaborávamos, no Centro Comu-

nitário Tia Irene, os textos a serem publicados.
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Houve um homem que saiu pelo mundo 

para colocar ordem no caos. “Luto contra três 

grandes gigantes, ele disse: o medo, a ignorância 

e a injustiça”. E segredou ao seu fiel escudeiro: 

“mudar o mundo, amigo Sancho, não é loucura 

nem utopia, é justiça”.

A Prelazia de São Félix do Araguaia, teve à 

sua frente como primeiro bispo outro sonha-

dor, Quixote de nosso tempo, e como o cavalei-

ro andante, Pedro Casaldáliga e sua equipe qui-

seram colocar ordem numa realidade sem lei e 

lutamos com todas as armas para que a justiça 

fosse uma realidade no caótico mundo que era 

o norte de Mato Grosso quando lá chegaram os 

primeiros agentes de pastoral na década do 70 

do século passado. 

Como muito bem escreveu Ana Helena 

Tavares, Pedro foi um bispo que lutou contra 

todas as cercas.

Para celebrar os 15 anos da Prelazia de São 

Félix do Araguaia em 1985, um grupo de agen-

tes de pastoral e lideranças populares encena-

mos uma peça de teatro escrita por “Cascão”, 
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que no seu título, longo e sugestivo como um 

poema de Cordel, refletia a luta dessa Igreja 

contra os gigantes da região encarnados no la-

tifúndio. A peça tinha por título: Meu Padim 

segura o tacho que a quentura vem por baixo, 

ou a incrível história da Igreja que trocou a 

escada, a galhofa e a fortuna, pela enxada, a 

farofa e a borduna.

Nesse título está resumida a história da 

Prelazia de São Félix do Araguaia. Essa Igreja 

sempre teve lado, e como afirmou recentemente 

Leonardo Boff ao escrever sobre o livro “Ventos 

de Profecia na Amazônia”, de Antônio Canuto, 

“a Prelazia ficou do lado certo”, e o lado certo 

de acordo com Pedro era: “em caso de dúvida, 

fiquemos do lado dos pobres”. A Prelazia ficou 

do lado dos posseiros, dos peões, dos povos in-

dígenas e nessa luta usou todos os meios, entre 

eles a comunicação. Como diz Antônio Canuto 

em seu depoimento, Pedro foi um exímio co-

municador e soube valorizar como poucos, os 

meios de comunicação e um desses meios, além 

da palavra gritada profeticamente, num tempo 
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sem internet, onde nem luz elétrica havia na 

região, foi o ALVORADA.

A história humana não se desenrola apenas nos 

campos de batalhas e nos gabinetes presiden-

ciais. Ela se desenrola também nos quintais, en-

tre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas 

casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas 

usinas, nos namoros de esquinas. Disso eu quis 

fazer a minha poesia. Dessa matéria humilde 

e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, 

porque o canto não pode ser uma traição à vida, 

e só é justo cantar se o nosso canto arrasta con-

sigo as pessoas e as coisas que não tem voz. 

Assim define Ferreira Gullar sua poesia. 

Quando li este texto, e ao ler agora os poemas 

aqui publicados, pensei: é a mesma matéria, é a 

mesma vida que pulsa no ALVORADA, é a arte 

interpretando a realidade, é a literatura popu-

lar aliviando a dor e criando sentido na rotina 

obscura e diária.

Sem o imaginar, o ALVORADA, ao dar voz 
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e publicar a poesia feita por homens e mulheres 

do povo, espalhou beleza, fez da luta canto e 

poesia, sustentou a esperança e não se calou.

Há homens que lutam um dia e são bons,

há outros que lutam um ano e são melhores,

há os que lutam muitos anos e são muito bons,

mas há os que lutam toda a vida,

estes são os imprescindíveis

O poema é de Bertold Brecht, mas o con-

teúdo do mesmo se aplica plenamente ao tra-

balho dessa Igreja que soube lutar a vida in-

teira para defender as grandes causas. Como 

Pedro afirmou inúmeras vezes: “minhas causas 

são mais importantes que minha vida”. Muitos 

deram a vida nessas lutas. O ALVORADA do-

cumenta essa memória martirial.

 “O real não está no meio nem no fim, ele 

se mostra prá gente no meio da travessia”, disse 

Guimarães Rosa. O ALVORADA é a voz que 

documentou a travessia de um povo que lutou 

pela sua liberdade.
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Obrigado, Claudia, por ter resgatado a me-

mória dos que sonhamos um mundo mais jus-

to e mais humano e ajudamos a construí-lo na 

prática com muita luta e muita poesia.

Paulo Gabriel

Chapada do Norte. Vale do Jequitinhonha. MG

Março 2022
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PREFÁCIO

A história deste livro começou com o meu 

desejo de estudar a literatura na região Ara-

guaia Xingu. Meu interesse inicial de pesquisa, 

ao ingressar no Programa de Pós-graduação da 

UNEMAT, era fazer uma historiografia literária 

da região Araguaia Xingu, em Mato Grosso. No 

início de 2020, no processo de levantamento 

dos escritores, me deparei com uma dissertação 

de mestrado sobre o jornal Alvorada. A pesqui-

sa de Marluce de Oliveira Machado Scaloppe, 

intitulada Práticas midiáticas e cidadania: o 

papel do jornal Alvorada na Prelazia de São 

Félix do Araguaia (1970-1984), despertou em 

mim a curiosidade de conhecer mais a fundo 

o jornal a fim de verificar se nele havia con-

teúdo literário. Os caminhos da pesquisa me 

levaram, então, ao domínio do periódico, quan-

do percebi que antes de qualquer obra literá-
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ria ser publicada na região, o jornal Alvorada, 

antes Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, 

abria espaço em suas páginas para pessoas da 

comunidade se expressarem por meio de versos 

e narrativas. 

Comecei a repensar minha pesquisa, in-

cluindo o estudo do periódico. O intuito pas-

sou a ser o de elaborar uma historiografia, re-

fletindo sobre a relação entre o Alvorada e a 

produção literária na região Araguaia Xingu. 

Entretanto, ao pormenorizar o jornal, ficou evi-

dente ser ele mais que um detalhe no proces-

so de formação da literatura no Araguaia, mas 

um grande acontecimento no trajeto literário, 

assim como foram os jornais e suplementos li-

terários na formação da literatura no estado de 

Mato Grosso e no país.

Em busca do jornal, viajei até a cidade de 

São Félix do Araguaia para visitar o Arquivo 

da Prelazia, onde estão guardados todos os nú-

meros do Alvorada, catalogados e digitalizados, 

somando um total de 333, até o no de 2020, de 

acordo com Edileuza Dias Nunes, responsável 
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pelo arquivo. A oportunidade de ler o jornal me 

instigou imensamente, pois no primeiro con-

tato pude perceber que se tratava de uma fonte 

riquíssima de conhecimento das mais variadas 

áreas: sociologia, literatura, história, filosofia, 

teologia. Um jornal recheado de histórias das 

cidades da região do Araguaia, de aconteci-

mentos nacionais e internacionais, um acervo 

da memória durável. 

O Edital 01/2021/SECEL/MT: Movimen-

tar Cultura foi a oportunidade de sistematizar 

meu trabalho acadêmico ainda inicial e resgatar 

do Alvorada, patrimônio cultural e histórico, 

os versos publicados. Este livro é resultado de 

muito trabalho de pesquisa, reflexão, leitura e 

seleção. Primeiramente, li todos as edições do 

Alvorada desde a de 1970 até a de1990 em busca 

de poemas, separei as páginas e digitei os poe-

mas com ajuda de uma equipe especializada. Os 

poemas foram transcritos conforme são apre-

sentados no jornal, com correções apenas de 

trechos com claros erros tipográficos, e atuali-

zação de normas ortográficas. Na parte II deste 
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livro aparecem em ordem cronológica todos os 

poemas publicados no Alvorada entre os anos 

de 1970 a 1990. 

Os dois textos iniciais, A dessacralização 

da literatura nos versos do Alvorada e Lite-

ratura e imprensa em Mato Grosso: os versos 

alternativos do Alvorada, são os primeiros 

resultados do trabalho de pesquisa e reflexão 

sobre os textos selecionados. Na introdução 

– A dessacralização da literatura nos versos 

do Alvorada – faço a apresentação do jornal, 

abordando periodicidade, formato, perspecti-

va ideológica, a história do jornal e início do 

trabalho com a literatura. Na abertura da parte 

I, em Literatura e imprensa em Mato Gros-

so: os versos alternativos do Alvorada, faço 

breve delineamento sobre os primeiros peri-

ódicos do estado de Mato Grosso a partir da 

leitura de textos científicos de pesquisadores 

no assunto, associando o Alvorada com a im-

prensa mato-grossense e verificando seu lu-

gar de margem, de jornal alternativo dentro 

do estado. O recorte temporal dos dois textos 
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compreende os textos publicados entre os anos 

de 1970 e 1990. 

Na parte II deste livro, trago duas entrevis-

tas, a primeira com Antônio Canuto, realizada 

em 19 de agosto de 2021 na cidade de Canabra-

va do Norte à sombra de um chapéu de palha. 

Antônio Canuto é jornalista colaborador do 

jornal Alvorada desde o final da década de 80 e 

tem dois livros publicados: Resistência e Luta 

Conquistam Território no Araguaia Mato-

-grossense e Ventos de Profecia na Amazô-

nia, que escreveu a partir de sua experiência 

como agente pastoral e jornalista na região da 

Prelazia de São Félix do Araguaia. A segunda 

entrevista foi concedida por Edileuza Dias Nu-

nes, em 22 de junho de 2021, em São Félix do 

Araguaia, numa terça-feira à tarde. Edileuza 

teve um papel importantíssimo para este tra-

balho, pois proporcionou o acesso ao arquivo 

do jornal Alvorada, entre outros arquivos. Ela 

é, atualmente, responsável pela organização e 

manutenção do Arquivo da Prelazia de São Fé-

lix do Araguaia. 
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A última parte deste livro é composta por 

três textos. Dois sobre literatura e um sobre o 

jornal Alvorada. Edson Flávio Santos, pesqui-

sador de Pedro Casaldáliga, faz um breve per-

curso sobre o estudo das literaturas de Mato 

Grosso, apresentando ao leitor obras que estu-

dam essa produção. Refle sobre a importância 

da pesquisa de literaturas esquecidas e propõe 

o seguinte questionamento: “como fazer esses 

poetas serem lidos?”

Tayza Codina, pesquisadora de literatura e 

imprensa, mostra ao leitor como a literatura e 

o jornal estão relacionados desde os primór-

dios da imprensa no Brasil. Assim como a nível 

nacional, em Mato Grosso, o espaço do jornal 

foi a possibilidade de acesso ao universo da pu-

blicação para muitos escritores. Com muita as-

sertividade, Tayza Codina afirma que “uma obra 

que se proponha tratar da historiografia literária de 

uma região ou um país necessita em um primeiro 

momento olhar para sua produção na imprensa.” 

Finaliza a parte III deste e-book o texto de 

Antônio Canuto sobre o Alvorada, sua criação, 
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história, transformações. Canuto reconhece o 

jornal Alvorada como uma fonte de pesquisa 

para diversas áreas de conhecimento. Fala com 

carinho da seção “Retalhos de nossa história” 

à qual se dedicou durante anos e lamenta os 

novos rumos do periódico: “Infelizmente, nos 

últimos anos deixou de registrar a vida e a luta 

do povo e das comunidades e se voltou para 

dentro da própria igreja.” 

Desejo boa leitura! 

Claudia Zortea
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INTRODUÇÃO

A DESSACRALIZAÇÃO DA 
LITERATURA NOS VERSOS DO 
ALVORADA 

Claudia Zortea

O Alvorada está inscrito na história da im-

prensa e da literatura alternativa do país, por 

isso, merece atenção especial, olhos cautelosos 

e pacientes, disponíveis ao garimpo da escrita. 

Circula na região Araguaia Xingu desde 1970 

e em janeiro de 2022 ele completou 52 anos. 

O periódico nasceu em plena ditadura militar 

e daí em diante sofreu significativas transfor-

mações com relação às principais intenções, 

interface, periodicidade e até mesmo suporte. 

Quando surgiu, tinha a proposta de levar às 

pessoas da comunidade informações compro-
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metidas com a política, a sociedade e a religião 

relacionadas à região do Araguaia. Na época, 

este espaço geográfico vivia um intenso conflito 

resultante dos projetos desassistidos do governo 

federal de ocupação do estado de Mato Gros-

so. O jornal posicionou-se sobre tais questões 

e sempre defendeu os oprimidos, no caso, in-

dígenas, posseiros e trabalhadores que viviam 

nestas terras do nordeste do estado.

Para o desenvolvimento dessa pesquisa ini-

cial, foram analisados 152 números, editados 

entre os primeiros meses de 1970 e dezembro 

de 1989. Percebe-se, neste período, o início, o 

crescimento gradativo e o declínio do fluxo de 

publicações de poemas no jornal Alvorada.

Quanto ao formato e estrutura do jornal 

Alvorada, Marluce Scaloppe (2009) aponta três 

fases, confirmadas por mim em pesquisa aos 

arquivos do jornal. Cada fase possui particu-

laridades e marca uma época do impresso. Na 

primeira fase, entre 1970 e 1990 o jornal é dati-

lografado e impresso em mimeógrafo, os títulos 

nas notícias são escritos e os desenhos são feitos 
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manualmente, considerando a limitação da má-

quina de escrever, há uma mudança em 1981 

com a aquisição de uma fotocopiadora de sten-

cil, que possibilitou uma melhor apresentação 

nos títulos e desenhos. O formato é de ofício e 

publicação quase que mensal.1

Na segunda fase, entre março/abril de 1985 

e novembro/dezembro de 1994, o Alvorada pas-

sou a ser impresso fora da região da Prelazia, 

em gráfica. Neste período, o periódico apre-

senta fotografias em quase todas as páginas e 

ilustrações bem elaboradas. O formato ofício 

ainda é utilizado. O ano de 1985 marca a perio-

dicidade bimestral adotada ininterruptamente 

nos próximos 26 anos.

Outra estrutura do Alvorada é apresenta-

da ao leitor no ano de 1995. De ora em dian-

te o formato passa ser de tabloide e as capas 

aparentam ilustrações e colunas cada vez mais 

coloridas. O artista responsável pelas ilustra-

ções foi, de 1995 até os finais da segunda déca-

da dos anos 2000, Maximino Cerezo Barredo, 

1 A última edição feita neste molde data de janeiro/fevereiro de 1985.
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sacerdote, missionário claretiano nascido em 

na Espanha, chamado por muito de pintor da 

libertação, pois expressa em suas pinturas os 

ideais da Teologia da Libertação. Cerezo rea-

lizou pinturas em murais de igrejas em várias 

cidades da região do Araguaia2 que se asseme-

lham às ilustrações do Alvorada.

A periodicidade do Alvorada mostra certa 

irregularidade, em especial nos quatro primei-

ros anos. Em 1970, o jornal publicou seis nú-

meros, entre meses intercalados. Era, portanto, 

bimestral. Já no segundo ano, 1971, publicou 

apenas dois números, um em cada semestre. Em 

1972, publicou três números, um no primeiro 

semestre e dois no segundo semestre. 1973 é 

uma exceção na periodicidade do jornal, pois 

nos Arquivos da Prelazia não consta nenhum 

número, não houve produção. Tal fato deve-se, 

segundo Scaloppe (2009) e Antônio Canuto3, à 

2 Igreja do Morro de Areia, em Santa Terezinha; igreja de Luciara; igreja 
de São José, em São Félix do Araguaia; igreja de São João Batista, em 
Ribeirão Cascalheira; igreja de São Pedro, em Vila Rica; igreja de São 
José do Xingu; igreja de Querência.

3   Em entrevista concedida em 19 de agosto de 2021. Ver a Parte II deste e-
-book “Conversando sobre o Alvorada”, Entrevista com Antônio Canuto.
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intensificação da censura sofrida pelos meios de 

comunicação. Em 1973 foram publicadas várias 

determinações que deveriam ser seguidas por 

todos os meios de comunicação (SCALOPPE, 

p. 46, 2009).

1974 é o único ano com publicações em 

todos os meses. Nos dois anos seguintes, per-

cebe-se a pretensão de publicar bimestral-

mente, mas há publicações de meses seguidos 

e intervalos de dois meses. De 1977 a 1984 as 

publicações variam entre nove e onze números 

anuais. A partir de 1985 o Alvorada publica ri-

gorosamente a cada dois meses. O número de 

páginas também se apresenta irregular, entre 

1970 a 1985. Há edições com duas e outros com 

vinte e uma páginas. Isso dependia do acesso 

às informações de interesse para o jornal. De 

1985, a partir da edição de março/abril, houve 

uma padronização no número de páginas, sen-

do oito por edição, com raras exceções.

Entre 1970 e 1985, a equipe de redação es-

crevia artesanalmente, em máquina de escrever 

e imprimia em mimeógrafo, com exceção do nº 



34

04, porque sua publicação coincidiu, de acordo 

com Antônio Canuto4, com a viagem de um dos 

integrantes da equipe do jornal para Campinas, 

onde ele mandou editar e imprimir em impres-

sora própria para jornais. Na impossibilidade 

da impressão de fotografias, as ilustrações eram 

elaboradas manualmente, com imagens que se 

relacionavam com os assuntos principais: ferra-

mentas de trabalho, símbolos religiosos, cercas 

de arame farpado, objetos indígenas. Até 1972, 

o título do jornal também era desenhado à mão, 

a partir daí, passou a ser impresso em papel 

timbrado.

O jornal Alvorada foi idealizado por Pedro 

Casaldáliga, que chegou à região em 1968 e se 

tornou bispo da Prelazia de São Félix do Ara-

guaia em outubro de 1971. Espanhol, nascido 

no município de Balsareny, depois de ordenado 

padre foi chamado para uma missão na África, 

em Guiné. Após alguns meses, retornou à Espa-

nha, onde vivenciou uma importante experiên-

4 Em entrevista concedida em 19 de agosto de 2021. Ver a Parte II deste 
e-book “Conversando sobre o Alvorada”, Entrevista com Antônio Canuto.
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cia com periódicos. Em Madri, no início da dé-

cada de 60, foi editor responsável pela revista El 

Iris da Paz que, por iniciativa de Pedro, passou 

a se chamar apenas Iris: Revista de Testemunho 

e de Esperança. Segundo o pesquisador Edson 

Flávio Santos, o novo formato da revista acar-

retou na demissão de Casaldáliga, mas também 

lhe rendeu bons relacionamentos com grupos 

de religiosos. (SANTOS, 2021, p. 44). O primei-

ro número do Alvorada possui duas páginas e 

nelas estão anunciados os espaços alcançados 

pelo Alvorada e o propósito do jornal: 

 

Primeira página do 1º número do jornal Alvorada, 1970.
Fonte: Arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia. 
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Atualmente, esses lugares são cidades 

emancipadas e possuem muitos projetos de 

assentamento resultantes da reforma agrária. 

Houve causas ganhas e causas perdidas, mor-

tes, conflitos, conquistas. Tudo isso está regis-

trado no Alvorada por meio de cartas, relatos, 

poemas, notícias, reportagens, hinos, recados, 

mensagens, crônicas. Muitos desses textos são 

denúncias de violências e arbitrariedades, pois 

a proposta maior do periódico consistia na de-

fesa dos oprimidos. 

Devido à grande extensão do território 

pertencente à Prelazia de São Félix do Ara-

guaia, hoje com quinze municípios, contan-

do com 124 mil km², e à falta de recursos e 

meios de comunicação, o agrupamento das 

informações e a distribuição do jornal eram 

árduos. Para este trabalho, havia agentes pas-

torais regionais que recolhiam as informações 

e repassavam à equipe, também formada por 

agentes pastorais, responsável pela escrita, edi-

ção e impressão do jornal.
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Distribuía-se o Alvorada em toda a região 

da Prelazia de São Félix do Araguaia, para um 

público bastante variado, composto por ho-

mens, mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, 

indígenas, religiosos ou apenas simpatizantes 

das causas da Prelazia. Pessoas de comunidades 

distantes trocavam informações e ficavam atua-

lizadas sobre questões locais, nacionais e inter-

nacionais de relevância. A partir de novembro 

de 1976, a distribuição do jornal passou a ser 

organizada por assinaturas que custavam um 

cruzeiro por número. A entrega era feita dire-

tamente nas casas dos assinantes

 

Mensgem anexa ao jornal do mês de novembro de 1976.

Fonte: Arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia.
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Além dos locais, o jornal tinha outros lei-

tores, pois remetiam-no à CNBB, bispos, ao 

INCRA e outros órgãos que atuavam na região 

(CASALDÁLIGA, 1978, p. 154), chegando a 

ser citado por jornais de grande audiência. Em 

20 de junho de 1975, o recém estreado jornal 

Amanhã, da TV Globo noticiou que o Alvora-

da estava pondo em circulação folhas com os 

símbolos comunistas e incitando o povo à luta. 

A respeito desse acontecimento, no dia 7 de ju-

nho de 1975, Casaldáliga publicou uma nota 

de esclarecimento afirmando a inconsistência 

da notícia.

Jornal Alvorada, junho de 1975.

Fonte: Arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia.
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 Quanto aos textos presentes no periódico 

da Prelazia de São Félix do Araguaia, é percep-

tível o ímpeto de aproximação com o público 

leitor, ao tratarem de questões pertinentes para 

esse público numa linguagem acessível, mar-

cada por expressões regionais, muitas vezes se-

guindo o ritmo da língua falada, como a contar 

um causo. A presenças das ilustrações, sempre 

representando o povo, também indica o inte-

resse do jornal em dialogar com a população. 

Dessa forma, o Alvorada ganhou cada vez mais 

leitores. Nas palavras de Casaldáliga, o “Alvo-

rada, nosso frágil e perseguido Alvorada, está 

sendo um bom instrumento de evangélica co-

municação. Apesar das barreiras oficiais, e por 

motivos de suplência, atendemos nos campos 

da Educação e da Saúde...” (CASALDÁLIGA, 

p. 169, 1978).

A equipe da Prelazia de São Félix do Ara-

guaia tinha o intento de dar assistência na área 

da educação. Com o grande índice de analfa-

betismo na região, na década de 70 o jornal 

tornou-se, de várias formas, meio de combate 
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a essa séria condição. Em entrevista concedi-

da à Marluce Scaloppe em março de 2008, em 

São Félix do Araguaia, Pontim, agente pastoral, 

relata sobre o uso do Alvorada pelos agentes 

pastorais no processo de alfabetização de jovens 

e adultos da região. Segundo ele, 

[...] a gente andava pelos patrimônios e você 

via pessoas com o Alvorada soletrando ou en-

tão pedindo para alguém ler. E recorde que se 

fazia muitas reuniões, por exemplo, eu traba-

lhava nesse momento minha esposa Celma e 

eu tínhamos filhos pequenos, trabalhávamos 

numa localidade que se chama Pontinópolis 

que não tem nada a ver com meu nome. Mas 

a gente trabalhava lá . Então, quando recebia o 

Alvorada era motivo da gente reunir o grupo de 

pessoas que tinham dificuldade com a leitura e 

líamos com eles e eles gostavam muitas vezes de 

ver as fotografias da comunidade ou de alguns 

deles, então era uma festa assim era uma forma 

[...] Então era comum nessas reuniões ficarmos 

duas, três horas assim discutindo com o pes-
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soal, e isso, o reverso disso era que criava um 

ânimo porque o pessoal cada vez mais trazia 

matérias, coisas, informações. Que as equipes 

remetiam aqui pra central, para ser publicado 

no número seguinte, então era o que assim tra-

zia alegria e animava o povo na caminhada, ela 

exercia um papel muito importante aqui local-

mente né? (SCALOPPE, p. 85, 2009). 

O Alvorada publicava com frequência tex-

tos sobre o valor do conhecimento, da parti-

cipação, incentivando a criticidade, a atuação 

política e social dos leitores. Também deixava 

os leitores inteirados de problemas relaciona-

dos à educação nas cidades da região, como 

aconteceu em 1975, em Pontinópolis, quando 

o professor Pontim foi destituído porque as au-

toridades locais consideravam-no subversivo. 

De acordo com Antônio Canuto, integrante 

da equipe do Alvorada desde a década de 80, 

é possível recompor a história da região do 

Araguaia a partir do jornal. E o mais interes-

sante, escrita coletivamente. Além de leitores, 



42

as pessoas da comunidade colaboravam com 

informações e textos enviados ao Alvorada, 

editados e publicados no periódico. No texto 

Humanidades, Roger Chartier desenvolve um 

percurso de análise sobre a história da escri-

ta, do livro e da leitura. O pesquisador destaca 

sua preocupação sobre a fragmentação social, 

diversa e desigual que penetra o uso e domínio 

da escrita. No desenrolar da história, o livro e 

as formas de escrita tornaram-se tão valiosos 

quanto sagrados, de modo a não alcançarem 

qualquer pessoa. Para Chartier:

A terceira tensão que atravessa a história da 

cultura escrita faz-se enfrentarem as autorida-

des, que entendem impor seu controle ou mo-

nopólio sobre o escrito, e todos aqueles, e mais 

ainda todas aquelas, para quem o saber ler e 

escrever foi a promessa de um melhor domínio 

de seu destino. A cada dia, para o pior e para 

nossa vergonha, a crueldade com que nossas 

sociedades tratam os excluídos do escrito e 

aqueles que a miséria do mundo e a brutalida-



43

de das leis deixaram sem documentos relembra 

os desafios éticos e políticos ligados ao acesso 

à escrita [...] estudar como historiador os en-

frentamentos entre o poder estabelecido pelos 

poderosos sobre a escrita e o poder que sua 

aquisição confere aos mais fracos leva a opor 

à violência exercida pelo escrito a capacidade 

deste de fundar, como o enunciava Vico em 

1725, “a faculdade de os povos controlarem a 

interpretação dada à lei pelos chefes” (CHAR-

TIER, p. 18, 2010).

Indubitavelmente, numa sociedade onde 

há a cultura da escrita, pessoas que dominam e 

pessoas que não dominam o código linguístico 

vivem diferente. Há a exclusão de um univer-

so de informações importantes para a vida em 

sociedade. Chartier aponta para a forma cruel 

como a sociedade trata as pessoas excluídas des-

se espaço e aborda a necessidade do compro-

misso ético e político relacionado ao acesso à 

escrita, de modo que a escrita deixe de se impor 

como uma violência. 
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Verifica-se, por meio da leitura do Alvora-

da, da forma como era criado e distribuído, a 

consciência da propriedade sagrada do texto 

escrito. É evidente, também, o desejo de que o 

povo tivesse acesso à escrita e à leitura. Nesse 

sentido, foram colocadas em prática estratégias 

para que isso ocorresse. Articula-se, então, a 

dessacralização da escrita e da leitura, em es-

pecial do texto literário. Isso não significa que a 

escrita e a leitura tornaram-se menos valorosas, 

pelo contrário, passaram a ser ferramentas de 

acesso. Isso fica mais claro quando o Alvorada 

inicia uma campanha de incentivo à publicação 

de textos literários escritos pelos leitores. Verifi-

quemos, agora, o início do fluxo de publicação 

de poemas no jornal Alvorada. 

Entre os anos de 1970 e 1974 há apenas 

dois poemas publicados. O Hino do GEA, de 

Adauta Luz Batista e Pe. J. Maria Gil, em 1970, 

e o poema Alvorada, de Pedro Casaldáliga, em 

1974, que marca o retorno das atividades após 

o jejum de 1973. 
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Jornal Alvorada, 1974.

Fonte: Arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia.

 

Não há a assinatura de Pedro. Sabemos que 

é dele por informações dos responsáveis pelo 

arquivo. Em agosto de 1976 um novo poema é 

publicado, no final da primeira página. Os ver-

sos se referem aos festejos de Nossa Senhora da 

Graças, padroeira de Luciara e Nossa senhora 

da Assunção, padroeira de São Félix do Ara-

guaia. Desta vez, o poema é assinado, mas como 

não há sobrenome, nem local, não foi possível 

identificar este autor. 
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Jornal Alvorada, 1976.

 Fonte: Arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia.

Em fevereiro de 77 mais um poema é com-

partilhado no Alvorada, intitulado De uma 

conversa entre dois compadres. O autor se iden-

tifica como Luiz Caetano. 

Jornal Alvorada, 1977.

Fonte: Arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia.

Em abril de 1977 outro poema é publica-

do, de Conceição Lopes Cardoso, em comemo-

ração ao Três de Março, dia de rememoração 
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das lutas e conflitos referentes à posse de terra. 

Compartilho abaixo as duas primeiras estrofes, 

das treze do total. O poema de Conceição Lo-

pes Cardoso é um marco para a literatura no 

Alvorada, pois inicia um ciclo que percorrerá 

muitos anos do periódico. 

 

Jornal Alvorada, 1977.

Fonte: Arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia.

No mesmo ano, no mês seguinte, maio, é 

publicado o poema Apocalipse no sertão, de 

Artur Severiano e com ele, o convite aos leito-

res para que mandassem versos para o jornal 

publicar. 
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Jornal Alvorada, 1977.

Fonte: Arquivo da Prelazia de São Félix do Araguaia.

Chamo a atenção para a delimitação da te-

mática dos versos “sobre nossa região, a vida, as 

histórias de nosso povo”. Esta observação mar-

cará todos, com raríssimas exceções, os poemas 

publicados no jornal, pois os colaboradores se-

rão fieis a ela. O gráfico da figura 9, que mos-

tra o fluxo de publicações de poemas, revela o 

impacto da campanha para publicação iniciada 

em 1977. Entre 1970 e 1976, publicava-se um 

ou nem um por edição. No ano de 1977, das 

onze edições publicadas, em dez apresentam 

poemas.



49

Gráfico do fluxo de poemas publicados no Alvorada entre 

1970 e 1995

Novos convites à publicação de versos, cor-

déis, são feitos em números seguintes, um na 

edição de setembro de 1977, outro na edição de 

setembro de 1978 e mais um na edição de janei-

ro/fevereiro de 1982. Todos os convites ressal-

tam que o conteúdo deve ser relevante. O con-

vite de setembro de 1977, em forma de verso, 

diz “Escreva seu verso/ e mande pro Alvorada/a 

história sendo importante/vai ser logo publi-

cada” (ALVORADA, setembro de 1977, p.08). 

O convite de setembro de 1978 também fala 

diretamente ao leitor: “Atenção, leitor! Escreva 

seus versos e mande pra Alvorada. Quem sabe 
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cantar com mais verdade as durezas e as alegrias 

da vida do nosso povo é esse mesmo povo. Você 

pode e deve trazer sua contribuição” (ALVORA-

DA, setembro de 1978, p. 10). O convite de ja-

neiro/fevereiro de 1982, além da abertura para 

contribuições com textos dos leitores, também 

pede sugestões e críticas: 

A partir de agora, esta página estará à disposi-

ção dos leitores de nossa região: se você gosta 

de fazer cordel, desenhar, escrever estórias, pia-

das, contar casos, pode mandar que Alvorada 

publica. Mande também cartas dando sugestões 

e fazendo críticas que nos ajudem a melhorar. 

(ALVORADA, janeiro/fevereiro de 1982, p. 13). 

Os convites evidenciam a vontade do jornal 

de estreitar relações com o leitor e de tornar 

esse leitor um parceiro que contribua. No en-

tanto, tendo em vista o contexto de criação do 

jornal, o espaço onde circula e a ideologia, não 

eram publicados qualquer texto. O conteúdo 

era um critério de publicação dos textos, lite-
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rários ou não. Questões relacionadas à posse de 

terra, injustiças, perseguições, atuação sindical 

são os assuntos mais abordados, pois estão em 

consonância com a linha editorial da do jornal. 

Inicialmente, há a delimitação do gênero 

lírico, mas com o tempo, outros textos, como 

crônicas, relatos, fábulas, inclusive não-verbais, 

como tirinhas e histórias em quadrinho tor-

naram-se mais frequentes. Gradativamente, a 

presença dos versos ficou menos regular, sem, 

no entanto, desaparecer completamente. 

Observemos agora, outra característica do 

Alvorada que aponta para o processo de dessa-

cralização da escrita. O gráfico abaixo mostra, 

entre os poemas publicados de 1970 a 1990, a 

quantidade deles com autoria mencionada, os 

escritos coletivamente, sem menção de nomes, 

e os assinados. 
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Gráfico de autoria dos poemas publicados no Alvorada entre 

1970 e 1990

É expressivo o número de poemas sem 

autoria mencionada ou escritos coletivamente, 

mais de um terço deles. De acordo com Antônio 

Canuto5, a autoria dos textos que circulavam 

no Alvorada nunca foi uma preocupação por-

5 Em entrevista concedida em 19 de agosto de 2021. Ver a Parte II des-
te e-book “Conversando sobre o Alvorada”, Entrevista com Antônio 
Canuto.
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que se articulava tudo coletivamente, tanto o 

trabalho prático quanto os ideais. O próprio 

Canuto afirma que escreveu vários textos sig-

nificativos para a prelazia e não os assinou. 

Casaldáliga escrevia e com frequência não as-

sinava. A preocupação central voltava-se para 

o acesso ao escrito e à leitura. Ao abrir espaço 

para os leitores contribuírem com seus versos, 

fazendo um trabalho coletivo, onde não havia 

hierarquia, o jornal dessacraliza a literatura e 

dá poder ao leitor.

Além do direito à terra, saúde, educação, 

participação, o Alvorada concretizava e defen-

dia o direito à literatura, sobre o qual fala An-

tonio Candido. Segundo este sociólogo e crítico 

literário, “tudo que consideramos indispensável 

para nós é também indispensável para o próxi-

mo” (CANDIDO, p. 174, 2011). 

Compreender a literatura como um direito 

é um esforço de consciência. Todos sabemos e 

defendemos direitos como à saúde, moradia, 

educação e segurança, mas poucos refletem so-

bre o direito à arte e à literatura. Para Candido, 
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a fantasia está presente de tal modo no dia a 

dia das pessoas que não é possível uma vida 

sem ela. A fabulação é a mola propulsora da 

literatura, em seu sentido mais amplo – causos, 

anedotas, novelas, romances, devaneios, folclo-

re, lenda. 

A litertura, nesse sentido, está presente em 

todas as culturas, em todas as classes socias, em 

todas as idades e em todos os lugares. Ou seja, 

não há uma pessoa que não entre em cotato 

com algum tipo de fabulação. “Ela se manifesta 

desde o devaneio amoroso ou econômico no 

ônibus até a atenção fixada na novela de tele-

visão ou na leitura seguida de um romance” 

(CANDIDO, p. 177, 2011). Sendo assim, a lite-

ratura pode ser considerada uma necessidade 

universal que precisa ser satisfeita. E, para uma 

sociedade adepta à cultura da escrita, o acesso 

à literatura, inevitavelmente, está relacionado 

ao domínio do texto escrito. 

Sobre a literatura presente no Alvorada, 

uma questão se tornou relevante para a pesqui-

sa, após observar a pouquíssima frequência de 
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poemas de autores consagrados. Questionado 

sobre isso, Antônio Canuto6, afirma que o jor-

nal ensejava a participação de leitores e autores 

da comunidade. “Em todo lugar há pessoas que 

têm uma capacidade medonha pra música, pra 

poesia. Se você não der oportunidade, quem é 

que vai dar?” 

A poesia foi o gênero literário predomi-

nante nas primeiras décadas do Alvorada. Os 

conflitos sobre a posse de terra, os festejos e 

dificuldades locais foram temas centrais pre-

sentes no conjunto do material analisado. Por 

ser criado em plena ditadura militar e perten-

cer a um lugar conflituoso, é natural a marca 

do engajamento, pois disso se formava a ma-

téria do dia a dia dos leitores e colaboradores. 

Há um ideal que perpassa todas as poesias, de 

paz, liberdade, igualdade. Estes colaboradores, 

trabalhadores, posseiros produziram poemas 

sobre o cotidiano, vivências que ainda não es-

tão presentes em livros de história, por serem 

6 Em entrevista concedida em 19 de agosto de 2021. Ver a Parte II deste 
e-book “Conversando sobre o Alvorada”, Entrevista com Antônio Canuto. 
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recentes e/ou limítrofes demais e também pela 

cultura histórica de exclusão das narrativas po-

pulares. O espaço da história oficial, também é 

sagrado, assim com a escrita, configurando-se 

como excludente. 

Nas primeiras décadas, o Alvorada sofreu 

transformações, criou identidade, se moldou, 

conseguiu se estabelecer na região enquanto 

meio de comunicação confiável e comprome-

tido, chamou atenção nacional, proporcionou 

união, acesso à arte e colaborou para a solidifi-

cação de um ideal que até hoje prevalece entre a 

comunidade do Araguaia, de liberdade e igual-

dade. Concluo esta breve apresentação reco-

nhecendo o Alvorada como o marco inicial da 

literatura na região do Araguaia, pois publicou 

suas primeiras manifestações literárias. 
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PARTE I

Os versos do Alvorada
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LITERATURA E IMPRENSA EM 
MATO GROSSO: OS VERSOS 
ALTERNATIVOS DO ALVORADA

Claudia Zortea

Criado em 1970 por Pedro Casaldáliga, o 

Alvorada buscava estabelecer comunicação nem 

um pouco neutra entre as cidades da Prelazia 

de São Félix do Araguaia, lugar que, a partir da 

segunda década do século XX, fazia parte do 

plano de ocupação da Amazônia legal, projeto 

do governo federal. A gama de textos do jornal 

apresenta informações de conflitos de terra, 

projetos educacionais e culturais, obituários de 

pessoas conhecidas ou anônimas, notícias lo-

cais, nacionais e internacionais e muitos destes 

textos, especialmente os literários, escritos por 

moradores das cidades da Prelazia de São Félix 

do Araguaia ou de outras prelazias. 
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Tanto nos domínios da história quanto do 

jornalismo, o estado de Mato Grosso é bastan-

te amplo e diversificado. Enquanto a região 

Araguaia Xingu na década de 70 começa seu 

primeiro jornal, no eixo Cuiabá, nessa mesma 

época, muito já havia acontecido em termos 

de jornalismo e literatura. O primeiro jornal 

do estado foi o Themis Mattogrossense7, pe-

riódico oficial que teve seu lançamento em 14 

de agosto de 1839, ano em que a província de 

Mato Grosso adquiriu uma tipografia mediante 

subscrição popular, 31 anos após o início tardio 

da imprensa oficial nacional, em 13 de mais de 

18088. Antes dessa última data, a Carta Régia de 

1747 proibia a impressão de jornais e livros na 

Colônia, impondo pena de confisco e degredo a 

quem descumprisse a lei (JUCÁ, 2009, p. 29). O 

7 Transformado em Cuyabano Official em 1842, em O Cuyabano em 1843, 
e em Gazeta Cuyabana em 1847. Todos eles correspondiam à imprensa 
oficial do estado de Mato Grosso no século XIX.

8 Com a vinda forçada da família real portuguesa ao Brasil e o início das 
relações comerciais com outras nações, a imprensa oficial, iniciada em 
13 de maio de 1808, com o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, tornou-se 
imprescindível. Mas, curiosamente, o pioneirismo da imprensa na-
cional ocorreu três meses antes, por iniciativa do brasileiro Hipólito 
José da Costa, que ao saber da liberação da imprensa no Brasil, de 
Londres, publicou o jornal Correio Brasiliense. (MARTINS et LUCA, 
2006, p. 18-19).
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primeiro periódico de Mato Grosso provocou 

profundas mudanças da sociedade cuiabana. 

Além da Tipografia Provincial promover um 

novo emprego, o de tipógrafo, o Themis des-

pertou o hábito de escrita e leitura na popu-

lação. 

O Themis Mattogrossense, foi o marco ini-

cial do itinerário da imprensa mato-grossense 

e abriu espaço para as tipografias particulares 

que viriam logo adiante. (JUCÁ, 2009, p. 36). 

Entre os importantes periódicos do século XIX, 

inaugurados a partir de 1848, destacam-se O 

Pyrilampo, O Club Litterário, Noticiador Cuia-

bano, A Imprensa de Cuyabá. 

Nos primórdios da imprensa nacional, 

século XIX, a literatura tinha seu espaço, jor-

nalismo e literatura se confundiam. Entre os 

escritores que ainda não podiam ganhar a vida 

fazendo livros, era comum o trabalho em jor-

nais, com publicações de contos, crônicas e 

romances (SODRÉ, 1977, p. 330-350). Muitos 

escritores nacionalmente consagrados fizeram 

escala no jornalismo, é o exemplo de Aluízio de 
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Azevedo, Olavo Bilac, Machado de Assis. Como 

a nível nacional, em Mato Grosso, a arte literá-

ria teve início nas folhas de jornais e em seguida 

nas revistas, suplementos literários de jornais, 

no espaço reservado para o entretenimento.

Entre os jornais do século XIX e início do 

século XX, que se sobressaíram na escrita lite-

rária, ora pelo número, ora por alguma publi-

cação considerada importante, Yasmin Nadaf 

(2002), aponta A Cruz (com extensa publica-

ção), A opinião, O Mato-Grosso, A Notícia, O 

Nadaf também destaca a relevante atuação da 

Revista Violeta, do Grêmio “Júlia Lopes”, pe-

riódico feminino de longa duração e com im-

portantes publicações no início do século XX. 

Marinei Almeida, pesquisadora de litera-

tura e imprensa em Mato Grosso, se debruça 

especialmente sobre quatro periódicos literá-

rios do século XX, em busca de compreender 

o início do modernismo no estado. São eles 

Pindorama, Ganga, Sarã e O Arauto de Juvení-

lia, publicados entre as décadas de 30 e 50 do 

século XX em Cuiabá. 
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A pesquisadora evidencia a significativa 

participação dos periódicos na história das le-

tras literárias no estado. Muitos dos escritores 

mencionados por ela em sua pesquisa, além 

das publicações nos jornais e revistas, publi-

caram em livros, como Rubens de Mendonça e 

Wlademir Dias Pino; outros, tiveram suas pro-

duções postumamente publicadas em livros, 

por meio de projetos de resgate e valorização 

da literatura em Mato Grosso, como é o caso 

de Amélia Verlangieri, publicada na obra Vo-

zes Femininas, componente da coleção Obras 

Raras da Literatura Mato-Grossense. Outros 

ainda aguardam pelo olhar de um pesquisa-

dor disposto a garimpar os arquivos do jornais 

mato-grossenses. 

Entre estas relíquias históricas, está o jornal 

Alvorada, que nasceu em 1970 como ação de in-

tervenção da Prelazia de São Félix do Araguaia 

na tão afastada e remota região Araguaia Xingu. 

De feitura artesanal, datilografado e impresso 

em mimeógrafo, nas primeiras décadas, o Al-

vorada tinha apenas uma coluna e seu número 
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de páginas era bastante variado, dependia da 

quantidade de informações que chegavam à re-

dação, vindas das cidades da Prelazia e de ou-

tros lugares, notícias nacionais e internacionais 

pertinentes às propostas do periódico.

O Alvorada não se caracteriza como um 

periódico literário, no entanto, pôs em circula-

ção, especialmente a partir de 1976, inúmeros 

poemas e narrativas que consideramos ser a 

primeira fagulha da literatura na região Ara-

guaia Xingu. São escritos marcados por denún-

cias, relatos, desabafos, admiração à natureza, 

religiosidade politizada, dominação e sonhos. 

O Alvorada se diferencia muito dos jornais e 

revista até então mencionados neste trabalho, 

pois prevalece no campo da pesquisa sobre o 

jornalismo em Mato Grosso, e também a nível 

nacional, o interesse por jornais comerciais e 

oficiais, em detrimento dos alternativos. 

No universo da comunicação, o Alvorada 

faz parte da subárea da Comunicação Popular, 

Alternativa e Comunitária, que se expandiu 

muito no Brasil no período da ditadura militar. 
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Esse tipo de comunicação de iniciativa popular 

e local nasce para suprir a necessidade de ex-

pressão das classes subalternas em suas buscas 

pela justiça social, envolve denúncias e mani-

festações e desempenha um importante papel, 

pois possibilita o protagonismo e o exercício da 

comunicação. 

A região Araguaia Xingu, hoje com 14 mu-

nicípios, tem uma grande extensão territorial e 

grandes vazios demográficos, e desde a década 

de 70, vem sendo impactada negativamente 

pelos projetos de ocupação baseados no apoio 

às atividades agropecuárias em Mato Grosso.9 

Com o Jornal é possível reconstituir boa par-

te da história de conflitos que aconteceram a 

partir da década de 70, pois estão registradas 

notícias enviadas por agentes pastorais, pesso-

as da comunidade, relatos escritos pela própria 

população, contendo, especialmente nos textos 

literários, as variações linguísticas diatópicas 

(região) e diastráticas (grupo social). Na notí-

9 Para compreensão do processo de ocupação do Estado de Mato Grosso, 
indico a leitura do texto Exploração e escravidão nas agropecuárias da 
Amazônia mato-grossense, de João Carlos Barrozo.
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cia a seguir, publicada em março do 1975, fica 

evidente a intenção do registro dos conflitos. 

FAMÍLIAS AO DESAMPARO

Posseiros iludidos, agredidos, desesperados 

vêm largando suas posses e se amontoam agora 

pelas beiras dessas estradas, como gado aturdi-

do, ou nos pequenos povoados, ou nos bairros 

mais pobres de São Félix, aumentando com isso 

o aperto dos que já mal viviam.

Alguns procuram, desorientados, outros luga-

res, voltando para o Goiás ou saindo para Ron-

dônia ou sonhando com essa Amazônia grande, 

da qual tanto ouvem falar e onde tão poucos 

encontrarão a terra sossegada.

Outros, com a precisão e ilusão de Escola e As-

sistência Médica, na cidade, acabam perdendo 

a terra, a comida e a dignidade. (ALVORADA, 

março de 1975, p. 02).

A notícia traz, em tom emocionado a reali-

dade constante de moradores de São Félix, que 

representa o que ocorre em larga escala em toda a 
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região. O jornal se posiciona claramente em favor 

do oprimido – posseiros – e combate o opressor 

– latifundiários - e faz uma interpretação da situ-

ação do posseiro: “iludido”, “agredido”, “desespe-

rados”, “como gado aturdido”, “desorientados” no 

intuito de levar ao leitor, pessoal da comunidade, 

o próprio posseiro e outros, uma análise crítica 

de sua condição de subalternidade. 

A falta de meios de comunicação, como rá-

dio, tv e jornais que abordassem os problemas 

vivenciados pelas pessoas isoladas nos confins 

do estado fez com que houvesse um silencia-

mento de muitas décadas do que acontecia nes-

ses espaços, nem mesmo as pessoas diretamente 

lesionadas pelos conflitos tinha uma compre-

ensão crítica de sua condição. De acordo com 

Otre (2016, p. 54), “os processos desencadeados 

com os atos repressivos advindos da ditadura 

desestruturaram o social. Criaram uma condi-

ção de isolamento, de forma que o coletivo não 

mais se enxergava como tal”. 

O Alvorada surgiu como reflexo do contexto 

histórico de cerceamento da liberdade, violência 
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e imposição. A poesia foi uma das formas artís-

ticas que incorporou a voz coletiva de combate. 

A partir de 1977, cinco anos após a publicação 

da primeira edição, o jornal Alvorada integrou 

a poesia como seção. Elas vinham na maioria 

das vezes na última página, e traziam o eu lírico 

quase sempre em primeira pessoa, fazendo parte 

do fato narrado. Percebe-se, pela conexão com os 

demais textos do jornal, notícias, cartas, relatos, 

reportagens, a proximidade entre o narrado e a 

realidade vivida, como se lê neste poema de Luiz 

Caetano, publicado no então Alvorada, Folha da 

Prelazia de São Félix, em 1977. 

DE UMA CONVERSA ENTRE

DOIS COMPADRES

Essa terra, de quem é?

Você não sabe dizer?

Fale firme e tenha fé,

que Deus vai lhe proteger.

Diga: Essa terra é nossa,

ficou pra nós plantar roça

e arranjar o que comer.
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O meu avô me dizia

Que veio aqui amarrado,

inda mais com o vigia,

como um cão acorrentado.

Mas hoje está diferente: 

Já descobri que sou gente,

eu quero é ser libertado!

Poema de Luiz Caetano

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, 

fevereiro de 1977)

No poema, uma cena recorrente no dia a 

dia da população: dois compadres conversando 

em busca de compreender seu próprio lugar e 

identidade. Estão explícitas na conversa questões 

sobre a propriedade das terras. Vê-se que a lite-

ratura não trata de um universo distante, mas 

tira sua matéria da própria realidade. A mesma 

edição traz notícias sobre as perseguições, tortu-

ras e prisões que padres, bispos e leigos, a poesia 

vem complementado o conteúdo e está vincu-

lada à causa comunitária. É uma arte inscrita 

num contexto específico, ao do pertencimento 
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ao local, ao direito de habitar, da liberdade de 

estar, que também não se restringe ao povo da 

região Araguaia Xingu. Uma poesia que, além 

da forma, preocupa-se com a mensagem, que é 

elaborada de forma simples, marcada pela ora-

lidade, de fácil compreensão. Porém audaciosa, 

pois vai de encontro ao pensamento dos que 

detinham o poder territorial, político e social. 

A fé, a relação com a terra e a história com 

o lugar marcam todas as edições do Alvora-

da, tanto na escrita ficcional quanto na não-

-ficcional. No poema De uma conversa entre 

dois compadres, os personagens são os próprios 

posseiros refletindo sobre sua condição. A per-

gunta inicial “E essa terra, de quem é?”, ganha 

uma resposta complexa no decorrer dos ver-

sos, primeiramente recorrendo à figura divina, 

que está ao lado deles e os protege. Em seguida, 

faz a associação direta entre a terra e os que 

nela moram; é da terra que sai o sustento e o 

alimento. Para finalizar, a ancestralidade entra 

em jogo na figura do avô, que chegou ali antes 

de todos. Entretanto, há uma diferença entre 
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o avô, que contava, “O meu avô me dizia”, e o 

neto que conta agora, expressa nos dois últimos 

versos: “já descobri que sou gente/e quero ser 

libertado”. Este homem/mulher que “sabe que 

é gente” é o cidadão que o Alvorada almeja, em 

contrapartida à imagem do sertanejo fraco, do-

ente e ensimesmado construído pelas narrativas 

literárias do início do século XX. 

Quando se analisa os poemas do Alvorada, 

a autoria não se destaca, mas os versos. Pode-

mos explicar tal evidência de duas formas que 

se complementam. A primeira é a busca pela 

coletividade que se estende para a maioria dos 

textos do jornal inclusive para a produção lite-

rária. Em janeiro de 1974, é publicado um po-

ema no Alvorada, abrindo a primeira página, 

cuja autoria não é anunciada. Trata-se de um 

dos poemas de Dom Pedro Casaldáliga publica-

dos no jornal. A proposta do periódico era dar 

espaço para as pessoas da comunidade se ex-

pressarem. Casaldáliga deixa claro que também 

faz parte desse coletivo, superior ao individual. 

Segue o poema: 
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ALVORADA na terra e na vida da gente.

Sol quente e chuva brava sobre o Araguaia.

O Araguaia traz tudo em seu banzeiro,

basta saber olhar.

O verão seco da perseguição

machucou, doeu e ensinou.

Mas quem tem coragem e Esperança está de pé.

ALVORADA vem dizer que a vida continua.

ALVORADA é um momento de palestra para  

              [nós,

que fazemos parte do Povo de Deus,

que se arranchou neste sertão, entre o Araguaia 

                 [e  o Xingu.

Autoria não mencionada

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, 

janeiro de 74)

A segunda explicação refere-se à condição 

de opressão e vulnerabilidade dos que compu-

nham os versos. Como o periódico era veículo 

de denúncias, que claramente atingiam grandes 

fazendeiros, empreiteiras e empresas coloniza-
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doras, a presença de nomes que assinassem as 

denúncias poderia prejudicar e até mesmo levar 

à morte o seu autor. A coletividade era uma es-

pécie de proteção. 

Outro aspecto bastante interessante para 

se observar nas publicações poéticas do jornal 

é a presença constante do cordel, gênero lite-

rário popular escrito em livros artesanais com 

características orais e geralmente declamado ao 

público. O cordel é umas das mais expressivas 

manifestações culturais do nordeste do Brasil e 

chegou à região do Araguaia por meio homens 

e mulheres que se deslocaram em busca da terra 

bem-aventurada. 

No jornal Alvorada, o cordel ganhou es-

paço e serviu para expor a procura por uma 

nova terra e o cenário de exploração de fato 

encontrado pelos trabalhadores. Se muitos dos 

homens e mulheres não dominavam os gêneros 

formais da escrita, mas sabiam criar as rimas 

do cordel, foi justamente por esse caminho da 

linguagem que puderam se expressar. Ao lado 

de outros textos do jornal, os poemas compõem 
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uma memória, alternativa àquela oficial. Nesses 

versos, estão explícitos os prejuízos sociais, as 

dores, as perdas e os sacrifícios dos projetos de 

ocupação de Mato Grosso. O poema abaixo foi 

escrito coletivamente por posseiros de Porto 

Alegre do Norte refugiados nas matas e publi-

cado no Alvorada em janeiro de 1980. 

SEI QUE A COISA VAI MUDAR

Eu pego minha pena

Com muito carinho e amor

Pra contar todo sofrimento

Desses 16 lavrador

Os posseiros do Porto Alegre

Estão tristes e aborrecidos

Por viver muitos anos sofrendo,

Este grupo de amigos

No dia 17 de dezembro

Uniram os seus coração

Na presença do Sindicato

Fizeram uma bela reunião
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O presidente convidou o Nito,

Grandioso fazendeiro

Pra entender da União

Sobre o grupo de posseiro

Fazendeiro não fez conta

Do que o presidente lhe pedia

Falou se o patrão mandar,

Ele mandava, e os peão fazia

Pra isso, ele tinha

Capanga de garantia

Não fez conta do que os posseiros

E o presidente lhe pedia

O gerente mandou cercar 

Um posseiro bem avexado

Cerca de 50 metros, em quadro

Pra morar o posseiro,

galinha, por e seu gado

No dia 18 saíram

16 homens lavouristas

E todos de bom coração

Pra suspender o serviço
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E quando estamos chegando

Que falamos pra o empreiteiro,

Logo, de lado surgiu

Um capanga bem ligeiro.

Ele usou de sua arma 

E a gente se defendeu

Mas, isso é uma sorte

Que para nós, Deus deu!

Nós vive pelas matas,

passando fome, sede e frio

deixando passar precisão

nas casas, nossas famílias.

Sem poder transportar

Seriagem de nossa lavoura,

Família passando fome

E nós todos na cultura

Crianças falam: mamãe, 

Cadê o papai?

Ele não pode vir pra seu lar.

Se vilta, a polícia pega

E vai lhe judiar!



77

Quando sai das mãos deles,

Não pode mais trabalhar

Porque eles são comprados

Para arar o seu dinheiro

Que a fazenda vai pagar.

Pegando um posseiro,

Poderia até matar.

Mas com fé em Jesus Cristo,

Que nós vamos se livrar!

Meu Deus! Nós se atirando,

Sei que a coisa vai mudar.

Criemos força e coragem

Pra nossas famílias criar!

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, 

janeiro de 1980)

Quanto à forma, podemos observar a es-

trutura do cordel pelos versos que rimam de 

modo intercalado, como na primeira estrofe 

onde “amor” no segundo verso rima com “la-
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vrador” no terceiro verso, sequência esta que 

marcará a maioria das estrofes; e na predomi-

nância dos versos em redondilha maior, possí-

veis de observar em Os/ po/ssei/ros /do/ Por/to 

Ale/gre. Quanto ao conteúdo, verifica-se mais 

uma vez a conexão entre o poema e a vida coti-

diana, pois o fato narrado não é uma excepcio-

nalidade, mas constância, e os versos dão vasão 

às angústias dos posseiros, figuras centrais do 

cordel acima. 

O social se transforma em matéria para a 

arte. Sobre a relação entre forma e conteúdo 

das obras literárias, Cândido (2006, p. 40), con-

sidera que “os valores e ideologias contribuem 

principalmente para o conteúdo, enquanto as 

modalidades de comunicação influem mais 

na forma.”. Vemos aí, imbricadas, a cultura do 

cordel, implicando na forma privilegiada dos 

poemas no Alvorada e as questões políticas e 

sociais, nas quais estava imerso o povo menos 

favorecido da região Araguaia Xingu. 

Neste poema, como em todos os outros, 

está presente, além dos registros do cotidiano, 
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a tentativa de reconstrução identitária. Se houve 

uma criação imaginária da terra prometida, que 

atraiu milhares de pessoas rumo ao “progres-

so” de Mato Grosso, ela foi desconstruída pela 

dificuldade do dia a dia. O Alvorada trabalhou 

para forjar novamente aquele espaço, sem ilu-

sões, por meio da linguagem, levando o registro 

dos acontecimentos e chamando para a ação e 

reflexão. 

Diferentemente da Província de Cuiabá, 

que dispunha de tipografia e de mão de obra 

especializada, o jornal Alvorada era escrito em 

máquina de datilografar e impresso em mime-

ógrafo; sua equipe, com exceção da Pedro Ca-

saldáliga, também não tinha experiência com o 

universo do jornalismo. Apesar das condições 

precárias, nas regiões distantes do centro, o jor-

nalismo também atuou no desenvolvimento 

da escrita literária, mas com particularidades 

curiosas. O objetivo do Alvorada, por exemplo, 

era o de permanecer no interior e abrir espaço 

para a expressão de margem. Contrária ao câ-

none, que remete à permanência, à superação 



80

do tempo, o Alvorada pretendia agir num lugar 

e num tempo específico. 

Uma análise rápida, comparando os diver-

sos pontos de surgimento do jornal e sua relação 

com a literatura em Mato Grosso pode resvalar 

para o simplório mito do atraso das regiões. Mas 

o caminho que procuramos seguir neste artigo 

aponta para uma questão mais complexa, envol-

vendo o itinerário jornalístico literário de cada 

região e a limitação nos estudos sobre imprensa 

e jornalismo. É evidente que a diversidade his-

tórica gerou percursos culturais heterogêneos, 

cada região se propôs a um projeto jornalístico 

literário. Entretanto há também uma explícita 

preferência, no campo dos estudos de literatura 

e imprensa, pela investigação das manifestações 

literárias em periódicos comerciais. Tal tendên-

cia pode encobrir parte da história literária pre-

sente em outros ramos do jornalismo, como o 

alternativo, e dificultar a compreensão de um 

processo mais amplo. 



81

REFERÊNCIA

ALMEIDA, Marinei. Revistas e jornais. Um estudo do moder-
nismo em Mato Grosso. 1. ed. Cuiabá: Carlini & Canaiato, 2012.

BARROZO, João Carlos. Exploração e escravidão nas agrope-
cuárias da Amazônia mato-grossense. Orientador(a): Maria 
de Nazaré Baudel Wanderley. 1992. 189 f. Dissertação (Mes-
trado em Sociologia) - Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 1992. 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria 
e história literária. 9. ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006.

CANUTO, Antônio. Resistência e luta conquistam território 
no Araguaia Mato-Grossense. São Paulo: Outras Expressões, 
2019.

CANUTO, Antônio. Ventos de profecia na Amazônia: 50 anos 
da Prelazia de São Félix do Araguaia. Goiânia: Editora da PUC 
Goiás, 2021.
CASTRILLON-MENDES, Olga Maria. Matogrossismo: Ques-
tionamentos em percursos identitários. 1a edição. Cuiabá-MT: 
Carlini & Caniato Editorial, 2020. 

GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. A lenda do ouro verde: 
políticas de colonização no Brasil contemporâneo. 1. ed. Cuia-
bá: UNICEN, 2002. 168p. (Tibanaré).

Jornal Alvorada. São Félix do Araguaia – MT, janeiro de 1970 
a março-abril de 1980.
 
JUCÁ, Pedro Rocha. Imprensa oficial de Mato Grosso: 170 
anos de história. Cuiabá, MT: Aroe, 2009.



82

LAJOLO, Mariza; ZILBERMAN, Regina. A formação da leitura 
no Brasil. 1. Ed. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2019.

MARTINS, Ana Luísa; LUCA, Tania Regina de. Imprensa tar-
dia: implantação (1808-1889). In: Imprensa e cidade. São Pau-
lo: Editora Unesp, 2006.

MENDONÇA, Rubens. História da literatura mato-grossense. 
2. ed. Cáceres: Ed. UNEMAT, 2015. 

MENDONÇA, Rubens. História do jornalismo em Mato Gros-
so. São Paulo: Departamento de cultura, 1951.

NADAF, Yasmin Jamil. Rodapé das miscelâneas: o folhetim 
nos jornais de Mato Grosso, séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: 
7Letras, 2002.

NADAF, Yasmin Jamil. Sob o signo de Uma Flor: estudo da 
revista A Violeta, publicação do Grêmio Literário “Júlia Lopes”, 
1916 a 1950. Rio de Janeiro: 7Letras, 1993.

OTRE, Maria Alice Campagnili. Comunicação popular, alter-
nativa e comunitária: um olhar sobre 40 anos de pesquisa no 
Brasil. São Paulo: Fundação Juscelino Kubitschek, 2016.

SCALOPPE, Marluce de Oliveira Machado. Práticas midiáti-
cas e cidadania no Araguaia: o jornal Alvorada. Cuiabá: KCM 
Editora, 2012.

SIMÕES JUNIOR, Alvaro Santos. Estudos de literatura e im-
prensa. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2014.

SODRÉ, Nelson Werneck. A história da imprensa no Brasil. 
Rio de Janeiro: Graal, 1977.



83

Atenção, leitor!

Escreva seus versos e mande para Alvorada. 

Quem sabe cantar com mais verdade as du-

rezas e as alegrias da vida do nosso povo é 

esse mesmo povo. Você pode e deve trazer 

sua contribuição. 

(Alvorada, setembro de 1978)
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E dizem... dizem. Um medo dá na gente

que tira toda boa inspiração;

um tempo fazia rima, era valente,

na turma da folia do meu sertão...

Pessoal da favela do 

Bairro Capuava de Goiânia

(Alvorada, julho de 1979)
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HINO DO GINÁSIO ESTADUAL 
ARAGUAIA

Neste povo a esperança floresce,

Nova luz já começa a raiar,

O Ginásio Estadual Araguaia

Nossas mentes vem iluminar.

Mocidade eia, avante eia, avante

Que o Brasil sobre nós ergue a fé

Esse imenso, colosso, gigante,

Vamos todos erguê-lo de pé.

O Brasil quer a luz da verdade,

Do esforço e da promoção,

Nós iremos marchando adiante,

Desfraldada a bandeira da união.

Sob o céu desta Pátria querida,

Como raios de um mesmo sol, 

Empenhados na luta estaremos:

Construir um Brasil bem melhor.

Letra de Adauta Luz Batista e Pe. J. Maria Gil

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, maio 

de 1970)
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ALVORADA na terra e na vida da gente.

Sol quente e chuva brava sobre o Araguaia.

O Araguaia traz tudo em seu banzeiro,

basta saber olhar.

O verão seco da perseguição

machucou doeu e ensinou.

Mas quem tem coragem e Esperança está de pé.

ALVORADA vem dizer que a vida continua.

ALVORADA é um momento de palestra pra nós,

que fazemos parte do Povo de Deus,

que se arranchou neste sertão, entre o Araguaia e 

             [o Xingu.

Autoria não mencionada

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, janeiro 

de 1974)
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Eu queria festejar 

celebrando a liberdade

festas de alegria

prá reconhecer a verdade

enterrar o desespero

na data da felicidade

E ouvir os lavradores

na roça e no sertão

colhendo suas roças,

cantando uma canção

todos com alegria

de poder viver no chão

e porque encheu as tuias 

de arroz, milho e feião, 

acabou a miséria 

resolveu a situação

Joaquim

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, agosto 

de 1976)
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DE UMA CONVERSA ENTRE DOIS 
COMPADRES

Essa terra, de quem é?

Você não sabe dizer?

Fale firme e tenha fé,

que Deus vai lhe proteger.

Diga: Essa terra é nossa,

ficou pra nós plantar roça

e arranjar o que comer.

O meu avô me dizia

Que veio aqui amarrado,

inda mais com o vigia,

como um cão acorrentado.

Mas hoje está diferente: 

Já descobri que sou gente,

eu quero é ser libertado!

 

Luiz Caetano

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, fevereiro 

de 1977)
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CANTIGA PARA O 3 DE MARÇO

Meus senhores e senhoras,

todos me preste atenção.

Este é o primeiro verso

que canto neste salão.

Louvo todos que estão presentes

e o povo da Missão.

A respeito esta paróquia

para todos eu vou falar.

Eu cheguei aqui criança,

aqui acabei de me criar, 

pois eu tenho 50 anos

que moro neste lugar.

Este lugar foi habitado,

eu me recordo todo dia:

Quem mandava era o Pará

e ajudava a Prelazia:

Vocês fique todos sabendo

que não foi pelas Companhia!

Os padres que aqui fundaram

trabalhou com perfeição:

Dom Domingo, Frei José

e o Dom Sebastião,

todos três da Prelazia

da vila de Conceição.
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Foi na era de 26

que os padres aqui assituou,

a beneficio dos índios

e também dos morador;

pois quando aqui chegaram

muita gente já encontrou.

Dom Sebastião Thomaz

foi quem amansou este lugar,

a bem dos Tapirapé

e também dos Carajá,

e deixou Santa Terezinha,

a Padroeira do lugar.

Na era de 52,

todas as leis dimudou:

O Mato Grosso tomou de conta

e o Pará abandonou.

Na era de 54

o Padre Chico chegou.

Este Padre veio da França
este Estado visitar,
prá conhecer os morador
e também este lugar:
já encontrou a Companhia,
arresolveu aqui morar.
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Foi deste tempo pra cá

que as encrenca começou,

por causa das Companhia

que aqui localizou.

Mas encontrou o Padre Francisco

que foi quem nos ajudou.

Estou contando esta história

prá todos serem sabedor

o que aconteceu aqui 

com os posseiros e os morador,

mas que nós tinha um braço forte

que por nós tanto lutou!

Um padre honesto e forte

que ajudou nossa terra ganhar.

Botaram daqui pra fora,

sem direito de voltar;

mas vamos se apegar com Deus,

que ele aqui ainda vem morar!

O dia 3 de março

foi o dia da aflição:

vamos dar graças a Deus

nós ter ganhado a questão.

Agradeça ao Padre Francisco

e os Padres que aqui estão.
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Vou terminar minha canturia

com minha viola na mão,

louvando a todo o povo

que é minha obrigação,

dando viva à nossa Prelazia

e aos povo do mutirão!

Conceição Lopes Cardoso

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, abril 

de 1977)
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O APOCALIPSE NO SERTÃO

Leitor preste atenção

Das coisas como está

O povo se mudando

Muda pralí muda pra lá

E não acha lugar

Chega em um lugar

Começa se arranchar

Chega o tubarão

Manda se retirar:

“- Por um preço

Bem baixo

Eu pago o seu.

Vende e sai logo

Ou eu te boto no museu.”

O tubarão busca a polícia

Manda medir borracha

Nas costas do pobrezinho

Que suja a calça.

Os padres que são pastores

Se condoi do sofrimento,

Fala pelos pobres,

Matam logo,

Vai para o aposento.
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Já tem morrido

Diversos padres

Outros vão deportados

Estão sofrendo muitos golpes.

Mudando de assunto

Falamos nos donos de carro.

Só carregam os pobres

Tomando dinheiro bem caro.

O Expresso já está

Andando sozinho

Porque cobra caro

De homem, mulher e menino. 

Contando minha gente

Gente pobre é prá sofre

Tem deles que apanha

Apanha até morre.

De novo mudamos

De assunto

Falamos na mortandade

Matam para tirar vida

Sem pena, sem piedade.
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A maioria morre 

Sem culpa nenhuma.

Quem mata vai embora

Não lhe dói uma unha.

Para isso a lei 

Deveria encarar.

Quando prendem um

Logo mandam soltar.

Contanto minha gente

Gente pobre é para sofrer

Os ricos para judiar

Pobre é pra morrer

Quando um pobre

Doente vai ao Doutor

Preciso de tratar

O doutor pergunta:

- Tem dinheiro prá pagar?

O pobre diz “-não senhor”

O doutor diz: “- só trato rico

porque tem o que gastar”.

Agora falaremos

Na grande vaidade

Moça andando nua

Claramente despida

Como se vê a Lua.
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Outras em trás de homem

Barriga costela de fora.

Que traje esquisito

Parecendo caipora!

As mulheres solteiras

Rapariga de cabaré

Iludindo o pião bobo

Que não goza da mulher

As moças diz eu quero

É namorar e me casar.

Namora um aqui

Namora outro aculá

Mas no fim da história

No cabaré vai ficar.

As velhas de 70 anos

Querendo se casar

As que não casa

Arranja um prá amigar

A dança de hoje 

A tal dança feia

Chamada de carimbó.

A moça e o rapaz

Faz triângulo

E dança só!
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As escolas de hoje

Menino vai na escola

Livro lápis caderno

É só prá desenhar

O tal tipo moderno

Com tanto minha gente

Está tudo diferente

Pois preste atenção

Como é isto somente.

Bem que Jesus falou

Na escritura Sagrada:

- Quando estiver no fim

Se vê muita coisa

Espantada.

Muitos não acreditam

No que Jesus deixou

No dia de sua vinda

Vão ver grande temor.

O sol desaparecerá

A Lua não terá luz

As estrelas serão abaladas

Assim falou Jesus.
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A terra cambaleará

De uma a outra 

Extremidade.

Muitos há de chorar

No turvo

sem claridade.

Tenha fé em Deus

Deixe a corrupção

Lá em dia de Juízo

Deus tem compaixão.

Mas deles que tem fé

No revolver e no facão

Quando é no outro mundo

Recebe condenação!

Outros que tem fé

No recurso e no dinheiro,

Não lembra a Vida Eterna,

Conversar com deus Verdadeiro

Todos tem que prestar 

A Deus verdadeiro

Deixar a vaidade

Deixar o dinheiro.
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É bom arrepender 

Das suas corrupção

Para ver se no dia do Juízo

Deus te dá a salvação.

É infeliz quem cair

No inferno de terror.

Quem não obedece a Deus

Vai sofrer grande dor

É muito bom cada qual

Ter a sua oração

Até o dia de sua morte

Você ter sua oração

Reze para seu anjo da guarda

Rogue pelos outros também

Pense bem nas suas culpas

Que muitas você tem.

Para livrar dos perigos

Da negra imundícia

Livrar também da cadeia

Livrar da injusta polícia
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Valei-me os 15 mistérios

Do rosário de Maria

Valei-me Jesus crucificado

Naquele tremendo dia.

Severiano

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, maio 

de 1977)
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RESPOSTA AO APOCALIPSE 

Aqui vai a resposta 

destas boa narração

que veio nas mãos de um poeta

que se criou no sertão.

Além de tudo o que vi

vai mais uma explicação:

o rico com a polícia

falam dos padre e dos pobre

sem a menor compaixão,

pensam que nunca vem

o dia da remissão.

O padre que é nosso pastor

da cidade e do sertão

e homem que Deus deixou

para abençoar os cristão,

sofrem mas não parece

nas garra do tubarão.
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I sobre a escandalização

dos pai irresponsável

e das mãe sem religião

que cria os filho na dança

prá fazê oposição

nunca foram na Igreja

prá pedir a benção

a Deus lá na Igreja

e a padre da região.

Este pai de família

que não cumpre co’a obrigação

estão sofrendo no mundo

a maior corrupção 

- as filha esta sendo biscate

e os filho sendo ladrão.

Isto sofre quem não vai

lá na Igreja ouvir

as palavra da Verdade

as três pessoas distinta

que é a Santíssima Trindade

Pai e Filho e Espírito Santo

em um só Deus de Verdade.
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E os carro que transporta

fazendo as baldiação 

só carrega de graça

o rico que é da mesma coleção;

os pobre que não tem dinheiro

eles não dão atenção.

Fica na estrada sofrendo

sem lar, sem consolação.

Se o pobre vai ao doutor

vem uma empregada ligeiro

perguntar ao pobre 

se ele tem dinheiro.

Se não tiver – vai embora, 

você é mau companheiro.

E fala para o coitado:

vá com o padre e medita

vocês só vão na Igreja

porque são todos comunista,

mas aqui no hospital

sem dinheiro não apita!

Vou mudar minha caligrafia

não sei se todos entendem

a minha poesia.

Vou saudar a todos

da nossa prelazia

o nosso bispo e o padre

com a maior cortesia.
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Sobre os que robam os pobres

na medida e na balança

estão no inferno sofrendo

sem do céu ter esperança:

dançando mais lucifer

espetado ni uma lança.

As mulheres que usam

botar chifre nos marido

estão no inferno sofrendo

fazendo o maior alarido

dançando mais lucifer

num veoito arremexido.

I estas velha que usa

se pintar com corante

estão no inferno sofrendo

no fogo repugigante

espetada ni uma presa

da tromba de um elefante.

I estas moças que andam

com as carne tudo de fora 

e usa o vestido

lascado atrais

estão no inferno sofrendo

suspirando e dando ais!

Dançando mais lucifer
um carimbo de agais!
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Aqui eu vou terminar.

Desculpa caros leitores

se não está de seu agrado.

Viva a nossa prelazia

viva nosso padre amado

que nos dá o bom conselho

pra nós vivê sossegado.

Leitores:

a cantoria terminou.

Antonio José de Souza

demonstrou o seu valor:

sou um astro do nordeste

poeta improvisador!

Autoria de Antonio da Onça

que dentro da poesia

não crê em geringonça.

Família de gente boa

tem o nome de mendonça.

 

Antonio José de Souza, o Antonio da Onça

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, junho 

de 1977)
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MINHA GENTE, PRESTE ATENÇÃO

Muita gente de Mato Grosso

Não sabe o que é religião

Vive de matar os outros

Sem deles ter compaixão.

O maió homem do patrimônio

E homem de sabedoria

Derrama o sangue dos outros

Dizendo: vou acabá com o povo da Prelazia

É para isto minha gente

Que o governo podia encará

E não para os nossos padres

Que vivem sempre a viajá

De Brasília ao estrangeiro

Chegando até Cuiabá

Para do sofrimento

os pobres libertá.

Coitadinho dos padres,

Que dos pobres tem compaixão

Mas o governo do Estado

Vive a dizer: que eles não é padre não.
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E se a passagem é muito cara, 

E o pobre não pode andá

Pe. Pedro é quem ajuda

O coitado a se tratá

Por isso meus amigos

Não devemos condená.

Agora aqui eu escrevo

Minha gente preste atenção

O bispo Pedro é homem de posição

Ele é quem defende o pobre,

Das unhas do tubarão,

E por isso é quem atende

Os pobres da cidade e do sertão

Dentro de Diamantina 

Tem um rei sem compreensão

Dizendo que o nosso bispo é comunista,

Ele não é comunista não,

Apenas ele é defensor do povo

do regime da escravidão.

O que ele fez pelo Pe. Bosco,

O rei da Diamantina não acredita não,

Só diz que ele é comunista

Mas ele não é comunista não.
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Viva nosso Pe. Pedro

E a nossa Prelazia

A quem acompanhar com ele terá muita garantia.

Deus e N. Senhora, o Divino Espírito Santo,

E a nossa Prelazia

E o prefeito de São Félix 

Não precisa do povo não,

Queria só ser eleito

Prá passar pros tubarão.

Desculpe meu leitor

Estas minhas poucas linhas

É porque não sei ler

Que é da cabeça minha.

Autoria não mencionada 

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, julho/

agosto de 1977)
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MODINHA DE GIRO DE SERRA NOVA

Eu vou cantar essa moda,

Eu mesmo quem inventei,

Eu não sei se é bonita

Nem também se será feia.

E o senhor me desculpa

Que nem cantar eu não sei.

Mas agora nestas eras

A coisa tá dismudando

O café encareceu

Dinheiro já tá acabando

Pelo jeito que eu tô vendo

A coisa tá piorando.

De certo tempo pra cá

A coisa já dimudou

O café encareceu

Dinheiro perdeu o valor

Pois o Banco do Brasil

Parece que já fechou.
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De certo tempo pra cá

A coisa tá dimudada

Comprá um quilo de café

Precisa vendê boiada

Pelo jeito que eu tô vendo

Dinheiro não vale nada.

O café encareceu 

E o açuca também

Açuca passa prá vinte

E o café passa prá cem

As coisas que tem valor

São essas do armazém.

A coisa já dimudou

De certo tempo pra cá

Não posso compra o açuca

Pra bebê xicra de xá

O rico bebe café

E o pobre maracujá. 

De certo tempo pra cá
A coisa tá muito feia
Não posso arranjá café
Mas nem prá ganhar na meia
Só posso bebê café

Só se fô na casa alheia.
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Eu não sei o que é que faço

Eu não sei que jeito eu dou

Mercadoria encareceu

O cereal barateou

É coisa que não tem preço

Cereal de lavrador.

Cereais barateou, ai, ai, ai

De muitos anos pra cá, ai, ai, ai.

Cereais barateou

De muitos anos pra cá

O pobre do lavrador

Que morre de trabaiá

Não pode comprar o açuca

Pra beber maracujá.

Selvino, de Serra Nova

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, setembro 

de 1977)
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HINO DE RIBEIRÃO BONITO E 
REDONDEZAS

Ribeirão Bonito,

Cruz do Padre João.

Alta Cascalheira.

Gentes do sertão.

O suor e o sangue

fecundando o chão.

Mãe Aparecida,

o Profeta João.

Terra da Esperança,

Povo em mutirão.

Igreja dos Pobres

em Libertação.

Os Índios pais banhavam sua vida

nas águas livres deste Ribeirão.

Filhos da Liberdade já perdida,

a injustiça nos banha em poeirão.

Sempre tocados, retirantes fomos,

mas chega o dia de firmar o pé.

Ninguém é mais do que também nós somos:

filhos de Deus, iguais à luz da Fé.
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Fazemos da União a nossa força;

da Liberdade, nosso novo ar.

A Terra, que é de Deus, é também nossa.

Quem sabe ser irmão, pode ficar.

Festando a Páscoa em cada Eucaristia,

sentindo o Cristo vivo em cada irmão,

a Igreja se constrói no dia a dia

de um Povo que labuta em mutirão. 

Autoria não mencionada

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, outubro 

de 1977)
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VERSOS

Meus queridos irmãos de paz,

prestem-me bem atenção,

porque vou falar em um herói

que morreu por nossa libertação.

No dia 12 de outubro foi descobrida a América

e é o dia das crianças e é de felicidade,

mas neste dia nós temos que lembrar

que morreu o “Mártir da Liberdade”.

João Bosco Penido Burnier foi o herói

que pela pobreza muito batalhou;

mas no dia 12 de outubro desta terra partiu,

hoje encontra-se ao lado de Jesus Nosso Senhor.

Para servir de recordação

daquele caso esquisito

vamos festejar o seu 1º aniversário de vida eterna

inaugurando a igreja de Ribeirão Bonito.

Ele amava a pobreza e por ela morreu,

mas seu grande caráter foi para a História

e agora o que podemos fazer, meus queridosb irmãos,

é pedir a Deus para o conservar sempre no Reino

             [da Glória.
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Defendendo os filhos de Deus foi que ele morreu,

e a dor foi como a de Jesus a que ele sofreu.

O que será dos pobres? Esta pergunta faço aos 

          [tubarão.

Porque eles são os causadores de todas essas 

     [confusão.

Os coitados já não pode plantar uma roça,

temendo a vocês e na triste derrota.

Aqui na terra o dinheiro é bom, mas só compra a 

        [triste ilusão;

mas pode lembrar que ele também faz você perder 

          [sua salvação.

Aqui na terra vocês é temido e faz tudo que vem ao  

     [pensamento seu,

mas lá juntinho de Deus você vai responder os erros 

                [que aqui cometeu!

Queridos irmãos, toquem firme

e muita fé no Salvador,

porque Ele disse: “-Faça sua parte,

que a teu lado juntinho estou!”.

José Siqueira Abreu

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, outubro 

de 1977)
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“A HISTÓRIA QUE EU CONHEÇO FALA 
DESSE RIBEIRÃO”

Eu vou contar uma história

que todo mundo conhece.

Quem sempre presta atenção

vê quanto o pobre padece

aqui nesse nosso chão

nas unhas do tubarão

que toda hora aborrece.

A história que eu conto

fala desse Ribeirão,

do sofrimento dos pobres

que moram nesse sertão,

que passam o ano inteiro

brigando com fazendeiro

afim de ganhar o pão.

Todo mundo aqui já sabe

desta encrenca encravada,

que não se acaba mais nunca,

essa confusão danada.

O pobre não é medroso

e o fazendeiro teimoso

não quer perder a parada.
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Aqui nessa região

a coisa está muito feia:

ou o pobre sai da terra

oi vai parar na cadeia.

A polícia está de lado

e o fazendeiro malvado

mandando meter a peia.

Quando um fazendeiro chega 

na casa de um posseiro,

diz logo: “Esta terra é minha,

comprei com o meu dinheiro.

Você vai sair de dentro,

Lhe mostro meus documentos,

Sou um homem justiceiro.”

Tem posseiro resolvido

que fala pro fazendeiro:

“Da minha posse eu não saio,

pois já estou em desespero.

Eu mato, ou morro, eu me dano,

nem que eu entre pelos canos,

nem que morra o derradeiro”.
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O fazendeiro responde:

“Não vou brigar com você,

Pra isso eu tenho a polícia,

pra meu caso resolver;

pois terra de fazendeiro

não pode ficar posseiro

pra nela permanecer”.

Eu digo é porque conheço,

já vi muitas enroladas,

vi pobre perder a roça,

vi também casa queimada,

vi negro sair chorando,

e o fazendeiro mandando

fazer nova derrubada.

Vi posseiro baleado

na farmácia se tratando

e o assassino malvado

no seu carro passeando.

Polícia não deu cavaco

e o cara feio um malaco

no cabaré farreando.
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Uns dois quilômetros distante

do patrimônio falado,

um japonês e um gaúcho

já rebentaram o cerrado,

com onda de fazendeiro

já mexeram com posseiros 

que estão localizados.

A cerca do japonês

que quer ser dono da terra,

vai cercando todo mundo,

sobe alto, desce serra;

os peões vão trabalhando 

e a polícia vigiando

no ponto de fazer guerra.

Deixamos os dois fazendeiros

de perto do Ribeirão,

pra falar de outros fulanos

que têm a mesma função.

Lá na Mata de Banana

a coisa quase que dana

pro lado de um valentão.



120

Nessa Mata de Banana

um puxa-saco afamado

discutiu com um posseiro,

dizendo “estou preparado”.

Foi aquela confusão,

levou ele uns empurrão

e voltou endiabrado. 

Chegou, chamou a polícia, 

para a fazenda marchou.

Foram prender o posseiro,

mas ele não esperou. 

Por arte do Satanás

pegaram um pobre rapaz.

Coitado! foi quem pagou.

Pegaram o pobre rapaz,

mandaram a peia sem pena,

um tal sargento malvado,

gênio da gota serena.

Seu moço, aqui onde eu moro

muitas vezes eu também choro,

quando relembro essa cena.
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Portanto, amigo leitor,

quem mora neste lugar

se foi pobre é castigado,

ninguém pode reclamar.

Só rico é quem tem direito,

e só fica satisfeito

se vê o pobre chorar.

Aqui, abaixo de Deus,

quem olha para a Pobreza

são o pessoal dos padres,

que não adora a riqueza.

Vivem todos trabalhando,

e aos pobres ajudando,

enfrentando esta dureza.

Como todos estão sabendo,

que aqui nesse Ribeirão

já mataram até um Padre

que tinha o nome de JOÃO;

só porque foi defender

gente que estava a sofre

no fundo de uma prisão.
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Depois desse acontecimento

as coisas modificou:

por um lado foi ruim,

por outro melhorou.

Apesar dele morrer,

quem sabe vê o porque

que muitas coisas mudou.

Por isso foi que os pobres

ficaram mais revoltado.

Uniram-se uns aos outros,

pois tudo era castigado.

Quebraram até a cadeia, 

quase gente entra na peia,

mas ficou normalizado.

Plantaram uma grande Cruz

onde o Padre João morreu.

A polícia ainda arrancou,

porém depois devolveu.

Mas não deixaram plantar 

naquele mesmo lugar,

pois o Governo não deu.
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Do outro lado do córrego,

perto do Grupo Escolar,

fizeram uma igreja

que fez o povo lembrar

a morte do Padre João,

que dentro do Ribeirão

ninguém deixa de falar.

O Povo da Prelazia

e o Povo do Ribeirão

fizeram essa igreja

trabalhando em mutirão,

que é uma coisa encantada,

por isso nomeada

Igreja do Padre João.

Quando completou um ano

da morte do Padre João,

inaugurou-se a igreja,

houve também procissão,

plantaram de novo a Cruz

que significa a luz

do Povo de Ribeirão.
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No último dia de festa

Ribeirão ficou mudado

com tanta gente importante,

doutores e advogados,

padres, bispos, jornalistas,

levando mais uma pista

do que tinha se passado.

Além desse pessoal

que vieram ao Ribeirão,

veio também um Coronel

comandando um batalhão.

Não sei o que estavam vendo:

talvez tivesse temendo

alguma revolução!

Em volta do patrimônio

ficou sessenta acampados,

somente dentro da rua

ficaram vinte soldados:

estavam de prontidão

com muitas armas nas mãos

e o Povo amedrontado.
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Lá nessa nova cadeia

soldado era em quantidade,

outros estavam escondidos,

tudo em volta da cidade.

Pelo que eu estou pensando

eles estavam lembrando

de quando mataram o Padre.

Pelas seis horas da tarde

a procissão foi passando.

O Cruzeiro ia na frente

e o Povo acompanhando.

De lá da delegacia

toda a polícia assistia

a população rezando.

Depois a Cruz foi plantada

bem dum lado do oitão,

da casa que nós chamamos

“Igreja do Padre João”.

Se você não conhecia,

fica enfrente à rodovia

que passa no Ribeirão.
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Eu escrevi essa história

porque achei importante.

O que acontece comigo

e não esqueço um instante,

pois estudo todo dia

e a minha filosofia

vale mais do que brilhante.

Portanto digo aos pobres:

temos que se conformar,

a felicidade um dia

nós também vamos encontrar.

A alegria tem que vir;

quem hoje vive a sorrir,

amanhã pode chorar!

Depois que aconteceu isso,

nessa grande região,

o bispo Pedro escreveu

o Hino de Ribeirão.

Nos trouxe mais alegria

essa linda melodia

que chama à gente atenção.
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Meu amigo, pode crer

que isso tudo aconteceu.

Eu não acrescentei nada,

escrevi o que esse deu.

Por isso é que escrevi

e só contei porque vi

quando Padre João Morreu.

Desculpe, caro leitor,

mas agora vou parar

porque já falei bastante,

não posso continuar.

Do jeito que as coisas anda,

tem gente olhando de banda,

já dá pra desconfiar...!

Assis

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, novem-

bro de 1977)
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Eu tô aqui hoje, seu moço,

prá cota uma triste história.

Igual à minha têm muitas

por esse Brasil afora.

Eu já tive minha família,

meus filhinhos, minha muié.

Rosinha a minha filhinha

dava gosto a gente vê,

ajudava a mãe na casa,

tecia, fazia croché.

De manhã cedo, bem cedo,

eu caminhava pra roça

e que alegria que era

na hora do de comê

vê chegá minha Rosinha

e cum belo sorriso dizê:

papai olha a sua comida,

sou eu que vim te trazê.
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Mas naquele ano mardito

num gosto nem de alembrá,

a chuva esperada num veio

só seca de agoniá,

as plantação tudo morrendo

dava pena a gente oiá,

de tanta dor que eu sentia

nem podia mais chorá.

Um dia de tardezinha

um recado eu recebi

o patrão mandava dizê

prá todos se arreuní.

Foi chegando e foi falando

prá nóis tudo bem ouví:

“Ocêis tudo escuta bem

não quero mais agregado,

vô deixá de toca roça,

os meus plano tá mudado,

lavoura não dá mais nada

eu já tô sacrificado.

Na lavoura eu ponho capim,

vô formá pasto pro gado”.
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Meu Deus do céu que tristeza

foi prá nóis aquele dia

tê que saí da minha terra

do meu cantinho querido

que viu meus filho nascê.

Direito nóis tinha muito

de batê pé e fica

mas o medo foi mais forte

e tocamo a retirá.

E do sertão nóis saimo

prá vim na cidade morá

e tinha muita esperança

das coisa amiorá.

Mas só foi tudo ilusão,

o dinheiro foi acabando,

serviço não achava não.

Lá em casa não tinha nada

e nem jeito prá comprá,

fui ficando desquilibrado 

inté pinga dei pra tomá,

e nóis antes tão unido,

inté começamo a briga.
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A muié num resistiu

tanto sofrimento e pesar,

morreu a coitadinha

sem condição de tratá.

E o maior sofrimento, meu Deus,

de quase enloquecê

vê minha menina Rosinha

perdida, muié da vida

sem nem mais o pai conhecê.

É porisso que eu digo

do fundo do coração:

“Se falta terra, falta tudo,

falta alimentação,

faiz o sujeito ficá

na triste situação.

O povo doente e fraco

prejudica a nação,

faiz o homem cachaceiro,

faiz a muié mudá de vida

prá pudê ganhá o pão,

traiz a fome e a miséria

na cidade e no sertão”. 

Maria Sandino

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, dezem-

bro de 1977)
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RIBEIRÃO BONITO 1977

Eu vou contar uma história
que fiquei admirado.
Assisti em Mato Grosso,
distante do nosso estado,
uma festa de união
unindo o povo cristão
do Brasil de lado a lado.

Para os perseguidores,
eu mando um conselho assim:
Deixem os pobres viver,
larguem de ser tão ruim.
Lembrem o velho ditado:
Quem tem péssimo passado,
só pode ter um mal fim”.

Para os agricultores,
posseiro, índio e peão,
não desistem de lutar,
não temem o valentão!
O que é preciso saber
para podermos vencer
temos que nos dar as mãos”.

Poema de um grupo de Crateús, no Ceará, enviado ao 

Alvorada depois de uma visita à igreja de Ribeirão Bonito

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, janeiro 

de 1978)
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS HUMANOS

ARTIGO 1

Todo homem nasce livre.

Todo mundo nasce igual.

Todos têm mesmos direitos

Todo sujeito é legal

Todo mundo tem cabeça

e também um coração.

O homem pra ser feliz

Tem que ver no outro um irmão

ARTIGO 2

Todo sujeito é capaz

de viver em liberdade.

Ninguém vale mais do que o outro:

eis uma grande verdade.

Seja qual for sua raça,

sua cor, homem ou mulher,

fale que língua falar,

adore o Deus que quiser.
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Seja qual for seu partido

ou a sua opinião,

seja pobre ou seja rico,

seja de qualquer nação.

Quer more num palacete

ou viva num barracão,

pertença à sociedade

ou ande de pé no chão

Pouco importa ter nascido

num país de distinção

ou numa terra esquecida,

sem nenhuma proteção.

Seja qual for seu sistema

que governa sua nação.

Quer seja de país livre

ou país em sujeição.

ARTIGO 3

Todo homem tem direito

de viver, mesmo a criança,

de ter vida garantida,

liberdade e segurança.
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ARTIGO 4

Ninguém terá mais direito

de explorar o seu irmão,

vivendo do suor dele.

Para longe a escravidão.

ARTIGO 5

Ninguém sofrerá tortura

e nem será humilhado

com castigos desumanos

que deixam o homem arrasado.

ARTIGO 6

Em qualquer parte que chegue

todo homem tem direito

de ser tido pela lei

como gente de respeito.
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ARTIGO 7

Perante a lei, todo homem

é igual e tem direito

de ser pela mesma lei

protegido com respeito,

sem nenhuma diferença,

sem nenhuma rejeição,

protegido e defendido

por esta DECLARAÇÃO,

contra qualquer movimento

que instigue a desunião.

ARTIGO 8

Todo homem tem direito

de encontrar na autoridade

remédio pra qualquer mal

que lhe produza maldade

ARTIGO 9

Ninguém poderá ser preso

nem detido ou desterrado,

sem haver motivo justo.

Está dito e declarado.
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ARTIGO 10

Todo homem tem direito,

sem nenhuma distinção,

de ser ouvido com calma,

quando sofrer acusação,

por um tribunal decente

que julgue com liberdade,

para que acima de tudo,

fique provada a verdade,

quer se trate de algum crime

cometido com maldade

ou se faltou com dever

sem responsabilidade.

ARTIGO 11

Qualquer pessoa acusada

se tenha por inocente

até que fique provada

que é culpada realmente,

num público julgamento,

feito de modo legal,

em que tenha garantida

uma defesa real.
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Ninguém será condenado

por atos que praticou

ou por faltas cometidas

quando a lei não vigorou.

Ninguém será castigado

com pena muito mais alta

do que a que estava marcada

quando cometeu a falta.

ARTIGO 12

Ninguém seja incomodado

na sua vida privada.

Sua casa, sua família,

seja sempre respeitada.

A sua correspondência

Nunca será violada.

Sua fama, sua honra,

nunca será atacada.



139

ARTIGO 13

Todo homem tem direito

de ir pra onde quiser

e de morar, em sua terra,

onde bem lhe convier.

Porém todos têm direito

de sair de seu país

e de voltar para ele,

se assim pensou e assim quis. 

ARTIGO 14

Todo homem perseguido

tem direito a recorrer

a outra terra ou País

pra poder se proteger.

Mas, se ele está respondendo

por crime que cometeu

ou por prejuízo aos outros,

este direito perdeu.
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ARTIGO 15

Todo homem tem direito

de ter seu próprio país.

Não se pode, sem motivo,

Tirar da Pátria que quis

Ninguém pode lhe impedir

de escolher outra nação

para ser sua nova Pátria

como livre cidadão.

ARTIGO 16

O homem e mulher têm direito,

se são de maioridade,

de fundar uma família.

casando com liberdade.

Seja qual for sua raça,

sua nacionalidade,

Precisa os dois consentirem 

pra casar com validade.

A família é o fundamento

da nossa sociedade

e deve ser protegida

pela lei e a autoridade.
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ARTIGO 17

Todo homem tem direito

de ter bens, propriedade,

quer sozinho quer com outros,

formando sociedade.

Tirar à força o que é dele

Será uma barbaridade.

ARTIGO 18

Todo homem tem direito

de pensar como quiser,

de seguir sua consciência

em tudo, haja o que houver.

E, sendo assim, tem direito

de mudar de crença ou fé 

e tem plena liberdade

de confessar o que é,

praticando e ensinando

a sua religião

e, sozinho ou com outros crentes,

prestar culto ou adoração

quer dentro de sua casa

ou dentro de sua igreja,

pelas ruas, pelas praças,

onde bem quer e deseja.
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ARTIGO 19

Todo homem tem direito
de ter sua opinião
e de falar o que pensa,
sem nenhuma restrição.

E por isso tem direito
de ser de tudo informado
e também de transmitir
o que pensa, certo ou errado,

usando todos os meios
que quiser utilizar,
sem barreiras nem fronteiras
que lhe possam atrapalhar.

ARTIGO 20

Todo homem tem direito
de fazer reunião
e de organizar, em paz,
qualquer associação.

Mas ninguém seja obrigado
a dar seu nome e a entrar
para alguma associação,
seja quem for que mandar.
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ARTIGO 21

Todo homem tem direito

de ajudar sua nação,

de ter parte no governo,

como livre cidadão.

Ajuda se é funcionário

ou se recebe missão

de representar o povo

por meio de uma eleição

que seja secreta e livre

com todo o povo votando

pra dar um mandato certo

em tempo certo mudando.

ARTIGO 22

Todo homem tem direito

aos benefícios prestados

por seu país ou por outros

em planos organizados

para manter segurança

e dar uma ocasião

a que todo mundo possa

ter melhor situação.
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ARTIGO 23

Todo homem tem direito

de trabalhar e escolher

o trabalho que convém

e melhor lhe parecer.

Todo homem tem direito

sem se distinguir ninguém,

de ter, por trabalho igual,

pagamento igual também

Todo homem tem direito

de ter uma condição

justa e humana de trabalho

com a devida proteção

e, se não achar emprego

ou perder o que já tem,

deve ser bem ajudado

da maneira que convém.

Todo homem que trabalha

tem direito a um pagamento

que a ele e a sua família

dê o merecido sustento.
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E lhe garanta uma vida

de homem digno e honrado.

E a lei tem que garantir

que isto fique assegurado.

Todo homem tem direito

de organizar Sindicatos

e de fazer parte deles 

pra enfrentar os desacatos.

 ARTIGO 24

Todo homem deve ter

repouso e divertimento,

trabalho em justa medida

e férias com pagamentos.

ARTIGO 25

Todo homem tem direito

de levar vida decente,

pra si e pra sua família

saúde e pão que alimente,

conforto que lhe dê paz

roupa, casa, tratamento,

auxílio nas suas lutas,
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segurança e atendimento,

quando estiver sem emprego,

doente, ou mesmo incapaz

de trabalhar, e nas lutas 

que a velhice sempre traz.

ARTIGO 26

Todo homem tem direito

de receber instrução.

Aprender ler e escrever

é “grátis” e é obrigação. 

Todo homem tem direito

de aprender uma profissão

e também de ser doutor

se esta é a sua vocação.

A instrução faça o sujeito

ser um homem de verdade,

respeitador dos direitos

e também da liberdade.

A instrução ensine ao homem

tolerância e amizade,

aceitar raças e crenças,

toda nacionalidade.
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O homem bem instruído

deve se tornar capaz

de ajudar os que se unem

para construir a paz.

Fica acertado que os pais

têm direito de escolher

qual o tipo de instrução

que os filhos vão receber.

ARTIGO 27

Todo homem tem direito

de participar da arte

da ciência e do progresso,

que existem por toda parte.

Todo homem tem direito

de ver sempre protegido

o trabalho que ele fez

e o que ele tem produzido,

quer se trate de pintura,

Música, verso ou romance

ou coisas que fabricou.

Que nelas ninguém avance!
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ARTIGO 28

Todo homem tem direito

de achar uma situação

em que seja respeitada

toda esta declaração.

ARTIGO 29

Todo homem tem deveres

com sua comunidade

pois somente dentro dela

pode achar felicidade.

Todo uso de seus direitos

pode o homem ser privado

mas, somente pela lei,

e só quando for culpado.

Ou quando não respeita

a liberdade do irmão

ou a moral ou a ordem.
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ARTIGO 30

Nenhum grupo tem direito,

nem pessoa, nem nação

de atrapalhar o que é dito

por esta DECLARAÇÃO.

Padre nordestino Jocy Rodrigues

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, janeiro 

de 1978)
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A NOVIDADE DE 78

Vou escrever um versinho

que vai chamar atenção

de todos os moradores

dessa grande região

porém o que eu vou dizer

é que todos vão saber

o que é educação

Setentaeoito chegou 

trazendo uma novidade

que é uma coisa importante

pra nossa comunidade

pois Deus tá nos ajudando

e estamos trabalhando

para o bem da humanidade

É que o nosso secretário 

junto com o pessoal 

isto é: todas as pessoas

da escola municipal

foram lá em Cuiabá

e conseguiram para cá

um curso sensacional
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Esse curso realmente

já está funcionando

os professores são ótimos

todos estão se esforçando

é nisso que a gente vê

o motivo e o porquê

que o lugar vai aumentando

De Cuiabá também veio

uma pessoa importante

a professora Dineva

uma mulher elegante

não é ela a diretora

mas é a supervisora

entre os participantes

Veio duas professoras

lá do Rio de Janeiro

uma se chamava Tânia

e tinha um jeito faceiro

Théia, a outra se chamava

morena que agradava

a qualquer um brasileiro
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Eram ótimas professoras

ensinavam legalmente

só a parte da didática

que era mais suficiente

ninguém achou um defeito

e o povo satisfeito

festejava de contente

Tem os outros professores

que eu ainda não falei

porém não passou de tempo

pois agora eu me lembrei

é o povo da Prelazia

a fonte da alegria

que eu jamais esquecerei

Deixamos os professores

pra falar do pessoal

que mora nos patrimônios

e é de igual para igual

é gente muito importante

e também participante

deste cursinho legal
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Veio gente de Santo Antônio

Pontinópolis e Cascalheira

Serra Nova e Porto Alegre,

Parece até brincadeira!

Também lá da Chapadinha

E de Santa Terezinha,

Encheu a cidade inteira.

Ficou então alojado

todo esse pessoal

lá no ginásio dos padres

lugar sensacional

pois era lá realmente

que esse tanto de gente

fazia o seu carnaval

Houve também um problema

Que é bom a gente lembrar

é que o dinheiro do curso

demorou pra chegar

mas o povo da cidade

com a sua lealdade

resolveu nos ajudar
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Essa ajuda foi assim:

depois de se combinar

prá quem veio dos patrimônios 

ir almoçar e jantar

na casa do pessoal 

pois só dá gente legal

nesse excelente lugar.

Passando então oito dias

naquela felicidade

outras coisas melhoraram 

que prá falar a verdade

o que a gente conseguiu 

sei que todo mundo viu

que foi por grande amizade.

O pessoal da cidade

com aquele contentamento

logo nos ofereceram

dinheiro e fornecimento

prá quando o nosso sair

a gente se reunir

e fazer o pagamento.
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Então no próprio ginásio

foi logo tudo arrumado

o Secretário depressa

deixou tudo organizado

de cozinheira a fogão

e alí depressa o boião

passou a ser cozinhado.

O povo bem satisfeito

com essa organização

porque achava melhor

ali mesmo a refeição

só assim ia sobrar 

mais tempo para brincar

com aquela animação.

Depois surgiu um problema

que era um tanto complicado

e que todos nós ficamos

um pouco preocupados

todo mundo confundido 

mas depois foi resolvido

e ficou normalizado.



156

O caso foi o seguinte:

quem viu pode até lembrar 

uma figura muito rica

como a gente ouviu falar

e que ninguém conhecia

veio dizendo que requeria

do curso participar.

Projed é o nome da firma

que veio nesta função

prometendo melhorar

as escolas do sertão

mas deu pra gente notar

que eles queriam mudar

o ensino da região.

Era um problema enrolado

ninguém podia entender

em duas reuniões

não deu pra resolver

achamos que estava errado

era tudo atrapalhado

resolvemos não querer
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Reuniu-se o pessoal

para primeiro pensar

e vendo que as condições

não davam pra agradar

então mandaram dizer

que ninguém ia querer

gente de outro lugar.

Porque nosso curso estava

se desenvolvendo bem

professores excelentes

a gente tinha também

pois não podia deixar

a nossa escola ficar

no domínio de ninguém

Então foi feita uma lista

com os nomes do pessoal

mandando dizer assim:

que não tomassem por mal

que a gente estava achando

que nosso curso ia dando

um resultado legal.



158

Depois ficou tudo bem

naquela satisfação

cada dia que passava

aumentava a união

o dia a gente estudava

e a noite também vibrava

com o som de um violão.

Tinha uma bola de volei

para a turma que jogava

pois era um divertimento

que todo mundo gostava

a noite no carimbó

que nem cobra de cipó

todo mundo requebrava

Juntavam-se os batuqueiros

no centro do casarão

ali logo o pau quebrava

de carimbó a sambão

enquanto a turma pulava

o cantador o soluçava 

no braço do violão.
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Aqui está a história

que eu tinha pra contar

peço milhões de desculpas

a quem ler e não gostar

eu não sou mesmo um poeta

mas escrevo em linha reta

e gosto de comentar

É esse o fim da história

contada pelo Diá

um cara de Cascalheira

que nasceu no Ceará

ele é um rapaz direito

mas só fica satisfeito

cantando o seu beabá. 

Diá

(Alvorada, Folha da Prelazia de São Félix, MT, fevereiro/

março de 1978)
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RELATO DA ILHA DOS CACHORROS

Com mil inspirações

os meus versos vou começar,

dizendo que em Porto Alegre

o povo começa a nadar.

Alguém grita: “Meus Deus

venha nos ajudar

porque do jeito que vai

de fome vamos nos acabar”.

Sem sentimentos e sem esperança

e nem sequer solução.

Certos gritos perdidos

em murmúrios sem ser ouvidos

pelo irmão

as águas batendo forte

destruindo as plantação.

Deixando o povo

sem esperança da salvação.
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A estrada de Santa Terezinha

o Tapirapé já cercou,

voltando prá S. Félix

o Xavantim já tomou.

Só ouço gente dizer

que em lugar como esse

nunca na vida morou,

pensei ser aqui minha esperança

e já não sei onde vou.

Um fala ao outro:

o que iremos fazer?

E o outro em resposta diz:

Você me falando isso

nada vai resolver.

O melhor que você faz

é ir fazer canoa,

ou de fome vamos morrer.

E ande depressa seu imbecil,

ou vamos apodrecer.

Alguém vendendo capivara,

outros aventura a pescaria.

E assim a multidão

forma uma folia.
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Água cresce a esperança

morrer é de dia em dia.

A canoa, afinal, é uma boa ideia,

mas depois das águas,

pra onde a gente ia?

às vezes a gente sorri

mas o caso é de fazer dó.

Se a esperança é grande

as águas é bem maior.

Se você pensa ser ruim,

o negócio é bem pior.

Com prantos descendo ao rosto

e na garganta sobe um nó. 

Arroz de Cr$ 5,00 o quilo

e é se quiser comprar.

Se caso não quiser

também não faz questão

nem pra o freguês agradar.

Pois sabe que cedo ou tarde

eles vão precisar.

E, por isso, às gargalhadas

eles vive a esperar.
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Leitor, o negócio aqui

está muito feio.

Esse povo atemorizado

pra onde vão eu não sei.

Quando chega um forasteiro

pergunta logo:

“pra onde vai e como veio?”

Diz logo: “Irmão fique por lá

pra comer o que tem aqui já dá.

Não leve por maldade

é que não há outro meio”.

Cachorro aqui é o que tem

mas agora tá passando de terceira,

porque criar cachorro e morrer o público

isso é besteira.

E matar cachorro prá criar o público

também é asneira.

E melhor digo, prá se livrar da fome

ninguém acha maneira.

A nossa colega Fernanda

batizou Porto Alegre

de Ilha do Cachorro,

por ter cachorro demais.
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Mas os cachorros esses tempos

fazem como marginais.

Penetra sobre a floresta

e vive de vegetais.

Não liga prás críticas

e nem olha pra trás.

Enquanto for os cachorros

o negócio vai bem.

E depois que formos nós

aí é que o perigo vem.

Aí chega o momento

de tomar os alimentos

dos cachorros e, em louvor,

ainda gritar: amém!

É a única solução

porque jeito a dar ninguém tem.

E, antes que a água me pegue

eu vou me mandar.

E vocês aí de fora da ilha

rezem prá nós escapar,

e pedindo mil desculpas

meus veros vou terminar. 

Siqueira de Abreu

(Alvorada, abril de 1978)
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O SINDICATO E O TRABALHADOR

A Jesus Cordeiro Divino

Solicito dar-me a vez

me abrindo a luz do proviso

dá-me um claro português

pra descrever em meus versos

a vida do camponês.

Eu vou falar sobre o homem

naquela vida passada

que vivia trabalhando

numa vida amargurada

vivendo assim como um bicho

sem acreditar em nada.

O homem quando é descrente
não crer no que é exato
deixa de crer na verdade
pra acreditar em boato
não confia nem em si

quanto mais em sindicato

Só confia no patrão
e em tudo quanto ele diz
se satisfaz na miséria
se torna até infeliz
e com tudo isso ele pensa

que é assim porque Deus quis
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É aqui onde se diz

com um claro português

o que seria de nós 

com um presidente burguês

manobrando e dirigindo

este grupo camponês

Porém Deus por sua vez

nos fez esta doação

dando direito ao homem

sair desta escravidão

associa-se em sindicato

um órgão de promoção.

Chegou a ocasião

de nós viver satisfeitos

unidos uns com os outros

em grupos fortes e perfeitos

cumprindo os nossos deveres

pra ter nossos direitos.

O homem viveu sujeito

naquele tempo passado

morava 40 anos

na terra de um malvado

saía e deixava tudo 

sem ser ele indenizado.
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Porém hoje está mudado

pois tem a Lei Trabalhista

para obrigá-lo a pagar 

conforme o direito assiste

muito embora que quem pague

chame ele comunista.

Sindicato nos conquista

e fez chamar atenção

Sindicato não quer briga

e muito menos confusão

Sindicato abraça tudo

chegando a ocasião

Sindicato tem razão

de enfrentar o que vem

o Sindicato não veio

Pra fazer mal a ninguém

o Sindicato só quer 

os direitos de quem tem

Portanto trabalhadores

não acreditem em boato

não estraguem seus direitos

não joguem o que têm no mato 

viva como um homem pobre

mas honre o seu Sindicato
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Não se acovarde nem minta

nem conte história furada

não venha com, vi dizer

conte a história aprumada

não corra sem ver de quê

não tenha medo de nada

O Sindicato é um amigo

que não engada a ninguém

ele para lhe ajudar

ajuda a ele também

quem quer respeito, respeita

quem quer o bom, faz o bem

O Sindicato atual

Veio a tempo pra você

pois ele serve de aula

pra quem não sabe ler

a união faz força

e a força nos faz vencer

Trabalhador: você hoje

tem sua força moral

procure o seu Sindicato

seja um homem social

seu direito é garantido

pelo governo federal
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Respeite pra ter respeito

trate bem pra ser tratado

se una com seu irmão

seja um grupo encorajado

não minta nem jure falso

ainda sendo obrigado

A verdade é uma coisa

que ninguém deve negar

ainda que o homem sofra 

aqui, ali, aculá

porque falou a verdade

mas deve ele falar

O Sindicato é órgão

que quer a realidade

justiça, paz e amor

pureza e sinceridade

é isso que Jesus Cristo

quer ver na humanidade.

Sindicato não tem dono

o dono é quem se associa

apesar que o Sindicato

tem uma diretoria

pra trabalhar em defesa

pela vossa melhoria.

..........................................
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Quando Deus 

andou no mundo

com seus apóstolos

a seu lado

mandou que pagasse

justo o salário

ao seu empregado

e se ninguém paga

é um erro

que submeti um pecado. 

Um lavrador da Paraíba 

(Alvorada, maio de 1978)
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ESTE MUNDO É UM REBOLO

Gente não deixa

de matar gente,

lembrem que tem alma

e é preciso prestar 

conta ao onipotente.

Estão bem enganados.

Lá no outro mundo

vão saber o gosto de botar

gente em buraco fundo.

Palavra que Jesus falou:

Quem com a espada fere

Com ela será ferido.

Depois disso é criminoso

muito bem esclarecido.

Tem uns tal 

botador de feitiço;

outros é curador,

curando os doentes,

São falsos doutor.
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Quem tem recurso 

vive numa muito boa;

os que nada tem

para eles é gente atoa

Muitos está arranjando

seus tesouros na terra.

Suando morre, entra no chão

com paletó na costa,

que se chama caixão

Não leva nada:

terra, dinheiro, vacão.

fica em cima da terra

para fazer questão.

Arrumou recurso

onde a traça, a ferrugem

consome.

Quando morre

fica virando lobisome.

Não arrumam nada

pra quem não tem.

quando verem um

pobre com objeto

toma logo também.
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Este mundo é um rebolo

Não engana ninguém.

É louco quem se engana

Com as voltas que tem.

Tratar com quem não cumpre

Pedir a quem não tem

Receber de quem não deve

Nunca valeu a ninguém. 

Para quem quer a vida

Boa, com muito dinheiro

Tua alma fica esquecida

Lá na boca do tinteiro.

Passa o pé num, ali

Passa noutro acolá

Quando morre, o que será?

Com Lúcifer vai se atá.

Ele toma nota de tudo

num livro endiabrado

O livro é um alcoviteiro

que ele tem encostado.
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Os que trabalham 

por dia, é alugado

só ganha mal o pão

e o cabo do machado.

Assim minha gente

tem uns que não ganha nada

Só ganha mesmo a foice

ganha também a enxada

O açougue em São Félix

os pobres fica na fila, 

as pesadas melhor é dos ricos

Até a fila cortar

A carne acaba, os pobres

volta, carne não compra

está guardada; gente rica

é quem vai carregar.

Gente pobre não tem 

direito a nada.

Só tem direito no trabalho

Na vida mal passada.
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Se o açougueiro vendesse carne

envenenada, só morria ricos.

algum pobre, por caçoada.

Falamos na enchente

no desabrigo dessa gente

gente pobre tem que sofrer

mas não acaba a semente.

Falamos na estrada

o ônibus já apareceu

cobrando bem caro

toma o meu e o seu

Falamos na futura ponte

em São Félix do Araguaia

Não tem começo nem fim

No rio tem muita arraia

Falamos nos parasitas

Eles estão por aí!

Cuidado com os ladrões

que vão te atrair!
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Já vi que lama 
em São Félix do
Araguaia,
quando é no inverno
lá dentro da rua
é morada de arraia

Mosquito é demais
não tem quem sossegue
Uma catinga terrível.
A fome, na pobreza
é uma coisa horrível.

Quando é no verão
a poeira é imensa
quando chego lá
volto com emergência

A gente anda na rua
só sente catinga do cocô!
Só alembro do tempo
que eu alimpava vovô!

Leitor, desculpe
aquilo que eu fiz.
Fiz com respeito
como a primeira vez!

Severiano G. Pereira 

(Alvorada, junho de 1978)
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SOFRIMENTO CRUEL

Ruralistas brasileiros,

A todos peço licença

pra contar a história

dos que sofrem com paciência

saciados de amarguras

nas trevas dos avarentos.

Chegamos no Pará,

Viemos do sul de Goiás,

Fretemos um Pau de Arara

pensando de melhorá

Apioremos atormentado,

perdemos o que trazia,

torturados quebremos a cara.

No ano 1962, chegamos na Sussuapara,

14 famílias unidas,

velhos, velhas, novo e meninos.

Comecemos a trabalhar,

pedindo Deus resistência

Com intenção de morá,
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Cultura boa, excelente

plantamos as roças bem contente

colhemos muita fartura,

muito milho e arroz tulha,

mandioca na roça inteira

concluiu nossa aventura

Sete anos vivemos felizes

Trabalhando com muita coragem,

todos unidos em paz,

uma liderança muito grande,

com vizinhos e outros mais.

trabalhava o dia inteiro

e a noite dormia em paz.

No ano 1970,

Chegou um grupo de fazendeiro,

começaram trabalhar

financiados pela Sudam

começaram a criticar

que as terras da região,

pertencia a fazenda Manah;
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No ano 1971,

o fazendeiro começou pressionar

mandando posseiros mudar.

tinha grupos de capangas

mandando se arretirar

Ninguém queria sair

eles começava ameaçar

Já bem começado o sofrimento

os posseiros bem descontentes,

formava grupos pensando

o que querem com a gente.

Nós nos controlava,

porque todos sabia,

que tudo eles dizia, clandestinamente

O fazendeiro, muito pretencioso,

com frases desagradável,

o gesto invejoso

com coração maldoso

dizia: posseiros teimoso

tenho homem corajoso.
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Depois dessa tentativa,

nós ficamos todos firmes.

O fazendeiro moveu ação

com processo de reintegração.

No cartório reconheceu firma

e o juiz nos intimou

com mandato de citação.

Nós todos somos sindicalizados,

no Sindicato de Conceição,

lá tinha advogado

assalariado pela união.

demos a ocorrência a ele

e ele entrou com contestação.

e ele contestou a malfadada ação.

O fazendeiro com muito ódio

continuou a pressionar

comprando caro a polícia,

e mandando nos matar.

A polícia recebia o suborno

sem o juiz mandar,

obrigava posseiros, sua casa queimar.
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Já recorremos toda justiça,

de Brasília para cá.

Primeiro foi da comarca,

segundo, Belém do Pará,

terceiro, Distrito Federal,

com o ministro do Incra falar.

Em Brasília fomos bem recebidos

pelo ministro bem dizido;

em Belém, muito bem prometido,

pela comarca ninguém era oprimido.

Mas até hoje tamos em perigo,

nós, posseiros desvalidos,

marginalizados agredidos. 

As nossas felicidades

têm sido o Sindicato,

com a federação e confederação,

porque tem o objetivo

de formar o homem do campo,

por meio da educação,

um por todos e todos por um,

unidos todos como irmãos.
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Todos posseiros do Brasil

deve unir e formar sindicatos,

com muita perfeição,

porque vivemos aquerelados

em uma enorme perseguição.

Estudando estatutos da legislação,

defendemos melhor, temos a compreensão

O grito de muita gente

é uma coisa normal,

todos vocês muito alto,

e a voz dos sindicatos,

pedindo a manutenção da ordem

e a paz social,

para posseiros nacional.

Leitores camponeses,

meus legítimos irmãos,

quero contar pra vocês

uma enorme acuação

que sofri uma vez

a mais triste situação.

Relatar o passado é sofre duas vezes.
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No ano de 1976, no dia 18 de setembro,

fui com a minha casa cercada

por uma tropa de polícia,

12 homens bem armados.

Eu estava dormindo,

acordei com a casa arrombada.

Antônio se levantou,

quando soldado entrou,

muito mal encarado

com o joelho no chão,

o fuzil engatilhado;

quando viu Antônio,

o soldado atirou.

com providência divina

Antônio se livrou.

Na pancada do tiro,

Antônio gritou, perdeu,

assegura o corpo soldado,

pra você lá vai eu!

Me atirou, perdeu o tiro,

se eu lhe atiro, já morreu.

o soldado escutou,

violentamente correu.
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Antônio rolava no chão

com sua espingarda na mão

cada salto que dava, sai explosão. 

Espingarda, calibre vinte,

cada tirou, um trovão.

cada tiro de fuzil parecia canhão.

Soldado perdeu bala,

outros correu, de gatão. 

A mulher de Antônio,

na hora deitou no chão,

com duas crianças dormindo,

chorou alto, a gritão.

As balas cortava por cima, 

Deus lhe botou a mão.

Escapou do tiroteio

sem nenhum arranhão.

Quando terminou a briga,

Antônio assentou-se no chão,

calado e pensando a vida.

Chorando baixinho, no peito,

sem dar demonstração.

Dizia, covardia danada,

queria me matar e roubar

a minha manutenção.
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Deste dia pra cá as coisas piorou

a polícia sempre vem,

pistoleiros nunca faltou.

Brigamos dia a dia,

o sofrimento aumentou,

posseiros na maior crise,

justiça nunca chegou

Trabalhamos ingrupados

todo dia em mutirão 

uns vigiando quem trabalha,

defendendo das tocaias,

astúcias e perseguição,

dia inteiro no serviço,

e a noite em casa de plantão,

e os posseiros sofre, que só cão.

O sofrimento aqui 

parece uma maldição

um dia a polícia veio,

posseiro apanhou de facão.

Roubaram tudo que tinha,

rasgaram as roupas da mala,

posseiros que apanhou,

ficou no chão sem falar.
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Chegou a conclusão:

as casas invadidas

por uma quadrilha de ladrão.

Carregaram estojo de barbear,

relógio e joia em cordão,

um rádio e dois violão.

Acabaram com tudo das casas,

Cortaram muita plantação.

Aqui neste rincão sem fim

temos muito que sofrer.

Trabalhamos todos dias,

pra nossos filhos menos sofrer.

Vivemos atarefados,

com negócios todos atrasados

e cansados pra morrer.

As terras do nosso Brasil

estão quase todas em demanda,

não se sabe quem é dono,

porque um manda, outro manda.

Os posseiros na briga se trica,

esperando projeto do Incra.

Justiça que acode posseiros, 

vagarosamente anda. 
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Nós aqui ficamos roubados,

não sabemos quem vai pagar,

sei que vai sair do nosso rosto

quando suor tornar derramar.

Auxílio público nunca que teve,

só tem quem vem nos roubar.

Falo alto pra todo mundo:

Quem nos roubou foi os 

marginal da fazenda Manah.

Senhores posseiros do Mato Grosso

e também do Brasil inteiro,

o Dr. Celso Artur Milier,

de Paulo Afonso, 

é nosso perseguidor,

persegue dia e noite.

Jesus Cristo é nosso defensor.

Amigos, irmãos, posseiros,

do Mato Grosso sofredor,

posseiros de todo o Brasil,

lutem com coragem e amor.

Tenham fé em Jesus Cristo

espere com toda certeza

que um dia chega a defesa

pra nós pobre trabalhador.
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Este é um resumo

dos posseiros do Pará.

Uma parte do nosso sofrimento

em versinho vou lhes mandar.

O nosso é mais do que isto,

o resto não vou relatar.

Vai um abraço pra todos vocês,

dos posseiros do estado do Pará.

Amigos ruralistas,

me desculpe os defeitos, 

porque escrevo muito mal,

versos mal redigidos.

Só contei o que tenho sofrido,

não sou posseiro fingido,

sou posseiro muito mais

meu nome por extenso,

Antônio Nunes Cabral. 

 

Antônio Nunes Cabral

(Alvorada, julho/agosto de 1978)
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OS DIREITOS DOS POSSEIROS

Esses versos foram tirados do jornalzinho A VOZ RU-

RAL que é feito lá na Prelazia de Tocantinópolis em 

Goiás10. 

Todo posseiro que morar e cultivar a terra de: MAIS 

DE UM ANO E UM DIA

O direito tem, no roçado

que ocupa, permanecer,

como também não ser

por ninguém aperreado.

Nem por gerente e delegado,

ou de outros que do lavrador,

quer ser um explorador.

De a terra defender

contra quem quiser

o posseiro despejar.

Que o direito tem,

de não só onde plantar,

mas do chão também

que legalmente ocupar.

10  Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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O posseiro perseguido,

de fazer roça, proibido,

com a posse invadida,

ou ameaçado de saída

não deve ser conformado.

Defender-se por lei, se pode.

Se for preciso e depende,

mesmo da força usando.

Continuando a perseguição,

com ameaças ou intimidação,

e terminado com a expulsão.

O lavrador, logo agindo,

com sua força procurar,

no prazo de um ano, querendo

pra sua terra retornar,

e o dinheiro retomar.

Posseiro que teve prejuízo,

com casa queimada,

e com roça estragada,

pode perder o juízo.

Mas é por obrigação

do responsável malvado,

que receba a indenização

justamente valorizado.
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O seu direito perde

sobre a posse, quem vende,

quem deixar e não entende.

O mesmo expulsado

não tem pra posse voltado,

logo no prazo estabelecido

de um ano, está entendido.

Se o posseiro quiser

pode um acordo fazer,

com o proprietário também,

e ao INCRA recorrer.

O posseiro não querendo,

fica na sua posse continuando,

até uma ordem chegando,

do Juíz de Direito, contrariando.

Quando o homem ganancioso,

que a Lei chama de criminoso,

quer tomar tudo sem respeito,

deixando o posseiro sem direito,

lavrador tem que agir.

Às autoridades se dirigir,

também ao INCRA comunicar,

pois juntos é preciso se queixar.

Autoria não mencionada

(Alvorada, setembro de 1978)
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NÓS PRECISAMOS VIVER NO MUNDO 
DA LIBERDADE

Quero escrever com clareza

O que falo e asseguro

com meu romantismo puro,

que tenho por natureza.

Acho que não é surpresa

pra quem conhece a verdade,

pois é com ansiedade

que o povo está a dizer:

- Nós precisamos viver

no mundo da liberdade.

E pro povo do Brasil, 

que vai meu simples romance

contando, lance por lance

do que o pobre já curtiu.

Sei que todo mundo viu

que em toda comunidade

o povo quer igualdade

e vive sempre a dizer:

- Nós precisamos viver

no mundo da liberdade.
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Vamos olhar quanto o povo

está sendo maltratado

vivendo tão apertado

quanto um pintinho no ovo,

em busca de um mundo novo,

que haja tranquilidade

que as leis sejam de verdade

e o povo tenha o prazer.

- Nós precisamos viver

no mundo da liberdade.

Lembrem-se que Deus nos fez

todos, para sermos iguais.

e o homem para poder mais

começou a inventar leis;

mudou tudo de uma vez,

fez uma barbaridade,

que em toda sociedade,

é o que se ouve dizer:

- Nós precisamos viver

no mundo da liberdade.
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e a lei que vem para o pobre

é a lei do Satanás, 

que só miséria nos traz

e de maldade nos cobre.

é grande a desigualdade.

no sertão e na cidade,

é o que se escuta dizer:

- Nós precisamos viver

no mundo da liberdade.

Na região em que moro

é triste a situação;

de ouvir reclamação,

muitas vezes até choro.

Ao meu Jesus eu imploro

e peço por caridade,

para dar humanidade,

mais força para dizer:

- Nós precisamos viver

no mundo da liberdade.
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Em seis estrofes se viu

o tema da minha história;

então veja que a vitória

sem luta, nunca existiu.

Nosso Jesus resistiu

às dores mais horrorosas,

quantas sentenças penosas,

segundo a história diz

junto com a Mãe amorosa.

Este exemplo é para o povo

lute sem esmorecer,

com esperança de ver

todos nós num mundo novo.

Pois eu não paro, me movo.

Nem só escrevo, trabalho.

Sou lutador e não falho,

sou um brasileiro esperto:

quero meu povo liberto,

pra esse fim eu batalho
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Pra viver na liberdade

não é só dizer que quer.

Precisa, homem e mulher

dar valor à humanidade,

para que exista igualdade

nos direitos e nas ações.

Terem leais corações

ligados num só assunto,

para todos viver juntos

os momentos de emoções.

Amigo, caro leitor,

de assunto vou mudando,

mas não vá ficar pensando

que eu esqueci de sonhar.

Seja de qual forma for,

você está incluído

e deve estar prevenido 

pra uma tal de eleição,

onde cada cidadão

tem que escolher um partido.
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Como vocês estão sabendo,

as eleições vêm aí,

aqui, acolá e ali.

Promessas estamos vendo:

gente rica aparecendo,

vindos lá da capital,

contando um papo legal,

abraçando todo pobre.

Dizendo que somos nobres

de um país que é igual. 

Um diz: se eu for eleito

com os votos de vocês,

logo no primeiro mês

deixo todos satisfeitos.

Faço um trabalho perfeito,

todo mundo vai gostar.

Ninguém vai mais se apertar

dou terra pra todo mundo

farei tudo num segundo: 

Só está faltando eu ganhar!
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Mas mesmo com esse papo,

a coisa está bem mudada;

e de história furada

todo pobre está escapo.

Ele diz logo: eu não tapo

buracos do seu Fulano,

que com cara de bichano

só nesse tempo aparece.

Depois que ganha, se esquece

e deixa o pobre assoviando.

Isso eu digo é porque sei.

Já conversei com uns bocados

e perguntei, disfarçado:

quem é o homem da lei?

Um me disse: eu não gostei

da pergunta do senhor.

Porque eu sou trabalhador

e só me enxergam agora.

Para mim, pode ir embora,

que eu sou da lei do amor.
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Eu disse: meu amiguinho,

você pensa diferente.

Está de cabeça quente?

Deixa eu falar um pouquinho?

Eu também sou pobrezinho,

sou amigo de vocês.

Também sou contra essas Leis

que só protege ricão.

Sou posseiro, sou peão.

Pra rico não tem vez.

Aí, ele conformou-se

e me deu mais atenção.

Me disse que a eleição

pra ele até acabou-se,

porque nunca acostumou-se

com essa lei mentirosa,

onde só o rico goza

e anda montando no pobre.

E ainda o governo encobre

Esta ação vergonhosa.
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Se o povo daqui pensasse

como eu e você pensa;

que satisfação imensa

Se a esse ponto chegasse

Se todo mundo enxergasse 

a grande realidade,

a nossa sociedade

ficaria independente.

Iria o país pra frente

e teríamos liberdade!

Foi essa então, meu amigo,

a conversa do rapaz.

E se ele conversar mais,

de outra vez eu lhe digo.

Cada um pense consigo,

analise direitinho;

comente com seu vizinho

e veja se ele está certo,

ou mais ou menos esperto

pra seguir um bom caminho!
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Depois eu fiquei pensando:

este cabra meio danado,

ou está escabriado,

ou então desconfiado

De mim, com esse papão.

Pensando que eu sou ricão,

e quero jogar-lhe o laço

e deixá-lo no fracasso,

me pedindo proteção.

Dizem que existe a política

e existe a politicagem,

como a traição e a coragem,

que a gente sempre critica.

Politiqueiro estrumbica-se,

Traiçoeiro quebra a cara.

Sua salvação é rara,

Deus castiga de verdade.

Mas pro bem da humanidade,

a luta, o político encara.
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Para nós não interessa

a tal de politicagem,

porque nunca traz vantagem,

só nos enche de conversa.

Politiqueiro confessa

os outros com traição.

E promete até milhão

para o besta entrar na dele.

Então, político é aquele

que ajuda o cidadão.

Caro leitor, me despeço:

desculpe se não gostou.

O que você escutou,

para alguém será sucesso.

Tudo hoje em dia é progresso,

só não, essa lei do cão,

que até hoje pelo sertão

está desprestigiada.

Afinal não vale nada.

Quem inventou foi ladrão!

Francisco de Assis, o Diá

(Alvorada, outubro de 1978)
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É TEMPO DE VOTAR

Eleitor, chegou a hora

de termos mais um encontro;

sei que você nesta altura

já está com o título pronto.

mas, para dar o seu voto,

Inda continua tonto.

Você passa quatro anos

comendo um fraco cuscuz.

A vida que você passa

é a verdadeira luz

que lhe mostra nos políticos,

quem é Genésio ou Jesus.

Sabem, meus caros leitores

que não somos obrigados

a ter parte na injustiça

que vem de todos os lados.

E que nossos erros todos,

um dia serão julgados.
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Agora vê, as perguntas:

Por que o pobre votar?

Só porque queremos ver,

um sair e outro entrar,

ou por que queremos ter

justiça e paz no lugar?

Olha gente: só o justo

pode fazer bom renovo.

Seria somente o justo

digno do voto do povo.

pois somente com o justo

se constrói um mundo novo.

Eleitor, você é gente

que pensa e é curioso;

você diz que quer justiça,

mas vota num perigoso.

Assim, você mesmo está

provando que é mentiroso.

Você passa quatro anos

No maior dos desesperos,

e nesse tempo já pensa

se vender por cem cruzeiros.

Você está alargando

a paz dos injusticeiros. 
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Quem compra voto é injusto

e quem se vende, é covarde.

Nunca vai haver justiça

nessa falsa autoridade,

Porque Caifás e Judas

Traíram a comunidade.

A prefeitura, meu povo,

não é casa de prefeito.

É casa do próprio povo

por quem ele foi eleito.

Você vota a vida toda,

mas qual é o seu direito?

Quando é época do voto

vem o rico sorridente,

procurando apoiar-se

no voto do inocente

que nunca sabe se está

votando bem consciente.

Você, refletindo bem,

Verá que não é fofoca:

nesse tempo, é tudo humilde,

come com a gente a pipoca.

Depois que eles se elegem

ninguém sabe onde se soca.
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Se quer agir como um justo,

primeiro precisa ver

se seu voto vai ser dado

a quem mesmo o merecer.

Ou, se vai ser dado a alguém

pra ser senhor de você.

Mas se você for injusto,

egoísta e mau vizinho,

pegue no seu voto e troque

até num copo de vinho.

Porque, pra quem tá perdido,

todo veredo é caminho.

Esse recado é pra quem

é cidadão de verdade

e escolhe entre os candidatos

os que tem a qualidade

de lutar pela defesa

da nossa comunidade.

Se você vê um candidato

desumano, vil e bruto,

fuja dele quanto antes,

pra depois não vestir luto;

porque a árvore ruim

nunca pode dar bom fruto.
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Todos nós temos defeitos.

Isso se pode entender,

mas, tem aí muita gente

que não quer se converter.

Como prova ser cristão,

quem de Deus não quer saber?

Há quem seja contra o Cristo,

com umas tiradas de tolo;

e se `s vezes vai ao templo,

é como quem vai no rolo.

Veste-se em pele de ovelha

para iludir quem é bobo.

Eu quero é que o rico veja

como é que enriqueceu:

veja que houve rico

que a Jesus compreendeu.

Como Zé de Arimatéia,

Cornélio e também Zaqueu.

Se José de Arimatéia,

o justo em Jesus descobre,

Cornélio une-se a Pedro,

apóstolo fiel e nobre.

Zaqueu, - sente que é injusto

e devolve seu roubo aos pobres.
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Hoje, o rico quando ouve

falar no amor preciso,

se prende nos seus recursos,

nele, faz seu paraíso;

descrê das Graças Divinas,

constrói um mundo indeciso.

POR ISSO É QUE UM PREFEITO

SERVIU À COMUNIDADE

E PEDE VOTO PRA OUTRO

QUE SÓ POSSUI VAIDADE,

JÁ VAI ENCONTRAR EM MIM,

ELEITOR DE MÁ VONTADE.

Pois é a maior besteira

um pobre homem que vem

sofrendo e passando fome

sem a ajuda de ninguém,

forçando a votar num homem

indicado por alguém.

É só porque ele vem

apoiado na nobreza.

Você já viu um graúdo

trazer pão pra sua mesa?

Qual é o político, hoje,

que defende a pobreza? 
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Sei que há médico político,

de prestígio e muito nome,

que consulta e opera o povo.

Porém, o que me consome

é que noventa por cento

de nossa doença é fome.

FOME, QUE A TERRA NÃO TEMOS,

NÃO PODEMOS PROSPERAR.

A TERRA É MESMO DO RICO,

PRA BOI COMER DE URRAR.

OS GRANDES ABARCAM O MUNDO,

POBRE QUE VAI SE LASCAR!

Portanto, meus irmãozinhos,

peçam a Nosso Senhor

que lhes mostre um candidato

que tenha paz e amor,

pra que quando for eleito,

compreenda a nossa dor.

CANDIDATOS SEM PRINCÍPIOS,

NÃO DEVEMOS VOTAR NELE.

SE É CONTRA A PESSOA HUMANA,

PRA QUE NÓS ELEGER ELE?

SÓ SE FOR PRA DEPOIS

MORRER NÓS NAS UNHAS DELE.
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Pois esse é o nosso recado,

pra vocês que vai votar.

da maneira que vivemos,

o que posso constatar,

é que não tendo quem clame,

as pedras irão clamar! 

Jorge Pereira Lima – Sergipe

(Alvorada, novembro de 1978)
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UM CERTO NASCIMENTO

Nasceu um menino pobre

em Belém lá da Judeia.

E mesmo sendo tão pobre

Ele é o maior em grandeza.

O seu nome é conhecido

e é amado em toda a terra.

Não nasceu só no Natal,

não nasce uma vez por ano:

nasce em cada ser humano

que descobre o seu igual.

Não nasceu só no portal,

nasce em cada coração

que defende a Justiça

e busca a libertação.

Não nasceu por um acaso

o Menino de Belém.

Não nasceu para bem dele,

nasceu para nosso bem.
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Para que todos vivamos

unidos de coração,

o próprio deus, feito homem,

ficou sendo nosso irmão.

Nasceu para os humilhados

e em favor dos esquecidos.

Para o pobre injustiçado,

para o povo oprimido.

Deus conosco, Emanuel,

nasceu no meio de nós;

por nós viveu e morreu,

ressuscitou para nós,

e nos espera o Céu,

o Menino de Natal,

deus conosco, Emanuel.

Raquel e colegas

(Alvorada, dezembro de 1978)
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GRITO

Senhor, a ti quero apelar

Dono da vida que me deste

E da terra que me tiraram

Porque os homens se fizeram

surdos aos meus sofrimentos

que me perseguem dia e noite.

Sou um pobre lavrador

Filho desta querida terra

Que sempre lavrei com suor

E duramente tirando

O sustento para a família

Numerosa que crio.

Hoje não posso mais trabalhar,

Porque a terra me foi tomada

Por um fazendeiro ganancioso,

Que veio do Sul e se diz dono,

Pois tem muito dinheiro

E todo o terreno comprou.

Apelei para as autoridades.

Dizem que existe o INCRA

Para dar a terra ao lavrador,

E sempre eu tive que sair.

Fui no Juiz de Direito,

Mas aí pobre não tem Justiça.
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Não sei para onde ir.

Todas as terras tomadas,

Sem saber o que fazer.

As crianças passando fome,

A situação mais aperreada,

Dá vontade de fazer besteira.

Há momentos que maldigo

A minha sorte de pobre;

Sem direito e sem voz,

Nesta terra sangrenta,

Nesta terra que me pertence,

Nesta terra de onde nasci.

A ti, Senhor da justiça,

A ti confio a minha dor

Nesta noite sem fim.

Tu que amaste aos pobres,

Olha pra minha situação

E ajuda-me a libertar-me. 

 

Um lavrador de Tocantinópolis, em Goiás

(Alvorada, janeiro de 1979)
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DESCANSA EM PAZ, FRANCISCO11

A tua voadeira já encostou na praia do sossego, para 

                [sempre, Francisco.

Esquece as ferramentas e o motor enguiçado.

Descansa em Paz. Agora, sim, Francisco.

Do lado da Alegria,

não tem mais Codearas,

nem leis de Segurança Nacional,

nem presidente Geisel,

nem transas de Embaixada e Nunciatura...

O tribunal dos homens subservientes

agora é o abraço do Jesus indefectível.

A cadeia-quartel já é a Liberdade.

Os teus vários exílios já são, por fim, a Pátria.

o Juiz Auditor e Jesus Cristo

coincidem na última sentença. 

Descansa em Paz, Francisco. 

11 Poema feito em homenagem ao Padre Francisco Jentel, que viveu duran-
te vinte anos na região da Prelazia de São Félix do Araguaia defendendo 
as causas dos oprimidos. Este poema foi publicado em 1982 no livro A 
Guia de Gedeão: poemas e autos sacramentais sertanejos, de Dom 
Pedro Casaldáliga. 
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Os anjos e os posseiros e os índios e os peões e os 

            [perseguidos todos

aplaudem o final daquela baixa farsa

das Armas e dos Bancos, conjugados

no escuro tribunal de Campo Grande.

As freirinhas amigas e o soldadinho-povo

tinham toda a razão, quando te visitavam

a tua Missa-em-cela tornou-se, toda, Páscoa, para 

                 [sempre.

Descansa em Paz, Francisco. 

Foucauld gozou, fraterno,

do deserto agitado que trouxeste da vida.

E os velhos sertanejos e os índios arribados

puseram-te à mesa do Encontro, sem pressa.

Na praça capinada do teu coração novo

há uma takana em festa, pra sempre, Pranchiko!

O Araguaia gritou, ao pé do morro de Santa 

                  [Terezinha,

teu nome verdadeiro, com sotaque de História e 

        [de Martírio.

Toda a Amazônia concordou, unânime

nessa placa indelével de pau-brasil legítimo,

que é o próprio coração do Povo, livre.

E Deus assentou nela o sol de sua mão, numa rubrica. 
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Descansa em Paz, Francisco. Agora, sim. Aquieta.

Deixa o banzeiro para os nossos barcos, ainda 

         [viajeiros. 

Apenas acompanha-nos, mais altamente lúcido, no

         [Porto. 

Seguro já na glória da Colheita,

envia-nos o sol da teimosia

e a chuva dos suores irmanados.

E adentra, conselheiro,

o trator dos teus olhos impacientes

nestas roças sofridas do arroz e da esperança.

Os nossos mortos

vivem,

caminhando

 à frente do seu Povo.

Nós seguimos teu rasto no banzeiro da noite,

seguros da “Alvorada”.,

Padre Jentel, Francisco, Pranchiko, Padre Chico...!!! 

Dom Pedro Casaldáliga

(Alvorada, fevereiro de 1979) 
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A FAZENDA CODEBRA

Na fazenda Codebra, o gerente de lá, 

promete muito serviço para os peões enganar 

Ele diz: “Tenho muito serviço, que

dinheiro da pra ganhar.

Vou dar este primeiro,

pra você começar.

quando vocês terminar este,

outro vou empreitar 

Quero ver tudo trabalhando, 

parado não vão ficar.”

Ele diz: “Não dou o outro primeiro, 

porque demora muito acabar;

E este aqui, primeiro vou precisar. 

Mas quando terminar este,

o outro é pra começar.”

Os peões pensam consigo: 

“Agora vou melhorar.”

Os peões pegam o serviço

o começam a trabalhar, 

porque, se o pequeno dá dinheiro, 

o outro dá pra dobrar. 

Ele diz: “Se Deus não manda o 

contrário, agora vou enricar.”
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Quando o trabalhador termina,

que o serviço vai entregar, 

ele diz: “Tem calma um pouco,

até o Nelsão chegar.”

0 peão diz: “Quando ele vem?” 

“Nesta semana ele vai chegar.”

Passa duas ou três semanas

e nada do homem chegar.

O peão vai ao gerente, 

pede serviço pra trabalhar, 

ale responde: “- eu não tenho 

serviço pra empreitar.”

O peão pergunta a ele: «Cadê o serviço

que você ne prometeu?” 

Ele responde: “- Falta ainda uma

reunião em São Paulo,

com a diretoria de lá

 para aprovar a ideia.

aí é que posso empreitar.”

Ele diz: “- Então acerta o meu, 

que eu quero me arretirar.”

Ele diz: “Eu não tenho um cruzeiro

pra vocês ou papar,

mas vocês espera um pouco,

até o dinheiro chegar.”



220

Os peões dizem: “- Então, me dá serviço, 

parado não posso ficar.”

Ele diz: “- Eu só tenho diária 

pra vocês trabalhar.

Outro serviço eu não tenho

pra vocês empreitar.”

A diária é mentirosa.

Tenho vergonha até de falar.

77,00 cativo, e é se quiser trabalhar.

do contrário, fica parado,

comendo o que ganhou sem ganhar.

Por falta de dinheiro,

O peão se obriga a trabalhar.

Esse gerente, meus amigos,

parece não ter coração.

Já discutiu com todo mundo

da fazenda do Nelsão.

Começou com o contador,

capataz, fiscal geral,

com os mensal e os empreiteiro 

eu nem falo, porque

a discussão é desigual
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Roberto, chama o homem

que é o gerente de lá.

Enquanto ele estiver

trabalhando na gerência,

eu digo pra vocês:

“- Não dou meia hora de serviço lá”

Ao caro amigo leitor,

- não é querendo falar

mas digo e com certeza,

pois eu estava,

trabalhando lá.

Aconteceu comigo e meus amigos,

por isso, não fiquei lá.

O caro amigo leitor,

desculpe o que lhe digo:

Não é porque saí de lá, mas,

com toda verdade digo

que com o gerente Roberto, 

se pegar serviço, leva castigo.

Tem mensalista que está

com sete meses de atraso,

sem receber um cruzeiro

durante este prazo.

Falo isso com certeza, pode ver

Quando sai dinheiro pra todos,

ninguém lá ele vai ter.
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Farmacêutico é uma coisa,

que isso não tem lá;

quando adoecia um,

ia pra Frenova se tratar.

Mas, eles nunca pagaram

os tratamentos dos que 

ficaram bons lá.

Pra encurtar a história,

A Frenova mandou avisar

que quando adoecer um,

eles não levassem pra lá.

Enquanto não pagarem a farmácia,

eles não atendiam ninguém lá.

GARAPA, Grupo Animado de Redação do Alvorada em 

Porto Alegre do Norte

(Alvorada, fevereiro de 1979) 
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O SOFRIMENTO DO LAVRADOR

Eu sou como relógio:

quando atrasa, não me adianta.

Trabalho pro tubarão

a fim de me passar manta;

Sou atrevido, mas não esmorecido;

enfrento qualquer barranco.

Parachoque: Fazendeiro é como árvore,

que muito me atrapalha;

fica no meio da roça

de vez em quando solta um galho,

como eu já tenho dito.

Se nós ficamos de olhos fechados

e a boca aberta como arutau,

pegando mosquito,

vamos ser atacados com certeza;

depois vamos gritar aflitos.

Pensa bem: dormindo de botina,

o tubarão cerca o nosso destino.

Depois, nós vamos gritar para quem?

Pense então cada um: vamos nos reunir,

formar um diretório igual;

às vezes nós podemos apelar

pelo governo federal.
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Mas nada está resolvendo.

A luta continua a mesma

e o posseiro continua sofrendo.

Por isso, na cidade

existe ladrão e desordeiro,

Porque o lavrador não tem apoio,

como tinha de primeiro.

Vai trabalhar e não pode.

O tubarão vai atacar.

O certo é pra cidade mudar,

viver de matar e roubar.

Mas, deixando esse assunto pra trás,

eu penso comigo mesmo:

vou falar com o meu compadre

para entrar em entendimento:

chamar os nossos amigos

e a nossa família toda; ela é grande,

pois somos mais de 150,

considerados família brasileira.

Não é, compadre?
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É; somo esse número de famílias,

moradores de Canabrava,

irmãos carnais e espirituais,

porque todos nós somos cristãos,

somos todos brasileiros.

Provamos com os nossos documentos.

Vamos fazer um pedido

ao nosso governador,

pra ter compaixão de nós. 

Nós pode todos em fila,

por não caber no salão;

Tamos todos no terreiro,

arreclamando sobre o apoio

dos lavrador brasileiro.

Também queremos nos defender

desses falsos fazendeiros,

que no nosso idioma,

se trata de grileiros.
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Compadre, eu vou lhe dizer

um caso bem esclarecido:

nem governo federal, nem estadual,

nem deputado,

não desenvolve os problema

dos lavrador brasileiro.

Acho, compadre, com certeza

vai ser resolvido o problema

com um candidato inesquecido 

da humanidade. 

 Compadre, quando esse candidato 

for eleito no coração

de todos os brasileiros,

vai ser resolvidos

os problemas do Brasil.

Esse candidato é conhecido:

Jesus Cristo, Rei dos Reis.

Sabe disso?

Esta é nossa derradeira Esperança.

Um posseiro de Canabrava do Norte

(Alvorada, março de 1979) 
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SINDICATO É A FORÇA DE UM POVO 
QUE LUTA UNIDO

Desta vez sou eu

Quem quer um cantinho

Do Alvorada, parar falar

Alguma coisa; porque

Até o momento,

Este jornal movimento

Nada quis me perguntar.

A 28 de maio, do ano 78,

Eu fui mexer com coisa quente;

Convidei muita gente,

Companheiros e parentes,

Gritando todos iguais:

Queremos Brasil pra frente!

Vamos fundar o Sindicato

Do homem trabalhador;

Vamos estirar nossos braços

Com muita força e União;

Jogar de cima pra baixo

A força da opressão.

A União faz a Força,

A Força vem da União...
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Muitos deles me perguntaram:

O que que é Sindicato?

Outros já me dão valor,

Porque já sabem de tudo

E estão por dentro dos fatos.

Só pra mexer com a cabeça

De quem não foi na escola:

Isto é coisa pra sabido,

Ou homem bem prevenido,

Com paciência de Jó,

Pra não sair do sentido

Sindicato é a força

De um povo que luta unido

pra defesa dos direitos

Do nosso Povo Querido!

Autoria não mencionada

(Alvorada, abril de 1979)
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MAS, NÓS ESTAMOS UNIDOS...

Nos dias 27 – 29 de abril de 79

na casa de Pedro Camilo 

teve uma boa reunião;

veio gente de todo lado:

de Canabrava e região.

Todos os posseiros se uniram

como é de obrigação 

para tratar de seus problemas

 e de nossas opinião.

A reunião durou três dias 

todos com satisfação;

conferimos os nossos assuntos

fizemos investigação;

perguntemos de onde era,

tinha gente de muitas nação.

Mas, sim, todos brasileiros,

uns da cidade, outros do sertão.

Uma coisa é sabida:

estamos todos cansados, 

de trabalhar pro tubarão.
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Todos somos filhos de Deus

batizados e cristãos.

se esta poesia estiver errada

peça para mim dar o perdão

Agora, eu vou começar a contar

Os resultados da nossa reunião;

conversemos em direito de terra

e também em Sindicato

pensemos como é que faz

pras coisas caras ficar baratas

falemos em Cooperativa

e fizemos muito trato.

Falemos como é que o lavrador 

pode tocar roça no mato.

Amigo: você sabe que o tubarão 

só quer ganhar o sertão

e comer bem o seu prato.

Companheiros: diz o governo

que o fazendeiro dá muita produção.

E disse outro:

eu mesmo nunca vi

um fazendeiro na mata

descalço ou de pregata

com uma foice na mão
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A conversa do fazendeiro é esta:

quando tenho precisão 

entro no meu carro, 

vou na cidade buscar peão

É por isso que o pobre

trabalha sem produção

o governo aperta os pobres

só ajuda o tubarão;

bancando de assassino

mata o pobre sem por a mão

Os pobres morrem aos poucos

de raiva, de passar fome

e de andar de pé no chão.

Mas nós estamos unidos;

a reunião demonstrou;

todos firmes no Sindicato

que é a força dos fracos.
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Faltou o Muriçoca,

que é o nosso presidente,

mas enviou uma carta

encorajando a gente

Amigos e companheiros

de canabrava e sertão 

vamos trabalhar unidos,

Alegres e em mutirão!

Um canabravense

(Alvorada, junho de 1979)
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O VAI E VEM DO POBRE

Trabalhava na roça, era agregado,

plantava o chão, colhia pra viver;

Hoje, no meu lugar quem vive é o gado,

eu tive que sair pra não morrer.

Lá na fazenda, em sua mansão, bonito

ficou nas férias o grande fazendeiro,

eu, com mulher e filho subnutrido,

estou aqui neste barraco de casqueiro.

E moro com todos na invasão,

procurando biscate o dia inteiro.

Tenho saudade lá do meu sertão,

do meu violão, dos meu companheiro.

Morar numa favela é uma disgrama

pra quem trabalha este Brasil gigante

oferece um barraco e muita lama

e sorte de um povo retirante.

E a história não parou; dizem que um dia

vai tirá nós daqui, da nossa tenda,

pra dar lugar ao trevo, à rodovia,

como deram lugar ao boi, lá na fazenda.
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E dizem... dizem. Um medo dá na gente

que tira toda boa inspiração;

um tempo fazia rima, era valente,

na turma da folia do meu sertão...

Agora o meu violão está aí parado

na espera de uma boa solução,

mas abro os meus olhos encabulado

sobre estas novas formas de opressão.

A história vem de longe, vem longe, vem de Adão,

penso e discuto com os companheiro;

e sempre chego a esta conclusão:

o pobre tem a sorte do romeiro.

Sempre deve tentar a mudança, 

sempre em busca de chão e de melhora

no cinturão que a cidade avança

o pobre é sempre à margem, fica fora.

Eu vim da roça aqui, mandado embora

como um pobre mendigo, pé no chão,

na onda da maré me jogam fora 

da cidade que avança pra o sertão...
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Mas esta dança de quem vai, quem vem

deve certo acabar um belo dia.

Todos lutar, é isto que convem,

mais trabalho, saúde e moradia.

Nesta mudança eu aprendi direito

quanto nós deve junto trabalhar

exigindo o que é nosso, este é o jeito

a terra para nós há de voltar.

Pessoal da favela do Bairro Capuava de Goiânia 

(Alvorada, julho de 1979)
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CLAMOR E DESAFIO NA BEIRA DO RIO

O tormento dos moradores da beira do Rio São Francisco 

tem sido a CODEVASF, uma grande companhia que 

expulsou os lavradores de suas terras, fazendo todo tipo 

de injustiças. Quando nosso bispo Pedro esteve lá, no 

mês de julho, num encontro com o pessoal da Igreja de 

Propriá, em Sergipe, trouxe a letra de uma canção feita 

pelos lavradores daquela região, contando um pouco de 

seus problemas. ALVORADA publica agora esses versos 

para a gente ver como a injustiça que bate o povo de lá, 

é a mesma que maltrata o povo de cá.12

Sem casa, sem terra,

sem ter o que comer,

O povo do São Francisco,

o que é que vai fazer?

E nós, com casa e terra,

ameaçados de perder, 

companheiros, lavradores,

o que devemos fazer?

12  Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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Na beira do São Francisco

chegou uma companhia

arrancando todo povo

que na beirada vivia

tomando a terra do povo

em troca de micharia.

Moradores de Colégio,

Itiúba e Belém iam 

trabalhar em suas terras

com coragem e teimosia

plantando arroz e feijão

mandioca e melancia

Hoje são pião de Usina,

retirante, alugado,

vendendo as suas forças

e para arranjar um bocado.

A Codevasf tirana

deixou o povo jogado.

Vejam o que aconteceu

na várzea de Propriá,

onde mais de mil meeiros

tinham roça pra plantar,

as lagoas para a pesca,

piaba, chira e bambá.
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Umas duzentas famílias

se tornaram parceleiros

plantam arroz pra Codevasf,

essa empresa de grileiros,

a maior parte do povo

hoje está na bagaceira

O povo do São Domingos,

cadê a sua terra boa?

Hoje é planta arrancada

passarinho que não voa;

trabalhador sem terra

pescador sem canoa.

Boacica e Ipiranga 

já estão no mesmo laço,

na Lagoa da Cotinguiba

cada quem tem seu pedaço;

ela tomando a Pindoba,

o povo vira bagaço.

De colégio a Penedo,

Brejo Grande a Propriá,

Vila Nova, Ilha das Flores,

o clamor é amargar:

as terras abandonadas

e o povo sem trabalhar.



239

As terras hoje estão

Nas mãos dessa companhia.

Codevasf é o patrão

 e o povo não tem valia;

é o novo cativeiro

que o povo não conhecia.

Nas várzeas de Alagoas,

antes dessa companhia,

setecentas mil sacas de arroz,

por safra se produzia.

Hoje não chega a duzentas

e o arroz nessa carestia.

Na beirada de Sergipe

o fracasso foi maior;

melhorou para a chefia,

engenheiro, fiscal, feitor;

o pau quebrou bem nas costas

do povo trabalhador.

O povo trabalhador

abastecia a região

de arroz, milho e batata,

peixe, verdura e algodão.

Hoje o arroz vem de fora,

Paraná ou Maranhão.
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Quando os meeiros se uniram,
venceram a companhia,
conseguiram seus direitos,
lutando com valentia;
mas, a piaba sozinha,
tubarão engolia.

O peixe vive nas águas,
passarinho de galho em galho,
mandacarú é faceiro,
se cria até no cascalho.
Mas nós quer é terra boa,
pois vivemos do trabalho.

Do rio nascia a vida,
pra toda população;
a Mãe Terra fecundada,
nas cheias do ribeirão,
vivia na liberdade
do Senhor da Criação.

Santo Antônio de Betume,
escute este clamor!
Todos os santos amigos
do povo trabalhador!
Bom Jesus dos Navegantes,
é demais a nossa dor!

Lavradores da região de Propriá, Sergipe
(Alvorada, agosto de 1979)
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CANABRAVA EM FESTA!

Começaram no dia 27 de julho e 

terminaram no dia 4 de agosto.

Foram boas; teve casamento e batizados,

O padre deu muita explicação.

Teve pouco movimento,

Só era gente da região, mas,

com tudo isso, teve muito leilão!

Só não ficamos satisfeitos,

porque no bom da festa,

entrou no meio tubarão,

atrapalhando a festa

com negócio de chão.

Mudou o assunto do festejo,

fizeram outras reunião.

Aquilo pra movimento da festa,

foi uma tribulação!

Gente no vai e vem,

Sem saber o que fazer.

O fazendeiro afobado

e com muito desespero,

queria resolver logo 

o problema dos posseiros.



242

O fazendeiro trouxe

O advogado do INCRA

de São Félix, Sr. Vanderley

O advogado de INCRA

estava do lado do tubarão

fazendo fernete a todo mundo,

dizendo ele que era bom.

Um posseiro amigo

entrou na discussão:

Acho que o senhor não tá certo.

Tou chegando de São Paulo

e passando por Brasília,

assuntei muita coisa

que eu não sabia,

de terras, leis e direitos.

O advogado de INCRA,

zombando do Seu Zé, disse:

“Ah! você vem de longe?

Não viu minha tia, minha irmã,

minha avó, lá, não?”

Zombando do homem ser matuto.
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Ah! se fosse eu,

arrespondia a esse cara,

na mesma reunião,

que não via a sua família;

Sabe por que?

Porque não sou homem 

de frequentar Cabaré!

Desculpe a minha impressão. 

Mas minha falta imitou

as mesmas que vêm de trás.

É assunto de confusão

que vocês aí trata?

Ou é assunto de chão?

Se for confusão, pode voltar.

Com nós não acha.

Tamos de Festejos, ainda todos

 na Santa Paz festejando,

o nosso São Domingos

Vocês querem aproveitar

da ocasião pra ver,

nós com essa humildade?
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Somos posseiros,

Mas não somos cachorros

De caçador fazendeiro!

Um posseiro da Canabrava

(Alvorada, setembro de 1979)
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A HISTÓRIA DA CONVENÇÃO EM 
LUCIARA

Eu quero pedir desculpas

Se assim não agradar,

Mas quero sua atenção

Para poder relatar;

Porque essa é minha vontade:

Esclarecer a verdade

Pra quem apreciar.

No tempo da eleição

O pessoal era muito.

De Porto Alegre, Canabrava, 

E Santa Terezinha, tudo junto

Para fazer a votação

Com o prefeito Sebastião;

Este é o nosso assunto.

No dia 26 de agosto, 

O pessoal viajou

Para ir a Luciara,

O bando de eleitor.

Mas isto que estou dizendo,

Os carro era pequeno,

A maior parte ficou.
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Só um terço do pessoal,

É que o carro pegou.

Seguiram pra Luciara

Um pessoal animado. 

Neste dia choveu muito,

Ficaram tudo molhado

E para falar a verdade,

O que viram na cidade

Foi o prefeito zangado.

O prefeito falou pros eleitor:

“Eu vou avisar

Que o MDB acabou

E não precisam nem votar. ”

Olhava pro pessoal

Com cara igual um réu.

Disse: “eu não assino na chapa,

Nem que ela venha do céu. ”

O presidente do Diretório

Apareceu com um jornal

Na mão, dizendo:

“O MDB acabou,

Não precisa confusão,

Que o jornal não mente. ”

Com olho de serpente.

E modo de gavião.
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Olharam uns para os outros,

Disse: “O que vamos fazer? ”

Respondeu uma voz:

“É fácil de resolver;

Nossa viagem está pronta,

Nós vota por nossa conta,

É o que vai acontecer. ”

Os pensamento foram igual,

Como quem liga uma cadeia.

Disseram: “Nós viemos votar,

Não foi olhar cara feia.

Mas nós vamos lhe dizer:

O que não podemos fazer,

É mandar na vontade alheia.

Escolheram quatro da turma

Para a mesa funcionar;

Fizeram uns bilhetinhos,

Como chapa de votar;

Usaram a bolsa de uma eleitora

Como urna de guardar

Cinquenta e nove eleitores,

É esta que foi a conta.

Cara feia de prefeito, 

A ninguém não amedronta. 
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Cinquenta e sete votou a favor

E só dois que votou contra.

Se o Porto Alegre perder,

Luciara também não ganha,

Porque a eleição já passou.

Porto Alegre fez campanha

Prefeito da cara feia,

Se vier, o cabelo assanha.

GARAPA, Grupo Animado de Redação do Alvorada em 

Porto Alegre do Norte

(Alvorada, outubro de 1979)
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SÓ O POVO SALVA O POVO

Só o povo salva o povo

Da dolorosa e terrível situação.

Nesta hora, cadê os políticos

Que deveria tomar as decisão?

As desgraças de hoje em dia

Está na nossa responsabilidade.

Só o povo salvará o povo

Das suas grandes necessidades!

Eu queria ser igual um pássaro

Para voar invisível no sertão,

Estar ao lado do peão, do posseiro, do índio,

Impedindo a entrada do tubarão!

A luta no Sindicato

É para o bem de quem merece;

É ganhar o suficiente,

Pois dos direitos conhece.

Pobre também sente fome

E por isso se consome;

Quem já é rico apodrece.
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A luta na Pastoral da Terra

É dever do cristão conscientizado.

Vem mostrar que a união,

Sempre dá bons resultados!

Com o decorrer dos tempos

Tudo poderá ser mudado!

Não vou fazer mais verso

Porque não tenho formação;

Só quero dizer o que sinto

Dentro do meu coração!

Jamais me esquecerei

Do Pedro e dos irmãos,

Aquele bendito povo

Que dá a vida pelo irmão!

Geraldo, lavrador de Colatina, no Espírito Santo, que 

esteve visitando São Félix

(Alvorada, novembro de 1979)
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SEI QUE A COISA VAI MUDAR

Eu pego na minha pena 

Com muito carinho e amor

Pra contar todo sofrimento

Desses 16 lavrador

os posseiros do Porto Alegre

Estão tristes e aborrecidos

Por viver muitos anos sofrendo,

Este grupo de amigos

No dia 17 de dezembro

Uniram os seus coração 

Na presença do Sindicato

Fizeram uma bela reunião

O presidente convidou o Nito,

Grandioso fazendeiro

Pra entender na União

Sobre o grupo de posseiro

Fazendeiro não fez conta

Do que o presidente lhe pedia

Falou se o patrão mandar,

Ele mandava, e os peão fazia
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Para isso, ele tinha

Capanga de garantia

Não fez conta do que os posseiros

E o presidente lhe pedia

O gerente mandou cercar

Um posseiro bem avexado

Cerca de 50 metros, em quadro

Pra morar o posseiro,

galinha, porco e seu gado

No dia 18 saíram 

16 homens lavouristas

E todos de bom coração

Pra suspender o serviço

E quando estamos chegando

Que falamos pra o empreiteiro,

Logo, de lado surgiu

Um capanga bem ligeiro.

Ele usou de sua arma

E a gente se defendeu

Mas, isso é uma sorte

Que pra nós, Deus deu!
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Nós vive pelas matas,

passando fome, sede e frio

deixando passar precisão

nas casas, nossas famílias.

Sem poder transportar 

Seriagem de nossa lavoura,

Família passando fome

E nós todos na cultura

Crianças falam: mamãe,

Cadê o papai

Ele não pode vir pra seu lar.

Se volta, a polícia pega

E vai lhe judiar!

Quando sai das mãos deles,

Não pode mais trabalhar

Porque eles são comprados

Para arar o seu dinheiro

Que a fazenda vai pagar.

Pegando um posseiro,

Poderia até matar.

Mas, com fé em Jesus Cristo,

Que nós vamos se livrar!
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Meus Deus! Nós se atirando,

Sei que a coisa vai mudar.

Criemos força e coragem

Pra nossas famílias criar!

Posseiros de Porto Alegre do Norte

(Alvorada, janeiro de 1980) 
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TERRAS COLONIZADAS

Notícias e mais notícias

dos sofrimentos

dos posseiros de Canabrava.

Mais um tubarão dizendo

que é dono desta terra.

Os posseiros arreunidos,

nos perguntamos:

O que fazer?

Nós não somos invasores

das terras de ninguém;

quando viemos pra cá

não achamos nenhuma sede,

nem uma cerca de fazenda.

Como este homem pode dizer

que ele é dono desta terra?

Assim também posso dizer

que sou dono do Brasil todo,

porque sou registrado

como é de direito e de lei.

Nós vamos lutar contentes

mesmo a luta sendo pesada;

não estamos querendo riqueza,

mas evoluir o Brasil,

criar nossos filhos sossegados.
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Não vamos esmorecer!

Vamos lutar com coragem

pra ver nossos filhos crescer!

A produção do pobre,

no dizer do tubarão,

é filhos, e também tribulação

pra aqueles que se dizem

os donos desta nação.

Mas eles estão enganados.

Aqui em Canabrava

já começou produzir

não só filhos, mas também

arroz, feijão e milho.

Já foi banana, frango e galinha

para a colonização Vila Rica

o governo apoia os colonizadores

e não apoia os posseiros;

não acho certo isso, não.

Nós não produzimos mais é porque

as nossas forças são poucas.

Quem não tem e não faz,

dia nenhum pode ter.

Amigos e companheiros,

vamos todos trabalhar

para o Brasil salvar!
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Lembrem vocês, crianças,

até chegar a ser adultos,

o sacrifício de seus pais.

Foi muito grande, pois,

eles tiveram que enfrentar

a luta e a perseguição

dos grandes e poderosos

O pobre é analfabeto

e enfrenta foice e machado

nunca consegue melhora

pros filhos e afilhados. 

O rico, pode pegar a caneta

e até o carro

Às vezes vendeu fazenda

e muitas cabeças de gado.

Nós também queremos ter

escola pros nossos filhos.

Chega já de tanto engano!

Quem ler esta poesia

precisa ter compreensão.

quem escreve é um pai de família

que faz esta reclamação:

precisamos lotes de terra

para tirar o nosso pão.
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Por hoje chega de papo;

sou um herói sem medalha

nascido dentro da mata,

enfrento foice e machado

e mato mosquito a tapa.

Tudo isso pra mim é bom,

se entre todos conseguimos

melhorar nossa nação.

Já colhi muitos mantimentos,

matei fome de muitos cristãos.

Até nas grandes cidades

Já mandei alimentação!

Hoje eu estou velho,

parecendo João Ninguém.

mas ainda enfrento o trabalho

igual aos outros

Tem um ditado muito certo

que eu conheço de antigo:

“os velhos sabem e os novos fazem”.

Assim é que está acontecendo

com a minha geração.

Amigos, até outro dia!

Eu voltarei contando aventuras e alegrias

Desta nova Canabrava que fica aqui na Amazônia

Um posseiro de Canabrava
(Alvorada, fevereiro de 1980)
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DIA 25 DE MAIO É A FESTA DO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO

A Festa do Divino, como o Povo gosta de falar.

Tem Giro e a Bandeira passa.

O Divino abençoa nossas casas e nossas ruas.

É uma festa muito querida de todos.

Mas, QUEM É O DIVINO?

Ele não é uma pombinha branca.

(Apareceu na figura de uma pombinha, 

quando Jesus era batizado no Jordão).

Ele não é uma chama de fogo.

(Apareceu feito chamas de fogo, 

no dia de Pentecostes,

estando os Apóstolos e Nossa Senhora

reunidos no Cenáculo, em Jerusalém).

Mas, QUEM É O DIVINO?

ELE É DEUS VERDADEIRO.

Ele é a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade.

Ele é o Espírito Santo.

O Espírito de Deus.

O Espírito de Jesus Ressuscitado.
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O DIVINO é

DEUS que cria o mundo,

DEUS que anima a esperança dos Patriarcas e dos 

                 [Profetas,

DEUS que liberta Israel do cativeiro do Egito,

DEUS que fecunda o ventre de Maria para ser a Mãe  

        [de Jesus,

DEUS que ressuscita Jesus da morte,

DEUS que ajunta os discípulos de Jesus numa 

                [comunidade,

DEUS que nos dá a Vida Nova do Batismo,

DEUS que anima a coragem de todos que lutam pela 

      [libertação

DEUS que vai nos ressuscitar da morte.

Quarenta dias depois de sua RESSUREIÇÃO, Jesus 

          [subiu ao Céu.

E mais dez dias depois, enviou o Espírito Santo.

Foi o dia de PENTECOSTES, cinquenta dias depois 

                [da Páscoa.
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Os Apóstolos e Nossa Senhora e outros amigos de Jesus

estavam reunidos na sala do Cenáculo.

Era a primeira comunidade da Igreja.

O Espirito desceu sobre eles e os encheu de Verdade 

          [e de Coragem.

Como uma ventania. Como um fogo. Limpando 

                  [os corações, queimando o medo.

PETENCOSTES é FESTA DO DIVINO animando 

                 [a Igreja.

PETENCOSTES, este ano, é o dia 25 de Maio.

Autoria não mencionada

(Alvorada, maio de 1980)
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BOI FANTASMA

Na rua da minha casa

Passa boi que não acaba mais;

Comem até bicho de asa,

E a roupa dos varais!

Na hora de comprar mistura

No açougue, a fila tá grossa;

É ervada e nem é carne pura.

E o preço, não tem quem possa!

Daí, não me esqueço não

Daquele tanto de boi.

Se aqui, os bichos não tão,

Então, pra onde é que foi?

Tou mesmo é desconfiado.

Isso no meu coração!

Esses bois foram exportados

Pelas mãos dos tubarão!

O povo dos outros estado

Também tem a vida dura.

Um bifinho acebolado,

Só pros puxa da ditadura!

Autoria não mencionada

(Alvorada, maio de 1980)
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A CIDADE ESTÁ CERCADA

Já Estou muito preocupado

Com essa história de gurita

Não devo ficar calado

Com quem tá caçando intica

Tomaram as terras do grito

Pra depois botar o gado

Agora, é que ficou bonito

O caminho está cercado

Sossegado vem o motorista

Quando avista aquele desmatado

A porteira no meio da pista

Isso é coisa de cabra safado

Nesta tal desse gurita

Para ônibus e caminhão

Para deixar as pessoas aflita

Tem que dar satisfação.

A estrada não tem dono

E isso nem carece lei

Mas ganância não tem sono

É a vontade de ser rei
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Esse chão que era geral

Agora é tudo de um só

Acabaram o matagal

O nosso chão vai virar pó.

Não devemos achar maneira

A fazenda Codeara

Essa não é a primeira

E também 

Não é onde ela para.

De pouquinho eles vão indo

Sem a gente perceber

Mas nós tem que ir se unindo

Que é o jeito de vencer!

Morador de Santa Terezinha

(Alvorada, junho de 1980)
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A VIAGEM DOS POSSEIROS DE PORTO 
ALEGRE À BARRA OU DE COMO O 
TREITERO DANKIMAR ACABOU PRESO

Meus caros amigos:

Vou contar uma história

Como foi esses dias passados.

Saiu daqui uns amigos,

daqui pra Barra do Garças.

Uns foram assinar escritura,

Outros foram intimidados.

Os que foram assinar escritura,

São os posseiros da Grota Bonita,

Que há mais de 10 anos enfincaram

os pés na terra e não tem

mostrado fraqueza.

Para Codeara não houve jeito

Teve que reconhecer seus direitos.

Outra parte do grupo

Os posseiros de Porto Alegre

Foi responder uma tal de intimação

pela morte do bandido Capixaba,

pistoleiro de mau coração,

que morreu o ano passado,

por defender tubarão.
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Esses companheiros

Almoçavam e não jantavam

Enquanto uns iam pro Forum

Outros iam pro Cartório

Só que lá no cartório

A coisa tava diferente

do contrato adotado

que foi combinado

com a dita fazenda.

Tinha de pagar o registro

Se assim quisesse registrado.

_ “Mas, não vamos entrar nessa,

não, isso não foi combinado”!

Lá no Forum os outros

Eram o dia todo enrolado.

Foi o dia todo, um barulho danado!

O Juíz e o promotor

pediam pros posseiros falar

e eles então contaram os mal feito

Da fazenda, da polícia e do Dankimar.
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A Piraguassú abriu processo

Foi pra prender os posseiros 

Mas o leitor lembra o ditado:

O feitiço sempre vira

Contra o feiticeiro.

O Juíz soube de todas perseguição

E mandou o oficial de Justiça,

Dankimar para a prisão!

Assim foram dois dias

A fome lhes apertava

Quando foram liberados,

Que de lá voltaram,

Faziam combinação: 

tu almoça, você janta,

Tomaram dinheiro emprestado

pra pagar com seu serviço,

Quando em casa chegar!

Autoria não mencionada

(Alvorada, julho de 1980)
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DEFENDENDO A MINHA TERRA

Canabrava é do Estado

de Mato Grosso do Norte

terra de muito valor;

as mata são muito lindas

Jesus é que abençoou.

Está cheia de canta-canta

e de homens trabalhador.

Estavam todos em seus trabalhos 

quando o “fazendeiro” chegou,

querendo tomar as terras

os posseiros não aceitou.

Também eu quero pedir

aos nossos governador

que não ajudeie de nós

que somos de menos valor

e arretire os fazendeiros

que são fortes grilador.
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Grilador só quer ser gente

mas parece a imagem do cão,

grilador na minha terra

se trata zanga-sabão,

só anda com título falso

no meio da população,

vem do meio dos infernos

fazendo perturbação,

porém de lá já veio um

fazendo a reunião.

Dr. Tal é homem rico

e ganha tanto dinheiro

não tendo que inventar

para atentar os brasileiros 

um dia veio me falar

dinheiro tenho prá gastar,

vou ajustar o pistoleiro

Ajustou um vagabundo 

para roubar o seu dinheiro

o seu fulano de tal

com onda de cangaceiro

não sabendo que ele era

um velho sacana maloqueiro;
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A fama dele eu já tenho

já está no Brasil inteiro,

ele é metido a valente

esperto e muito ligeiro,

mais aqui não resistiu

o batidão dos posseiros.

O trovador de Canabrava

(Alvorada, julho de 1980)
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JOÃO PAULO, PEDRO SÓ13

Alvorada publica agora o poema que nosso bispo Pedro 

leu e entregou para o papa na reunião dos bispos em 

Fortaleza14

Congrega-nos na pedra rejeitada

Nas pedras ao sol

Confirma teus irmãos

Na liberdade do vento,

pescador.

Confirma nossa Fé

com teu amor

Dá-nos a audiência da profecia

e a encíclica do apoio do pastor.

O tribunal dos pobres

julga nossa missão.

A Boa Nova

hoje, como sempre,

ó libertação.

13 Poema publicado em 1982 no livro A Guia de Gedeão: poemas e autos 
sacramentais sertanejos, de Dom Pedro Casaldáliga. O encontro de 
Dom Pedro com o Papa João Paulo II ocorreu em 11 de junho de 1980.

14 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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O Espírito

caiu na multidão

A Cúria está em Belém

e no Calvário

a Basílica mor

É hora de gritarmos,

com toda nossa vida,

que está vivo o Senhor

É hora de enfrentar

o novo Império

com a púrpura antiga

da Paixão

É hora de amar até à morte 

dando prova maior 

É hora de cumprir o testamento

Dom Pedro Casaldáliga

(Alvorada, agosto de 1980)
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O QUE O PAPA FALOU: TRABALHAR, 
PRÁ SAIR DO CATIVEIRO

O papa veio no Brasil

pra visitar nossa Nação,

enviado por Jesus,

para alegrar nossos irmãos,

representante de São Pedro,

São Paulo e São João!

O Santo Padre viu de perto

o sofrimento dos irmãos.

Os pobres trabalha

e sofre muita humilhação;

até o baixo salário

que só melhora os patrão.

O Padre ficou com pena

destes pobres sofredor.

O tanto de favelado

o padre admirou

e visitou em São Bernardo

Muitos mil trabalhador!
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Em Aparecida do Norte

a visita foi válida:

inaugurou a Santa Igreja

da senhora Aparecida,

padroeira do Brasil

e rainha de nossas vidas.

O que o padre falou

fez alegrar a mocidade:

trabalhar com fé em Deus

e muita prosperidade

pra tirar do cativeiro

esta nova humanidade!

Trabalhar, meus irmãos

pra sair do cativeiro.

Olha o capitalismo

e o laço do grileiro!

Olha o laço da prisão

do capital estrangeiro!

O Santo Padre teve pena

desse povo do sertão,

porque as tais de fazendas

só produz imigração,

trazendo fome e miséria

e até prostituição!
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O Padre ficou com pena

dos índios se acabar,

que mataram sem piedade

para tomar o lugar.

mata qualquer nação,

Xavante ou Karajá!

Quem mata essas nação

vai passar no sofrimento.

Desobedece a Deus

e todos os seus mandamentos!

Chega no Reino do céu,

apanha igual jumento!

Quem mata os pobres dos índios

não tem fé no Salvador;

são os grandes latifúndios,

junto com grilador,

que desobedece as ordens

de Jesus, Nosso Senhor!

Zé das Trovas

(Alvorada, agosto de 1980)



276

VIDA DE PEÃO

Eu sou o João Raimundo Silveira

mais conhecido por Zuza

peão dos bom e valente 

não escondo minha cara

ninguém me passa rebenque

Da caneta pouco trato

que escola de pobre é o mundo

e cunhado, o mundo eu conheço 

tou nele desde os 10 anos

jogando que nem arambera

Pai e mãe eu tive um dia 

mas agora já não sei mais

talvez que já tão velhinho

chorando o filho sumido

faz muito tempo saído

dos sertão de Itabira

lá no meu Ceará
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No Goiás, Pará, Maranhão

tudo é terra que já pisei

lá deixei muita saudade

e saudade carreguei

e vou dizer prá todo mundo

que não andou como eu andei

em qualquer desses lugar

o pobre nunca tem vez

porque gato e fazendeiro

de cada vez monta três

Tem muita gente no mundo

que não gosta de peão

diz que é bagunceiro

diz que peão não é gente

pra esses eu quero dizer

peão também é cristão

trabalha sem esmorecer

e se gosta de cachaça

é porque quer esquecer
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Mas, cunhado eu vou lhe dizer

e vai ser bem explicado

pra ser peão arretado

tem muito que aprender

não carregar desaforo

botar o gato a correr

porque pra gato feroz

só cachorro é que tem vez

e peão que trabalhou

tem direito a receber

Agora vou terminando

e antes eu quero dizer

na rua sou bem conhecido

mais pelas moça bonita

que não arresiste e suspira

pelo moreno bem posto

falante e sempre disposto

a tirar qualquer amigo

das unha dos curioso.

João Raimundo de Santa Terezinha

(Alvorada, outubro de 1980)
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O LAVRADOR SEM TERRA

Este poema, escrito por Jorge Pereira Lima, camponês de 

Lagoa do Rancho, Porto da Folha, Sergipe, foi entregue 

aos representantes da Prelazia de São Félix, por ocasião 

da comemoração dos 20 anos da Igreja de Propriá15

Eu sou roceiro, vivo de cavar o chão;

tenho as mãos calejadas, meu senhor:

me falta terra, falta casa e falta pão.

Não sei onde é o Brasil do lavrador!

Só tenho a enxada e o título de eleitor

para votar em seu fulano educado

que não faz nada pelo pobre agricultor,

que não tem terra pra fazer seu roçado.

Este país é do tamanho dum continente,

mas não tem terra para o homem da mão grossa.

De norte a sul, de nascente a poente,

Vive à procura dum lugar pra fazer roça.

Escuto o rádio e fico cheio de alegria 

quando se fala que reforma vai chegar.

Espero um ano, espero dois; e só se cria

falsos projetos para poder me tapear.

15 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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Sou um soldado, atuante, sem medalhas;

sou estrangeiro quando pego a reclamar!

Sou camponês que usa tanga e sandália

sou brasileiro só na hora de votar!

Até a igreja tenho encontrado tapia!

Vezes fico sem saber pra onde vá.

Mas esse Deus, de sombra e água fria,

ou é de todos, ou um dia passará

Eu sou comprado por cem gramas de sorriso;

mas sou cismado com o grau de traição.

Já vou fugindo dos que tem o rosto liso

que só me olha no tempo da eleição!

Jorge Pereira Lima

(Alvorada, novembro de 1980)
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OUTRA VEZ É NATAL? DEPENDE...

NATAL não é esse tal de Papai Noel,

que tem aí nas lojas.

- Vale mais uma benção do MENINO JESUS

que todos os presentes do Papai Noel do Capitalismo.

NATAL não é essas árvores de plástico e arame.

- Vale mais um pé de milho na ROÇA DO POSSEIRO

que todas as árvores de NATAL.

NATAL não é uma farra a meia noite.

- Vale mais a ALEGRIA DA FAMÍLIA E DA 

    [COMUNIDADE

que todas as farras e banquetes do mundo.

NATAL não é essa propaganda que o comércio e o

                [Governo

nos gritam pela rádio e pela televisão.

- Vale mais a BOA NOVA DE LIBERTAÇÃO DO 

               [NATAL

que todas as promessas dos poderosos.

É NATAL OUTRA VEZ, SE NÓS QUEREMOS QUE 

            [SEJA NATAL
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Depende de nossa FÉ em JESUS CRISTO, 

    [O SALVADOR.

Depende da UNIÃO DA COMUNIDADE.

É NATAL OUTRA VEZ

se nós sabemos amar a Deus como Pai

e nos amarmos uns aos outros como irmãos.

É NATAL OUTRA VEZ

se a JUSTIÇA, a LIBERDADE e o AMOR

crescem mais um pouco na Terra dos Homens.

SANTO NATAL,

SANTO NATAL

para todos, irmãos.

EM CADA FAMÍLIA,

EM CADA COMUNIDADE,

EM TODA NOSSA PRELAZIA.

SANTO E FELIZ NATAL

PARA TODOS NOSSOS AMIGOS.

(E também para NOSSOS INIMIGOS).

Santo e Feliz Natal

Autoria não mencionada

(Alvorada, dezembro de 1980)
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POLÍCIA DE PORTO ALEGRE 

Uma história vou contar:

A polícia militar

Está botando pra quebrar!

De dois roubos que fizeram,

Um foi para a cadeia,

E o outro foi pra desapertar.

Logo em imediato

Teve outras prisão;

Prenderam um inocente,

Em lugar de seu irmão.

Nós pedimos mais justiça

E mais compreensão

Pro povo de Porto Alegra

Se livrar dessa prisão! 

Autoria não mencionada

(Alvorada, janeiro de 1981)
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O BEM SE PAGA COM O MAL

O bem se paga com o mal e falar não atrapalha:

É o caso do bispo de São Félix do Araguaia,

Que recebe expulsão pelos anos que trabalha.

Brasileiros, pensem em Deus com um coração fiel:

Porque falar a bem do pobre é lição do Evangelho.

Eu acho que está certo este bispo de São Félix.

Quem não tem amor ao próximo é um ato violento,

Que desobedece a Deus com o novo mandamento,

Chega no reino do céu coberto de sofrimento.

Deus abençoe o bispo Pedro pelo trabalho que veio 

          [fazer.

E abençoe as vistas de todos homens de lei

Para enxergar bem de perto o que precisa fazer:

Que é ajudar o trabalhador na luta para viver.

Deus abençoe o trabalhador para o bispo ajudar mais

Que vença todas batalha com muita fé e coragem,

Que Deus dê vida para o bispo e saúde e muita paz.

O bem faz benefício e a usura sempre mata.

E humilhar os pequenino é forma de desacatar. 

Mas com fé no Espírito Santo qualquer nó se desata.
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O trabalhador sofre muito e os patrão não reconhece

Na rua tem um ditado: “quem mais faz, menos 

           [merece”,

Motivo aonde os pobre padece.

O que é bom vive no mundo para fazer benefício.

E o que é ruim também existe, serve pra fazer enguiço,

Quem tem Deus no coração não tem medo de feitiço.

      

Zé das Trovas

(Alvorada, janeiro de 1981)
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ATÉ QUANDO?
AGASALHO DE PEÃO

Veja bem meu caro amigo

Que o caso é de atenção

Peão procurando abrigo

Só encontrou atenção

No dia de Santos Reis

Festa de reza e devoção

 Dois peão fizeram a vez

De um que se fez ladrão

O roubo foi de noite

Na loja de um tal prefeito

Mas quem levou o açoite

Na hora tava no leito

A Polícia que vive da peia

Pegou eles a traição

Botando na cadeia

E chamando eles de ladrão

Eles não são da cidade

E vão contar uma história

Disseram as autoridade

Se não falha a memória
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Desceu danado o cacete

No lombo daqueles dois

Assim não tem quem guente

E não se deixa pra depois

Diante de tanto apuro

Uma coisa fica certa

Peão quando dá duro

Vem a polícia e aperta

Assim não se tem sossego

Numa cidade que é nova

Um inocente é pego

E onde está a prova?

Autoria não mencionada

(Fevereiro/março de 1981)
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- Oi, compadre, já reparou nessas placas espalhadas 

         [por todo lado?

- Onde, compadre, eu não vi.

- Ora, umas placas nas ruas e estradas, desde Barra até 

         [à divisa do Pará.

- O que será?

- Sei, não, mas...tou vendo que quando colocam placas 

        [nas ruas e estradas, de duas, acontece uma:

Ou é aviso de perigo nas estradas, ou tá anunciando 

     [chagada de circo. 

Autoria não mencionada

(Fevereiro/março de 1981)
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SANTA TEREZINHA LIVRE

Santa Terezinha

Hoje libertou

Todo povo se alegrou

Na cidade e no sertão

Mas mesmo assim,

Já fazia muitos anos

Que nós vinha trabalhando

Pra poder se libertar

SANTA TEREZINHA

HOJE TÁ EM FESTA

TODO POVO TÁ CONTENTE

TODO MUNDO VAI BRINCAR

VAMOS CANTANDO

TODO MUNDO VAI DANÇANDO

CADA QUAL COM SEU PAR

Santa Terezinha

É lugar de gente unida

São um povo muito humilde

Que sabemos trabalhar

Até que enfim

Hoje chegou o dia

Que tivemos alegria 

Já podemos festejar
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O 3 DE MARÇO

Foi um dia de pavor

Foi um dia que a riqueza

Tomou uma decisão

Pensando eles

Que chegava dando bote

Humilhando o homem pobre

Pra poder ganhar a questão

Mas, o engano

É o que mais acontece 

Foi um dia abençoado

Que findou toda questão

Mas a verdade

É que vou lhe falar

Que diz o velho ditado:

Quem Deus promete não falta

Agradecemos

Cordial padre Francisco

Foi um homem do progresso

Homem de bom coração

Mesmo sofrendo

Trabalhava com firmeza

Sempre foi um homem firme

Que amou toda Nação

Letra e música de Pedro Alves da Costa (Pedro Cego)

(Alvorada, abril de 1981)
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HOJE CANTAMOS VITÓRIA

Meu povo preste atenção 

Que agora vou contar

Uma história acontecida

Em nosso pequeno lugar

Se não fosse um grupo forte

Que unidos enfrentaram

Hoje Santa Terezinha

Era agropecuária

Hoje cantamos Vitória.

Em Mato Grosso do Norte

O pobre pra viver

Precisa que seja forte

Não teve revolução,

Mas havendo ocasião

Troca a vida pela morte!

Unidos ganhamos a terra

Com tão grande sacrifício

Jesus guarde na glória

O nosso padre Francisco
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Damos nossas despedidas

Com um fraternal abraço

Todos guardem na memória

Este dia, 3 de Março!

Peço uma salva de palmas

De todos, com alegria

Pelo décimo aniversário

Dessa prelazia!

Lúcio Balduino da Costa

(Alvorada, abril de 1971)
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VIVA A LIBERTAÇÃO

Além da nossa emancipação

Vamos trabalhar agora

Com força no coração.

Nossa corrente nos deixou

Independentes

Vamos emancipar agora

Nosso povo, nossa gente! 

Santa Terezinha vai melhorar

pois aqui a democracia

É o sistema do lugar!

Vamos lutar com União

Viva a nossa cidade!

Viva a Libertação!

Nenor Pires

(Alvorada, abril de 1981)
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BENDITO AO PADRE FRANCISCO

Bendito, louvado seja

Santo é o nome de Cristo

Louvaremos com alegria

O nosso padre Francisco

Três peixinhos e três pão

Abranjou o povo de Cristo

A terra que recebemos,

Louvaremos o padre Francisco!

Cinco chagas se abriu

No santo corpo de Cristo

Naquela grande cadeia

Sofreu o padre Francisco

Desceu um devoto humano

Mandado por Jesus Cristo

Este foi o advogado 

Do nosso padre Francisco.
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Por trinta dinheiro vendeu

Vendeu Judas Jesus Cristo

Os anjos pronunciaram:

Soltem o padre Francisco!

Louvemos, irmãos, louvemos

Com prazer no coração

Louvemos o padre Francisco

Com sua bíblia a mão!

Grande alegria no céu

E grande prazer na terra

Viva o padre Francisco

Que venceu tamanha guerra! 

Josefa Alves da Costa

(Alvorada, abril de 1981)
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O 3 DE MARÇO

O 3 de Março é uma data

Que para sempre

Deve ser lembrada

Nossa cidade

Ainda tá existindo

porque teve companheiros

Que lutaram resistindo

Oh, minha gente!

Não esmoreçam.

Fiquemos fortes

Para enfrentar.

Estamos juntos

Nessa caminhada

E nós temos muita garra

Pra vencer qualquer parada! 

Um morador de Santa Terezinha

(Alvorada, abril de 1981)
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VEM COMPANHEIRO!

Oh minha gente, com animação

Vamos lembrar nossa libertação

O 3 de março 

Foi uma grande data

Foi uma Vitória

Da nossa União!

Vem companheiros,

Vem labutar

A nossa terra

Nesse dia conquistada

Vamos nos unir agora

Para vê-la libertada!

Um morador de Santa Terezinha – Música da Jardineira

(Alvorada, abril de 1981)
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MODA DE UM PESCADOR

De certos tempos para cá

Veja o que está acontecendo:

O dinheiro está sumindo

E as coisas encarecendo.

Garimpo no mudo inteiro,

É só o que está se vendo.

Todo mundo incutido

Ninguém mais quer trabalhar;

Em lavoura ninguém fala.

Quero ver como vai ficar!

Sem alimento ninguém vive

E com ouro vão se alimentar.

O custo de vida está caro,

Percorrendo o mundo inteiro

Do sul até o norte,

Até no país estrangeiro.

Ninguém mais quer ser lavrador,

Só querem ser garimpeiro.

Digo isso é porque sei,
Pois estou habilitado.
Está fazendo muitos anos
Que sou um homem casado!
Mas só Deus e eu é que sei
Os trabalhos que tenho passado.
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Minha gente, preste atenção:

As coisas como vão indo,

Os alimentos acabando

E o dinheiro está sumindo.

Quem tem muito compromisso

Mata o outro e vai fingindo.

Ninguém mais planta mandioca

Nem feijão, nem amendoim.

Pelo jeito que estou vendo

As coisas ficaram ruim.

Braquiária e colonião,

Que é o rei do capim!

Governo vendeu as terras

Em toda nossa nação;

Rico não plantava nada,

Só tem mais ambição!

Deixando toda pobreza

Na mais triste sujeição!

Aqui fica a história

De um velho trovador

Do vale do Araguaia

Que muito tempo é morador.

Não podendo comprar terra,

Tornou-se um pescador.
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Peço desculpa a todo mundo

E alguns amigos meus,

Pelos versos que fiz

E se algum lhe ofendeu.

Meu apelido é Zé Bentinho,

Mas o meu nome é Zé de Abreu!

Zé Bento, de São Félix 

(Alvorada, maio de 1981)
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AOS AMIGOS LAVRADORES

Nestes versos que escrevo

Não são versos de greve.

Aqui falo com os posseiros

Da região de Porto Alegre

Meus amigos lavradores,

Deus vos dê proteção,

Vocês que lavram essas terras

São esteios da Nação!

Sei que o povo da cidade 

Não vos dá alegria;

Mas é da roça que vai

O pão de cada dia

Quisera que os cidadãos

Compreendessem esse valor,

Que protegessem o camponês,

Meu irmão, meu lavrador!

Versos de um professor do sertão de Porto Alegre

(Alvorada, junho de 1981)
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TEM VEZ QUE A COISA NÃO SAI...

Peço a força de Sansão

E a fé que teve Jonas,

Ciências de Salomão

Para narrar e versar

A Ilha do Bananal,

Os encantos do sertão.

Meus prezados ouvintes,

Eu não tenho eloquência,

Não tenho repente,

Nem tenho condição;

Mas para satisfação,

Meus amigos vou fazer

Esta minha narração:

Na Ilha do Bananal

É muito lindo o sertão

Mas, devido ser federal

E sendo uma área indígena

Tem muita objeção.

Mas com todas perturbações,

Eu amo de coração!
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O pessoal tem sofrido

Um temeroso desgosto:

O prejuízo das enchentes

E os aumentos dos impostos.

Mas muito mais têm sofrido

Os posseiros do Mato Grosso.

Aqui tem muita gente

Que vive de agricultura,

De criar e vender gado.

Mas a maior parte é gente pobre,

Trabalha de empregado.

Mas todos têm esperanças

De ser bem recompensado.

E desta forma tem muitos

Na Ilha do Bananal:

Que só tem o dia e a noite.

O dia pra passar fome

E a noite pra dormir mal,

Confiado em Jesus,

Com seu poder divinal.
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O motivo de termos vindo pra Ilha

Eu sei que todos já sabem

Os fazendeiros tomaram as terras

Ficamos desapossados

Então viemos com os índios

E fizemos camaradagem

E de morarmos nas terras

Nos deram a liberdade.

Eu peço a Deus que o governo

Deixe-nos tranquilo e calmos

E se por acaso tirar-nos 

Nos dê boa recompensa.

Mas, porém dizia meu pai:

Tem vez que a coisa não sai

Do jeito que a gente pensa.

Eu peço que não me tirem

Da Ilha do Bananal.

E se por acaso tirar-nos

Pretendo ficar em Goiás,

Aonde possa trabalhar

Para criar a família

E visitar de dia em dia

O túmulo do meu papai
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Aqui eu vou terminar

Esta minha narração,

Pedindo desculpa a todos

Pois não é esta a minha profissão

E só rimo algum verso

Pra o pessoal do sertão

Porque eu sou adestrado

É nas costas do cavalo.

Sou um peão campeiro

Que amarro o boi no estalo,

Mas pra criar oito filhos

Já estou com as mãos cheias de calo.

À Margarida também

Desculpa quero pedir,

Que a nossa diretora

Que vem permanecendo aqui,

Prudente como ela,

Igual eu nunca vi,

Tem dado boas instruções

Na Barreira de Pequi!

Povo da Barreira do Pequi,

Desculpa as minhas propostas

Que são muito grosseiras,

Sei que vocês não gostam

De minha simples pessoa

Com essas rudes propostas.



306

Vai um abraço apertado

Pra todos que me querem bem

E para os desconhecidos, 

Do poeta peregrino

Que não faz mal a ninguém!

Abílio Ribeiro Maciel

(Alvorada, julho de 1981)
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PELEJA DAS PIABA DO ARAGUAIA COM 
O TUBARÃO BESTA FERA

É o cantor Zé Dilucas, três cara, três coração, contando 
em verso a PELEJA DAS PIABA DO ARAGUAIA COM 
O TUBARÃO BESTA-FERA, OU A HISTÓRIA DE UM 
POVO QUE SE LIBERTA, um cordel que faz a louvação 
dos 10 anos da prelazia de São Félix [...] É, mas pra 
gente ficar sabendo mesmo de tudo o que tem no cordel, 
o melhor é ler o livrinho inteiro.16 

“Seu Zé, seu João, siá Maria,
amigos da freguesia,
ouvindo minha cantoria, 
por favor não levem a mal. 
Não é caso de Trancoso
porque não sou mentiroso, 
canto firme e corajoso, 
mato a cobra e mostro o pau!”

´Vou contar essa história 
de sofrimento e vitória, 
que é pra ficar na memória
lembrada com alegria.
Fazemos celebração, 
com festa, bolo e rojão, 
das lutas deste sertão, 
DEZ ANOS DE PRELAZIA!”

16 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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“A terra estremeceu 
de horror aquele dia:
Se amedrontou o macaco 
a paca, o tatu, a cotia;
a mata se arrepiou 
com a morte que viria.
Era o começo do fim,
sai arroz, entra o capim 
para os boi da companhia! ”

“Mas foi grande o desconserto 
no dia da sagração, 
quando o nosso bispo Pedro 
diante da multidão 
fez o juramento nobre 
de estar ao lado dos pobre 
pra raiva dos tubarão! ”

“Pro povo se libertar
de tamanha sujeição, 
só juntando o posseiro, 
índio, colono e peão,
trabalhador de cidade, 
trabalhador de sertão, 
homem, mulher e menino,
reunindo toda nação 
pra criar o Brasil novo 
que não tenha exploração!”

Zé Dilucas

(Alvorada, agosto/setembro de 1981)
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PARA ZÉ MORENO E MARIA:

Zé Moreno e dona maria tão aí pra confirmar o que 

foi predito no romance das piabas contra o tubarão: 

Começando em Santo Antônio, no dia 30 de outubro e 

acabando em São Félix no dia 31, dona Maria de À luz 

3 lindas crianças: uma menina e dois meninos. Beleza 

pura! Parabéns! E VAI EM FRENTE, SANTO ANTÔ-

NIO, QUE ATRÁS VEM GENTE!17 

“Saindo de Luciara

Numa viagem de sorte,

Santo Antônio foi fundado

Nas margens dos Rios das Mortes.

Zé Pereira e dona Rosa

Numa barreira vistosa

conforme queria o destino

batizaram o patrimônio

do Santo do matrimônio

pra nascer muito menino!”18

Zé Dilucas

(Alvorada, novembro de 1971) 

17 Texto que acompanha os poema no jornal Alvorada.

18 Texto do cordel PELEJA DAS PIABA DO ARAGUAIA COM O TUBA-
RÃO BESTA FERA, de Zé Dilucas, anunciado na Edição comemorativa 
do Alvorada dos 10 anos da Prelazia de São Félix do Araguaia.



310

A MORTE DO PADRE JOÃO

A 11 DO MÊS DE OUTUBRO

SEGUNDO ME FOI ESCRITO 

DEU-SE UM CASO HORROROSO

QUE ME DEIXOU MUITO AFLITO

DE UM PADRE ASSASSINADO

LÁ EM RIBEIRÃO BONITO.

SEGUNDO DIZ A HISTÓRIA

O PADRE IA VIAJANDO 

COM DOM PEDRO CASALDÁLIGA 

QUE JÁ VINHA REGRESSANDO

PELO RIBEIRÃO PASSANDO.

 

CONTA-SE HÁ 8 DIAS

UM CABO CHAMADO FELIX

POR SER UM HOMEM MALVADO

POR ISSO UM GRANDE ALVOROÇO 

ENVOLVEU O POVOADO.

TINHA DE BARRA DO GARÇA

UM CONTINGENTE TRILHADO

DENTRO DESTE POVOADO

PRENDENDO E AMEAÇADO

GENTE DE TODA ESSA ÁREA

ELES IAM ESPANCANDO.
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PAULO FILHO DE JUVINO

TINHA SIDO ACUSADO

DE ASSASSINAR O CABO

POR TER LHE VIOLENTADO

POR ISSO SUA ESPOSA

FOI PRESA AINDA DE RESGUARDO.

COM ELA TAMBÉM FOI PRESA

A MARGARIDA BARBOSA

SENDO TIA DO SEU ESPOSO

ESSA POLÍCIA RAIVOSA

LHES OBRIGAM NA PRISÃO

A CENAS MAIS DOLOROSAS.

ANTES A ROÇA DE PAULO

TINHA SIDO INCENDIADA

FOI UMA TULHA DE ARROZ

COMPLETAMENTE QUEIMADA

SUA MULHER ESPANCADA.

PENSEMOS NAS AMARGURAS

QUE PASSOU DONA SANTINA

A QUAL TINHA DESCANSADO

POUCO MAIS DE UMA SEMANA

JUNTO A DONA MARGARIDA 

NA CADEIA MAIS TIRANA.
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COM SEUS BRAÇOS ABERTOS 

FOI FORÇADA A MARGARIDA 

SOBRE TAMPAS DE GARRAFA 

SE AJOELHAR EM SEGUIDA 

SUJEITA A MAIOR TORTURA 

QUE PODE ALGUÉM TER NA VIDA.

SÃO IMEDIATAMENTE 

SUAS UNHAS LEVANTADAS 

PARA ISSO JÁ HAVIAM 

MUITAS AGULHAS GUARDADAS 

ONDE SÃO NAS SUAS UNHAS

E NO SEIO ENFIADAS.

FIZERAM INTERROGATÓRIO

COM OS ATOS MAIS DOLORIDOS

SOB MIRA DE UM FUZIL

E DOIS REVÓLVER AOS OUVIDOS

AS PRISIONEIRAS, COITADAS

FAZIAM GRANDE ALARIDO.

JUSTAMENTE É NESSA HORA

DESSES ATOS ESQUISITOS

QUE CHEGARAM O PADRE E DOM PEDRO

E ESCUTARAM VÁRIOS GRITOS

E A PALAVRA: “NÃO ME BATAM!”

FICAM ENTÃO MUITO AFLITOS.
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E PENSANDO EM SOCORRER

QUEM PASSA TANTA AGONIA

PADRE JOÃO BOSCO PENIDO

VAI A TAL DELEGACIA

VER SE MANTINHA UM CONTATO

EM FAVOR DE QUEM SOFRIA.

DOM PEDRO SEGUE TAMBÉM

COM SEU IRMÃO DE JORNADA

ÀQUELE LUGAR DE TREVAS

DE ALMAS ANGUSTIADAS

SEM SABER PADRE JOÃO BOSCO

QUE DAVA AS ÚLTIMAS PASSADAS.

PENSA O PADRE EM CONVENCER

AQUELAS AUTORIDADES

MESSIAS E JURACI

CHEFES DE BARBARIDADE

QUE NADA ADMITEM CONTRA

SUAS ARBITRARIEDADES.

APENAS PORQUE O PADRE

USOU PALAVRAS EM DEFESA

DAQUELAS DUAS COITADAS

QUE ALI ESTAVAM PRESAS

RECEBEM VÁRIOS INSULTOS

DA MAIS CRUEL ASPEREZA.
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RECEBEU UM GRANDE SOCO

TAMBÉM UMA CORONHADA

E POR ÚLTIMO NA CABEÇA

UMA BALA INESPERADA

ESSA REALMENTE O LEVA

PARA A ETERNA MORADA.

COM AQUELE EPISÓDIO

A POLÍCIA CONFORMOU-SE

PORQUE NAQUELE MOMENTO

A CADEIA DESTRANCOU-SE

AQUELAS DUAS MULHERES

NESSA HORA LIBERTOU-SE.

QUANDO BOSCO AINDA LÚCIDO

RECEBEU O SACRAMENTO

E OFERECEU A DEUS

TODOS OS SEUS SOFRIMENTOS

PELO POVO E PELOS ÍNDIOS

NOS SEUS ÚLTIMOS MOMENTOS.

 

EM UMA CAMINHONETA

DOM PEDRO LHE CONDUZIA

NO CAMINHO ELE LEMBRAVA

DOS INDIOS DA PRELAZIA

SENTIA NÃO TER NOTADO

TUDO QUANTO ELES DIZIAM.
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COM MUITA DIFICULDADE

NUMA FAZENDA CHEGARAM

PEGARAM UM TAXI AÉREO

PARA GOIÂNIA VOARAM

E IMEDIATAMENTE

NO HOSPITAL INTERNARAM.

MAS NADA MAIS CONSEGUIRAM

PORQUE JÁ CHEGOU PASSADO

ÀS 5 HORAS DA TARDE

JÁ HAVIA EXPIRADO

E PARA DIAMANTINO

SEU CORPO FOI TRANSPORTADO.

CHEGANDO EM DIAMANTINO

SEU CORPO FOI SEPULTADO

NINGUÉM CALCULA AS PESSOAS

POR QUEM FOI ACOMPANHADO

TAMBÉM HOUVE MUITO CHORO

DO SEU NOBRE POVO AMADO.

TODA ÁRVORE ADOECE

QUANDO O GALHO É DESTRUIDO

ASSIM TODOS NÓS SENTIMOS

A AUSÊNCIA DE PENIDO

MAS SEMPRE É SUJEITO A ISSO

QUEM POR DEUS FOI ESCOLHIDO.
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O SANGUE DO SACRIFICIO

DO NOSSO MISSIONÁRIO

COM O SANGUE DE JESUS CRISTO

NÃO NOS PARECE O CONTRÁRIO

QUANDO DEU A ÚLTIMA GOTA

POR NÓS NA CRUZ DO CALVÁRIO.

LÁ EM RIBEIRÃO BONITO

DENTRO DE CADA CORAÇÃO

DIANTE DO ACONTECIDO

NASCEU UMA DECISÃO

DE DEMONSTRAR QUANTO VALE

A FORÇA DA UNIÃO.

VENDO O POVO QUE A POLÍCIA

SEMPRE VENDEU-SE À RIQUEZA

E QUE GENTE RICA ALI

NUNCA TINHA SIDO PRESA

DESCOBRIU SER APENAS

DISCIPLINA DA POBREZA.

LEMBRADOS DO PADRE AMIGO

QUE SUA VIDA PERDIDA

RESOLVERAM IR A SUA

MISSA DO 7º DIA

DEPOIS DESTRUIREM JUNTOS

AQUELA DELEGACIA.
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ASSIM PENSARAM E FIZERAM

A MISSA FOI CELEBRADA

AO TERMINAR DO ATO

JUNTOU-SE A RAPAZIADA

E AQUELA MALDITA CASA

COM POUCO FOI DERRUBADA.

 

ESSE CASO É UM EXEMPLO

QUE EU COLOQUEI NA VIDA

TUDO É POSSÍVEL FAZER-SE

QUANDO A GENTE É UNIDA

SÓ NA UNIÃO SE SABE

O VALOR QUE TEM A VIDA.

QUANDO COMPLETOU 1 ANO

O POVO DE RIBEIRÃO

FIZERAM UMA CAPELA

COM A FORÇA DA UNIÃO

AONDE SEMPRE COMEMORAM

A MORTE DO PADRE JOÃO.

UM TROVADOR SERGIPANO

DA IGREJA DE PROPRIÁ

PENSA EM RIBEIRÃO BONITO

NO SOFRIMENTO DE LÁ

A DOR QUE VOCÊS SENTIRAM

TAMBÉM SENTIMOS POR CÁ.
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SÃO FÉLIX E PROPRIÁ

SEGUEM UMA SÓ JORNADA

LUTAMOS TODOS PELOS PEQUENOS

ESSA GENTE ABANDONADA

ENGOLIDA PELAS FERAS

MAS POR DEUS ABENÇOADA.

JORGE LIMA E FREI ENOQUE

FAZENDO UMA ALIANÇA

MANDAMOS ESSA HISTÓRIA

COMO SINAL DE LEMBRANÇA

DESSA GENTE QUE PADECE

MAS NÃO PERDE A ESPERANÇA.

     

Jorge de Lima, de Propriá, Sergipe

(Alvorada, novembro de 1981)
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A LUTA DO POVO NEGRO

Para os negros conscientes e para todos os amigos da 

Causa Negra, o 13 de Maio já era. O verdadeiro dia da 

Libertação dos Negros é o 20 DE NOVEMBRO. Porque 

no dia 20 de novembro de 1695 foi assassinado, pelos 

bandeirantes, o negro Zumbi, rei do Quilombo dos Pal-

mares. Zumbi e seu Quilombo viram o grande símbolo 

da luta de Libertação de todos os Negros do Brasil. Este 

ano, durante a semana do 16 ao 22 de novembro, em 

todo o país se celebraram grandes festejos e manifestações 

para lembrar o Zumbi e para animar o Povo Negro na 

defesa de seus direitos.19

Em nome do pai, que faz toda carne,

a preta e a branca,

vermelhas no sangue.

Em nome do filho, Jesus nosso irmão,

que nasceu moreno

de raça de Abraão. 

Em nome do Espírito Santo,

bandeira do canto 

do negro folião.

19 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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Em nome do Deus verdadeiro,

que amou-nos primeiro, 

sem dividição.

Do texto da Missa dos Quilombos, Em nome do Deus, de 

Milton Nascimento.

(Alvorada, dezembro de 1981)
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A VIDA E A LUTA DE UM POVO QUE 
CONSEGUIU UMA TERRA PRA VIVER

Meus amigos e companheiros 
vou contar para vocês
a história da minha vida
de quando eu saí 
do Goiás pra Mato Grosso.

Foi na era do 73 
quando cheguei nestas terras;
fui trabalhar nas fazendas 
chamada Suiá Missú.
Sendo pai de 9 filhos
trabalhava de empregado,
vivia até sossegado
mas quando o seu gerente
viu que estava aprumado
ele falou para mim:
“o senhor está despeado”.

De um dia para outro
eu me ví deslocado
acampei debaixo dos paus
com fome e desconsolado.
O lucro que eu tirei 
do serviço da fazenda
foi isso: uma beirada
da estrada BR 80.
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No ano de 74
saí buscando serviço
nas fazendas da região;
vi a morte, o sofrimento
dos cuidados dos peão.

Na era de 75
fui para outra fazenda
chamada de Guanabara,
irmã da Suiá Missú.
Tinha um gerente “bondoso” 
que sabia o que fazia;
ele empreitou comigo
para fazer todo o serviço.
Plantei 35 alqueires 
de lavoura de cereais,
lempei, carpi e colhi.
O gerente logo viu que eu estava tirando
todos os meus prejuizos
que as fazendas me deram; 
ele não se agradou
porque eu tinha um bom saldo.

Logo começou a tortura
perseguição e engano;
começou a aumentar os preços
da feira que eu tirava
do armazém da fazenda.
Todos os meus serviços
foram postos para repasso.



323

Aí eu não aguentei
não suportei tanto abuso
fui falar com o gerente
e pedí meu pagamento.
Companheiros, meus amigos, 
vocês podem acreditar
aquele gerente “bondoso” 
me disse: “está tudo certo, 
o senhor pode ir embora”.

Mais uma vez eu me vi
desprezado, despejado,
na beira daquela estrada
com mulher, filhos e fome.
Fui até Barra do Garças
procurando a autoridade,
exigindo meu direito,
dando valor ao que é meu.

Logo vi que a autoridade
não está do lado fraco. 
A fazenda tem dinheiro,
Juiz e até advogado;
me disseram: então; 
que o senhor vai fazer? 
Eu não tinha dinheiro
para gastar na demanda,
perderia o meu tempo
e ao final a fazenda
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terminaria ganhando.
Voltei para a beira da estrada
sofrendo o que Deus sabe,
lá estavam mulher e filhos
sozinhos, no desamparo. 

Em Junho de 76 
passou no meu barraco
um peão chamado Carlos
e apelidado por “Prego”.
Ele viu o meu sofrimento
e minha renca de filhos.
Ele me disse: “eu sei de um lugar
lá no sertão,
perto de Porto Alegre
que chamam de Canabrava;
lá a terra é de lavoura
e fazendeiro não tem.
O senhor tem muito filho
e que precisa criar
eu que sou solteiro
conseguí um lote bom.
O senhor poderá tirar 
o seu lote também,
se não for, eu divido
o meu lote em dois,
ficando um para mim

e outro para o senhor”.
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Procurei minha mulher

que estava desesperada

e logo ela me disse:

“vamos para lá meu velho

vamos morar no sertão

sair da beira da estrada

sair desse sofrimento

que há tempo nos estraga.

Juntamos os nossos trens

partimos pra Canabrava”.

No começo foi dificil

pois eu peão do trecho

e trabalhador de fazenda

tinha pouca garantia

para os moradores velhos.

Estes viviam unidos

e também organizados,

Isaias Glória Bento

e seu Manoel Marinho

me deram boa acolhida,

também o seu Dirceu

agente de pastoral

junto com o Pe. Máximo

daquela Igreja Local. 

Eu me senti aliviado 

e agradeci ao bom Deus. 
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Canabrava ia aumentando
de famílias de posseiros,
todos atrás de uma terra
para viver sossegados.
Tínhamos as nossas lavouras,
a nossa organização:
Igreja, Escola, Saúde
pra toda a população.

Mas não passou muito tempo
apareceu o tubarão
querendo tomar as terras
fazendo papel de cão.
Primeiro a Santa Isabel,
mais tarde a Piraguassú,
e nós começou a brigar
por causa do nosso chão.
Ajuntou homem, mulher
pra estudar a situação
e entre todos decidimos
expulsar os tubarão.
Apareceu um grilador, 
Valdemar seu de tal
querendo trinta mil hectares
para ele barganhar. 
Mais tarde chegou o Aristeu,
o doutor Nelson, a polícia, 
intimação e o Incra

e toda aquela folia.
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Pedimos ao nosso Deus 

para ter fé e coragem, 

união com os companheiros, 

clareza em nossos direitos.

Formamos pequenos grupos 

e também o Sindicato

e vimos que só assim 

teríamos bons resultados. 

Uma só comunidade, 

todos juntos na estrada 

fazendo uma construção 

de amor, de luta e jornada. 

Sabendo que todos juntos 

somos o povo de Deus 

e juntos conseguimos 

a nossa libertação.

Com sofrimento, com luta

arriscando até à morte,

mas, a nossa teimosia

nos levará à vitória.

Formamos a Prelazia

de São Félix do Araguaia

com o nosso bispo Pedro,

padre Manuel por companheiro.
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Meus amigos, vamos lutar

com fé em Deus e nossa Senhora

com a força e a união

venceremos os tubarão.

Para todos meu abraço

deste amigo sofredor

Angelo Garcia Nogueira, morador de Canabrava

(Alvorada, janeiro/fevereiro de 1982)
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O ARROZ QUE VOCÊ COME

Lembre-se quando coma arroz

que está comendo o meu suor.

Também você nasceu homem ou mulher. 

Este arroz, o alimento de cada dia 

-para o pobre e para o rico- 

atrás dele está o meu suor azedo.

As espigas e os sacos são carregados

pela força do meu braço. 

Passa um tempo comprido entre

o suor e a semente. 

O ouro maduro se amassa com trabalho.

Quantas gotas de suor carrega cada um?

Eu planto o teu arroz; 

meus nervos tensam-se até quebrar-se.

Eu vou suando barro vermelho,

eu enterro minha força no chão.

O arroz é a minha semente,

ele é o meu corpo e o meu sangue.
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Come o arroz. 

Está gostoso?

Colaboração da Canabrava, Autoria não mencionada

(Alvorada, março de 1982, seção AQUI QUEM ESCRE-

VE É VOCÊ)
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NOSSA SANTA TEREZINHA

Nossa santa Terezinha

eu vos peço com amor

que abençoe este povo

filhos de Deus Redentor, 

para que seja um povo unido,

unido por teu amor

e entendam que no céu

mora Nosso Senhor. (Bis)

Pois Deus mandou o seu filho

Jesus veio por amor,

e nasceu num berço pobre

na casa de um bom pastor. (Bis)

Jesus era pequenino

já seguia sua missão

já pregava o evangelho

para toda essa nação. (Bis)

Jesus andava no mundo

e curava os seus irmãos:

coxos, cegos e aleijados

a quem lhes estendia a mão. (Bis)
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Foi julgado por inveja

pela força do poder,

pois os ricos não queriam

ver sua fama crescer. (Bis)

Eles procuravam um meio

de Jesus ser condenado

e por um de seus amigos

Jesus foi-lhes entregado. (Bis)

E levaram a Pilatos

para ser ali julgado

e Pilatos o entregou

para ser crucificado. (Bis)

E foi no terceiro dia

Deus chamou seu Filho amado

e Jesus foi para o céu

vivo e ressuscitado. (Bis)

Nilda Maria de Jesus Oliveira

(Alvorada, abril de 1982)
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Maria Helena Rocha de Andrade envia esta colaboração 

para Alvorada contando um “causo” que aconteceu no 

mês de Fevereiro em Santo Antônio do Rio das Mortes.20 

Meus irmãos lá da roça

prestem-me bem atenção

que aqui está um poema

feito por minhas mãos

contando da chegada

do Secretário de Educação.

Chegou-se em Santo Antônio

dia 10 de Fevereiro

às sete e meia da noite

ouviram um barulho de voadeira

era o Secretário chegando

com mais uns companheiros.

Quando foi no dia 11

apareceu o cara na escola

pra conversar com os professores.

Logo na mesma hora

mandou avisar os pais

que tinha reunião às dez horas.

20 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.



334

Na hora da reunião

era o que a gente só ouvia

o Secretário dizer

que professor não podia

participar da reunião

do povo da Prelazia.

Veja meus irmãos

as coisas como é que tá:

agora porque é professor

não pode participar.

Eu acho que eles querem

que o PMDB perca

pra o governo em nós montar.

Mas eles estão pensando

uma coisa muito errada

o PMDB sobe e o Governo fica embaixo.

Aí nós vamos gritar: 

“viva o povo pobre

que trabalha lá na roça”.
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Aqui eu vou terminar

esta minha narração:

não sei se ofendi alguém 

se errei peço perdão,

se gostaram obrigado

por me darem atenção.

Maria Helena Rocha de Andrade

(Alvorada, abril de 1982, seção AQUI QUEM ESCREVE 

É VOCÊ)
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DERROTANDO O TUBARÃO -
AÍ QUE A LUTA VAI CRESCER!

Ó Deus, Senhor dos poetas

dai-me vossa inspiração

para vencer um tratado

que faz chamar a atenção:

a demanda dos posseiros

para vencer os tubarão.

A luta com tubarão

é bem difícil de vencer, 

derrotado o tubarão 

aí que a luta vai crescer.

Um quer muito, outro quer mais,

é difícil de entender.

Um quer duas posses,

pra quê eu não sei.

Só dá conta mal de uma

porque ele é só um trabalhador.

Tá querendo duas posses

pra dizer que é superior.
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Só porque tem 5 vacas

já pensa que é fazendeiro.

Segura uma posse com as vacas

e a outra com paradeiro.

Bota roça mas não planta

procurando um meeiro.

Outro começa uma posse 

bota roça, cerca e planta,

depois vende o serviço

dizendo que só o arame vendeu.

Com mais de um ano volta

dizendo: isso aqui é meu.

Disculpa meus companheiros

atenção vamos prestar:

os cachorros acuam as onças

e nós procura matar,

depois que ela está morta

os cachorros vão brigar.

    

Colaboração do Povo de Santo Antônio

(Alvorada, junho de 1982, seção AQUI QUEM ESCRE-

VE É VOCÊ)
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POVO-SABIÁ

No dia 7 de junho, no meio dos Festejos, chegou o IN-

CRA em Santo Antônio [...] Essa turma do INCRA não 

procurou se entender com o Sindicato.21 

Porto Planalto

Santa Helena Mururé

vai ser a cidade

mais linda de nossa fé.

Ela vai ser situada

na região Mururé.

Vamos espantar as onça

e retirar os jacaré!

Agora é uma coisa é:

o INCRA atuou na terra,

enganando a boa fé

igual macaco em banana

e o chupão no café.

Atuou em Santo Antônio

estragou Mururé,

feriu o povo da Serra

e o povo firme não quer

desunir o nosso povo

estragar a nossa fé!

21 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.



339

O Sindicato suspendeu

o INCRA na região:

NÃO FAZER NENHUM TRABALHO

LÁ NO POVO DO SERTÃO,

NÃO MEXER FORA DA LEI

PRA NÃO CRIAR CONFUSÃO!

Os 110 hectares

é o que o povo quer.

Pra os 30, muito obrigado,

fala os home e as muié!

Deêm a PAZ a Santo Antônio

e ALÔ a Mureré.

Abraço do PELEJÃO

é coisa que o povo quer!

Autoria não mencionada

(Alvorada, julho de 1982)
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VERSOS SOBRE AS MISSÕES 

Ó Deus de alta bondade
dai-me um dom de inteligência
com força e honestidade
com firmeza e paciência.
Para escrever um pouquinho
o que meu sentido pensa.

Em junho de oitenta e dois
nas festas de São João
chegou uns missionários
abrindo as santas missões
no norte do mato grosso
em cascalheira e ribeirão.

Vinham eles no nordeste
daqueles lados de lá
tinha um da paraíba
e outro do Ceará
e tinha também do Sergipe
um dos famoso lugar.

Chegou os missionários
fizeram reunião
conforme se combinaram
fizeram separação
ficou dois na Cascalheira

e seguiu dois no Ribeirão.
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Aonde abriam os trabalhos

com toda satisfação

nos ensinando a fazer

o que manda a religião

ter amor e entender

que todos somos irmãos. 

Eu gostei imensamente

daquele bonito ensino

pois como faz estas gentes

cantando bonitos hinos

e visitando os doentes

nas casas dos peregrinos.

Saía pela manhã

fazendo uma procissão

caminhando pelas ruas

com o cruzeiro nas mãos

rezando lindos benditos

pedindo a deus as bênçãos.

E quando o sol se escondia

que a noite vinha chegando

já se via o pessoal

todos juntos caminhando

em direção da igreja

o cruzeiro carregando.
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Enquanto os grandes faziam

seus banquetes de cerveja

os pequenos caminhavam

em direção da igreja

procurando o paraíso

o que todo mundo almeja.

Por isso, meus companheiros

eu escrevi por lembrança

e de uma festa como esta

ainda tenho esperança

pois meu coração me diz

quem espera sempre alcança

E aqui termino assinando

com as letras da verdade

pois Cláudio é o meu nome

que na pia foi botado

Pereira por sobrenome

e santo por ele criado

pedindo as minhas desculpas

se alguém achou errado.

Cláudio Pereira, morador de Cascalheira

(Alvorada, julho de 1982)
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CANTO DO ARAGUAIA DAS MISSÕES

Aos irmãos da Igreja de São Félix em estado de Missão

Quem não lembra do João Batista, um dos missionários 

que vieram em junho pregar as Missões entre nós? Pois 

é; nesses dias, ele nos mandou uma carta muito bonita e 

junto um poema falando sobre o que viu e sentiu nestas 

bandas do Araguaia.22

Canto a fé de uma Igreja e a Teimosia de um povo

banhados, uma e outro, nas águas do grande rio.

Rio Araguaia das Missões, anunciando as extensões 

      [sem fim

Generoso e majestoso,

unindo riqueza e bondade; como os dons de Deus.

Servidor fiel de viagens em tempos difíceis,

percurso de tantos que vão e vêm,

com bagagens de missão.

Morada de peixes, que sabem se defender!

-Por que não vêm, irmãos peixes, ensinar ao povo suas 

        [defesas?

Pátio e viveiro de garças, manguaris e jaburus!

-Por que não vêm, irmãs aves, ensinar ao povo sua 

      [altivez?

22  Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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Araguaia de um povo mal dormido,

Rio das Mortes de um povo mal acordado.

Pescador de águas turvas, tu, ó Incra,

Por que não deixa o povo em paz?

Lá se vão missionários de um canto a outro,

sucedendo o Espírito de Deus que já foi, já passou, já 

     [clamou, já gemeu.

Lá se vão missionários armados de nada, espalhando 

               [água e fogo,

para deixarem nos olhos do povo sinais de vida

afogando e queimando os sinais de morte...

Em cada canto, encanto e desencantos.

em cada lugar a companhia alegre e grave

de agentes pastorais acostumados a maltratos e 

            [rudezas.

Em seus olhos, o brilho das águas.

Nas sobrancelhas, o pó das estradas.

Na boca, palavras duras, com ternura.

No coração e na mente, o sonho, a utopia para a vida 

          [e para a morte,

da nova sociedade e do novo povo.

Doçura de coração, ternura de diretrizes, dureza de 

opção, no jejum da “civilização.”
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   Povo anunciando o futuro

   no presente contraditório

Companheiros e companheiras enfrentando grilos e 

           [onças.

Os grandes donos não se cansam. Tramam. Treitam 

    [nos cartórios, nas comarcas 

em igrejas.

Com ou sem bênção ameaçam, expulsam, executam.

-Povo miúdo, se una! Seus filhos serão testemunhas

do futuro de lutas! 

Corram as águas! O povo que fique!

Um dia, esse povo será um caudal imenso, de pródigo 

                [seio

nivelando barreiras,

penetrando canais,

fazendo história,

recuperando o leito perdido, vazado ou obstruído.

João Batista, missionário

(Alvorada, setembro de 1982)
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O PADRE E O LAVRADOR

O padre percorria em
lombo de burro, uma terra
muito seca nos arredores
mais distantes da sua paróquia.

De repente, encontra uma roça toda
cultivada, irrigada, coberta de arroz, hortaliça
e muitas fruteiras.

O lavrador, apoiado no seu
arado, olha satisfeito para 
o resultado de seu trabalho.

O padre cumprimenta o homem.

-A sua roça é uma festa para os
olhos. É uma prova da existência do
bom Deus que fez isso tudo.”

O lavrador concorda:

-Louvado seja Deus, padre.
Mas eu queria que o senhor 
conhecesse esse lugar quando
Deus trabalhava aqui sozinho...
antes que eu chegasse com minha
vontade e meus braços...

Tirada do livro Fato e Razão, nº 9, agosto de 1982

(Alvorada, setembro de 1982)



347

ADEUS SERRA NOVA!

Serra Nova, terra querida

é o orgulho deste serão.

Cidade de moça bonita,

homens de bom coração.

Relembrando o povoado

com alegria e satisfação

saudade do mês de junho

e começo de verão

daquelas festas animadas

das belas Santas Missões!

Saudade que me maltrata

em todo romper da aurora.

Quando falo das Missões,

é tanta velha que chora,

Com saudade dos missionários

e do teatro apresentado

do famoso “Arroz com Abobra”!

O título deste drama 

era um fogo de bom facho:

Segura o tacho meu padim

que a quentura vem por baixo!
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Obrigado João Batista

e também o Cristiano.

Missionários nordestinos

que vieram nos alegrar

com os seus melhores ensinos

educativos, religiosos

e lindos cantos do divino!

Queiram aceitar amigos

os nossos votos de estima.

Que Deus e a Virgem Maria

sejam sempre o vosso guia

de manhã e por todo dia

no cumprimento do destino!

No passado da Igreja

se cantava lindo assim.

Somente nas Santas Missões

tem festa bonita assim!

É o começo lá no céu,

onde a festa não tem mais fim!
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Adeus serranovenses,

missionários e padroeira

Despeço-me com água nos olhos,

sou um simples romeiro.

Sou romeiro de longe,

de bem distante daqui:

sou dos rincões de Goiás,

da cidade de Gurupi.

Aqui não deixo nome,

e nem posso revelar.

Guarde em seus corações

quem de mim se recordar.

Sou um pobre moço

que participou do almoço

e das horas de rezar!

Colaborações de Serra Nova

(Alvorada, outubro de 1982, seção AQUI QUEM ES-

CREVE É VOCÊ)
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HOMENAGEM A UM
COMPANHEIRO FALECIDO

Porto Alegre está triste

e os posseiros de sentimento,

porque perderam um amigo

que morou por muito tempo.

“Morre o homem e fica a fama”

isto é um bom exemplo.

Este homem que morreu

era um grande comando

na defesa do lugar,

foi um homem muito grande.

Teve um triste acontecido

e hoje ele é falecido,

Seu nome era Alexandre.

Ele morou por muitos anos

aqui no nosso sertão

para defender nossas terras

era forte igual leão!

Ele fez muitas contendas

rebatendo fazenda

enfrentando os tubarão.
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Alexandre corajoso

Era um caboclo de fé.

Junto com seus companheiros,

companheiras e mulher

fizeram uma empreita

derrubaram a cerca

que cercou o Tapirapé.

Mas não ficou só nisso,

no lado de rio abaixo,

o fazendeiro de rio a cima

queria enfiar o braço.

Até parece mentira:

queria cercar a vila,

fazer o maior fracasso!

Alexandre enfrentou

este fazendeiro mau.

Fazendeiro fez um giro

mas fez foi um girau.

O povo enfrentou perigo,

Alexandre e os amigos

tocaram fogo nos paus.
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O fazendeiro combinou

com a parte empreiteira

pra cercar dentro da rua,

pois a fazenda é treiteira.

Mas Alexandre estava vendo,

derramou querosene

e tocou fogo na madeira.

Quando era delegado

trabalhou com a polícia,

resolveu muitos problemas.

Com ele nada enguiça

e tinha bom coração

porque fez muita prisão

mas tinha boa justiça.

Alexandre era um herói

e um homem de respeito.

Enfrentou muitos problemas

de fazenda e de prefeito.

Enfrentou muitos perigos

junto com seus amigos,

toda vida desse jeito!
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Ele era um homem honesto

tinha boa natureza.

Sua morte foi ausente,

causou muita tristeza

naquele dia.

Para sua família

causou muita surpresa!

Em São José do Xingu

num comício de eleição,

a morte lhe perseguia

para fazer traição.

Quando se deu este fato,

ele foi com candidato

que é o senhor José Liton.

“Morre o homem e fica a fama”

como diz nossa história;

Deus te dê um bom lugar

e te guarde no reino da glória,

e rogue a Deus que Porto Alegre

de mais a mais, só melhore.



354

Alexandre foi herói

que lutou pelo lugar,

mas ele agora morreu

e nós temos que lutar,

seguir o mesmo sistema:

se aparecer problema,

nós temos que enfrentar!

Se tiver perseguição

de prefeito ou fazendeiro

nós temos que resolver

na vila ou nos posseiros.

Tudo junto como irmão

enfrentamos tubarão,

capataz ou pistoleiro!

A luta do Alexandre

só se acabou com a morte.

Mas nós também enfrentamos,

somos corajosos e fortes!

Agora vamos saber

que precisa defender

o Porto Alegre do Norte!
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Alexandre, enquanto vivo,

toda vida lutou muito.

Agora ele morreu,

foi morar mais os defuntos,

mas ficaram seus amigos

e se tiver algum perigo,

resolvemos tudo junto!

Zé das Trovas, morador de Porto Alegre do Norte

(Alvorada, dezembro de 1982, seção AQUI QUEM ES-

CREVE É VOCÊ)
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REUNIÃO REPRESENTATIVA
de olho na caminhada 

Nós aqui se arreunimos

Como um bicho diferente

cum zóio que óia prá trás

e outro que óia prá frente

Pra trás oiamo o destroço

que esse ano a gente fez

separando errado e certo

pra não errá outra vez

Os óio que óia pra frente

vai planejando o futuro

pra não fazê muito estrago

nem viajá só no escuro

Vamo então vê os negativo

meu e teu e os do compadre

os erros que são do povo

também os do povo dos padre
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Pra começo de conversa

falo das celebração

se o padre anda por perto

é aquela animação!

Mas se é só os enfrentantes

o povo perde devoção.

Também a Assembleia do Povo

não foi bem aproveitado

porque muitos companheiros

fechou o bico com cadeado

Voltou para os patrimônios

e esqueceu de dar o recado.

Em Porto Alegre os festejo

foi bastante fracassado

por causa das barraquinhas

que tinha por todo lado

O padre tava na missa

e o povo no rebolado!

Falando do povo dos padre

Vou logo dando a lapada:

eles bota os enfrentantes

pra leva a carga pesada

deixa nós na boca quente

e sai tranquilo na estrada!
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Teve muitos outros espinhos
nas ramadas da impuca
que trouxeram os companheiros
bem guardados na cumbuca
e contaram no encontro
no futuca que futuca

Sacolejando a farofa
passando o que é bom pros peito
falo logo das Missões
que teve pouco defeito
botando o povo na reza
dando animação nos eito!

Lá em Santa Terezinha
o povo pago os pecado
batendo trinta mil páia
do barracão planejado
enquanto na Chapadinha
tubarão passou apertado!

Foram muito os positivos
declarados na reunião
que ajudaram nós crescer
na firmeza e união
no meio do baco-baco
desse ano de eleição.

Autoria não mencionada
(Alvorada, janeiro/fevereiro de 1983)
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A BÍBLIA E O POVO

Comunidade de São Félix

Você está bem lembrada

que a Assembleia deste ano

vai ser por nós preparada

E o tema da mesma

será a Bíblia Sagrada.

O chefe deste rebanho

quer ter uma experiência:

se seu povo entende a Bíblia

se seu recado é decifrado

com sabedoria e ciência

ou se a gente lê a mesma

sem a mínima consciência.

A Bíblia é o livro que ensina

ao povo o caminho certo

com a palavra de Deus

que nos guia bem correto.

Sabendo interpretar bem

do mundo é o mais completo



360

Fala do poder de Deus,

do mundo e sua criação,

dos profetas e salmitas

Rei Davi e Salomão.

Da história bonita

de Moisés e Abraão.

Este, e os que não recordo

são do velho Testamento.

No Novo, vem Jesus Cristo

com seu claro ensinamento.

Esclarecida a lei do Pai

para o povo do seu tempo.

Naquele tempo os sacerdotes

que as leis executavam

pensando estarem certas,

os pequenos transformavam

em escravos de toda sorte

e aos grandes entregavam

Jesus sempre condenava

a ganância e a ambição.

O desejo de ser grande

endurece o coração

despreza a quem não deve

maltrata assim os irmãos.
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Foi contra essas injustiças

que Jesus Cristo pregou

é uma dó se pensar que

com o tempo nada mudou.

Se voltassem os fatos hoje

Seria igual, o povo não consertou

Os chefes deste mundo

são duros de compreensão.

Não podem ver um grupo unido

Trabalhando com organização.

Começam logo a dizer

Estão tratando, isso é subversão!

Vejam o que aconteceu

com o Gringo em São Geraldo

porque liderava o Sindicato

em favor dos precisados:

foi morto barbaramente

por fazendeiros malvados.

Onde está Dom Romero

que seu povo defendia?

Padre João Bosco em Ribeirão

denunciava a malvadeza

que aos presos se fazia.

Por essas obras de caridade

seus corpos estão hoje

debaixo da terra fria;
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Santos Dias e tantos outros
que lutavam em união
por um salário melhor
pra eles e para os irmãos,
o patrão não aceitando
deu-lhes os sete palmos de chão.

Quem vai a favor dos fracos
corajoso deve ser.
Prepara-se para ser perseguido
pelos donos do poder,
como aconteceu a Jesus,
maltratado até morrer.

Não é por esses motivos
que vamos esmorecer.
Pelo contrário:
Nos unimos pra valer!
Jesus prometeu ficar
do nosso lado até morrer.

Vamos estudar a Bíblia
com frequência e amor,
Ficar por dentro das leis
que nos ensina o Senhor.
Estudando se aprende bem
as lições do professor.

D. Lourinha, de São Félix
(Alvorada, Abril de 1983)
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SÚPLICA AOS VIOLEIROS23

Ofereço esses versos

a todos meus companheiros

e aos bravos homens da terra

que sem terra e sem dinheiro

trabalham da noite ao dia

vibrando com poesia

d’um Brasil pros brasileiros.

Canta violeiro, canta

tua terra, teu torrão.

Canta o sol, canta a seca

e os males da escravidão.

Mas neste cantar dolente,

liberta toda essa gente

das garras do tubarão.

Peço até encarecido

ó violeiro, meu irmão

lembrar dos que morreram

à míngua, sem ter um pão.

Não por culpa da terra

mas sim da opressão.

que faz do homem escravo

preso e amordaçado

como gado no mourão.

23 Primeiro colocado no concurso de trovas de 1983
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Eu bem sei, ó violeiro,

violeiro do meu sertão

que esse cantar dolente

cantando no seu repente

são rimas do coração.

Pois cantas o que tu sentes,

da terra, de gado e gente

é feita tua canção!

Se a tua cantoria

brotada no nosso chão

é reza, é poesia,

é hino, é louvação,

por que não, ó violeiro

não ser tu no cativeiro

atalho à libertação?

Repica alto a viola

fazendo dela um canhão

pra arrebentar os grilhões

de todas as servidões,

cantando um cântico novo

pra libertar nosso povo

das garras dos tubarões.
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Canta violeiro, canta

tua terra, teu torrão.

Canta o sol, canta a seca

que te surra no sertão.

E nesse cantar dolente

anima toda essa gente

a sair da escravidão!

Antônio Cavalcante Filho

(Alvorada, abril de 1983)
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SAPATÃO: A MOLÉSTIA DO JOÃO

Antônio Cavalcante Filho publicou e distribuiu na rua 
um folheto com esses versos sobre essa doença que está 
dando nos olhos de todo mundo e que o povo apelidou 

de “sapatão”:

Não sou poeta
nem também repentista,
porém sou artista
formado na dor.
Na dor dos que sofrem
na dor dos que morrem

em busca do amor.

Companheiros, ouçam todos
e prestem bem atenção,
pois agora vou falar
do tal de sapatão.
É um mal bem esquisito
que deixou muito aflito

o povo da região.

Se você ainda não teve
e sobre ele quer saber,
o problema é muito simples
e fácil de conhecer.
Os olhos ficam queimando
e sempre lacrimejando
querendo se derreter.
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Outro dia vi uma cabra

com fama de valentão,

mas pegou a tal doença

ficando sem ter ação.

O bicho ficou medroso,

com os olhos sempre chorosos

lhe chamam Mané Chorão.

Até mesmo o mulherio

já perdeu o rebolado

vivem de óculos escuros

com o andar desajeitado,

sempre se lastimando,

parecem gato miando

morrendo de mau olhado.

Ninguém sabe por certo

como surgiu esse diacho.

Se é coisa lá de cima

ou se é daqui de baixo.

Mas duma tenho certeza:

com um pouco de esperteza,

procurando eu sei que acho.
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Se for coisa lá do alto,

vamos pra Deus implorar,

quem sabe ele nos ouve

e resolve ajudar.

Mas se é coisa de homem

eu vou trocar o meu nome

se este peste eu não encontrar.

Peço aos companheiros

que me ajudem a pensar,

pois todos colaborando

vai ser fácil de encontrar

a origem dessa coceira

que está trazendo a cegueira

ao povo deste lugar.

O Cariri veio dizer

e ele está aí para contar

que alguns meses atrás

o João foi se operar

da vista e do coração

e isso é seu sapatão

que em nós veio pegar.



369

O que disse o companheiro

carece de explicação

para que todos entendam

sem maior complicação;

que essa doença nojenta,

essa que o povo enfrenta

pode ter sido a do João.

O amigo Centro Opala

que frequenta a Prelazia

já anda aí espalhando,

culpando a burguesia,

falando que o sapatão

e a ninguém pede segredo,

não só deu no Figueiredo

mas também no tubarão.

Falou dalí seu Armando

metido a economista:

se a doença é na vista,

só pode vir do Delfim

que quer cegar a Nação

pra ninguém ver a inflação

e tudo quanto é ruim.
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Apareceu um sujeito

das bandas do Maranhão

dizendo que o sapatão

é praga de comunista.

Porém o cabra é suspeito

e o que disse está desfeito

pois o cabra é pedessista.

Os nossos companheiros

mostraram ter atenção

pois aqui eles trouxeram

com toda convicção,

tudo o que eles pensaram

a respeito da questão.

Amigos, quero também

dar a minha opinião

sobre estas doença

chamada de sapatão.

que a todos vem atingindo

da cidade ao sertão.
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O Cariri está certo

ao falar do tal João.

Quando o cabra adoeceu

da vista e do coração,

correram pra o estrangeiro

onde gastaram o dinheiro

da nossa pobre nação.

Vejam meus companheiros

que diferença tamanha:

quando os adoecem

viajam pra Alemanha;

inventam de ser turistas,

visitam obras artísticas

e outras porções de manhas.

O pobre que trabalhou

pra engrandecer o país,

não tem direito a nada

nem médico tem o infeliz.

Se curam com raizadas

e outras misturadas

feitas de folhas e raízes.
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Ao amigo Centro Opala

quero lhe dar a razão

quando fala na doença

lembrando do tubarão

que quer nos ver em pedaços

muídos como uns bagaços

pra adubar a plantação.

Vejam meus camaradas

e prestem mais atenção

o que fazem os pistoleiros

mandados por tubarão:

expulsam homens da terra

matando como na guerra

sem dó nem compaixão.

O seu Armando provou

ser um cabra inteligente

quando aqui se comparou

na rima do meu repente,

mostrando que o sapatão

tem que ver com a inflação

que cega também a gente.
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Não zombem, meus companheiros

que o homem pode estar certo.

Pois num país governado 

por malandro muito esperto,

não se duvida de nada

mesmo que ainda se tarda

descobrir o encoberto.

Se você ainda não sabe

é melhor já ir sabendo

que o Delfim e o João

o país estão vendendo

e com tamanha inflação

só mesmo com sapatão

o povo não esteja vendo.

Não é possível que o povo

esteja sem consciência,

pra viver tão explorado

e continuar na dormência;

enquanto o grande cresce

o povo ainda mais padece

sem dó e sem complacência.
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Abram os olhos, minha gente

e vamos juntos trabalhar.

Somente o povo unido

vai poder se libertar

dos males do sapatão

dos Delfins e dos Joãos

que querem nos enrolar

Vamos fazer misturadas

raizadas e garrafão

unindo as experiências

para curar a nação

e todos os oprimidos.

Curar fracos e combalidos

vítimas da opressão.

O caso é muito sério,

vale a pena refletir.

O problema é de todos

e vamos todos agir,

pois somente na união

o povo desta nação

construirá o porvir!

Antônio Cavalcante Filho

(Alvorada, abril de 1983)
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SÃO FÉLIX
UMA CAMINHADA DE LUTAS, 

TROVAS E ESPERANÇA

Até 1940, a região que a gente mora era só selva. Tudo 

era muito bonito. Muito bicho na mata. Muito peixe 

no rio. Esse lado de cá do Araguaia tinha cerrado que 

não acabava.

Mas não era chão sem dono não. Essa terra tinha 

gente: Os Karajá e Xavante moravam aqui. Os índios 

sempre moraram nessa terra. Gente de vida diferen-

te. Gente que vive na mata, trabalhando, festando, 

mostrando muita alegria. Dando exemplo de vida em 

união, de igualdade:

O índio na sua sina

para muito tori ensina

muita lição que é nobre.

O trabalho é a União,

não tem empregado e patrão,

não tem rico nem tem pobre.”

Foi a era de 40 que começaram a pisar nesse chão os 

primeiros chegantes, vindos do Pará, Goiás e Nordeste. 

Vinham tangidos pela seca, fome e precisão, procuran-

do as terras da promissão, no rastejo das profecias do 
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Padim Ciço. Eram as “Bandeiras Verdes” que o povo 

procurava pro rumo de cá, do outro lado do Araguaia. 

Vinham rumando na fé, como canta um trovador da 

região:

Eram sertanejos fortes

lavradores bons de caça,

filhos de índios, de branco

negros no sangue e na raça,

corridos da fome e da peste

que partiram do Nordeste

atrás de ganhar o pão.

Mas de fato o que os trazia

era a fé na profecia

do Padim Ciço Romão!

Igualzinho o povo de Deus atrás da terra prometida, 

terra da fartura, que mana leite e mel.

“E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra e que nos 

enviaste; e verdadeiramente mana leite e mel” ( Livro 

dos Núm, 13,27)

As primeiras pessoas que chegaram foram: Severiano, 

Marçal, Leôncio, Leocádio, Zé Martins, Maria Dias, 

Ateneu, Firmino da Luz, Raimundo... Era ir chegan-

do, levantando rancho, plantando, fazendo o futuro, 

melhorando a vida:
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E assim meio assustado 

atrás dum pau escondido

o índio triste foi vendo

seu terreno ser invadido

e viu com certo temor

chegar um novo morador.

E o matuto por seu lado

assustava no arvoredo

pensando com muito medo

que podia ser atacado.

Até perto de 1950, havia só três povoados por essas 

bandas: São Félix, Luciara e Santa Terezinha. 

Era um mundo separado 

aquele velho sertão, 

esquecido do governo, 

só Deus dava proteção.

Jornal aqui não havia,

rádio ninguém possuía,

só prestavam atenção

a esse povo do mato,

quando vinha um candidato 

nos tempos da eleição.
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As provações maiores começaram na era de 60 a dian-

te, quando começou a aparecer o grileiro, o fazendeiro, 

o tubarão:

Havia até desmantelo

entre índio e posseiro.

Índio com índio brigava 

porque o índio é guerreiro

Mas tudo se agasalhava

no rico chão brasileiro

e vem revolução:

desceu do céu um avião

trazendo o fazendeiro.

Com a chegada das companhias a situação do índio 

só fez piorar:

Um dia o índio acordou

Viu seu mundo dimudado:

a mata virou carvão,

de arame tava cercada.

Seu povo quase sumiu,

pra guerra o índio partiu

pra não morrer sufocado.

E assim começou a luta pela terra, a pistolagem e o 

sofrimento:
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A terra se estremeceu 

de horror aquele dia.

Se amedrontou o macaco,

a paca, o tatu, a cotia.

A mata se arrepiou

com a morte que viria.

Era o começo do fim,

sai arroz, entra capim

para os bois da companhia!

Tomaram terra de posseiros. Expulsaram e mataram 

muitos índios:

O índio virou sorvete

derreteu, sumiu de vista.

Posseiro caiu na estrada

com o trabuco do paulista.

A mata virou juquira 

e a roça virou pista.

“Na hora que nós reclama,

bate em nós e ainda chama 

de invasor e comunista”!

E botaram o povo pra trabalhar no cativeiro. Quando 

não se morria de maleita, morria pela bala de jagunço:
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E o matuto enganado 

da Bahia e Maranhão 

troca a sina de roceiro

pela vida de peão.

Só encontra o cativeiro

a maleita, o pistoleiro

pra casa volta mais não!

NOS ANOS 70

Nos primeiros anos depois de 70, a população de São 

Félix passou uns pedaços duros. Os fazendeiros e a 

polícia entraram em feroz perseguição contra o povo, 

os posseiros, os peões e os padres: 

Foi nessa era que a luta pela conquista da terra ganhou 

animação. Com isso, o tubarão ficou furioso e pediu 

reforço a federal:

Mas compadre, não me diga

Só mesmo sendo velhaco;

nunca achei que a Federal

fizesse esse baco-baco.

Pelo jeito da ação,

Federal e a polícia são 

farinha do mesmo saco!

1976: A EMANCIPAÇÃO
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Em 76, foi criado o município de São Félix do Ara-

guaia. Uma luta de muitos anos para se desligar de 

Barra do Garças.

E o povo que já estava escaldado do governo, fez o 

primeiro prefeito da oposição. Algumas autoridades 

aderiram ao partido do governo, mas o povo conti-

nuou sua luta no sindicato, nos Clubes de Mães, no 

Partido Político e nos grupos da Igreja:

E o povo que vai na Missa

Quando entra na Catedral,

se enxerga como no espelho

quando olha pro mural.

A Cruz que é carregada

é o povo na Caminhada

e Jesus vencendo o Mal.

Nessa luta, foram criadas muitas entidades e associa-

ções, mas a caminhada não termina aqui. 

No dia 13 de maio, São Félix está completando 7 anos 

de Emancipação. Em 1982, o povo fez mais um pre-

feito da oposição, que irá governar junto com o povo, 

através de Conselhos Administrativos que estão sendo 

criados nos patrimônios e na sede do município.
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NA BUSCA DE LIBERDADE

CADA DIA O POVO CRESCE

TESANDO DE LUTA EM LUTA

REFORÇANDO PELA PRECE

E A PERSEGUIÇÃO DO DIABO

VAI EM CIMA, VAI EMBAIXO

MAS O POVO NÃO EMORECE!

Autoria não mencionada

(Alvorada, maio de 1983)
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REIS E PROFETAS

No estudo da Bíblia descobrimos

nos começos na Nação,

Já havia sofrimento

e muita exploração.

O povo que a Bíblia fala

que era o Povo de Deus

foi muito escravizado

por chefes contrários seus.

Nesses grandes sofrimentos 

imploraram a Deus pai 

que ouvisse seus clamores

e aliviasse seus ais. 

Deus, ouvindo seus pedidos,

tirou-lhes da escravidão

Deus, ouvindo seus pedidos,

tirou-os da escravidão.

Deu-lhes um país livre

onde viveram em união.

Deus disse ser o seu chefe

e aceitaram de bom gosto.

Prometeram fidelidade

e de não trocar por outro.
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Por um espaço de tempo

o povo viveu feliz.

Uma comunidade perfeita

tendo deus como juíz.

Trabalhavam e repartiam

Toda sua produção.

Não havia pobre, nem rico

Era como se fossem irmãos!

Mas, o povo esqueceu que Deus

era o chefe verdadeiro,

invejando de outros estados,

Reis e exército guerreiro.

Samuel, fiel ao contrato,

explicou aos companheiros:

Um rei vai cobrar impostos

e fazer vosso filho guerreiro.

Tirar de vosso trabalho,

a melhor terra que tiver

e também da colheita,

a parte que ele quiser.

O povo insistindo 

que era certo o plano seu.

Fizeram de Saul seu rei,

quebrando o trato com Deus.
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Saul governou bem,

depois Davi e Salomão.

Mas, outros reis já bagunçaram,

até dividiram a Nação!

Aí, veio o egoísmo,

a ganância e ambição.

E cada dia aumentava

o sofrimento dos irmãos.

A pobreza era grande,

apelar pra quem, não sei...

pois alguns profetas e juízes 

eram a favor do rei.

Naquele tempo, como agora

também tinha gente boa

que falava em nome de Deus

contra aquela gente atoa.

Esses era os profetas, 

fiéis ao seu dever,

falando das injustiças,

ensinando o bem viver.

Nossos profetas de hoje,

o povo não acredita.

Mas, não param de falar,

por tanta coisa esquisita!
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Hoje também nós temos

profetas de qualidade.

Pessoas simples e honestas,

guiando a comunidade.

Mas, por este trabalho,

os grandes odeiam e implicam.

Por suas constantes denúncias

das injustiças que praticam.

O Casaldáliga, na Igreja

cumpre direito seu pacto;

O César na comunidade,

o Osvaldo no Sindicato.

Hoje, com este povo

é o mesmo julgamento:

“terrorista e subversivo”,

é este o tratamento!

Maria das Mercês (D. Lourinha), de São Félix do Araguaia.

(Alvorada, julho 1983)
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SERRA NOVA

Eu venho de Serra Nova

sofrendo um grande trabalho,

comemorando a chegada

do dia 1° de MAIO,

assistindo a reunião

dos trabalhadores Rurais

A gente vem nessa luta

rompendo os sacrifícios.

Vivemos com o Ferreirinha,

padre Geraldo e o Pedro bispo

que ficaram na Gameleira

para celebrar uma Missa.

Derradeiro de abril

eu cheguei em Cascalheira.

No dia 1° de Maio,

nós fizemos uma brincadeira.

Essa festa foi tão boa,

que durou a noite inteira!

Agora vou terminar 

fazendo minha narração:

quando chegar em Serra Nova

eu vou dar explicação

como fui nessa viagem,

se passei bem ou não.
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Eu já fiz meu verso,

agora vou terminar.

Se não estiver bem trovado

Vocês vão reparar.

Se tiver algum erro,

vocês vão me desculpar.

Quem quiser saber meu nome,

aqui nesse verso prova:

Silvino Ferreira Campos

representante de um setor 

do povo de Serra Nova!

 

A gente de Serra Nova

é uma grande população,

trabalhando todos unidos,

serviço em mutirão

trabalhando com coragem

sem medo de tubarão.

Silvino Ferreira Campos

(Alvorada, julho 1983)
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ALTO DA BOA VISTA
PRIMEIROS FESTEJOS

O ALTO DA BOA VISTA

destas vez foi a primeira

que celebrou bem unido

a festa da padroeira.

Chegou o povo da Suiá

e o povo da Bordon:

Também nós do patrimônio

e os amigos da região.

O Valeriano chegou

bem carregado de malas.

Será que vem de mudança?

Não é mais padre da estrada?

Todos porém foram vendo

que eram os filmes e a trouxa

pra fazer batizados

casórios... e outras coisas!

Todos mundo foi unido

e muito colaborou.

E o povo a primeira vez

os festejos celebrou!
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Procissão, Missas e bênção

foram feitos com agrado.

Três foram casamentos,

Trinta e cinco os batizados!

Até trezentos e cinquenta

e quatro mil apurados

foram por Raimunndo Silva

leiloeiro calejado

Bombril e outros por perto

mexendo por todo lado,

botando moral no trem

para nada dar errado.

A brincadeira animada, 

sem briga, nem discussão,

deu a festa por encerrada

na paz, no amor, na união.

A todos agradecemos 

a colaboração que nos deram.

MARIA, da BOA VISTA

 a todos, pro ano espera.



391

E nós, cá, já vamos indo

comprar telhas e pertences

pra construir a capela

começando do alicerce.

Foi pela primeira vez,

mas... o que é bom sempre cresce!

Autoria não mencionada

(Alvorada, julho de 1983)
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HOMENAGEM AO LAVRADOR

Deus Pai quando fez a terra,

entregou em nossas mãos.

Nunca ele fez diferença

da cor, da raça ou nação!

Não fez escravo ou senhor,

nem fez do trabalhador

limpa-bostas do patrão!

Por isso ele tem direito

de receber proteção,

de ter sua propria terra,

pisar no seu próprio chão.

Sendo pobre, ser honrrado,

instruído e respeitado

pelos grandes da Nação!

O trabalhador da roça

é um homem sofredor.

Vive lutando com a terra

com o tempo, o mato e o calor.

Trabalha como um coitado

ganha como aposentado

e ninguém lhe dá valor.



393

Em um predaço de terra

que dá pra abarcar com a mão,

planta tudo que precisa

pra sua alimentação.

Se vai vender um bocado,

não acha preço que pague

o custo da plantação.

Vive pobre, mal vestido

não tem direito ao saber.

Luta feito um condenado

para os filhos aprender.

Paga imposto sobre o pão,

a terra, o arroz e o feijão.

Paga caro pra sofrer!

Turma de catequese (Pontinópolis) 

(Alvorada, julho 1983)
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VERSOS - SERRA NOVA

Jesus Cristo veio à terra

perdoar nossos pecados.

Veio dar vista aos cegos

e tratar dos aleijados.

Quando voltou ao céu.

Ele deixou tudo curado!

Jesus desceu ao mundo

abrindo a Santa Missão.

Veio libertar seu povo

desta grande escravidão.

Era o povo mais sofrido

que estava nesta prisão.

Jesus liberta o povo

para melhorar sua vida.

Esta vida de escravos,

ela é muito oprimida.

Caminhar na esperança

de uma Terra Prometida.

Essa Terra Prometida

era onde Deus queria.

Lá onde mora Moisés

e o profeta Isaías.

Também mora o Abraão

e o prófeta Zacarias.
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Jesus Cristo veio à terra

para salvar o seu povo,

trazendo o Espírito santo

para formar um Mundo Novo.

Quem virer neste Mundo Novo

e nele quiser entrar,

assunte os mandamentos

que Jesus Cristo mandar!

Mas quando Jesus chegou

foi uma grande animação:

vendo seu povo unido,

fazendo reunião,

cantando bonitos hinos

que alegrava o coração.

Jesus é nosso pai

e também nosso irmão.

Ele defende os pobres,

onde haja união,

trazendo uma boa mente

para todos os cristãos!

O povo de hoje em dia

só tem atribulação.

Não vê os sacrificios

desta nossa região?

Cobram impostos demasiados

deixam o povo sem condição!
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O pobre vive oprimido,

que não esqueço jamais.

O presidente rouba dele

para as multinacionais.

E cada dia que passa,

As treitas aumentam mais!

Agora vamos terminar

fazendo nossa trovada,

seguindo nossa viagem 

numa bela caminhada,

comendo farinha de puba,

rapadura e mandioca assada!

Sr. Silvino, da Serra Nova 

(Alvorada, agosto de 1983, seção AQUI QUEM ESCRE-

VE É VOCÊ)
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JORNADA

Vamos estudar a Bíblia

no Antigo Testamento

quando o povo de Israel

faltou ao mandamento,

caíram numa prisão

aumentando o sofrimento.

Mudados para outra terra,

levados pra uma prisão,

mas Deus, Pai amoroso,

não despreza o que é seu.

Conseguiram se libertar

Com a força da União!

Até hoje continua

este velho cativeiro,

onde a parte mais fraca,

o povo não tem dinheiro,

aqueles que são mais fortes

fazem o povo prisioneiro.

O povo vive mudando,

andando pelas estradas.

Vive fazendo casa,

porém não possui morada!

Porque a parte mais forte

deixa a outra fracassada.
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Por todo lado que vai

a terra é dos tubarão.

Não pode tirar madeira,

nem fazer a plantação,

nem pescar, nem matar caça

que tem fiscalização.

Tanta terra devoluta,

tanta riqueza sem nome,

tanto homem trabalhador

vivendo a morrer de fome!

Na Bíblia Sagrada estudamos

que o povo sem Deus é nada.

Vamos aprender a lição

para a nossa Caminhada,

labutando todos juntos

pra acabar bem a jornada!

Zé das Trovas, Porto Alegre do Norte 

(Alvorada, setembro de 1983, seção AQUI QUEM ES-

CREVE É VOCÊ)
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QUINZE DIAS

Entre dois morros

e o calor gritante 

vejo o rio e as árvores

sempre verdejantes.

Na solidão dos dias

que demoram a passar,

sinto a saudade

meu peito apertar.

Sinto falta do seu olhar

sempre brilhante.

Dos seus beijoas singelos

e sempre ardentes.

A sua voz límpida,

clara como o dia,

a me dizer coisas

que a tempos não ouvia!

Jucimário P. Vieira

(Alvorada, setembro 1983, seção AQUI QUEM ESCRE-

VE É VOCÊ)
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RECADO DO NORDESTE

Todos nós estamos companhando o drama da Seca no 

Nordeste. Foram promovidas grandes campanhas. Dom 

Aloísio Lorcheider, arcebispo de Fortaleza, recusou-se a 

celebrar uma Missa de abertura da campanha “Nordeste 

Urgente” lançada pela T.V. Globo. Por que isso?

Neste poema, Zé Vicente, de Crateús mostra como o povo 

vê essa situação:24 

É com a alma sofrida

e o coração pesaroso

que vou gritar em poesia

o drama mais doloroso

do meu povo nordestino

retirante e peregrino

num país tão valoroso.

É duro, meu companheiro

cantar a dor em poesia

Só faço porque creio

que ainda vai vir o dia

da justiça e da razão

quando o povo do sertão

levantar-se em valentia!

24 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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Sinto uma grande vergonha 

e uma dor no meu peito

ao ver o nordeste inteiro

humilhado deste jeito

pobre estirando a mão

para o resto da nação

pedindo esmola e respeito.

Meu Deus, veja esta miséria 

abra os olhos do meu povo

Faça que a nossa esperança

não gore igualmente um ovo

Que a seca seja uma escola

pra gente ver com esmola

ninguém faz nordeste novo.

Já cantou Luiz Gonzaga

num verdadeiro baião

que punhado de esmola

“para um homem que é são

ou lhe mata de vergonha”

cria confusão medonha

“ou vicia o cidadão”.
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Em cinco anos de seca

o silêncio foi total

Parece até que o nordeste

não é mesmo nacional

Foi preciso que uma enchente

no sul, mexesse com gente

em campanha sem igual

As notícias que se espalham

sobre o nordeste dá medo

retratos de gente pobre

que de manhãzinha cedo

pega lagartixa e rato

e arranca raiz do mato

come sem pedir segredo.

Gente morrendo de fome

choro na televisão

abalam as damas mais ricas

dão um choque na nação

Parece até que é surpresa

séculos de fome e dureza

nas costas do meu sertão.



403

Cadê as promessas feitas

desde Dom Pedro Segundo?

o dinheiro sumido

aos olhos de todo mundo

Gente rica aproveitando

e aos pobres enganando

prometendo mundo e fundo

Vocês acham que essas coisas

Não é para revoltar?

Campanhas e mais campanhas

e a propaganda no ar?

O estudande e o doutor

mulher de governador

todo mundo a se mostrar? 

Desculpem se falo assim

me perdoem por caridade

pois eu sei que muita gente 

tem reta e boa vontade

Mas será que dessa forma

com remendo e com reforma

vem mudança de verdade?
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Todos foram avisados

pelos nossos cientistas

que cinco anos de seca

já estavam às nossas vistas

Por que é que só agora

vem esmola e gente chora?

Não é bom mudar de pista?

Muitos sabem o que fazer

Pra acabar com nossa fome

Mas os homens do poder

passando a eleição, se somem

e usam a nossa miséria,

a seca e coisa mais séria

pra terem dinheiro e nome.

Se tem político inocente

que não sabe o que fazer

pergunte ao povo reunido

e ele vai responder:

Por que o doutor não escuta

a voz do povo que luta 

só acredita em você?
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Nem precisa se abalar

pra visitar o sertão

pois o gasto é tão grande

que econsome um dinheirão!

Me lembro do presidente

veio com avião e gente

parecendo procissão.

Acredite em nossas cartas 

nos abaixo-assinados

confie em nossa palavra

e no povo organizado

em grupo e no Sindicato

pobre da rua e do mato

que o Nordeste será mudado.

É o jeito, por enquanto

estender a nossa mão 

e agradecer as ajudas

dadas de bom coração

Mas isto não nos consola

Chega de promessa e esmola

queremos justiça e chão!
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Trabalho e salário justo

é solução verdadeira

barragem e cacimbão público

é saída de primeira

Dinheiro administrado 

pelo povo organizado

é a mais correta maneira

e não venha me dizer

que esta idéia é avançada

e que a força do governo

possa ser ameaçada

faz tempo que diz izto

agora apenas eu insisto

que ela deva ser lembrada.

Faço um pedido aos poetas

ao jovem, ao trabalhador

às mulheres reunidas:

“Vamos gritar com fervor

por justiça e união

por terra, escola e feijão

O NORDESTE TEM VALOR”!

Zé Vicente, de Crateús, Ceará

(Alvorada, novembro de 1983)
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SOLO
(para o povo do Araguaia)

Mesmo que haja

outras mil metralhas

serão migalhas

a nos oprimir

Mesmo que se imponha

dodas mordaça

o dia da caça

haverá de vir

Ainda que de sangue

se suje a terra

teus filhos vivos

irão surgir

Mesmo que nos prendam 

ainda que nos matem

ainda assim voltaremos

e seremos milhões

e o sangue dos mortos

fertilizará o solo

para que todos os cultivem

Ricardo Goulart, de Porto Alegre-MT
(Alvorada, novembro 1983, seção AQUI QUEM ESCRE-
VE É VOCÊ)
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KARAJÁ QUER VIVER

Itxala fica no pé-do-morro

morro em nossa língua

é howmalo.

Itxala é minha aldeia

lá mora meu pai, minha mãe,

minha avó

Itxala é na beira do rio

tem jaburu, colhereiro e jandaia

como sei todo rio tem nome

vou dizer que ele é o Araguaia.

Itxala é o melhor lugar do mundo

lá não tem rico nem pobre

e ninguém é vagabundo.

Itxala é a famosa aldeia da Barra

da Barra do Tapirapé

da barra da vida

gente ser liberta

e não oprimida.
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Dez milhões de estrelas

nessa conta quem erra?

Tatu não sou formiga não

mas guardo bem a minha terra.

Dez trilhões de cachorras

todas elas no cio

pra ninguém eu nego

minha paixão é o rio.

Nesse instante eu desconfio:

onde é sua roça?

onde está seu gado rapaz?

Então eu lhe respondo:

Minha roça, meu gado é o rio.

Fim de papo amigo

nem mingau, nem sopa

papa-terra também não;

se você vier me perguntar

então qual é o problema?

o problema é a boca do leão.

Arrepare e veja:

o pulo do leão

sua boca quer o sangue

sua barriga a carne

mas se não existe respeito

como quer que eu não zangue?
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Uma flexa no coração do sol

sangue correndo no leito da terra

terra, corpo e cara de índio

canto triste mã-da-lua

tão triste quanto bêbado

no meio da rua.

Não era culpa do tempo

não era castigo do trovão

foi aí que eu pensei

se sou gente e tenho cabeça

comigo não pode o leão.

Lembrei de um grande rio

passando no meio do sertão

e tudo ficou assim diferente

como o milagre dos peixes

se mudando em pão.

Vixe! O que eu vi era alegria

bem no meio de um torrão

tinha branco, tinha negro

tinha índio e azulão

tinha amarelo, pintado e vermelho

parecia arco-íris em espelho.
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Disso tudo eu dou juramento

dessa gente vivendo em paz e união

porque eu vi e não posso negar;

Isso tudo o poera viu no sofrimento

e se viu, ta visto, não se pode duvidar

ou então é o fim do mundo

que a todos nós vem golpear.

Ujoema, aldeia Itxala Karajá da Barra do Tapirapé

(Alvorada, novembro de 1983)
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DIRETAS

Gente, é sobre essas coisas

que eu me ponho a pensar:

como é que pobre vive

com o desmantelo que está,

o sofrimento, a fome, a guerra.

E para quem vamos queixar?

O governo que aí está

não se incomoda com o povo.

É o que se escuta no rádio:

“Arrocha o cinto de novo”!

O pobre vive explorado,

apertado que só pinto no ovo!

Isso não vai consertar 

enquanto não se mudar

a turma que há 20 anos

está de cima a mandar.

Se não muda essa política,

a tendência é piorar.

Figueiredo e sua gente

- é coisa de admirar –

entra ministro e sai ministro 

e nada de melhorar.

Com os planos do Delfim

o Brasil vai emborcar.
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Vejam quem está na previdência:

Passarinho, famoso nobre 

que odeia e persegue a Igreja

que fica do lado do pobre.

Cuidado, aposentados,

ele vai tirar seu cobre!

Esse grupo oprime o povo

com todo tipo de pressão.

O povo não suporta mais

As pontadas do ferrão.

Com a carestia que está,

Não se pode viver não!

O que podemos fazer

- classe pobre na nação –

que pagamos o tributo

da má distribuição,

é unirmos uns aos outros

e fazer reclamação?

Vem aí essa tarefa

que precisamos lutar

pela eleição direta

que não querem liberar.

Se não escutarem o povo,

Muito pior vai ficar!
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A eleição indireta
não tem mais expediente.
Já teleramos demais
os abusos dessa gente.
Somos capazes e queremos

Escolher novo presidente.

Vamos votar num governo
com outra compreensão.
Que não faz as coisas sozinho
e consulta sempre a nação
para o povo assumir

e poder dar opinião.

Por isso, meus companheiros
vamos nos interessar.
Homen, mulher e juventude 
exigindo sem cessar
o direito que nos tomaram

de em todos os níveis votar.

Queremos votar pra prefeito,
deputado e senador 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
e também governador, 
pra ver se emcontramos 

alívio pra nossa dor!

Maria das Mercês (D. Lourinha), de São Félix do Araguaia
(Alvorada, janeiro de 1984)
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NÃO FICARÁ PEDRA SOBRE PEDRA 

Dona Maria do Livramento Moura é uma velhinha de 

88 anos. Animada e corajosa. Também poeta. Ela nos 

enviou estes versos, em que fala da região, das lutas do 

povo, do Brasil, da vida. A idade deu-lhe a sabedoria 

necessária para ver as coisas do lado certo. Ela mora em 

Goiânia. Obrigado, Dona Maria.25 

Jesus saindo do templo

para fora de dirigiu;

sentou-se numa pedra

e grande tristeza o atingiu:

a ruina de Jerusalém

diante de si Ele viu.

E com o coração magoado

Jesus com pesar exclamou:

“Jeruslém! Jerusalém!

não conheceste o tempo

em que Deus te visitou”

e com os olhos cheios de lágrimas

o divino mestre chorou.

25 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada. 
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E falou para os apóstolos

de tudo, e do fim do mundo

e o seu coração se encheu

de um pesar profundo,

da falta de amor em seu povo

e isto o feriu tão fundo.

E os apóstolos lhe perguntaram

quando tudo ia acontecer

e se toda aquela grandeza 

ía em fim desaparecer.

Disse Jesus, na verdade

um dia tudo vai acontecer.

Não ficará pedra sobre pedra

tudo vai se acabar

e quando vires tudo em guerra

o fim está pra chegar.

E assim está acontecendo

na mais completa desunião:

assaltos por toda parte

brigando irmão contra irmão,

ninguém quer mais obedercer

a santa religião.



417

Como estes donos de terra,

esses grandes fazendeiros,

acolhem em suas fazendas

os mais cruéis pistoleiros

matando sem piedade

os pobres irmãos posseiros.

Como estes pobres sacerdotes

que foram presos inocentes,

e estes pobres posseiros

castigados cruelmente

por pessoas sem consciência

foram condenados injustamente.

Estes padres franceses

que sofreram na prisão.

O tal Jarbas Passarinho

Pai cúmplice nesta questão

condenando os padres

os pobres e os posseiros

a uma injusta prisão.

Parece até que os homens

não tem mais coração

vendo tanta pobreza

não tem mais compreensão

que somos filhos de Deus

e de todos somos irmãos.
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O fim de tudo está próximo

e Jesus um dia descerá

na sua glória e poder

para os pobres libertar.

Este dia ninguém sabe

só Deus é sabedor

por isso peço a todos se unam 

na irmandade com amor

pedindo a Deus o perdão

para este mundo pecador.

E Jesus virá de verdade

rodeado de anjos gloriosos

acabar com a bagunça

destes grandes orgulhosos

que pensam que por ser ricos

são grandes e poderosos.

Mas como estão enganados!

Só existe um só Senhor

que domina o céu e a terra

Ele é Pai e criador.

Maria do Livramento Moura, de Goiânia 

(Alvorada, março de 1984, seção AQUI QUEM ESCRE-

VE É VOCÊ)
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Meu Deus, me dê pensamento

pra minha história contar

de um serviço que pegamos

para o lado da Suiá,

pois de tanto passar fome

pela estrada, com sono

a memória vai faltar!

Estava em Porto Alegre,

eu e meus companheiros

quando chegou um sujeito

oferecendo dinheiro

pra ir fazer mais ele

um serviço maneiro.

Nossa turma era bem nova

não tinha experiência

fomos logo aceitando

a oferta do moreno

e partimos nesse dia

num caminhão pequeno.
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Começamos a trabalhar

numa planta de capim.

Serviço daquela marca

eu nunca vi tão ruim.

Fui dizendo aos companheiros

aí nesse terreiro,

não trabalho nem pra mim!

Voltamos no outro dia,

fomos de pé pro Suiá

pegamos uma balsa velha

para o rio atravessar.

Foi aí que apareceram

uns caras pra nos cercar.

Ou pagava o que devia

ou tinha que voltar!

O nosso chefe de time

um sujeito muito bacana

para não ver nossa vida

sumir por aqueles canos

foi pegando a papelada

e por ali mesmo assinando.
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Atravessamos o rio

dando graças ao Salvador

por ter salvado nossa vida

das mãos daquele malfeitor.

Chegamos num barraco

de um paulista servidor,

serviço para nós,

na hora ele arrumou

Agora estamos esperando

o patrão dele chegar

para pegar os dinheiros

e para casa regressar,

prometendo a Deus do céu

nesse trecho não voltar!

João (peão) 

(Alvorada, maio de 1984, seção AQUI QUEM ESCREVE 

É VOCÊ)
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PONTE NOVA NO PORTO ALEGRE

Em Porto Alegre do Norte

o prefeito veio passear

e deixou uma ponte feita

para o povo navegar.

O prefeito é gente boa

e é grande autoridade

deixou uma ponte feita

bem no centro da cidade.

Quem quiser vai pela ponte

quem não quer vai no desvio.

o prefeito fez a ponte,

foi muito longe do rio.

O carro dele era bom,

mas o freio tava fraco;

numa volta que foi dar

escapoliu foi o buraco!

Tião Teimoso, Porto Alegre do Norte

(Alvorada, junho de 1984, seção AQUI QUEM ESCRE-

VE É VOCÊ)



423

ALTO DA BOA VISTA

Nestes versos pretendo

contar uns versos rimados

e também a história

de uma cidade falada

se chama: Alto da Boa Vista

nossa cidade estimada.

Dia 2 de fevereiro

ano de oitenta e um

cheguei no Alto Boa Vista

cidade muito comum

outra cidade igual a essa

não existe em lugar nenhum!

Tinha apenas dez casas

era muito interessante

De repente transformou-se

numa vila elegante

todo dia muda gente

pra essa cidade constante.

O que está faltando aqui

pra melhorar a Vila

é somente que o prefeito

tenha dó do pessoal

e também fazer um grupo

feito de bom material.
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Eu queria também

que o povo tivesse dó

fizesse uma reunião

porque o prefeito só

não consegue a vitória

de transformar numa glória

nossa cidade melhor.

Rogo também todo dia

com fé e palavra pura

que o Alto da Boa Vista

passe para a prefeitura

Assim talvez um dia

com fé na Virgem Maria

o pobre tenha alegria!

Do padre Valeriano

peço que não arrepare

mas aqui nessa cidade

há um grande atrapalho

porque está nos faltando

uma igreja e um vigário!

Então, todos, pessoal

tenham grande união

se juntem em uma casa

façam uma reunião

para poder libertar

a cidade e o sertão.
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Minha gente, me desculpa

Por meus versos mal rimados

porque é a primeira vez

e não tava preparada

e aqui termino lhes dando

o meu muito abrigada!

Maria Olinda Abreu Azevedo

(Alvorada, julho de 1984) 
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HOMENAGEM AO LAVRADOR

Eu inventei essa moda

com grande dedicação

a todo povo caboclo

lavrador lá no sertão!

Natos bravos brasileiros

esteio de nossa nação

que cultiva a terra bruta

para o produto da nação!

Morando em rancho de palha

nos brocotó do sertão

enfrentando o sol e a chuva

muitos passam oprimissão!

Mas com as graças de Deus

vão desbravando o sertão

todo mundo come e veste

do que eles plantam no chão!

Nestes versos tão singelos

pedimos de coração

aos nossos governadores

para olhar para o sertão!
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Natos bravos brasileiros

esteio de nossa nação

se não fosse lavrador

não teria tubarão!

A ti, meu irmão roceiro

vai a nossa saudação

Que Deus e Nossa Senhora

vos proteja com a benção!

Que nos dê a luz divina

pra nós ter bom coração

e pela distância vai

o nosso aperto de mão!

Letra e música do mineiro Antônio Reinaldo de Oliveira, 

conhecido como Meia Noite, sertão de Lago Grande

(Alvorada, julho de 1984)
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Meus caros companheiros,

peço que assuntem

essa minha narração:

Eu morava na cidade,

hoje moro no sertão;

com as coisas de mal a pior

vivo alegre, sem paixão!

Sei de gente por aí

vive sempre na pior

pensando que na cidade

é igual no seu paiol.

Quem tem seu dinheiro, compra

e quem não tem, fica só!

A peleja é sempre assim

nada vai melhorar.

Eu aqui no meu sertão

vivo sempre a cantar.

Companheiro, assunte aqui,

um conselho vou lhe dar:

se tem um pedacinho de terra

segure para trabalhar.

Não venda por favor

senão vai lhe apertar.
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As coisas estão muito caras

não dá mais pra se comprar.

cada um tendo sua roça

nada vai lhe faltar.

O óleo está muito caro,

o porco pode criar;

a gordura que a gente apura

não precisa de comprar.

O arroz de preço pior

para o agricultor comprar,

tendo a sua rocinha,

tem arroz até pra dar!

A farinha nem se diz,

porque tá de admirar.

Mas tendo sua roça,

a mandioca pode plantar.

Depois da batata grande

a massa pode torrar.

O feião de mil e quinhentos

plantando colhe também.

Com 20 metros em quadra,

não gasta nem um vintém.
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Pois vamos pensar bem

na coisa como ela é:

a vida está mudada,

pois então vamos trabalhar,

dar de comer a nossos filhos

pra não precisar comprar!

Por isso que sempre digo

que não saio do meu lugar,

com força e muita coragem

que Deus vai nos ajudar!

Não podemos acreditar

em promessa prometida.

Mas a gente espera sempre,

não podemos acreditar,

parados, sem trabalhar!

Dia 7 de novembro,

bem cedo, sem ser esperado,

chegou o senhor Incra

na região do povoado,

esse lugar chama Mutum

e outras regiões ao lado.
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Fazendo levantamento

das terras do agricultor

pegando todos os nomes

seguindo os morador

Sempre eles diziam

que voltavam no verão,

pra fazer as medições

entregando tudo na mão.

Mesmo assim muita gente

fica alegre e contente

esperando a promessa

garantida de repente

Por aqui vou terminando.

Me desculpe, companheiro,

esses versos que eu fiz

sentado aqui em meu terreiro.

Zé maria, Porto Alegre do Norte

(Alvorada, setembro de 1984, seção AQUI QUEM ES-

CREVE É VOCÊ)
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Meu eleitor me desculpe

mas agora vou falar.

É sobre o nosso governo

que vem nos aperrear

Ele dá terra a quem não precisa,

pra quem precisa, não quer dar!

Digo é com consciência

Também posso provar.

Ele dá é pros tubarão

que não tem precisão de plantar.

E pros coitados dos roceiros

ele passa a sonegar!

Parece que ele não come

ou não tem propriedade...?

Pois tudo que roceiro planta

vai comido é na cidade.

E ele nega um pedaço de chão

pra quem tem necessidade!

Meus amigos, vejam bem,

pois a volta está crua:

se o pobre entra e mata

fazendeiro bota na rua.

Sem dúvida é pra morrer de fome

e a família é pra andar na rua!
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Porque o salário é pouco

não dá nem pra ele viver

Veja: pra sustentar a família

do comer, calçar, vestir e beber.

Desse jeito a pobreza

sem remissão vai morrer!

Parece que o governo quer

que a pobreza vai roubar,

pra ele mandar matar todos

e depois se enforcar.

Porque não tem quem planta roça

com o que ele vai se alimentar?

O pobre entra na mata

com vontade de trabalhar.

Derruba a sua rocinha

com desejo de plantar.

Logo chega o fazendeiro

e manda a polícia espancar!

O INCRA está aí mesmo

mas nada de resolver

Vive enganando a população

e pros fazendeiros a dizer:

“Bota a polícia nos cabras

e “faz eles correr!”
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Meus amigos, nesta situação

não há quem possa viver.

Sem terra para plantar

ninguém tem o que comer.

Desse jeito a pobreza

não tem condições de viver!

Eleitor, vou terminar

tratando dos tubarão,

panela do PDS

parece mesmo que é o cão!

É quem traz todos tormentos

para o nosso amado sertão!

 

De um leitor de Porto Alegre do Norte

(Alvorada, outubro de 1984, seção AQUI QUEM ES-

CREVE É VOCÊ)
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INAUGURAÇÃO DA IGREJA

A comunidade de Serra Nova está convidando a todos 

os companheiros de nossa região para a inauguração de 

sua Igreja, no dia 8 de dezembro de 1984.26

Deus salve a Igreja Nova

nova casa de oração

Nossa Senhora dos Posseiros

Fortaleça nossa união

Deus salve a Igreja Nova

feita de tijolo e madeira

Deus guarde a nossa comunidade

feita de fé verdadeira

Deus salve a Igreja Nova

Deus salve este cruzeiro

nele padeceu Jesus

nosso Senhor verdadeiro

Deus salve a Igreja Nova

feita de material

pedimos a Nossa Senhora

para sermos sempre igual.

Silvino Ferreira Campos e Antônio Ferreira de Carvalho
(Alvorada, novembro de 1984)

26 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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O MUTIRÃO DOS BICHOS

Encontrei com o Papavento

O Calango mais o Sapo

Que iam pro mutirão

Duma festa do Macaco .

Fazer um alqueire de roça

Lá na ponta do Ressaco

Na fazenda do Orélo

Lá na Mata do Buraco.

Adiante topei o Macaco

Amuntado numa Mula

Lenço preto no pescoço

Trinta e oito na cintura

Puxando uma Égua magra

Carregada de matula.

Ele conhecia o mato

E não sabia da altura.

Adiante topei o Calango

A Raposa e a Cotia

Estavam ali esbabacados

Sem saber o que fazia

Estavam fazendo pandeiro

Do fundo de uma bacia

Estavam fazendo hora

Pra chegar na Rancharia.
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Topei com o Tatu

Lá no limpo do terreiro

Ele veio no mutirão

esse era o cabeceiro.

Chegou na festa gritando:

- Amola a foice ligeiro!

O Macaco arrespondeu:

- Vem tomar café primeiro!

O Bandeira foi pro machado

Foi fazer uma picaria.

Atravessou uma peroba

Por cima da Rancharia:

O pau caiu no jirau

E quebrou toda a vasilha.

Se não fosse um poçoo d’água

Tinha matado a Gia.

Na hora da Catira

Eles chamaram o Jacaré.

Ele não tinha chapéu.

Foi na festa de boné.

Tinha sido reservista

Veio a pouco do quartel.

Foi na festa muito inchado

E bancando o coronel.
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Agora o Lobo foi pra viola

A onça foi pra Orela

O Coelho ficou na porta

Botando sentido nela.

Uma mão tava na chave

E a outra na tramela:

Os Bichos ganharam o mato

Quando o Lobo abriu a goela!

Autoria não mencionada 

(Alvorada, novembro de 1984, seção AQUI QUEM ES-

CREVE É VOCÊ)
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OS COVARDES DA NOITE

No dia 8 de julho

ocorreu um grande terror

na Vila de Porto Alegre

na casa dos meus amigos

ardeu de tanto calor

foi um crime que nasceu

das mãos do perseguidor

A casa queimada era

da Fernanda e do Cascão

o crime foi só pra eles?

Me responda: sim ou não

foi contra todos aqueles

que lutam pelos irmãos.

Quando a gente esmorece

é que vem outra emboscada

o povo da região

deu uma resposta arretada

e em vários mutirão

a casa foi levantada.
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Comemorando a vitória

que tubarão não engole

teve um festão de assombrá

nego bebeu e ficou mole

o forró só parou mesmo

depois que rasgou o fole.

Autoria não mencionada 

(Alvorada, dezembro de 1984, seção AQUI QUEM ES-

CREVE É VOCÊ)
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A VIDA DO GARIMPEIRO

Amigos de Mato Grosso

Até mulheres e meninos

Mancebos e anciãos,

Venham curtir meu destino

Sobre o garimpo do Peixoto

que me vejo em desatino!

A vida do garimpeiro

Precisa ter paciência

As condições do garimpo

Faz-me encurtar a existência

Além de enciumar o cascalho

Ainda tem outras consequências

Bem meu pai me dizia:

Meu filho, deixe de ilusão,

Não te iluda, meu filho

Com o que está dentro do chão

Quem procura o que não guarda,

Não pode ter profissão!

Como estou arrependido

Motivado de desgosto.

Formiga morde meus pés

Mosquito chupa meu rosto

Até os insetos no garimpo

me deixaram descomposto!
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Deixei minha pátria natal

pensando ser rapaz moço

Vim conhecer os garimpos

No estado de Mato Grosso

Porque a Serra Pelada

Tinha uma fama colosso!

Este garimpo do Sinope

Ilude a humanidade

Quem chegou nele pobre

Ele pôs em liberdade

mas nem todos deram sorte

de gozar felicidade!

Fama de garimpo rico

Trouxe muita gente nobre

Alguns são felizardos

De arranjar algum cobre

Mas a maior parte do entes

Vivem miseráveis e pobres!

Gozei muito no garimpo

No lugar onde eu residia

Vivia em liberdade

A sorte me protegia

Estava perto dos meus pais

Que podia ver todo dia!
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Hoje eu vivo em condições

De não poder suportar

Nem roupa para vestir

Nem dinheiro pra voltar

Já está me faltando

Coragem pra trabalhar

Isto é sina ou sorte

Que o homem tem que cumprir

A indigência me obriga

Não furtar, porém, pedir

Mas a regra deste mundo

É uns chorar, outros sorrir

Jamais canso de falar

Sobre o meu sofrimento

Pois me vejo ao desamparo

Como areia no vento

Além de perder os meus tempos

Desperdiçar meu talento

Litros de suor derramo

Trabalhando em diligência

Pra pegar uma grana de ouro

Já perdi a paciência

Se o garimpo é futuro

Eu não faço independência
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Lembro-me e hei de lembrar

Da minha terra bendita

Meu viver na Itaituba

Contando ninguém acredita

Até o próprio cigarro

Não tem quem me facilita

Minha vida no garimpo

Já parece mentira

Jogo pedra como louco

Faço cinto de embira

Carrego surrão nas costas

Que o povo todo admira

(Continua no próximo)27

     

Sr. Minervino Pinto, de Santo Antônio do Rio das Mortes

(Alvorada, janeiro/fevereiro de 1985, seção AQUI 

QUEM ESCREVE É VOCÊ)

27 Mensagem ao final do poema. No entanto, não há continuação deste 
poema nas próximas edições do jornal Alvorada. 
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NÃO É MOLE FAZER JORNAL

Se a letra é miúda, não pode ler

Se a letra é graúda, quase não se tem o que ler

Se trata de política é intrometido

Se não trata, é ruim e está por fora

Se é caro, explora

Se é barato, não presta

Se chega em tempo, apenas cumpriu a obrigação

Se chega atrasado, recebe reclamações

Se manda cobrar, é um chato

Se não manda, não pagam

Se comete erros, é escrito por analfabetos

Se usa linguagem profunda, é esnobe, metido a sabido

Se usa ortografia vulgar, não tem qualidade

Se abrange algum assunto sobre ciências, é metido a 

      [intelectual

Se escreve de eito comum, não tem qualidade

 

Autoria não mencionada

(Alvorada, janeiro/fevereiro de 1985)
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DE CUMBUCA DE TEMPERO A JACÁ 
SEM FUNDO

Meus caros irmãos,

cuidado com o partido

de cima pra baixo,

senão vocês se relaxa.

Eu comparo esse partido

com nossa mocidade:

quando somos novos,

é meu bem, meu cheiro,

minha cumbuca de tempero,

minha cama, meu travesseiro,

minha farinha de madioca,

meu beiju de tapioca,

meu doce de côco.

Quando ficamos velhos,

é um entriato abusado,

é um jacá sem fundo,

é uma rede furada,

é um chiqueiro,

é um porco,

e só termina entrar no soco.

Raimundo Pires Bezerra (Mundico), da Fazenda 

Alagoas, Ilha do Bananal

(Alvorada, maio/junho de 1985)
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BENÇÃO DE SÃO FRANCISCO A FREI 
LEONARDO BOFF

No dia 27 de abril de 1985, por ordem do Vaticano, Frei 

LEONARDO BOFF, padre franciscano e teólogo da Li-

bertação, foi proibido de falar em público, durante 18 

meses, seja em sermões, conferências, entrevistas ou de-

bates, nem publicar artigos. 

O teólogo foi punido por defender a Teologia da Liber-

tação (Sobre Teologia da Libertação, veja “Recado de 

Nosso Bispo”, ALVORADA, outubro-84). 

São palavras suas “Como cristão e franciscano, sou a 

favor das liberdades, do direito da religião e da nobre 

luta pela justiça em direção a uma sociedade nova”. Em 

outro momento disse ainda: “Numa situação de opressão 

como a nossa, a missão da Igreja deve ser, sem equívocos, 

libertadora”. 

Com o poema abaixo, ALVORADA quer mostrar-se 

solidário com nosso irmão e pede ao povo das Terras 

do Araguaia, que reze para que o Evangelho penetre de 

verdade nos nossos corações28.

Que diria meu compadre São Francisco a seu filho 

Leonardo Boff nesta hora de provação?

28 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada. 
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- Irmão Leonardo,

teólogo da Graça Libertadora

pelo desígnio do Pai:

mesmo não sendo muito conforme com o Evangelho 

        [da Liberdade dos filhos de Deus

esta maneira vaticana de tratar os irmãos na fé,

tu, irmão Leonardo,

em memória e seguimento de nosso Senhor e 

           [Libertados Jesus Cristo

que se fez obediente até à morte e morte de cruz,

obedece com humor de irmão menor do Reino.

Sê, por uns dias, em fecunda sementeira,

teólogo do silêncio do Verbo.

Partilha em profundidade o mistério dos Pobres,

que não têm voz na Sociedade nem na Igreja.

Teu livro, tão temido, agora revestiu-se de mais 

           [próximas razões.

Escuta, em silêncio maior,

o grito dos oprimidos que brota deste Continente da 

             [morte e da esperança

e o canto novo que já rompe das aldeias, dos campos 

             [e das cidades.

A mulher, quando já deu à luz, esquece as dores que 

        [sentiu no parto,

feliz por ter entregado um novo filho ao Povo.

A noite vai passando

e o dia de aproxima.
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Aponta, nesta vigília, as vestes da nova luz.

O vento livre do mar de Tiberíades 

e as aves evangelizadoras do monte das 

        [Bem-aventuranças

invadirão, para alegria dos Pobres,

todo o âmbito da Igreja de nosso Salvador Jesus.

Paz e Bem, irmão Leonardo!

Toda a irmandade te acompanha,

na oração da fé,

com as serestas impacientes da esperança

e na rebelde fidelidade dos adultos corresponsáveis 

             [pelo Reino de Deus.

Profeta escolhido de tantas palavras luminosas,

sê, por um pouco de tempo, profecia calada...

... e o teu coração experimentará a perfeita alegria.

Para a glória do Pai que nos criou livres,

na Páscoa do Filho que com o seu sangue nos libertou  

       [de todo cativeiro

e na consolação do Espirito Santo que é o selo vivo da 

       [nossa Liberdade.

Amém, aleluia! 

Pedro Casaldáliga, 9 de maio de 1985

(Alvorada, maio/junho de 1985)
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“Pai Deus onipotente

dono de céus e terra,

hoje te pede Nicarágua

a paz do mundo inteiro

Os pastores de tua igreja

hoje se sentem obrigados,

há oração e há jejum

pela paz de Nicarágua

Que a agressão se derreta

como a cera no fogo,

e a oração dos fieis

como insenso suba ao céu.

Talvez hoje conheceremos

a bala da oração,

serve de rifle e espada

e sem nenhuma exploração.

A bala é a fé do homem

quando chega do coração

a oração é a explosão

quando chega até o Senhor.
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Vamos, vamos, vamos todos

mortos e ressuscitados

formar os esquadrões

com Jesus sacramentado.

A trincheira o Pai Nosso

a metralhadora ave Maria,

repitamos noite e dia

Viva Jesus Maria

Renda-se o imperialismo

inveja, ódio e rancor

e que se apegue o furor

do inferno e do traidor.

De uma comadre velha, de um bairro de Manágua

(Alvorada, setembro/outubro de 1985)
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O PINTO QUE SAI DO OVO OU DE 
COMO SE FAZ A LEI MAIOR

Há muito se vem falando

pelos cantos do Brasil

de direitos, liberdades

de tudo que já se viu

e se vem anunciando

que tudo está mudado

nesta terra varonil.

Prá falar de liberdade

para a Pátria e a Nação

não podemos esquecer

de fazer uma menção

à grande necessidade

do campo e da cidade

de nova legislação.

Prá que se tenha liberdade

de viver dignamente

é bom se anunciar

bem alto prá toda gente

que a Lei traz a verdade

mas a força da unidade

faz o direito da gente.
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E por falar em direito

chegamos ao nosso tema

de como resolveremos

o nosso grande dilema

faremos um grande pleito

pela força do direito 

venceremos o problema.

Este pleito tem um nome

que a história consagrou

seu nome é CONSTITUINTE

o povo inglês batizou

um nome sem sobrenome

não pode vencer a fome

se na luta não ingressou.

CONSTITUINTE DE LUTA

temos de assim batizar

a grande convocação

que em breve vai começar

será uma grande disputa

do pobre e rico na luta

veremos quem vai ganhar,
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Desta luta o objetivo

é uma LEI SUPERIOR

é uma CONSTITUIÇÃO

nova e de muito valor

e o trabalhador ativo

precisa estar muito vivo

prá conversar do doutor.

Nisto não há novidade

não há muito aqui de novo

que uma CONSTITUIÇÃO

é pinto que sai do ovo

é uma necessidade

de expressar a vontade

política de um povo

Mas o povo é todo mundo

trabalhador e patrão

e quando se junta tudo

ocorre um grande azarão

trabalhador fica mudo

o patrão mandando em tudo:

morreu CONSTITUIÇÃO.
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Prá que isto não ocorra

quando tudo for juntado

representantes autênticos

trabalhador deputado

tem que puxar a gangorra

pro lado que o povo corra

para não ser tapeado.

Ao lado de tudo isso

temos aqui que avisar

que por mais que se consiga

quase nada vai mudar

se depois de tudo visto

não se tiver já previsto

como se garantirá.

Que o direito do pobre

trabalhador brasileiro

não seja engabelado

pelo rico e o grileiro

por mais que a gente cobre

na hora de ver o cobre

o do rico vem primeiro.



456

Por isso queremos ver

muita organização 

no campo e na cidade 

pra que a CONSTITUIÇÃO

venha mesmo prá valer

já é hora do poder ter

um pouco de decisão.

Do Suplemento “Caderno do CEAS” nº 34 

(Alvorada, setembro/outubro de 1985)
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Acaba de sair o disco “E o Verbo se fez índio...” com le-

tra de nosso Bispo Pedro e música de Martin Coplas, o 

mesmo da Missa Terra Sem Males.

Como mensagem de Natal, publicamos aqui algumas 

das músicas, para que nossas comunidades possam refle-

tir melhor o sentido do natal em nossa vida, principal-

mente no nosso compromisso com nossos irmãos índios 

que clamam “aos quatro cantos do país”.29

O VERBO SE FAZ ÍNDIO

O Verbo se faz carne

O Verbo se faz pobre

O Verbo se faz índio

Feito gente humana

Vem aos que são seus

Nasce na choupana

O verbo de Deus

Sem vez e sem voz

De aparência pouca

Planta entre nós

A sua maloca

Na aldeia global

E é o Emmanuel

29 Texto que acompanha a letra de duas músicas: “O Verbo se faz índio” e 
“Pai Nosso Tupã... Nós viveremos” no jornal Alvorada.



458

E é sempre Natal

(Sem Papai Noel

Sem lucros da fome)

Deus é feito homem

e entra em nossa História

Põe o Amor em jogo

Toda sua glória

Cai em nosso fogo Cruzado

De vida e pecado

De morte e vitória.

Pedro Casaldáliga

(Alvorada, novembro/dezembro de 1985)
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PAI NOSSO TUPÃ... NÓS VIVEREMOS

Pai nosso, Tupã

taba Nazaré

índio pai José

Maria cunhã

hoje e amanhã 

lavram a madeira

pulem o destino

plantam macaxeira

cuidam do menino

Menino Jesus

índia vocação

hoje de manhã

sempre crescerá

de Herodes à Cruz

e à Ressureição.

“Entretanto não puderam nos eliminar!

Nem nos fazer esquecer o que somos,

porque somos a cultura da terra e do céu,

somos de uma ascendência milenar e somos

milhões, e mesmo que nosso universo

inteiro seja destruído, nós viveremos

por mais tempo que o império da morte!

Nós viveremos.”

Pedro Casaldáliga

(Alvorada, novembro/dezembro de 1985)
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ETA, REFORMA AGRÁRIA!

“Agora que eu vou falar

A respeito deste mês

De um curso que tivemos

Com o Paulo e a Inez

Falando da Reforma Agrária,

Explicando pra vocês.

Essa tal de Reforma Agrária

Ela é muito falada

Pelo jeito que estou vendo 

Ela está engavetada

Pois tem mais de 30 anos

E nunca foi executada.

Com este curso que tivemos

Já fui quase desanimando.

Pra ela ser terminada

Ainda tem mais quinze anos

A cada dia que passa

As coisas vão piorando.
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Agora vamos falar

Deste nosso Sindicato

É um órgão muito honrado

Espero que o povo sem terra

Pelo INCRA seja colocado

Nessas terras devolutas

Que os grandes têm grilado 

Por aí tem companheiros

que é preciso criticar

Quando ele ganha a terra

Depois vai negociar

Não pensa que amanhã

Ele precisa trabalhar.

O pobre trabalhador

Que vive de pé no chão

com o machado nas costas

A foice e o matulão

Sem saber onde trabalhar

Pois não tem colocação

Ouvimos falar pelo rádio

Notícias de animação

Que o nosso presidente 

vai abaixar a inflação

e os grandes comerciantes

vão sofrer do coração.
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Uma notícia como esta

O pobre fica animado

Mercadoria, agora

O preço está congelado

E o dinheiro de cruzeiro

Vai passar para cruzado.

Esse é o derradeiro verso

Vou fazer ponto final 

Tudo aquilo que compramos

procurar nota fiscal

Pois a trama não é só daqui

Isso é muito geral.

A dupla dessas trovas

Somos dois companheiros

Um se chama interesse

E o outro, interesseiro.

Seu Salvino, lavrador da Serra Nova

(Alvorada, março/abril de 1986)
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LEVANTA JOSIMO, É OUTRO TEMPO 
AGORA

Eram doze horas

   em todos os relógios do povo.

O inimigo desta vez não erraria o alvo.

   Teu grito de sal

        e de mistério

incomodava como as árvores no meio do caminho.

Nos olhares seminus dos pobres o teu destino definido

a carne

   frágil como os astros

tatuada pela mão de Deus no fogo do sertão

  não mais te pertencia.

Eram 12 horas

         em todos os relógios do povo.

A terra guardava no seu ventre

o segredo da vida e da morte nas sementes

        preparada

esperava teu sengue negro como adubo

impossível esconder agora a violência do fruto.
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   Incontrolável
o Tocantins invade as margens
não é mais o tempo de segurar o grito.
   Lavradores
com estrelas na garganta e foice nas entranhas

decepam séculos.

Agora não é mais a hora de Brasília

o povo fará justiça para sempre.

Eram 12 horas

        em todos os relógios do povo

e tu ressuscitavas.

              Josimo

levanta os olhos renascido

e deixa que o prazer tome conta de teu corpo

  é outro tempo agora

  sem cercas

  sem polícia

  sem incêndios na noite alucinante

  a morte foi abortada no seu ventre.

Repartida 

  a terra se enche de arrozais

  os lavradores planejam seus destinos

  o poder nas mãos de todos

  sem algemas

   a vida virou festa e poesia,

    Páscoa!
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Levanta os olhos,

       Josimo

vamos celebrar tanta alegria no samba e com cachaça

       sem camisa

       o corpo nu

para não esquecer as cicatrizes das feridas no seu peito.

Foi preciso derramar o sangue para adiantar a aurora

       e ver este dia amanhecendo.

Paulo Gabriel

(Alvorada, maio/junho 1986)
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O grupo ARRAIA de São Félix organizou no mês de 

julho o primeiro FESTIVAL DE POESIA. O objetivo era 

incentivar a leitura e o interesse por escrever.

Ficaram em primeiro e segundo lugar os poemas “MU-

LHER” de Roberto de França e “MANCHAS” de Jair 

Junior. [...] alguns trechos dos mesmos:30 

MULHER

Teu corpo dourado de mel

 no meu sonho gosto de ceia

  nos lábios desejo do corpo

          no corpo a malícia, mulher.

   No teu ventre a semente da vida

      na vida o sabor de poder procriar

     e ser.

Roberto de França 

(Alvorada, julho/agosto de 1986)

30 Texto que acompanha os poemas no jornal Alvorada.
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MANCHAS

Seria melhor se o tempo

vento ou seja lá o que for e vier

não seja tão cruel como aqueles

que por aqui passaram

carregando nos seus ombros estrelas

e deixando pelo chão

manchas de sangue e de vida

que na ida não chegou.

Sem querer opinar

sem sequer dançar seu canto de liberdade.

Um dia outras danças ou cantos ainda virão.

Jair Junior 

(Alvorada, julho/agosto de 1986)
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As mãos do Pai amparam o caminho.

E o espírito sela a Caminhada,

com as asas abertas, Paz adentro.

Jesus, com as feridas de Testemunha fiel,

rompe a marcha,

   Primeiro dos nascidos

da morte vitoriosa.

E sua mão cancela a vigência das trevas.

No rosto d’Ele, o rosto cotidiano do povo

Junto d’Ele, colegas de combate,

João Bosco, Margarida,

Rodolfo, Gringo, Tião,

Josimo, Chico, Santo,

    ... tantos, tantas!

São Romero celebra Eucaristia no altar do Continente,

com a estola dos maias redivivos.

Marçal empunha o milho, pão nosso da Ameríndia.

As ferramentas gritam a força do trabalho organizado,

o fraterno poder das mãos unidas.

Por detrás da cadeia, derrubada

a golpes de teimosa rebeldia,

vinga a aurora do Reino.

E as cercas da cobiça se retorcem,

cortadas pela marcha justiceira.
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Ainda há torturados nas masmorras da noite.

Há desaparecidos, nos cúmplices silêncios.

Inutilmente, Império, Inutilmente!

Nossos caídos tombam

com a flor da esperança nas mãos ressuscitadas.

Nossos mortos caminham

arrastando consigo a História Nova.

Contra os berros da morte,

as palavras da vida:

 Terra! Libertação!

- canto coral de nossa Caminhada.

Nuvem de testemunhas nos protege a coragem.

Nós somos testemunhas de testemunhas,

 somos

herdeiros de seu sangue.

Com eles caminhamos, libertando o futuro.

Por Ele caminhamos, Horizonte e Caminho.

Filhos da mesma Graça, nascidos de igual Morte,

memória d’Ele e deles,

celebramos a Páscoa!

Pedro Casaldáliga

(Alvorada, setembro/outubro de 1986)
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SANTO DIAS
São Paulo, 8 de outubro de 1986

“...na alvorada que nasce impassível 

o sol nos encontre na estrada”

L.A Passos

É para essa alvorada 

Que queremos caminhar com vocês!

É para essa alvorada

Que nos guia a MEMORIA de nosso mártir SANTOS 
              [DIAS

É para essa alvorada

Que nos guia a MEMÓRIA tornada única

De todos os mortos do povo.

Mas não nos iludimos
Essa alvorada não está presente
Não caminhamos nela
Enquanto nossos pés pisarem o vermelho barro
Do sangue dos que tombam
Não caminhamos nela
Enquanto de todos os lados
Vezes mentirosas insistirem em nos mostrar
um sol inexistente 
Não caminhamos nela

Enquanto milhões de armadilhas nos espreitam

E milhões de setas indicam falsos caminhos do Reino.
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Não nos iludamos

A alvorada, sonhos de que morreram nos mártires

Não é esta a nebulosa e morna

Semi-trevas

Não é este anoitecer

Disfarçado de quase manhã

Não é esse engodo ludibriante

Que nos querem impingir.

A alvorada

Esta na qual o sol nos encontrará

Permanece sonho

E como sonho nos previne

De todas as insidiosas falsificações.

Choremos nossos mortos

Eles querem nossas lágrimas de dor

E sejamos fiéis ao sonho

Para que um dia

Nem nós

Nem eles

Precisem mais chorar.

Comitê Santo Dias, São Paulo

(Alvorada, novembro/dezembro de 1986)
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O SABIÁ

O sabiá veio de novo

trazer coisas do sertão

visitar a ALVORADA

o povo da redação

Ele falou ao povo

com o tempo vou avisar

vai surgir onça pintada

quase por todo lugar

A carreira vai ser certa

a onça vai atrevar

aproveite, companheiro

de pé, firme em seu lugar

depois da bicha no pau

os cachorros vão brigar.

Tudo isso vai ser dano

não sei que vantagem tem

cachorro contra cachorro

não alcança parabéns

até mesmo os caçadores

estão brigando também.
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Oh, Deus, querido pai

acaba com tanta briga

nos traga santa união

carrega as armas bravas

de assassinos e ladrão!

Tira os comprador de posse

que compram com ambição

também os vendedores

que vendem sem precisão

a justiça negativa

que usa de traição!

O Sabiá pergunta

se ALVORADA já sabe

que a roça é no aberto

a criação é fechada

ou a vaca solta o leite

que a carne caiu no espeto

no mutirão do roçado!

Já na segunda pergunta

o sabiá quer certeza:

se a justiça protege

a vida e a natureza

boca franca está aqui

acabou nossas belezas!
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Por ordem do sabiá

assina seu Pelejão

da fazenda Tartaruga

na ilha do Rio São João

aceite abraço apertado

e sincero aperto de mão.

Autoria não mencionada

(Alvorada, novembro/dezembro de 1986)
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CEB’S

CEB’s reúne gente

por este Brasil inteiro

reúne de outras terras

que pertencem aos estrangeiros

procurando uma terra nova

para nossos companheiros

CEB’s é uma base

de nossa reunião

para os pobres adquirir

um pedacinho de chão

que a terra está segura

nas unhas do tubarão

CEB’s observou

aqui vai acontecer

tem uns morrendo de fome

e outros de tanto comer

se você ainda não viu

repare que você vai ver

CEB’s é uma união

do povo trabalhador

procuram a terra e paz

sossego pros morador

trabalhamos com coragem

e fé em nosso Senhor
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Novo céu e nova terra

é que Jesus vai nos dar

porque os latifundiários

não deixam os pobres morar

mas Jesus é poderoso

isto vai se acabar

O que é comunidade?

É um grupo que juntou

pra procurar terra e paz

e sossego pros morador

unidos como irmãos

é que Jesus nos ensinou 

Compadre, o que é a base?

É princípio de união

para os pobre procurar

um pedacinho de chão

temos que enfrentar unidos

todos como irmãos.

Meus irmãos, vamos pensar

na vida dos brasileiros

que 90% do povo

não tem terra nem dinheiro

enquanto os 10 por cento

possuem o Brasil inteiro
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Ajude os pobres a viver

é um favor que eu lhe peço

uns querem terra pra plantar 

e outros para comércio

pelo jeito que estou vendo 

o mundo está aos avessos

Nós devemos reunir

todos nós e a Nação

como ensinou João Paulo

quando fez a pregação

procuramos uma terra nova

TERRA DE DEUS, TERRA DE IRMÃO

Um morador de Porto Alegre, MT

(Alvorada, novembro/dezembro de 1986)
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CANTO FINAL POR ZÉ RODRIGUES

José Rodrigues estará sempre presente na memória do 

povo. Seu papel foi muito importante na história da luta 

pela terra, especialmente em Santo Antônio do Rio das 

Mortes, onde deixou muita saudade. Sua morte ocorreu 

no dia 14 de abril de 87, quando viajava no barco da 

comunidade. 

ALVORADA presta-lhe homenagem através do poema 

de Paulo Gabriel:31

Houve um tempo de pavor

       e exílio

em Santo Antônio do Rio das Mortes.

Descia o medo inevitável

como desce a sombra última algemada.

Ali a cerca

 da “MARRUÁ” assassina

 o latifúndio genocida

 e os “Abdalla” derramando o sangue entre as águas.

O sertão porém

   tecia segredos 

   no silêncio das horas

homens como açudes

ipês amarelos selvagens na beleza.

31 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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Liberava a luta Zé Rodrigues

        a impassível teimosia.

Desafiando a morte

invadiu o espaço do inimigo

conspirou na vertigem do grito

       socializou esperança.

Instinto de justiça

e aquela sabedoria infinita que nasce no corpo dos 

      [pobres.

Natural como as pedras

ignorou argumentos da “legalidade” absurdo

      e avançou

     sem pressa

        chegou sempre onde quis chegar.

Firmeza absoluta

   insubornável 

   o sabiam os “Abdalla”

   as paredes e os meninos

   o INCRA e a polícia

   os companheiros.

Repousa em seu olhar a solidão primeira

na fé total dos simples
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faro animal da liberdade

digno como um patriarca primitivo.

Cometeu erros

como todos aqueles que intuem o futuro

           mas não traiu o sonho.

Tem homens que morrem no combate e são heróis 

morreu Zé Rodrigues no barco “DIVINO PAI 

       [ETERNO”

às 3h da manha no Rio das Mortes

caminho da terra que ajudara a conquistar.

    Deixou dito

quero que me enterrem nu sobre a terra

amor primeiro

pra nascer definitivo

eu quero ser terra.

Este poema é um dever

memória de um homem rude e puro que guiou seu 

           [povo

    flor do sertão

    cactus que resiste.

Paulo Gabriel

(Alvorada, maio/junho 1987)
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PASSEIO BONITO

Minha gente eu só faço versos

quando estou realmente feliz

eu agora só quero falar

de um passeio bonito que eu fiz

Vendo rios matas e montanhas

num pedaço desde Brasil colosso

tudo que vi só poderia ser

no querido chão do Mato Grosso

Já ouvi de poetas famosos

onde toda beleza desmaia

esta beleza agora eu conheço

é o famoso Rio Araguaia

Mato Grosso do índio Xavante

do caboclo e do boiadeiro

do cantar da siriema

e também do garimpeiro

Para falar de tantas belezas

teria que ser um grande poeta

pois não cabe nem mesmo em um livro

as belezas de grandes florestas
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De você não vou despedir 

como amigo eu quero falar

brevemente voltarei aqui

e de novo em seu chão pisar

Obrigado meu Mato Grosso

e lhe digo que valeu a pena

só por ver o seu Rio Araguaia

com suas águas que correm serena

Quisera eu ser poeta

para falar deste povo gentil

que habita o chão de Mato Grosso

pedaço do meu Brasil

Antônio de Oliveira Faleiros

(Alvorada, setembro/outubro 1987)
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VERSOS DO RAPAZ SOLTEIRO

- Rapaziada faça um bom procedimento 

Pra ver se o pai das moças

lhe fala algum casamento

pode ficar alegre e satisfeito

pra cumprir com seu intento

mas eu quero me casar

porém, meus pais não deixam

quando disso eu me lembro

meu coração se fecha

assim mesmo eles querem

que deles não tenha queixa

- Meu pai, eu quero me casar

enquanto estou rapaz moço

enquanto tenho força nos braços

e tutano nos ossos

pra quando tiver família

ficar de cangote grosso

eu não posso mais sofrer

esta vida de solteiro

na casa de meus pais

eu fico sempre banzeiro

morrendo de trabalhar

nunca que tenho dinheiro.

Abdiel da Mata de Coco
(Alvorada, novembro/dezembro de 1987)
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PÁSCOA-PAZ!

PAZ da morte injuriada que se irmana à Vida.

Paz da terra revivida pelas Águas.

Águas que se organizam

e, para além dos rebancos, produzem a luz.

Luz que exorciza as fontes do mal,

que dissipa as densas trevas do Medo,

que rearticula com a rigidez dos ventos

a fragilidade das mãos e dos pensamentos

de nós seres criados diuturnamente.

Luz acostumada aos trilhos das Grandes Águas,

que firma os passos nos desertos,

que sulca em nossa carne de retirantes

os traços definitivos da Libertação...

Josimo

(Alvorada, março/abril 1988)
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E TU TÃO PEQUENINA!

Por ser Ano Mariano, durante sua 26º Assembleia-Geral 

os nossos bispos foram em romaria ao Santuário de Nos-

sa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Nessa ocasião o bispo Pedro compôs este poema.

É Mês de Maio, Mês de Maria!32

O templo é tão grande

e tu tão pequenina,

calada graça negra,

Senhora Aparecida!

Romeira da Promessa

e terra prometida,

da terra do teu ventre

o Salvador germina.

Cercado de Evangelho.

servindo Eucaristia,

ajuda à nossa Igreja

a ser o que Ele diga.

32 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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Nem sempre a caminhada

se vive em romaria.

É fácil cantar flores,

A fé já é coisa fina!

Viemos convocados

por tua fé, Maria,

de um Povo retirante,

na Igreja peregrina.

Está faltando vinho

à imensa maioria.

É hora do milagre 

Maior: o da Justiça!

Há muitas outras águas

além do Parnaíba...

Atende os pescadores

nas duras pescarias.

Romeiros de joelhos,

com a esperança erguida,

trazemos-te as mágoas,

levamos a Alegria!

Pedro Casaldáliga

(Alvorada, maio/junho de 1988)
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A MULHER TAMBÉM TEM VALOR

Na festa do 1º aniversário de Vila Rica a companheira 

Denise emocionou o público quando declamou a poesia 

A MULHER TAMBÉM TEM VALOR, de autoria de 

Marinês Folador Rech33.

Amigas e companheiras

mulheres agricultoras 

lavadeiras, costureiras

domésticas, balconistas

cozinheiras, zeladoras

enfermeiras e agentes

mãe, mulher, educadora.

Nestas humildes palavras

venho a todas convidar

Para unir nossas forças

para juntas lutar

pra conquistar nossos direitos

que eles têm a nos negar

essa corrente de injustiça

nós temos que arrebentar

33 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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Que nós também temos valor

isso precisamos provar

no Brasil somos maioria

só falta se organizar

muitas coisas estão erradas

nós precisamos mostrar

já se foi aqueles tempos

de ficar presa no lar.

E quero dizer aos homens

e bem claro eu quero deixar

que eles também têm valor

ninguém quer tomar o seu lugar

O que as mulheres querem

É uma chance ganhar

e ao lado dos homens

os poderosos derrubar

Hoje a nossa sociedade

está numa porcaria

num Brasil tão rico

os pobres são a maioria

trabalhando de sol a sol

pra ganhar uma ninharia

mas se a gente unisse forças

a exploração terminaria
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Mulheres e homens juntos

unidos no sindicato

lutando em igualdade

acaba esse desacato

pra poder cuidar de nossos filhos

e encher-lhes bem o prato

com alimentos saudáveis 

e com o pão mais barato

A exploração e tanto

não dá mais pra aguentar

somente filho de rico

é que pode estudar

e ainda criticam os pobres

que só sabem trabalhar

mas se não fossem os trabalhadores

queria ver no que ia dar

Queria ver esses malandros

ter que pegar no pesado

roçando lá na juquira

ou pegar no cabo do arado

capinando lá na roça

derrubando mato a machado

E as mulheres dos ricaços

também trabalhando de lado.
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Nós fazemos tudo isso

e muito mais, não disse a metade

Mas não é porque queremos

É par das dificuldades

Que o governo está trazendo

para a nossa sociedade

Mas o sonho de acabar com isso

vai se tornar realidade

Quando todos compreenderem

a força da nossa união

jovens, homens e mulheres

unidos em mutirão

e todos juntos lutaremos

contra esse tubarão

que só explora o pequeno

se acaba essa exploração.

Mulheres trabalhadoras

Vamos juntas lutar

nossos maridos sozinhos

nós não podemos deixar

não é de braços cruzados 

que a vida vai melhorar

nem será o governo 

que vai nos ajudar
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Temos que lutar nós mesmas

com a garra e com ardor

não queremos ver nossos filhos

sofrer a mesma dor

Temos que ensinar o mundo

como se vive o amor

Acabemos com a opressão

e mostremos nosso valor.

Marinês Folador Rech 

(Alvorada, maio/junho de 1988)
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O povo de Vila São Sebastião está preparando uma 

grande festa da vitória da luta pela terra. Para a festa 

o Toinzinho e a Maurina fizeram a seguinte música:34 

Vem companheiros, venham todos 

participar

pra comemorar a vitória, que tivemos

neste lutar.

Sindicato de trabalhadores

luta forte e com união

Vamos juntos conquistar a terra

lutando contra a divisão.

Lutamos contra a polícia

Que vinha aqui neste sertão

pra prender todos os posseiros

da Vila São Sebastião.

Os pistoleiros todos entrincheirados

atiraram em nosso caminhão

mas como nós estava organizados

colocamos a cerca no chão.

34 Texto que acompanha a letra da música no jornal Alvorada
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As mulheres do nosso patrimônio

também são organizadas

Ajudaram na nossa luta

até verem a finalidade.

Serra Nova, Alto da Boa Vista,

Santo Antônio, São Félix e Pontinópolis

organizados se juntaram a nós

pra lutar e vencer a morte.

Mil novecentos e oitenta e três

a nossa Gleba São Sebastião

através da pressão dos posseiros

assinou a desapropriação. 

Toinzinho e Maurina

(Alvorada, maio/junho de 1988)



494

HOMENAGEM A SERRA NOVA

Meus caros leitores amigos

escutem o que vou falar

da história da Serra Nova

aqui antes deu chegar!

Já faz dezoito anos atrás

que Serra Nova enfrenta

suas difíceis lutas

desde junho de setenta.

O povo naquela época

da sua fundação

serra Nova nascendo

no meio do tubarão.

Seus filhos naquele tempo

teve grande patifaria

quando 60 policias armados

atacaram ao romper do dia.

Tomaram todas as armas

e tudo que eles queriam

espingarda, revólver e foice

machado, cutelo, até faca de cozinha.
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Naquele dia pra Serra Nova

a coisa ficou feia

judiaram demais com os posseiros

alguns morrem de peia

Parabéns, mãe Serra Nova

que teve muita paciência

vendo teus filhos morrerem

mas não bancou violência

Eu te escrevi, Serra Nova

pra dar a divulgação

que os ricos ficaram com a terra

e os pobres ficaram na mão.

A nossa situação

cada vez mais precária

por que os constituintes

enguliram a reforma agrária.

Escrevi todos os versos

com caneta escrita fina

pra quem não me conhece ainda

sou o EDNO BEZERRA LIMA.

Edno Bezerra Lima

(Alvorada, julho/agosto de 1988)
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SALMO DE CONFIANÇA E LOUVOR

As correntes da escravidão foram quebradas 

Foram quebradas, finalmente 

Foram quebradas.

As correntes da escravidão foram finalmente

quebradas

Louvarei a Deus 

Até o fim dos meus dias.

Lá longe, naquele vale,

rezando ajoelhado,

disse para Deus o meu penar

e de ajudar-me, por favor.

Disse-lhe o quanto sofro 

na cadeia e nas corretes 

e dias com a cabeça baixa

a carne nos extremos da dor.

As correntes da escravidão foram quebradas

Foram quebradas.

Finalmente foram quebradas.

Louvarei até o fim dos meus dias.
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Sabia que Jesus me ouvia

por que o Espirito me falou;

disse; “levanta-te meu filho.

Os teus filhos serão livres e tu também.

Nomeei um valoroso capitão

que organize todas as fileiras,

e traga a mim todos os ensanguentados

ninguém será perdido”.

As correntes da escravidão foram quebradas

Foram quebradas,

Finalmente firam quebradas

Louvarei a Deus até o fim dos meus dias.

Negro Espiritual 

Autoria não mencionada

(Alvorada, setembro/outubro de 1988)
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QUEM SEREI?

Alô, alô meus amigos

Eu sou uma criatura

Que anda perambulando

No campo da desventura

No lugar aonde passa

A minha triste figura

Doença fome e nudez

Isso eu deixo com fartura.

No lugar aonde chego

Todo mundo passa fome

O pai abandona os filhos

A mulher abandona o homem

Dos trinta dias do mês

Trinta e um nada se come

Só no fim da minha estória

Eu vou contar o meu nome.

Quando cheguei ao Brasil

Há muitos anos atrás

O povo ainda comia

Bebia e vivia em paz

Eu fui apertando tudo

Cada dia, mais a mais

Até que deixei o povo

Fraco, faminto e voraz.
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Sou um ente desordeiro

Sou cretino, sou safado

Nasci de família rica

Porém sou em desgraçado

Assim eu não tenho culpa

De ser amaldiçoado 

Sou filho de Presidente,

Senador e Deputado.

Todas doenças do mundo

Tem no meu vocabulário

Cada dia que se passa

Deixo o povo mais precário

Vou dizer como se chama

O Bandido Sanguinário

Meu nome é, Salário Mínimo

Matador de operário.

Expedita Carlos de Oliveira, Porto Alegre do Norte

(Alvorada, setembro/outubro de 1988)
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EU, PECADOR E BISPO, ME CONFESSO

Por ocasião dessa confusão toda que se criou em tor-

no do nosso bispo Pedro, ele, que é poeta, escreveu estes 

versos, cheios de fé e de humor. Leiam e comentem, na 

Comunidade35.

Eu, pecador e bispo, me confesso

de ter chegado a Roma com um cajado agreste;

de surpreender o Vento entre as colunatas

e de ensaiar a quena sob as barbas o órgão;

de ter chegado a Assis

cercado de amapolas.

Eu, pecador e bispo, me confesso

de sonhar uma Igreja

vestida simplesmente

de Evangelho e sandálias;

de acreditar na Igreja,

 apesar dessa Igreja, algumas vezes;

de acreditar no Reino, em todo caso

 - caminhando em Igreja.

35 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada
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Eu, pecador e bispo, me confesso

de ter visto Jesus de Nazaré

anunciando também a Boa Nova

para os pobres da América Latina;

de dizer a Maria: “Comadre nossa, salve”;

de celebrar o sangue dos que tombaram fiéis;

de andar em romarias...

Eu, pecador e bispo, me confesso

de amar Nicaraguita, a menina da funda.

Eu, pecador e bispo, me confesso

de abrir, toda manhã, a janela do Tempo;

de falar como irmão a outro irmão;

de não perder o sono nem o canto;

e de zelar a flor da Esperança

entre as chagas do Ressuscitado.

Pedro Casaldáliga

(Alvorada, novembro/dezembro de 1988)
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HERÓIS SEM FARDA

Santa musa dos poetas

me ajude nessa hora.

Aqui vos fala um preso

escrevendo de memória

a vida de um detento

presente nessa história.

As leis do nosso país

falta muito consertar.

Só tem cadeira pra pobre

o rico não vem pra cá.

O dinheiro cobre tudo.

O rico não pode errar.

Todo gênero alimentício

que é levado para a cidade

é pelo homem do campo

e ninguém tem piedade.

E é tratado como um cão

ou falta de honestidade.

Leva a comida pra mesa

do mendigo ao presidente.

Faça uma análise e veja

as autoridades competentes:

se faz um crime e revolta

é porque vive descontente.
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Peço às autoridades

que tenham mais compaixão.

Façam uma análise.

É triste a situação

desses heróis sem farda:

povo da nossa nação!

 

Darcy Alves de Morais – O Paraíba, preso na cadeia de 

São Félix do Araguaia-MT

(Alvorada, maio/junho de 1989)
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O PRESIDENTE E O TRABALHADOR

Esta poesia foi cantada e recitada no encontro do Sindi-

cato dos Trabalhadores Rurais de Vila Rica, MT36.

PRESIDENTE:

Brasileiros e Brasileiras

Nesta festa estou chegando

Para participar com vocês

E já vou me apresentando

Sou um grande Presidente

E o Brasil vou governando

Com a força de vocês

Que sempre estão me apoiando.

TRABALHADOR:

Com licença, Presidente

Eu sou um trabalhador

Esta festa aqui na Vila

Não é feita pro Senhor

É festa de quem trabalha

Por esta terra tem amor

Mas já que chegaste aqui

Quero falar com o Senhor.

36 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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PRESIDENTE:
Meu prazer é muito grande
Quero lhe apertar a mão
Pois o povo que trabalha
É esteio da nação
Pra ajudar esse meu povo
Já fiz muito pacotão
E agora, ultimamente

Lancei o plano verão.

TRABALHADOR:
Os pacotes que ôce faz
E esse plano verão
Só tem feito a quem trabalha
Cada vez mais pobretão
E agora o Senhor vem
Apertar a minha mão?
Parece que tá lembrando

que é ano de eleição.

PRESIDENTE:

Este é ano de eleição

Pra minha infelicidade

Se eu ficasse no governo

Mudava essa sociedade

O povo seria feliz

Viveria em liberdade

Acabava a inflação

Sorriam de felicidade



506

TRABALHADOR:

Não queira me convencer

Com a sua esperteza

O Senhor sempre falou

Que ia acabá com a pobreza

Está matando todo mundo

Com a sua safadeza

Faz o povo trabalhar

Sem ter o que pôr na mesa.

PRESIDENTE:

Não me ofenda, por favor,

Sou o chefe da Nação

O Brasil é País rico

E o maior em extensão

Aqui tem muitas indústrias

Fazendas tem de montão

Na produção da lavoura

O Brasil é campeão.

TRABALHADOR:
Isso estamos sabendo
As fazenda é do doutor
As indústrias vão crescendo
Levam o lucro pro exterior
As riquezas produzidas
Não ficam pro produtor
O que o Senhor veste e come

é feito por trabalhador.
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PRESIDENTE:
Amigo, fala menos
Reconheça seu lugar
Você é mesmo um pobretão
Que só sabe trabalhar
Eu tenho o poder nas mãos
Tenho a Força Militar
Se você me ofender
Na cadeia vai parar.

TRABALHADOR:
Agora o Presidente
Já está desmascarando
Já que perdeu a razão
Pela força está apelando
O povo está sentindo
O que estamos passando
Por causa deste governo
Que está nos empacotando.

PRESIDENTE:
Ó, povo de Vila Rica,
Tenho pressa, passem bem
Preciso me retirar
Vou voar pra Belém
Podem continuar a festa
Mas não contem pra ninguém
Que eu aqui fui humilhado
Por um lavrador sem vintém.
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TRABALHADOR:

Meus amigos e companheiros

Vamos seguir festejando

O Presidente foi embora

Não tá mais importunando

Unidos no Sindicato

Vamos continuar lutando

Pra conseguir nossos direitos

E a vida ir melhorando.

Autora: Marinez Rech; Trovadores: Mário Ody e 

Vladimir Folador.

(Alvorada, julho/agosto 1989)
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ESTAS MÃOS

Olha para estas mãos

de mulher roceira,

esforçadas mãos cavouqueiras.

Pesadas, de falanges curtas,

sem trato e sem carinho.

Ossudas e grosseiras.

Mãos que varreram e cozinharam.

Lavaram e estenderam

roupas nos varais.

Pouparam e remendaram.

Mãos domésticas e remendonas.

Íntimas da economia,

do arroz e do feião

de sua casa.

Do tacho de cobre.

Da panela de barro.

Da acha de lenha.

Da cinza da fornalha.

Que encestavam o velho barreleiro

e faziam sabão.



510

Minhas mãos doceiras...
Jamais ociosas.
Fecundas. Imensas e ocupadas.
Mãos laboriosas.
Abertas sempre para dar,
ajudar, unir e abençoar.

Mãos de semeador...
Afeitas à sementeira do trabalho.
Semeando sempre.
Jamais para elas
os júbilos da colheita.

Mãos tenazes e obtusas,
feridas na remoção de pedras e 
tropeços,
quebrando as arestas da vida.

Mãos alavancas
na escava de construções inconclusas.

Mãos pequenas e curtas de mulher
que nunca encontrou nada na vida.
Caminheira de uma longa estrada.
Sempre a caminhar.
Sozinha a procurar,
o ângulo prometido,
a pedra rejeitada.

Cora Coralina
(Alvorada, setembro/outubro de 1989)
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A BIBLIOTECA DOS BICHOS

1. NA FLORESTA DO CIPÓ

Na floresta do cipó

a bicharada é sapeca.

Deu sapituca na turma

e brotou a biblioteca.

A clareira é o salão.

A estante é a Paineira.

Um Macaco em cada galho.

Cada galho é prateleira.

Caititu, Anta e Guará

roncaram puxando guerra:

- Nada de livro no galho!

Queremos livro na terra!

Timburé, Boto e Mandi

nadaram cheios de mágoas:

- Neca de pitibiriba.

Queremos livro na água.

Paca, Toupeira e Tatu

cavucaram a confusão:

- Nós também vamos querer

livro debaixo do chão!
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Depois de muito banzé,

fuzuê, fubá, fubeca,

a Cutia anunciou:

-Viva a nossa biblioteca!

Uma Floresta de livros.

Tantos livros na Floresta!

Cada bicho com seu livro.

E cada livro é uma festa!

2. NO SILÊNCIO DA LEITURA

O Jacaré Prequeté,

veja bem, mas quem diria?

Descobriu que era poeta

lendo Alguma poesia.

O tal Pavão xexelento

percebeu sua inocência.

Descobriu o universo

lendo um livro de ciência.

A Onça desengonçada

lia limpando o bigode:

- Com a força desse livro

nem a minha força pode...
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Tamanduábracadabra

deixou daquela ingresia.

Abraçando a enciclopédia

pesquisava a geografia.

Raposa reparadeira

para e brinca com a meleca:

- E se eu cobrasse ingresso

para entrar na biblioteca?

O sapo só lê pulando.

Cada pulo é uma vitória!

Pula de um livro pra outro

na prateleira de história.

A Floresta mergulhava

no silêncio da leitura

quando um baita bafafá

sacudiu a Saracura...

3. BICHO-QUE-FAZ-TRISTEZA

O Calango lendo um livro

chamado Realidade

descobriu o Bicho-Homem

na Floresta da Cidade.
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O Gambá vendo a gravura

cochichou com a Jacutinga:

- Pede pra guardar o livro.

esse bicho dá catinga!

A Cobra bateu chocalho,

chegou perto do letreiro:

- Esse bicho é venenoso!

Tem o bote traiçoeiro!

A notícia pampampam!

Pipocava sem parar.

Cada bicho tinha um caso

muito triste pra contar.

Dona Preguiça espreguiça

desmantelando a moleza:

- Vamos dar um peteleco

no bicho-que-faz-tristeza?

O Tracajá traquejado

farejou franzindo a testa:

- Vamos todos na Cidade

visitar essa Floresta?

No outro dia, madrugada,

a bicharada...psiu!

Bem-te-vi bem-te-verá

o que nunca bem-te-viu...
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4. FORÇA ALEGRIA BELEZA

Quando a Cidade rompeu...

A Coruja nem piscava!

Muita pedra colorida

no chão preto deslizava!

Muita montanha quadrada!

Muito cipó no poleiro!

Estrelas dependuradas

nas trilhas do fumaceiro!

Trape-zape zunzunzum.

A cidade é só banzeiro!

Tique-taque ziguezague.

A Cidade é um formigueiro!

O quati Catiripapo

empacou embatucado:

- Um Bicho-Homem filhote

dormindo...abandonado!

Capivara puxou prosa

com aquele filhote amigo:

- Curumim vivendo assim,

fraco, magro, sem abrigo?!
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Patativa maturava

tentando entender o Homem:

- Vejo muito bicho aflito,

com frio, sede, com fome...

E os bichos de lá e de cá,

juntos na mesma tristeza,

ruminaram vida nova:

força alegria beleza.

5. O QUE VAI ACONTECER?

Essa história não termina.

Acaba de começar!

O que vai acontecer

é coisa de imaginar...

E o que vai acontecer? Imagine um final pra essa história 

e escreva ligeirinho para nossa página de invencionices. 

Pode escrever em forma de poesia ou em prosa. E o pam-

-pam-pam caixa-de-fósforo vai publicar!37 

Chico dos Bonecos

(Alvorada, novembro/dezembro de 1989) 

37 Texto que acompanha o poema no jornal Alvorada.
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Aqui eu vou terminar

Esta minha narração,

Pedindo desculpa a todos

Pois não é esta a minha profissão

E só rimo algum verso

Pra o pessoal do sertão

Porque eu sou adestrado

É nas costas do cavalo.

Sou um peão campeiro

Que amarro o boi no estalo [...]

Abílio Ribeiro Maciel

(Alvorada, julho de 1981)
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Parte II

Conversas sobre o 
Alvorada 
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ENTREVISTA COM EDILEUZA 
DIAS NUNES38

Há quanto tempo o Arquivo da Prelazia 

de São Félix do Araguaia existe?

O arquivo existe desde a chegada de Dom 

Pedro, ele sempre teve essa preocupação em ar-

quivar documentos e foi-se montando em cai-

xas, papéis, e com o tempo, houve uma neces-

sidade de que esses papéis fossem organizados. 

Foi quando a tia Irene chegou na região, ela se 

responsabilizou por essa parte de organizar o 

arquivo, ela fez um pequeno curso por corres-

pondência e começou a organizar. Depois ela 

fez a catalogação. Na década de 2000, veio um 

grupo espanhol dos arquivistas sem fronteiras, 

um deles deu um prêmio de arquivista pra Tia 

Irene. Mas montaram um projeto também, jun-

38 Entrevista concedida à Claudia Zortea em 22 de junho de 2021, em 
São Félix do Araguaia-MT, numa terça-feira à tarde. Edileuza teve um 
papel importantíssimo para este trabalho, pois proporcionou o acesso 
ao arquivo do jornal Alvorada, entre outros arquivos. Ela é, atualmente, 
responsável pela organização e manutenção do Arquivo da Prelazia de 
São Félix do Araguaia. 
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to à Prelazia, de digitalização dos documentos 

que ela já tinha conseguido catalogar. Dentro 

desse grupo estava o José Maria Concepcion, 

que foi uma das pessoas que colaborou bastante 

para o Arquivo. Mônica Sanches também foi 

muito importante, pois cuidou dessa parte de 

digitalização. Em 2003 já havia mais de 100 mil 

documentos digitalizados. 

O arquivo sempre foi aberto para popu-

lação? 

Nos primeiros anos, devido à organização, 

não muito, mas depois, sempre foi.

Você trabalha no Arquivo desde quando?

Essa é a segunda vez que eu trabalho no 

Arquivo. Na primeira vez, trabalhei de 2003 a 

2013, quando me afastei pra trabalhar em outra 

empresa. No final do ano passado, em 2020, eu 

recebi um convite para retornar e dar continui-

dade ao acervo.



521

Como você adquiriu conhecimento sobre 

arquivologia?

 Nos primeiros anos eu tive a tia Irene como 

professora, como mestre. Ela me ensinou tudo 

que ela sabia, tudo que ela aprendeu, tudo que 

foi aprimorado eu aprendi com ela, na catalo-

gação. Isso foi uma coisa que sempre foi feita 

por ela. Depois, a prelazia, como incentivo de 

melhoria, fez um projeto para que eu pudesse 

ir até São Paulo e fazer alguns cursos na área de 

arquivologia. Fui aprimorando, mas a metodo-

logia é mais utilizada na parte de digitalização 

do que na catalogação, que já existia. 

Gostaria que você falasse um pouquinho 

sobre a tia Irene, da importância dela para o 

arquivo.

A tia Irene foi uma das irmãzinhas de Fou-

cauld, ela chegou aqui na década de 70 e junto 

com ela vieram outras irmãs, que depois fo-

ram embora, ela ficou por opção. A história 

que ela contava era bem interessante, porque 

o fato dela ficar aqui, foi um ato de rebeldia 
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com a própria congregação, mas ela escolheu 

permanecer aqui, fazer um trabalho com o 

Pedro, que era uma pessoa admirada por ela, 

assim como muitos admiravam, pelo que ele já 

tinha conquistado aqui na região, e pela própria 

carência da região. Tia irene foi pioneira em 

muitas coisas, ela ajudou bastante da educação, 

na saúde, em grupos de comadres, de mulheres 

que sofriam violência doméstica, e foi uma das 

pessoas que criou a Associação de Assistência 

Social Nossa Senhora da Assunção, que hoje 

trabalha muito a parte social junto às pesso-

as mais necessitadas da região, com projetos. 

Tia Irene foi um marco e eu tive o primeiro 

contato com ela no arquivo, aprendi admirá-

-la e respeitá-la pelo grande trabalho que fui 

vendo. O arquivo tem a história dela. Ela foi 

por diversas vezes chanceler da prelazia. Ela foi 

multifuncional, o braço direto de Pedro no que 

diz respeito à papelada, serviços de secretaria, à 

muitas atividades sociais, nas quais ela ajudou 

bastante. Foi aquela companheira permanente 

de Pedro, ficou com ele até o fim. 
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Pra você, o que o arquivo representa, é 

uma atividade apenas profissional?

É muito mais que isso, é onde tudo 

começou a fazer sentido. Uma coisa é você 

crescer dentro da prelazia, eu me recordo 

da minha mãe e da avó sempre ali dentro 

da prelazia, a Prelazia sempre ajudou muito. 

Tenho irmãos que a Prelazia ajudou bastante. 

Outra coisa é você estar dentro da história, é 

diferente. É você vivenciar, mesmo nos dias 

de hoje, tudo o que as pessoas da prelazia, os 

agentes da prelazia, Pedro, tia Irene, todos eles, 

passaram para que o povo pudesse conquistar 

o que nós temos hoje, que é um progresso, 

uma libertação, de certa forma. Porque muitos, 

naquela época em que Pedro chegou aqui, não 

sabiam de seus direitos. É tornar conhecido o 

lugar desconhecido, Pedro fez isso com a nossa 

região. O arquivo tem esse sentido pra mim, de 

possibilitar conhecer a minha própria história, 

da minha região.
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Quem teve a ideia de iniciar o arquivo foi 

o Pedro?

Sim, e a tia Irene foi a pessoa que impul-

sionou o arquivo, mas a ideia de arquivar do-

cumentos, arquivar a história, sempre foi dele. 

Ela que trouxe o método?

Sim, o método foi dela.

Você acha que o arquivo, atualmente, é 

bem explorado? As pessoas descobriram a 

riqueza dele ou isso ainda está em processo? 

No primeiro período em que eu estive aqui, 

eu via o arquivo mais explorado, ele era mais 

procurado. Tinha maior visibilidade. Hoje, tal-

vez porque eu voltei há pouco tempo, eu sinto 

essa falta, das pessoas procurarem mais, de tor-

nar conhecido temas que fazem parte da prela-

zia, fazem parte desse povo. Causas que o Pedro 

defendeu, causas que muitos agentes pastorais 

sofreram para que fizessem sentido, pra que 

as pessoas pudessem ter a liberdade de ir e vir. 

Eu sinto vontade de que, se voltar a ser como 
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antes, volte com mais qualidade, que as pesso-

as procurem mais. Hoje nós não temos Pedro, 

mas temos seu legado, sua história, e muito da 

história dele está aqui dentro. 

Você pode dar exemplos do que podemos 

encontrar aqui no arquivo?

No arquivo sobre Pedro, nós encontra-

mos documentos desde a criação da prelazia, 

questões indígenas, questões agrárias, questões 

sociais, de educação, saúde, livros, recortes de 

jornais relacionados ao desenvolvimento da 

região, o processo de desenvolvimento em si. 

Cds, VHS, discos de vinil. Esses discos forma 

um acervo muito querido pela tia Irene. Fitas 

K7, títulos, prêmios que Pedro e a equipe teve, 

como Paulo Gabriel, tia Irene. Fotografias, sli-

des, livros não só de Pedro, mas das suas causas, 

feitos por pessoas que o admiravam. 

E sobre o Pedro. Você teve uma convivên-

cia bem próxima a ele. O que você poderia fa-

lar dele, do lugar de alguém que conviveu tão 
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próximo. Eu sou da região do Araguaia, sem-

pre ouvi falar sobre o Pedro, mas ele sempre 

foi aquele bispo das causas sociais. O que ele 

é além de tudo disso? 

Pedro, pra mim, é além de uma pessoa que 

lutou pelo povo. Ninguém faz isso se não amar. 

Lembrar dele é lembrar de amor, de fé, de garra, 

de uma pessoa destemida, que não tinha medo 

de levantar a voz pra aquele que dele precisava. 

É um carinho muito grande que eu tenho por 

ele, pela história dele. E estar aqui hoje, cui-

dando da história dele é uma honra que muitos 

gostariam de ter e eu fui privilegiada. Então, eu 

só tenho a agradecer o que ele foi, o que ele é e o 

que ele sempre será porque ninguém consegue 

apagar a história de Pedro porque ela é única. 

Poucos conseguem ter a luz que ele tinha, que 

ele tem, que ele deixou. 

Acho que o arquivo e tudo que ele repre-

senta também tem o privilégio de ter você 

aqui. Gostaria, agora, que você falasse um 

pouco sobre a história do jornal Alvorada.
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O Pedro era uma pessoa que gostava de re-

latar todos os acontecimentos e fazer com que 

esses relatos viessem ao conhecimento públi-

co. Tanto que quando ele foi sagrado bispo, ele 

divulgou uma carta pastoral da terra falando 

sobre os acontecimentos da região, e depois 

fez “Escravidão e feudalismo na Amazônia”, 

que foi outro documento. Em 1970 foi cria-

do o Alvorada, que foi justamente pra levar ao 

conhecimento de todos os acontecimentos de 

cada regional que compunha a Prelazia. Para a 

elaboração do Alvorada eram fornecidas histó-

rias dos regionais, a base era essa. Pedro fazia 

o acompanhamento, cuidava dessa parte das 

histórias, mas a comunidade, assim como os 

agentes pastorais, relatava o que ocorria. E era 

onde as pessoas tinhas acesso às informações, 

porque naquela época não tinha tantos meios 

de comunicação como temos hoje. O Alvorada 

foi criado para este fim. E até mesmo em fun-

ção disso, de levar a todos os acontecimentos, 

a perseguição foi maior à Prelazia. 
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A equipe do Alvorada tinha um espaço só 

pra o jornal? Onde ficava esse espaço? 

Não tinha um espaço, um lugar. As notícias 

eram enviadas, depois eram organizadas, parte 

delas eram escritas em máquinas de escrever, 

parte à mão, e impressas em mimeógrafos. 

Eram enviadas pra cá, a equipe ficava aqui, fazia 

a montagem e distribuía nas regionais para que 

todos tivessem acesso. Depois, com o tempo, a 

estrutura foi melhorando e eles conseguiram 

fazer mais bonitinho. Não é que era feio antes, 

mas a elaboração, a fonte, ele ficou mais colo-

rido, mais pessoas conseguiram contribuir, por 

exemplo. O Canuto até hoje contribui. Numa 

época, o jornal foi pra Goiânia, pra ser impresso 

por lá. E hoje ele é digital. Mas naquele primei-

ro momento era mais trabalhoso, tanto para 

elaborar, quanto para obter os relatos. 

Quem era e o que faziam os agentes pas-

torais?

Eram leigos que se disponibilizavam a cola-

borar com a Prelazia. Hoje ainda tem. Naquela 
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época, os agentes pastorais não ajudavam só nas 

questões da igreja, ajudava, nas questões sociais, 

assim como Pedro fazia. Hoje ainda continua 

assim, talvez não com a mesma intensidade, 

porque muitas coisas mudaram de lá pra cá, 

mas ainda têm agentes pastorais que se doam 

para trabalhar junto com a igreja questões so-

ciais. 

Em cada cidade havia os agentes?

Sim.
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ENTREVISTA COM ANTÔNIO 
CANUTO39

Quem foi o idealizador do Alvorada?

O idealizador de Alvorada foi o padre Pe-

dro Casaldáliga, antes mesmo de ser bispo. Ele 

era um jornalista nato. Na Espanha, foi dire-

tor de revista, a Iris de Paz, fazia programas de 

rádio, sempre foi um bom comunicador. Em 

1970, ele viu que a Igreja na imensa região do 

Araguaia precisava de um meio de comunica-

ção para unir as comunidades dispersas. Re-

solveu criar o Alvorada. O primeiro número 

saiu no início de 1970. A Prelazia havia sido 

criada em 1969, mas foi instalada só em julho 

de 70. Pode-se dizer que a Prelazia e o Alvorada 

nasceram juntos.

Quem escrevia o Alvorada? Existia um au-

tor, uma equipe?

39 Entrevista concedida à Claudia Zortea em 19 de agosto de 2021 em 
Canabrava do Norte. 
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Nos primeiros números, quem mais es-

crevia era Pedro. Porém, naquele ano de 1970, 

havia chegado em São Félix um grupo de pro-

fessores, jovens universitários vindos de Cam-

pinas, SP. Eles colaboravam na redação do bo-

letim, assim era qualificado o jornalizinho. 

A criação de uma pequena equipe voltada 

especificamente para esta tarefa só foi criada 

mais tarde. Lembro do Milton Barros que in-

troduziu muitas modificações técnicas e criou 

vários desenhos que davam outra vida pro jor-

nal. Outra pessoa que atuou diretamente no 

Alvorada foi a Inês Ethne Gontijo Neiva, que 

por sua atuação no Alvorada, acabou presa, por 

ter publicado um boato que circulava na região 

de que o prefeito de Luciara havia passado um 

grande valor em dinheiro ao juiz para safar-se 

de uma acusação. O juiz citado mandou pren-

der Inês. Outro que teve atuação marcante foi o 

Chico dos Bonecos que criou uma seção cheia 

de criatividade e com muitas brincadeiras e as-

sim por diante.
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Quais eram as funções dentro do jornal?

No começo todo mundo participava. Tinha 

gente que datilografava os textos nos chamados 

stencils, quem manuseava o mimeógrafo, quem 

juntava as páginas e as grampeava e depois ti-

nha alguém para achar quem levasse o jornal 

até os povoados. Tinha que ficar sempre atento 

para ver se havia alguém que ia pra um lugar 

ou outro. Depois se formou uma equipe de re-

dação. Esta equipe recebia as notícias, as sele-

cionava e as trabalhava para que pudessem ser 

bem inteligíveis. Como a população era pouco 

alfabetizada era necessário dar à informação 

recebida a cara de notícia. Mais tarde, na dé-

cada de 80, foi adquirida uma copiadora ele-

trônica de stencils e então foi possível colocar 

desenhos mais elaborados e até alguma foto. 

Aí, já tinha uma pessoa que ficava responsável 

por isso., Muitas vezes, a mesma pessoa fazia 

diversas destas funções. Acho que foi a partir 

de 1985 que Alvorada passou a ser impresso 

em gráfica.
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Por que não há publicação do Alvorada em 

1973?

1973 foi o ano da repressão mais violenta 

na Prelazia. 

Essa repressão começou porque os profes-

sores do Ginásio Estadual do Araguaia, GEA, 

apoiados pelos alunos e pais, iniciaram uma 

greve. A paralização tinha o objetivo de pedir 

proteção das autoridades, porque o pai de um 

aluno havia ameaçado matar o diretor. Em vez 

da proteção, veio o exército, veio a polícia, en-

traram na escola, obrigaram a recomeçar as 

aulas com metralhadora nas portas. E estende-

ram a ação para Serra Nova, Santa Terezinha, 

levaram três agentes de pastoral presos: Edgar 

Serra, que trabalhava em Serra Nova, Thereza 

Salles, que atuava em Santa Terezinha e Tereza 

Adão, uma jovem do Rio de Janeiro que visi-

tava a Prelazia. Voltaram pouco tempo depois 

e prenderam, Lulu em Serra Nova, uma lide-

rança local, Adauta Luz, filha do fundador de 

Luciara e aluna do GEA e os agentes de pasto-

ral Antônio Tadeu Martin Escame, em Santa 
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Terezinha, José Pontim, em São Félix e Antô-

nio Carlos Moura, também em São Félix. Este 

último tinha chegado para passar as férias de 

julho ajudando nos trabalhos da Prelazia. Neste 

ambiente de violência e tensão não era possível 

publicar Alvorada. 

O Alvorada sofreu censura? 

Não havia alguém censurando diretamente 

o Alvorada. Era uma folha sem expressão que 

circulava dentro da Prelazia, mas era vigiado 

pelos órgãos da repressão. E, em 1973, a TV 

Globo colocou nos seus noticiários, pelo me-

nos duas vezes, edição forjada de Alvorada.40 

Era uma tentativa de formar a opinião pública 

para a possível e expulsão do bispo Pedro. 

No livro “Creio na justiça e na esperan-

ça” Casaldáliga diz: “Alvorada, nosso frágil e 

perseguido Alvorada, está sendo um bom ins-

trumento de evangélica comunicação” e de-

40 Veja, neste livro, o texto “Alvorada” esconde preciosidades que é preciso 
garimpar, de Antônio Canuto.
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monstra que apesar de ser um jornal pequeno, 

cumpre um importante papel. Você conside-

rava o Alvorada frágil, Canuto? 

Não. Ele era frágil em termos de estrutura, 

mas era o único instrumento de comunicação 

que havia na região. Era distribuído em todos 

os lugares e tinha um poder de comunicação 

impressionante. O único, não tinha mais nada. 

As rádios que entravam e que o povo escutava 

era a Brasil Central, de Goiânia, e depois a Rá-

dio Nacional da Amazônia, que foi criada pelo 

governo militar pra cobrir a Amazônia pois o 

povo da região ouvia muito mais as rádios in-

ternacionais do que as nacionais. Comunicação 

do que acontecia na região era só o Alvorada 

que fazia.

Quando você chegou no Alvorada, Canuto?

Eu passei a atuar diretamente na redação 

do Alvorada no fim da década de 1980 e con-

tinuei participando até os anos dois mil e al-

guma coisa. Antes eu enviava notícias de Santa 

Terezinha, Vila Rica e região para São Félix. No 
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início dos anos 90, eu passei a escrever a página 

“Retalhos da nossa história”, uma seção do jor-

nal sobre a história da região. Atualmente ainda 

colaboro. No ano de 1970, tive uma pequena 

participação periférica. Eu tinha ido a São Félix 

visitar os professores, que eram do grupo com 

quem eu vivia lá em Campinas, SP. Pedro me 

pediu que levasse o quarto número do jornal 

para ser impresso. Era o número que noticiava 

a instalação da Prelazia. É um número isolado, 

o único impresso e de tamanho diferente de 

todos os demais. 

Por que não se colocava o nome do autor 

em cada texto do jornal?

Naquele tempo tudo era coletivo, ninguém 

se interessava em aparecer como autor. Aquilo 

era nosso. E também era uma forma de prote-

ção naquele momento de forte repressão. Mas 

como ia dizendo, havia um senso grande do 

coletivo. Por exemplo, aqueles materiais: Batis-

mo, o que é; Missa, o que é; Igreja, o que é; e 

outros, neles eu tive participação direta, mas 
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nunca apareceu meu nome. A gente nunca teve 

essa preocupação. Era nosso. Era uma produção 

coletiva, em que ninguém se tornava dono. 

No Alvorada há notícias e poemas de to-

das as cidades da Prelazia e ainda de cidades 

de outros estados. Como as informações che-

gavam até o lugar onde o Alvorada era escrito?

O Alvorada era produzido em São Félix, 

onde ficava o mimeógrafo. O pessoal escrevia 

e mandava as notícias por alguém que fosse 

pra lá pelo ônibus ou de carona. Mas, depois 

de certo tempo, acabou, ninguém mais man-

da notícia. Os agentes pastorais não têm mais 

esse costume de escrever e anotar o que veem. 

Naquele começo, todo mundo se preocupava 

em anotar. Acontecia alguma coisa, mandavam 

pro Alvorada. Por isso o Arquivo da Prelazia de 

São Félix é de uma riqueza impressionante. Mas 

parou no tempo. E hoje com as redes sociais, 

com o celular na palma da mão, são poucos os 

que se interessam por algum escrito em papel. 
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O Alvorada não era nenhum pouco neu-

tro, ele manifestava claramente seu posicio-

namento político. A equipe era unânime nesse 

sentido?

A equipe pastoral naquele tempo, nos pri-

meiros vinte, trinta anos, tinha uma linha, uma 

unidade de pensamento e ação. Havia divergên-

cias, mas não profundas. Depois degringolou, 

chegou gente que não conheceu a história da 

região e que também parece não se interessar 

por ela. Alguns até gostariam de esquecer que 

Pedro existiu.

Qual é a importância do Alvorada para a 

região de Prelazia de São Félix do Araguaia?

O Alvorada é a fonte onde se pode recupe-

rar toda a história desse espaço geográfico até 

certo tempo. Eu escrevi meus livros Resistên-

cia e Luta Conquistam Território no Araguaia 

Mato-grossense e Ventos de Profecia na Ama-

zônia a partir dele. No Alvorada se encontra a 

história do povo, não a história das autoridades 

e fazendeiros, é a história da luta do povo. Por 
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meio dele, as pessoas sabiam o que acontecia 

em qualquer canto da região. A comunicação 

naqueles primeiros anos era mais que precária. 

O primeiro telefone que entrou foi em 1982, 

ainda era uma cabine onde as pessoas faziam 

fila pra fazer ligação. Era muito difícil. As pes-

soas tinham informação pelo Alvorada. Muita 

gente lia, muita gente assinava. Era um jornal 

da igreja, mas que não tratava apenas de as-

suntos religiosos, tratava da realidade do povo. 

Você acha que hoje em dia o Alvorada po-

deria ser mais combativo?

Eu acho que poderia registrar o que está 

acontecendo na vida das comunidades, na vida 

do povo. No período de 2000 até hoje, teve pre-

feito cassado, denúncias de corrupção e muitas 

outras coisas, e nada disso está no Alvorada. É 

como uma igreja fora do mundo. Hoje o Alvo-

rada é um jornal isolado de sua região, parou 

no tempo. Só trata de assuntos internos da igre-

ja. Acabou se tornando um veículo que não tem 

muito interesse pela vida do povo e por isso o 
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povo parece não ter interesse em ler o Alvorada. 

Houve um corte na orientação do jornal. 

Por que você acha que mudou tanto?

Logo que Pedro se aposentou, entrou Dom 

Leonardo, que sempre foi um professor de 

universidade, um intelectual, não tinha uma 

prática pastoral junto ao povo. Ele acabou mo-

dificando a orientação da Prelazia. Mudou o 

comportamento da igreja. Antes a igreja, que 

era organizada em comunidades, onde todo 

mundo participava, passou a ser organizada 

em paróquias. A paróquia é uma estrutura que 

dá um caráter de que o padre é quem manda e 

pronto. Também as casas das equipes, sempre 

foram simples, abertas a todos, isso foi mu-

dando. Antes, havia algum carro, quando dom 

Lenardo saiu, deixou carros em todas as equi-

pes. A bicicleta era o melhor veículo pastoral, 

o padre ou outro agente que iam fazer a visita 

não tinham condições de voltar no mesmo dia. 

Então almoçavam na casa de um, dormiam na 

casa de outro. Havia um contato com as famí-
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lias muito mais intenso, uma forma de relacio-

namento diferente. Com o carro, o padre reza 

missa e já sai para outro compromisso. Poderia, 

mesmo tendo carro, seguir outro modelo, mas 

aí você acaba criando uma estrutura totalmen-

te diferente. Ninguém chamava o bispo Pedro 

de Dom Pedro. Foi o único bispo nesse Brasil 

afora e possivelmente no mundo, que nunca 

usou nenhum adereço que os bispos usam. Não 

tinha aquele anel, não tinha aquela cruz, nuca 

usou aquela mitra na cabeça. Quando ele teve 

que ir a Roma, porque o papa exigiu, ele teve 

que tomar emprestada uma batina. Então, com 

o Pedro, era um estilo de igreja muito mais pró-

ximo do povo. Ele tinha uma influência medo-

nha, talvez mais fora do que dentro. No mundo 

inteiro, semana passada, quando se completou 

um ano de sua morte, houve manifestações e 

homenagens a ele na Espanha, na Itália, na Co-

lômbia, na Argentina, no Peru, aqui no Brasil 

também, em muitos lugares, muito mais do que 

aqui na região. Todas estas mudanças se refleti-

ram também no Alvorada. 
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Como surgiu a ideia de inserir a poesia no 

Alvorada?

Isso aconteceu no tempo do Milton, se não 

me engano. Ele era muito criativo. Ele propôs 

que se pedisse a contribuição dos leitores e a 

proposta foi prontamente aceita. O pesso-

al mandava versos, piadas, receitas, notícias. 

Em Porto Alegre do Norte se criou o GARA-

PA, (Grupo Animado Redigindo Alvorada em 

Porto Alegre) era um grupo que se reunia para 

recolha das notícias e redigi-las, buscar poesias 

e até criar algumas. Outros lugares começaram 

a se organizar também, mas o grupo que de fato 

funcionou, foi o GARAPA. A agente pastoral 

Fernanda Macruz era a alma do grupo. 

Por que publicar a poesia dos leitores e 

não de escritores já consagrados?

Porque se queria dar espaço para as pesso-

as das comunidades se expressarem. Em todo 

lugar há pessoas que têm uma capacidade me-

donha pra música, pra poesia. Se você não der 

oportunidade, quem é que vai dar? Alvorada 
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publicava os versos que o povo fazia. Em todo 

lado havia repentistas, alguns até não sabiam 

ler nem escrever, mas tinham uma habilidade 

poética oral impressionante. E muito disso foi 

parar no Alvorada.

Você acha que a abertura para os poemas, 

versos do povo influenciou o surgimento de 

poetas na região do Araguaia?

Alvorada plantou a semente, deu oportuni-

dade. Não tenho certeza, mas acho que alguns 

acabaram descobrindo o potencial literário que 

estava escondido porque Alvorada abriu espaço 

para isso. 

Por que o Pedro raramente escrevia para 

o Alvorada enquanto poeta?

O Alvorada não era um meio de comuni-

cação literária. A força do Pedro também era 

da poesia. Ele tinha uma sensibilidade enorme 

diante da realidade, não suportava essas dife-

renças existentes, agressões, desigualdades. Ele 

conseguia converter a história e as lutas dos po-
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bres em poesia. Os poemas do Pedro, porém, 

são muito elaborados intelectualmente e para as 

pessoas que liam o Alvorada, teria que ser algo 

mais simples. Ele escrevia em todas as edições 

na seção “Recados do nosso bispo” textos sobre 

o tempo litúrgico, as notícias sobre a América 

Central quando lá ia. 

Você chegou a escrever poesia para o Al-

vorada?

Não, eu nunca fui poeta, redigia notícias 

e algum outro texto, sobretudo relacionado à 

história da região. Por causa da minha atuação 

no Alvorada e na Pastoral da Terra, jornal da 

CPT, consegui o registro de jornalista por com-

provação de atividade.

A equipe do Alvorada, das suas primeiras 

décadas, tinha noção da importância do jornal?

A gente tinha noção de que era o meio que 

se tinha pra chegar na população e manifestar 

a posição da Prelazia, bem definida, do lado de 

quem apanhava mais. 
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O Alvorada é considerado um jornal alter-

nativo ou comercial? A equipe que trabalhava 

no Alvorada, recebia pelo trabalho que exer-

ciam no jornal? 

Acho que o Alvorada era um jornal comu-

nitário. Também pode ser considerado um jor-

nal alternativo, alternativo à imprensa comer-

cial. No início na região não se podia dizer que 

era alternativo porque era o único. Ninguém 

recebeu nada pelo trabalho que fez em Alvo-

rada. Todos eram agentes de pastoral e entre as 

diversas atividades que faziam tinha mais essa 

do Alvorada. 

Quem lia o jornal, e como ele era distri-

buído?

Como já disse, Alvorada era distribuído em 

todos os povoados da região. Quando eu passei 

a fazer parte da redação, fizemos uma campa-

nha de assinaturas. Quem conseguisse mais as-

sinatura recebia um prêmio. Havia sorteio entre 

os assinantes. Em cada lugar existia o grupo de 

assinantes. A contribuição era bem pequena, se 
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não me engano 10 cruzeiros pra receber todos 

os números do ano. Daqui pra frente, o Alvora-

da será apenas virtual. Com a crise provocada 

pela pandemia, um dos gastos cortados foi o da 

impressão do jornal. 

Eu vejo uma distância muito grande entre 

a região da Prelazia de São Félix do Araguaia 

e o sul de Mato Grosso. A que isso de seve, Ca-

nuto?

A Prelazia era muito mais conhecida em 

Goiás do que no Mato Grosso. Goiânia é mais 

perto da região do que Cuiabá e a Prelazia fazia 

parte em termos de estrutura da igreja ao regio-

nal Centro-oeste da CNBB. A gente não tinha 

praticamente ligação nenhuma com as demais 

regiões de Mato Grosso.

Quanto ao acesso ao acervo do jornal, o 

que você pensa sobre isso?

Eu acho que poderia estar mais disponível 

porque é um material histórico, sobretudo para 

pesquisa. O arquivo é muito bem organizado, 
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quase todo digitalizado, mas falta uma ferra-

menta de busca mais eficiente, por meio de pa-

lavras-chave, por exemplo. Este é um trabalho 

que está ainda por fazer. E também poderia ser 

disponibilizado para pessoas de qualquer lugar 

sem precisar ir até São Félix. 
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Parte III

Literatura e periódicos: 
interfaces
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A POESIA NA/DA REGIÃO DO 
ARAGUAIA: UMA LITERATURA 
ESQUECIDA

Edson Flávio Santos

Em 2003, quando pus meus pés na Região 

do Araguaia41, confesso que não havia lido e 

nem ouvido dizer sobre poetas que residissem 

por ali. Com o passar do tempo, e em contato 

com a rede de estudantes e professores do lugar, 

foram me chegando notícias de poetas que, se 

não fosse essa apresentação, demoraria a tomar 

conhecimento. 

O primeiro poeta que me fizeram conhecer 

foi Pedro Casaldáliga, que veio a tornar-se o 

41 Geograficamente aqui compreendida os municípios circunscritos na 
Prelazia de São Félix do Araguaia.
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meu objeto de pesquisa42 ao longo dos anos. 

Seguidamente, conheci pessoalmente os poetas 

Erotildes Milhomem, Valdo da Silva, Paulo Ga-

briel e a romancista Adauta Luz Batista. Quanto 

eu mais procurava notícias de poetas (cordelis-

tas, compositores, declamadores), mais eu me 

encantava com a riqueza cultural e artística de 

uma região, estranhamente, desconhecida e 

como costumamos dizer “esquecida”.

Oriundo das cadeiras do curso de Letras da 

Universidade do Estado de Mato Grosso, den-

tro das disciplinas que me foram oferecidas, 

não havia menção sobre essa realidade, diga-

mos, poética do estado. As referências, ainda 

que poucas, sempre foram Manoel de Barros, 

Ricardo Guilherme Dicke, e dos mais antigos 

Dom Aquino, Mesquita e Wlademir Dias-Pi-

no. A literatura produzida no Estado parecia 

circunscrever-se nesse âmbito cosmopolita da 

capital, fato diferente dos dias de hoje, quan-

42 Especialização Latu Sensu – “A poética de Pedro Casaldáliga” (2009) 
/ Mestrado “CERCAS MALDITAS: UTOPIA E REBELDIA NA OBRA 
DE DOM PEDRO CASALDÁLIGA” (2011) e Doutorado ESPERANÇA 
E LIBERTAÇÃO: INTERFACES DE UMA UTOPIA NA/PELA POESIA 
DE AGOSTINHO NETO E PEDRO CASALDÁLIGA (2018)
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do muitas universidades já incluem o estudo 

e leitura de autores mato-grossenses em suas 

disciplinas. No entanto, nem sempre foi assim. 

No que tange à literatura produzida em 

Mato Grosso, esbarramos ainda no problema 

da escassez de bibliografia sobre o tema. So-

mente a partir da década de 30, do século pas-

sado, é que aparecem os primeiros registros 

dessa literatura, concomitante ao processo de 

modernização da capital e o influxo dos gran-

des centros para Cuiabá (MAGALHAES, 2001, 

p. 310). Cuiabá era o grande centro irradiador 

de cultura para o estado e referência de cidade, 

culta e que se modernizava. Naturalmente que, 

dos autores que ali residiam ou ali publicavam, 

na época, alguns foram bastante referenciados 

e divulgados. Principalmente aqueles ligados à 

instituições como a Academia Mato-grossense 

de Letras – AML.

Segundo Hilda Magalhaes, na obra Histó-

ria da Literatura de Mato Grosso – Século XX 

(2001): 
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a produção literária convive com um problema 

que se tornou crônico na vida literária mato-

-grossense e que é a dificuldade de publicação 

[...], regionalmente, a literatura de Mato Gros-

so é pouquíssimo divulgada. Não se verifica 

qualquer esforço no sentido de se promover a 

reedição de autores como, só para citar alguns 

nomes, Manoel Cavalcanti Proença, Lobivar de 

Matos e José de Mesquita, autores de grande 

representatividade literária. (MAGALHÃES, p. 

314, 2001).

Ocorre que, quando a autora escreve o tex-

to em questão, a realidade que se apresentava 

diante de seus olhos é um pouco diferente do 

cenário literário de agora. Assim como o cená-

rio que eu, pisando o Araguaia, constatei.

Hoje, graças aos incentivos públicos através 

de editais de fomento à cultura, bem como ao 

esforço das editoras e periódicos, o panorama 

literário de Mato Grosso é bem diferente. Mas 

ainda há muito o que se fazer.
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Um dos mais recentes estudos que tivemos 

acesso é do escritor Eduardo Mahon, com a obra 

A literatura contemporânea em Mato Grosso 

(2021). Ainda que seu ponto fulcral seja a Ge-

ração Coxipó, o autor traça um panorama da 

literatura produzida no estado nos últimos cem 

anos e, devido aos arquivos revelados e infor-

mações inéditas, faz da obra basilar para quem 

se propõe a estudar os autores daqui. Mahon, 

dentre os questionamentos e constatações, diz 

que “Na literatura produzida em Mato Grosso, 

dado ao seu caráter endógeno, os escritores per-

correram o defensivismo com maior ou menor 

adesão, com justificativas plausíveis ou incon-

sistentes. Cuiabá é o grande totem das tribos, 

passadas e presentes” (MAHON, p. 339, 2021).

Para o autor, essa referência à capital vai 

perseguir os autores do estado seja para con-

tinuar uma tradição literária ou para negá-la. 

No entanto, importa para nós, nesse momen-

to, pensar que para os escritores do Araguaia, a 

Cidade Verde é uma cidade distante geografi-

camente e que reforça a situação marginal dos 
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poetas “esquecidos” como a região.

Não só o Araguaia é esquecido, mas a lite-

ratura produzida no interior de Mato Grosso 

não existe nos compêndios anteriores ao Sé-

culo XXI, salvo em parcas referências. Em sua 

maioria, os escritores do início do Século XX 

passam a ser “percebidos” quando adentram as 

instituições como Academia Mato-grossense de 

Letras - AML e Instituto Histórico e Geográfico 

de Cuiabá - IHGC ou ainda através de uma pro-

jeção, via outros meios, em Cuiabá. Portanto, 

a impressão que se tem é ser preciso que tais 

escritores sejam conhecidos primeiro na capi-

tal, para assim serem “reconhecidos” como tal.

Um outro estudo importante e indispen-

sável para pensarmos a literatura produzida 

em Mato Grosso é a obra MATOGROSSISMO 

questionamentos em percursos identitários 

(2020), de Olga Maria Castrillon-Mendes. A 

autora reúne dezenas de artigos produzidos ao 

longo de sua carreira acadêmica e forma um 

conteúdo sólido e atual sobre a historiografia 

literária do estado.
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Trazendo à baila o questionamento pro-

positor desse ensaio, a autora afirma que o 

desconhecimento dos autores do interior na 

atualidade não se dá “pela ausência de proje-

tos e de trabalhos produzidos, mas pelos pre-

cários mecanismos de divulgação, acesso e in-

vestimento” (CASTRILLON-MENDES p. 448, 

2020) e a possível solução “não é apenas [...] 

apontar as estranguladoras crises do sistema, 

mas administrá-los em perspectiva, de forma a 

re-descobrir o texto literário como foco de es-

tudo e o papel do mediador nas instituições de 

ensino e nos mais variados setores da dinâmi-

ca sócio-histórica e cultural” (CASTRILLON-

-MENDES p. 450, 2020).

A crítica de Castrillon-Mendes (2020) é 

fruto de sua experiência não só como pesqui-

sadora, mas ainda como professora que percor-

reu os rincões de Mato Grosso e presenciou de 

muito perto o esquecimento e o descaso com a 

literatura produzida longe da capital. 

Essa crítica converge para o momento atual 

da construção de nossa literatura onde o papel 
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das instituições é fundamental para o reconhe-

cidamente e divulgação das produções literárias 

ditas de “margem”. 

Postas estas reflexões, é imperioso trazer, 

num primeiro momento, ainda que ausentes 

muitos escritores, uma leitura sobre a primei-

ra coletânea que tive acesso sobre os poetas da 

região: ARAGUAIA um rio de poesia (2002). 

Organizada pelo produtor cultural e então Se-

cretário Municipal de Cultura de São Félix do 

Araguaia, Sr. Luis Carlos Paiva, reúne poemas 

de momentos da história da região e foi publi-

cada através da Lei de Incentivo à Cultura do 

Estado de Mato Grosso. 

A obra tem apresentação de Pedro Casal-

dáliga, poeta sobre o qual falarei mais adiante, 

e orelha de Paulo Gabriel, poeta que residiu às 

margens do caudaloso Araguaia:

A poesia do Araguaia é sua água, sua areia, sua 

fauna e flora, a canoa karajá – veículo mais 

elegante que já construíram os humanos -, o 

luar, o amanhecer, o pôr-do-sol, as lutas e es-

peranças dos povos indígenas que no Araguaia 
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têm seu habitat sagrado e o povo ribeirinho, 

que no Araguaia tem procurado uma “terra de 

sossego” (CASALDÁLIGA, 2002, p. 11)

O grande poeta apresenta a gênese, o leit-

motiv, da poesia produzida na Região do Ara-

guaia. Tais imagens permearão as produções 

em prosa e verso que, esparsas temporal e geo-

graficamente, compõem a literatura produzida 

ali, como nos versos de Deny Oliveira Lima, no 

poema “RIO ARAGUAIA”

Cercado de espécies de primeira

Como jatobá, ipê, carvoeira

Tarumã, canjirana e piranheira.

Capitão, sasafraz, combuquim

Sucupira, loro Angelim.

Mergulhando em suas águas profundas

Vejo jaraqui, mandi, pirarucu,

Tucunaré, jacaré e pacu

Filhote, cachorra, piranha,

Corimbatá e traíra. 

(LIMA, 2020, p. 43)
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A fauna e flora que circunda o rio é a mes-

ma que encanta o poeta. Há uma ligação tácita 

dos poetas do Araguaia com a presença do rio:

Tu marcas as estações da vida,

Sem ao menos nos consultar

Nos enches de amor e saudade

Com teu jeito manso de banzeirar

Fazes parte da nossa gente diária

Por isso de ti, não queremos nos afastar.

(FIALHO, 2002, p. 77)

Os versos de Maria Helena Fialho perso-

nificam o Rio Araguaia dando a ele o status de 

“gente diária”. A poeta entretém-se no diálogo 

com rio/gente como participante de sua vida 

cotidiana.

A paisagem como personagem, a imagem do 

éden, do lugar idílico são heranças de um roman-

tismo que ronda a produção literária brasileira e 

sempre é um mote aos poetas que, exercendo seu 

papel social, também criticam a extinção desse 

paraíso. Afinal, “Conscientizar não é punir / er-
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rado é quem vem destruir”, como disse Natural 

Milhomem no poema “B3” (2002, p. 93).

O contexto social e ecológico também 

importa aos escritores do Araguaia. O grande 

expoente dessa vertente literária de embate e 

crítica social é Dom Pedro Casaldáliga que, es-

trangeiro, chega à região no final da década de 

60 e passa a denunciar, não só através da poesia, 

as realidades daquele lugar. 

Como um segundo momento, trago a obra 

Cantigas Menores (2003 43), que é uma coletâ-

nea de versos que Casaldáliga escreveu durante 

os primeiros anos em que viajou como bispo da 

Prelazia de São Félix do Araguaia. Nesse livro, 

já aponta para os novos rumos que tomava a 

sua escritura, utilizando-se muito da estrutura 

do Haikai, o que contrasta com parte de sua 

produção já publicada.

Sobre a matéria de sua poesia, Pedro Ca-

saldáliga (2003, p.15), na dedicatória do livro 

Cantigas Menores, escreve: 

43 Cantigas menores foi publicada originalmente em 1979 pela UCG / 
Goiânia: Projornal, 1979.
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A matéria viva destes poemas 

Foi recolhida Rodando de ônibus por essas es-

tradas 

Ouvindo falar o Povo falado 

Sentindo a Terra e, um pouco, o Céu. 

O que se vê aqui, assim como na coletânea 

de alguns parágrafos atrás, é o registro poético 

daquilo que entra pelos olhos/vivência e que 

constitui em elementos imagéticos da obra, pois, 

segundo Bosi (2000, p. 19), a experiência da 

imagem é anterior a da palavra e só depois ela se 

enraíza no corpo, nesse caso, tanto no corpo do 

próprio poeta, como no corpo de seus poemas.

Corroborando o que já dissemos anterior-

mente, o Rio Araguaia é sempre presente na 

poesia do lugar e, em especial, na de Casaldá-

liga, que faz dele motivo condutor de diversos 

poemas como ARAGUAIA

Nosso Araguaia querido,

Praia dos homens-canoas,

Divisa do Cativeiro,
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Giro da Bandeira Verde,

Porteira do Latifúndio,

Banzeiro da Indignação,

Guerrilha de Ventanias,

Mar Vermelho da Esperança,

nosso Araguaia querido!

 (CASALDÁLIGA, 2003, p. 20)

A imanência do rio, sua singularidade e 

importância histórica divide lugar na poesia 

de Casaldáliga com o povo, como o “Peão do 

Trecho”

Peão,

pião,

não está,

não é,

madeira de sorte

na roda da Morte,

girando à mercê

da mão empreiteira,

da farra matreira,

da louca peixeira...
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Pião à mercê,

que não está,

que não é,

... e quase já era!

(CASALDÁLIGA, 2003, p. 62)

Figuram no poema de Pedro Casaldáliga as 

definições que o próprio autor já descreveu em 

sua Carta Pastoral – Uma igreja contra o lati-

fúndio... (1971) onde ele diz acerca dos peões:

“aliciados fora, são transportados em avião, 

barco ou pau-de-arara para o local da derruba-

da. Ao chegar, a maioria recebe a comunicação 

de que terão que pagar os gastos de viagem, 

inclusive transporte. E já de início têm que fa-

zer suprimento de alimentos e ferramentas nos 

armazéns da fazenda, a preços muito elevados. 

(...)

Para os peões não há moradia. Logo que che-

gam, são levados para a mata, para a zona da 

derrubada onde tem que construir, como pu-

derem, um barracão para se agasalhar, tendo 
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que providenciar sua própria alimentação. As 

condições de trabalho são as mais precárias 

possíveis. (...) 

O peão depois de suportar este tipo de trata-

mento, perde sua personalidade. Vive, sem sen-

tir que está em condições infra-humana. Peão 

já ganhou conotação depreciativa por parte do 

povo das vilas, como sendo pessoa sem direito 

e sem responsabilidade. Os fazendeiros mesmo 

consideram o peão como raça inferior, como o 

único dever de servir a eles, os “desbravadores”. 

Nada fazem pela promoção humana dessa gen-

te. O peão não tem direito à terra, à cultura, à 

assistência, à família, a nada. É incrível a resig-

nação, a apatia e paciência destes homens, que 

só se explica pelo fatalismo sedimentado atra-

vés de gerações de brasileiros sem pátria, dessas 

massas de deserdados de semi-escravos que se 

sucederam desde as Capitanias-Hereditárias” 

(CASALDÁLIGA, 1971, p. 26-28).

O poema, que pode ser amparado pelo 

trecho da Carta Pastoral, evidencia o Peão que 
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como pião; não tem lugar para ficar, por isso 

não está. Mão-de-obra barata para as empresas 

agropecuárias, o peão é aquele trabalhador que 

não consegue se estabelecer como alguém da 

região porque na verdade não é. O sistema de 

trabalho ao qual é submetido é comparado à 

roda da Morte onde o peão gira à mercê da pró-

pria sorte. Sem direito a nada, sua vida agora 

quem comanda é o fazendeiro da mão emprei-

teira. Fugir dessa situação é o único caminho, 

mas há de ter cuidado com a louca peixeira.

 A realidade dos peões é a advinda dos di-

versos conflitos que:

participam ainda jagunços e pistoleiros, a 

polícia, advogados e outros representantes da 

burocracia privada e pública. Após a implan-

tação de uma política agrícola que sustenta 

os empresários e ignora a população local, se 

instaura na Amazônia práticas e hábitos no-

vos, como o nomadismo rural dos índios e dos 

colonos. Os habitantes, frente à competição 

desigual – os pequenos produtores não têm 
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acesso a linhas de crédito, a assistência técnica 

e facilidade na legalização de suas terras – e 

às coerções, se vêem obrigados a vender ou 

a abandonar as suas terras. (MAGALHAES, 

2002, p. 140).

 Pedro Casaldáliga vive esta realidade e faz 

da luta pela TERRA uma causa de luta e de po-

esia. Como no poema abaixo onde o eu-lírico 

latifundiário contrasta com o eu-lírico denun-

ciante de outros poemas, assumindo a culpa, 

abertamente, pelos seus erros:

CONFISSÃO DO LATIFÚNDIO

Por onde passei,

plantei

a cerca farpada,

plantei a queimada.

Por onde passei,

plantei

a morte matada.

Por onde passei,
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matei

a tribo calada,

a roça suada,

a terra esperada...

Por onde passei, 

tendo tudo em lei,

eu plantei o nada.

(CASALDÁLIGA, 2003, p. 128)

Pelas consequências de sua atuação, foi alvo 

de inúmeras ameaças de morte. Colocando-se 

em oposição declarada aos latifundiários. Na 

Região do Araguaia, os grandes fazendeiros in-

centivados pelo Governo Federal dominavam 

as terras, retirando de suas casas os posseiros e 

de suas aldeias os índios. Era comum, e ainda 

recentemente é, serem encontradas pessoas tra-

balhando nessas fazendas, em situação análoga 

à escravidão. Os conflitos entre latifundiários 

contra posseiros, peões e índios quase sempre 

acabam em morte. Contemporaneamente, tais 

conflitos ainda existem e continuam “vazando” 

para dentro das poesias do Araguaia.
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No entanto, o problema de décadas persis-

te: como fazer esses poetas serem lidos?

Os compêndios de Hilda Magalhaes (2001), 

Olga Castrillon-Mendes (2020) e Eduardo 

Mahon (2021), entre outros, são unânimes em 

afirmar o papel fundamental das instituições, 

em especial, das universidades no estudo destes 

autores através de reedições, pesquisas e incen-

tivo a publicações. 

Mato Grosso vem experimentando um 

“boom” literário nos últimos anos e, reiterando 

o que disse anteriormente, graças aos editais de 

fomento, disposição de editoras e fervilhar de 

periódicos e de pesquisas que apontam para um 

futuro animador. 

Considerando a leitura da literatura produ-

zida no estado, Castrillon-Mendes (2020, p. 35) 

diz que “Não é, portanto, apenas uma questão 

de valoração de obras, lugares teóricos ou con-

ceitos, mas o (re)conhecimento do universo de 

produção, suas singularidades e recepção para 

além dos binarismos e rótulos”. 
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É preciso ainda romper com estereótipos, 

principalmente se tratando da Região do 

Araguaia; por estar localizada longe da capital 

e receber diversas influências culturais, sua 

literatura compõe um universo particular e 

plural ao mesmo tempo, que ainda necessita 

ser estudado para não ser esquecido.
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CONFLUÊNCIAS ENTRE 
IMPRENSA E LITERATURA EM 
MATO GROSSO

Tayza Codina

A imprensa surgiu no Brasil em 1808 com 

a chegada da Corte Portuguesa e a implantação 

da Tipografia da Impressão Régia. Dessa manei-

ra, os periódicos estrearam em concomitância 

aos movimentos históricos do país ordenando 

a cena pública. Para Martins et Luca (2012), “a 

nação brasileira nasce e cresce com a impren-

sa. Uma explica a outra. Amadurecem juntas” 

(p.8).

Após 22 anos da implantação de uma im-

prensa nacional, surge na Província de Goiás, 

atual Pirenópolis, o Jornal Matutyna Meyapon-

tense, que circulou de 5 de março de 1830 a 21 

de março de 1834 e divulgava textos produzidos 
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em Mato Grosso (JUCÁ, 2009). Entretanto, em 

1938, o Presidente da Província de Mato Gros-

so, Dr. Antônio Pimenta Bueno, através de uma 

subscrição, assegurou o direito de instalação da 

primeira tipografia de Mato Grosso e consoli-

dou a criação da Imprensa Oficial do Centro-

-Oeste, tendo como o primeiro jornal impresso 

na região: o Themis Mattogrossense (1839).

A Tipografia Provincial foi um importante 

marco na distante Cuiabá de 1839. Além da 

nova profissão de tipógrafo, proporcionou 

empregos e oportunidades, isto sem se esque-

cer do avanço verificado na área da cultura, 

despertando a arte de escrever e facilitando o 

hábito da leitura. Além disto, a circulação do 

primeiro número do Themis Mattogrossense 

foi motivo de orgulho geral em Cuiabá. De uma 

só vez se consolidava uma grande vitória mato-

-grossense, através da primeira tipografia de 

Mato Grosso, do primeiro jornal da Província 

e do primeiro setor da administração pública 

mato-grossense. (JUCÁ, 2009, p. 35).
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O Núcleo de Documentação e Informação 

História Regional44 situado na Universidade 

Federal de Mato Grosso identificou uma ex-

pressiva produção de jornais, revistas e boletins 

publicados em Mato Grosso nos século XIX 

e XX, sendo o total de 360 títulos, dos quais 

170 foram microfilmados. Destes, 63% são 

de Cuiabá e os outros concentram em outros 

municípios do estado de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul.

Para a história da literatura brasileira, o 

periódico, sendo ele o jornal ou a revista, será 

o suporte inaugural e preliminar para pensar a 

produção literária do início do século XIX até 

os dias atuais. Uma obra que se proponha tra-

tar da historiografia literária de uma região ou 

um país necessita em um primeiro momento 

olhar para sua produção na imprensa. Sendo 

assim, “não há como escrever sobre a história 

da imprensa sem relacioná-la com a trajetória 

política, econômica, social e cultural do país”. 

(MARTINS et LUCA, 2012, p. 9)

44 Registro realizado por Morgado (2011).
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É nesse espaço que o intelectual, o escritor 

e o jornalista encontram uma forma de dialogar 

com a sociedade que vive, o texto ali publicado 

na sua condição efêmera e transitória, dialoga 

com o momento presente e se constitui sob a 

ótica daquele que a produz, sendo um lugar de 

experimentação literária e divulgação da litera-

tura produzida durante o período. Nesse con-

texto, para muitos escritores o espaço do jornal 

é a única possibilidade existente de publicação, 

sendo a coletividade, o baixo custo e a facilidade 

de impressão e divulgação que o torna acessível 

a esse grupo. E no decorrer da carreira, muitos 

permanecerão apenas nas páginas amareladas 

dos periódicos, não alcançarão a eternidade do 

livro, ficando a mercê de pesquisadores e his-

toriadores em resgatar o passado das páginas 

do jornal.

A imprensa do início do século XIX foi toda 

marcada pela atuação de escritores que, natu-

ralmente, aproximavam a linguagem do livro 

à linguagem do jornal. Literatura e jornalismo 
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se confundiam tanto que, basta lembrar, várias 

obras clássicas nasceram nos jornais, na forma 

de folhetins, como foi o caso da produção de 

José de Alencar e do próprio Machado de Assis. 

(NINA, 2007, p. 19).

Com base nessa perspectiva, é necessário 

acentuar que a imprensa “[...] longe de ser um 

papel sagrado marcava e era marcada por vozes, 

gestos e palavras (MARTINS et LUCA, 2012, p. 

27), o cenário político e religioso terá uma re-

lação direta com a imprensa desde o seu início, 

pois perceberá a força do papel impresso para 

divulgação e alcance dos discursos ideológicos. 

Nessa lógica, há uma rede de sociabilidade cria-

da pela imprensa que proporciona uma circu-

lação das ideias correntes naquele momento no 

país. Diante disso, é necessário olhar para o pe-

riódico como meio de divulgação da literatura, 

agente histórico e suas relações de poder. 

No final do século XIX e início do século 

XX ocorreu um movimento que proporcionou 

o lançamento de inúmeros periódicos no circui-
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to das letras por meio de grupos e agremiações. 

Os jornais e revistas surgiram como meios de 

perpetuação das ideias veiculadas por clubes 

recreativos e literários (MARTINS et LUCA, 

2012, 72) que possibilitaram uma publicação 

com periodicidade e pouco investimento. Dessa 

maneira, como afirma Almeida (2012): 

A revista estabelece, então, por meio do seu 

texto editorial, um pacto de leitura com o seu 

leitor ao expressar aí os seus propósitos (AL-

MEIDA, 2012, p. 32).

À revista reservava-se a especificidade de 

temas, a intenção de aprofundamento e a oferta 

de lazer tendo em vista os diferentes segmentos 

sociais: religiosos, esportivos, agrícolas, femi-

ninos, infantis, literários ou acadêmicos. Essas 

publicações atendiam a interesses diversos, não 

apenas como mercadorias, mas ainda como ve-

ículos de divulgação de valores, ideias e inte-

resses. Nesse sentido, nem sempre é o caráter 

comercial que marca as iniciativas; ao contrá-
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rio, havia toda uma linhagem de publicações 

destinadas à defesa de interesses específicos 

(MARTINS et LUCA, 2012, p. 111-112). Nesse 

ínterim, Mato Grosso será um articulador do 

espaço jornalístico, e retratará por meio do pe-

riódico as mudanças que o estado vivenciará no 

período, além de se comunicar de forma ativa 

com os grupos que surgiam na capital e no inte-

rior. Entretanto, apesar da diversidade de temas, 

o fio condutor da produção jornalística neste 

período será a presença da literatura.

As revistas literárias associadas às agre-

miações tornaram-se um espaço de divulgação 

da literatura e oportunizaram que escritoras, 

escritores e intelectuais anônimos pudessem 

publicar seus textos, muitos deles eram leitores 

e colaboradores dos periódicos. Sendo assim, 

além da publicação de poesia, arte, literatura e 

teatro, a crônica ganha espaço como um texto 

híbrido que relaciona a literatura e a imprensa 

de forma direta.

 Sobre essa articulação que a imprensa 

exerce no social por possibilitar a divulgação de 
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escritores que não teriam acesso à publicação 

em livro, Castrillon-Mendes afirma: “o incen-

tivo para as produções e publicações locais foi 

fundamental para a consolidação de escritores 

conhecidos, bem como para os iniciantes ou 

anônimos”. (CASTRILLON-MENDES, 2020, 

369- 370).
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ALVORADA ESCONDE 
PRECIOSIDADES QUE É 
PRECISO GARIMPAR

Antônio Canuto

O jornal Alvorada foi o primeiro veículo 

de comunicação que surgiu no Araguaia mato-

-grossense. Era janeiro de 1970. Uma folha mi-

meografada, frente e verso, assim era a primeira 

edição do Boletim da Prelazia de são Félix do 

Araguaia. A Prelazia havia sido criada no ano 

anterior, pelo papa Paulo VI.

Este periódico nasceu porque o padre Pe-

dro Casaldáliga, na realidade, era um comuni-

cador nato. Na Espanha, antes de vir ao Brasil, 

ele chegou a ser o diretor de uma Revista que 

se chamava Iris de Paz. Ao lançar esse boletim, 

Pedro acreditava que seria um meio para fazer 

circular o que acontecia na região.
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O Alvorada passou por sucessivas trans-

formações no decorrer do tempo. Assim, em 

1981, foi adquirida uma copiadora eletrônica 

de stencil, o que melhorou muito o visual do 

jornal. Posteriormente, em 1985, passou a ser 

impresso. Também foram sendo criadas seções 

como “Aqui quem escreve é você”, abrindo es-

paço para manifestações literárias de pessoas 

da região que tinham dotes poético-literários. 

Também foi criada uma página com Dona 

Mundica onde se debatiam temas do momen-

to, em forma de quadrinhos, e outras seções. 

O Alvorada circulou durante 50 anos. So-

mente em 2021, por causa da pandemia quan-

do os recursos minguaram, é que deixou de ser 

impresso, continuando, porém, em formato 

virtual. Mesmo sendo um periódico da Igreja, 

o Alvorada registrava praticamente tudo o que 

acontecia na região a partir do olhar do povo. 

O que o povo vivia, as violências que sofria por 

parte da polícia e das grandes empresas que se 

instalaram na região com incentivos fartos dos 

governos militares, era o que se podia ler no Al-
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vorada. Isso era decorrente do posicionamento 

adotado pela Prelazia de São Félix do Araguaia, 

que não se debruçava sobre si mesma, mas se 

colocava a serviço do povo.

O jornal registrava as lutas do povo na bus-

ca de seus direitos e de melhores condições de 

vida. As lutas para ter escolas melhores, para 

conseguir professores preparados. No Alvorada, 

é possível acompanhar os passos dados na for-

mação de professoras e professores que atuavam 

nas escolinhas do sertão. Como foram formados 

em nível de ensino básico, passando para o ensi-

no médio chegando até o nível superior.

Nas páginas do Alvorada, a gente encontra 

também as lutas do povo por melhor atendi-

mento à saúde e as formas de organização para 

enfrentar os problemas da falta de atendimen-

to à saúde. No Alvorada, porém, encontra-se, 

principalmente, as lutas de resistência do povo 

para não ser expulso da terra que ocupava e 

de onde tirava o sustento de sua família. E as 

diversas formas de os sem-terra conquistarem 

um pedaço de chão onde viver e trabalhar.
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As diversas formas de organização que o 

povo foi criando estão presentes nas páginas do 

Alvorada: clubes de mães, clubes de buchudas 

(mulheres grávidas), associação de lavadeiras, 

grupos de jovens, de costureiras e bordadeiras, 

a criação dos Sindicatos dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais, com suas delegacias sin-

dicais, onde os conflitos aconteciam e outras 

muitas formas de organização do povo.

Através de uma leitura atenta do Alvorada, 

é possível reconstituir grande parte da história 

desta região. “Retalhos de nossa história”, seção 

criada em 1991. Se não me engano, foi em 1989 

ou 1990 que tive conhecimento de uma carta 

do Alferes do Exército Português, José Pinto da 

Fonseca, contando como foi o contato que ele 

teve com os Karajá, na Ilha do Bananal em 1775. 

Contava como chegou, a reação dos indígenas, 

pois anos antes outro oficial do Exército Portu-

guês lá estivera e levara muitos indígenas, ho-

mens e mulheres para serem explorados como 

escravos nas minas de ouro de Goiás. Era um 

documento importante que não devia ficar es-
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condido. Eu achava que era preciso que o povo 

da região também o conhecesse. Por isso, pro-

pus que o jornal Alvorada passasse a recolher 

fatos e documentos importantes relacionados 

à história da região. A proposta foi acolhida e, 

a partir da primeira edição de 1991, Alvorada 

reservou sua última página para o resgate da 

história, essa seção se chamou “Retalhos de nos-

sa história”. Esse título foi escolhido porque não 

se tratava de compor uma história ordenada 

da região, mas de publicar matérias que iam 

sendo garimpadas, nos espaços mais diversos, 

que tinham que ver com a região. À medida que 

se encontravam alguns documentos interessan-

tes sobre a ocupação da região, ou escritos de 

alguns viajantes que pela região passaram, iam 

sendo publicados, sem a preocupação de se ater 

a critérios de ordem cronológica ou de conca-

tenação de fatos. Assim se deu nos primeiros 

anos desta seção.

Na edição de março/abril de 1997 a seção 

“Retalhos de nossa história” passou a registrar, 

já de uma forma um pouco mais ordenada, as 
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lutas de resistência nos diversos povoados da re-

gião para garantir a terra que os posseiros ocu-

pavam e as ameaças de expulsão pelas grandes 

empresas. Começou registrando a luta de Santa 

Terezinha, com a grande empresa Codeara, do 

grupo BCN, Banco de Crédito Nacional. Esta 

história recebeu o título “Histórica Resistência” 

e se estendeu por oito e edições sucessivas. Fo-

ram registrados os conflitos dos diversos povoa-

dos da região. Esse resgate ocupou as páginas de 

Alvorada até edição de janeiro/fevereiro de 2002. 

O que o Alvorada recolhera era uma rique-

za sem igual. Através destes escritos era possível 

conhecer os diversos movimentos que deram 

origem a esta região como hoje está constituída. 

Por que não aproveitar do que já estava escrito, 

ordenar os textos e trabalhá-los de forma que 

pudessem ser publicados em forma de livro? Foi 

o que aconteceu. Os textos foram ordenados, 

trabalhados e acrescidos por outras pesquisas 

de tal forma que em 2019 publiquei o livro Re-

sistência e luta conquistam território no Ara-

guaia Mato-Grossense.
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No livro, resgatou-se o processo de divisão 

dos estados de Mato Grosso e Pará; a história 

dos povos indígenas existentes na região desde 

tempos imemoriais, foi aprofundada; a ocu-

pação do território pelos sertanejos subindo o 

Araguaia, a venda, pelo estado de Mato Gros-

so, de todas as terras do norte do estado, sem 

se preocupar com a existência de povos indí-

genas e de comunidades sertanejas, passando 

pela chegada de grandes empresas do sul e su-

deste do país atraídas pelos incentivos fiscais 

oferecidos pelo governo federal para quem se 

dispusessem a investir no ‘desenvolvimento’ da 

Amazônia; a chegada de centenas e centenas 

de famílias de colonos do Sul. Tudo isso já se 

encontrava em “Retalhos de nossa história” e 

fizeram parte do livro. 

Nas edições de “Retalhos de nossa histó-

ria”, a própria história da Igreja foi sendo res-

gatada, a chegada dos missionários claretianos, 

em 1968, os desafios enfrentados no campo da 

educação, da saúde, da cultura, a forma como a 

equipe pastoral foi estimulando a organização 
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do povo, tudo isso estava registrado nas páginas 

do Alvorada. Nelas, também estava registrada 

como a defesa intransigente dos direitos dos 

mais fracos, dos indígenas, posseiros e peões, 

provocou polêmicas e acarretou perseguição, 

prisão e até motes para os agentes de pastoral. 

Ali estava também um material de uma rique-

za impressionante, em muitos textos que me-

reciam ser organizados. O resultado deste tra-

balho materializou-se num novo livro: Ventos 

de profecia na Amazônia: 50 anos da Prelazia 

de São Félix do Araguaia.

Além do Alvorada, outras fontes foram 

pesquisadas, mas o grosso mesmo estava nas 

páginas do Jornal e no Arquivo da Prelazia de 

São Félix do Araguaia. Este arquivo constru-

ído pela dedicação e o empenho da irmã Ire-

ne Franceschini, conhecida por todos como 

Tia Irene, conserva de uma forma ordenada as 

principais fontes para qualquer pesquisa sobre 

a região e a igreja.

Em comemoração aos 25 anos da Prelazia 

de São Félix do Araguaia, Alvorada publicou 
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uma matéria especial, a seção “Retalhos de nos-

sa história”. Parte dela segue abaixo e deixa clara 

a importância do periódico para pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros: 

Objeto de estudo e fonte de pesquisa

Alvorada, por mais de uma vez, foi objeto de 

estudo.

O chefe do Departamento de Técnicas Jorna-

lísticas do Instituo Metodista de Ensino Supe-

rior de São Bernardo do Campo, SP, Ismar de 

Oliveira Soares, em 1979, publicou um estudo 

sobre OS BOLETINS DIOCESANOS CATÓ-

LICOS COMO VEÍCULOS DE COMUNICA-

ÇÃO A SERVIÇO DOS MARGINALIZADOS. 

Entre os 124 boletins diocesanos, editados 

àquela época, escolheu cinco que se destaca-

vam pela “preocupação de servir as classes 

marginalizadas”. Um dos escolhidos foi o Al-

vorada, classificado, junto com o Informativo 

Arquidiocesano de João Pessoa-PB e Caminhar 

Juntos, de Juazeiro-BA, “entre os que fazem dos 

problemas de natureza social seu conteúdo 
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prioritário, chegando a destinar 100% de seu 

espaço impresso a tais questões”. 

Ele diz: “Alvorada” usa uma linguagem simples, 

traduzindo ao nível do entendimento do povo 

uma mensagem forte e definida... Alvorada de-

nuncia citando o nome de envolvidos, concla-

ma o povo à união e indica pistas de ação co-

munitária reivindicatória... É interessante notar 

que em nenhuma das 14 páginas do exemplar 

examinado, a administração eclesiástica ocupa 

o lugar do povo, como centro da notícia ou do 

comentário.”

Também uma publicação da Comissão Evan-

gélica Latino-Americana de Educação Cristã 

– CELADEC, do Peru, dedicou a maior parte 

de seu estudo sobre publicações populares ao 

“Alvorada”, destacando seu compromisso com 

as causas do povo. (ALVORADA, janeiro/feve-

reiro, 1995).

Em 2009, a professora Marluce de Oliveira 

Machado Scaloppe, da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), escolheu como objeto 
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de sua dissertação de Mestrado o jornal Alvo-

rada. A autora analisou os 40 anos da publica-

ção, mas se deteve mais no período de 1970 a 

1984. A dissertação foi apresentada em 2009. 

Em 2012, o trabalho foi divulgado em forma de 

livro com o título Práticas midiáticas e cidada-

nia no Araguaia – O jornal Alvorada.

Também a tese de doutorado do professor 

Edevamilton de Lima Oliveira “A invenção da 

escola no /Araguaia-Xingu mato-grossense: 

memórias, narrativas e lutas pela educação 

popular e democrática (1960-2018)” usou o 

Alvorada como principal fonte de pesquisa 

sobre o trabalho de educação desenvolvido 

na região.

Na tela da Globo

Muitas pessoas, Brasil afora, tinham conhe-

cimento desse periódico. E ele se tornou mais 

amplamente conhecido quando uma edição 

forjada foi apresentada no Jornal Nacional da 

Rede Globo. O governo militar buscava formas 

para expulsar o bispo Pedro do Brasil, mas para 
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isso precisava ter apoio da opinião pública. A 

Rede Globo se prestou a fazer este serviço para 

a ditadura. 

Em junho de 1975, o Jornal Nacional no-

ticiou que circulava na região da Prelazia um 

número do Alvorada, com a ilustração de uma 

cruz e uma foice entrelaçadas na capa, e o texto 

dizia que o jornal incitava o povo à luta armada, 

por meio dos sacramentos. A capa desta edição 

forjada, pois nunca e nem ninguém a viu na 

região, foi mostrada na tela da Globo. 

Em 1977, quando o bispo de Diamanti-

na, MG, dom Geraldo Sigaud, acusou o bispo 

Pedro de comunista, entre as provas que apre-

sentou estavam alguns números do Alvorada. 

No Arquivo Nacional, onde se encontram bem 

mais de mil arquivos produzidos pelos órgãos 

de informação e repressão da ditadura militar 

sobre o bispo Pedro e a Prelazia de São Félix 

do Araguaia estão também algumas edições de 

Alvorada.
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Concluindo

O jornal Alvorada completou mais de meio 

século de circulação contínua e segundo enten-

didos é o veículo impresso de dioceses ou pre-

lazias que mais tempo permaneceu ativo. Infe-

lizmente, nos últimos anos deixou de registrar 

a vida e a luta do povo e das comunidades e se 

voltou para dentro da própria igreja. 

O Alvorada, porém, é uma fonte inesgotá-

vel de informações e de registros que permitem 

um sem número de pesquisas, como a que a 

autora deste livro tem feito, buscando as for-

mas literárias que se encontram nas páginas do 

Alvorada. Ao abrir espaço para a manifestação 

literária do povo, algumas preciosidades foram 

encontradas e são analisadas pela autora. Como 

ela fez com seu trabalho, muitos outros terão 

um campo aberto para encontrar pérolas es-

condidas nas páginas do Alvorada.
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POSFÁCIO

ALVORADA: UM JORNAL 
DE COMBATE? OU UM 
JORNALISMO LITERÁRIO EM 
MATO GROSSO?

No ano do centenário do Modernismo 

Brasileiro, cá estamos nestes confins do Oeste 

descobrindo o Brasil, tal qual os bandeirantes. 

Cá estamos à procura das nossas letras, nossos 

registros literários. Acaso Literatura se procura? 

Diriam alguns. Acaso pode-se nominar bandei-

rante o ato de abrir as trincheiras dos arquivos, 

muitas vezes malconservados, esquecidos ali e 

acolá, escondendo-se com a poeira do lastro do 

tempo? 

 Por uma literatura brasileira que uma vez 

mais repete a sua sina. Por uma literatura bra-

sileira como missão, cujo empenho muitas ve-

zes desproporcional ou despropositado feriu o 



593

princípio mais caro a sua condição: o literário. 

Um princípio segundo o qual a literatura con-

siste num tratamento particular da linguagem. 

A linguagem literária que interroga o mundo 

sob qual se constrói. Uma linguagem que ousa 

“inadvertidamente” a enfrentar o mundo sob o 

qual erguem seus pilares, justamente por cau-

sa de sua natureza inventiva e insubordinada. 

Na arte a linguagem carrega uma obsessão por 

uma “adequação perfeita” ao ser no mundo. E 

rege essa obsessão uma profunda nostalgia ao 

encarnar o princípio profundo de humanidade. 

Como fica este funcionamento do discurso 

literário, portanto da literatura, num suporte 

periódico determinado por sua “utilidade”, sua 

capacidade exclusivamente de informar e atu-

alizar? Eis um dilema instigante. A literatura 

devota do periódico. A literatura que só se fez 

registrada no periódico, enfrentando o caráter 

descartável do suporte que relega ao dia seguin-

te a sua condição de ultrapassado.

Sempre me pareceu despropositada a fór-

mula Literatura e jornal ou Literatura e im-
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prensa. Não apenas pelos limites do rodapé, da 

disposição do texto literário que se conforma 

a uma sobra da página; mas, sobretudo, pelo 

contraste que sabemos ter um discurso que 

quer a publicidade e a propaganda. A asserção 

de um discurso jornalístico sempre propositi-

vo, com pauta, com metas a serviço do mer-

cado e da propaganda. Haverá quem discorde 

de mim nesse quesito ao avaliar a imprensa a 

serviço do mercado. Se o que apresento aqui 

indica uma incongruência entre forma e con-

teúdo, entre arte e imprensa, colocando numa 

posição quase incômoda e de irreversível con-

ciliação, o que apresento a seguir tensiona a 

problematização mais profunda da questão. E 

é esta a grande contribuição do livro organiza-

do por Claudia Zortea. Ao tratar da realidade 

prática de difusão da escrita que se quer lite-

rária inserida na vida cotidiana da imprensa, 

do jornal, a autora explora o lugar do literário. 

Rege o conjunto de textos apresentados pelo 

livro uma percepção distante da constatativa, 

aliada a esforço analítico, crítico, combatente. 
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A palavra é a foice. A palavra rege o sentimento 

destemido da luta, do embate. E nesse sentido, 

o livro é inaugural. É por ele que conhecemos 

o jornal combatente, Alvorada. É por ele que 

sujeitos anônimos, desconhecidos, ganham o 

espaço para publicar sua poesia. A força da 

poesia como sentimento fundamental e dese-

jo de escritor. Fiquei impressionada em como 

o Alvorada conclama a poesia, poesia popular, 

poesia das andanças, poesia das lutas, poesia 

do povo. No Alvorada a poesia, gênero tão eli-

tizado historicamente, concilia a voz anônima 

a uma vontade de expressão, para dar forma a 

uma realidade observável e histórica. Litera-

tura como missão se renova nas páginas deste 

livro. Literatura como missão orquestrada por 

Pedro Casaldáliga, grande líder religioso, poeta 

amado e admirado. Vindo de onde vem, das 

trincheiras de combate de Dom Pedro, Alvo-

rada carrega no nome e no conteúdo o sen-

timento utópico por um alvorecer, despertar 

de um Brasil mais justo, menos desigual, sem 

fome, sem miséria. Dessa reinvindicação do li-
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terário, que faz da palavra literária um meio de 

combate; o jornalismo literário parece ser uma 

prerrogativa para o Alvorada, pelo menos entre 

as décadas 80 e 90 do século XX. É o que indi-

ca a projeção da poesia ocupando o espaço de 

destaque. É também como se deseja comunicar 

o Alvorada uma vez que publica, juntamente 

com a poesia, a espera por novos textos e novos 

e anônimos escritores. Desconhecia absoluta-

mente esse fenômeno na imprensa em Mato 

Grosso, sempre limitada a uma estrutura rígi-

da de editor. Dito assim, de maneira breve, so-

mos arrebatados pela seleção apresentada por 

Claudia Zortea num recorte de duas décadas 

de poesia publicada pelo Alvorada. É o jornal 

mais antigo e ativo, fora da Capital de Mato 

Grosso, que temos conhecimento. Alvorada es-

banja longevidade, resistência e um princípio 

de generosidade com a palavra escrita, impres-

sa: todos podem e devem escrever. Este legado 

de Dom Pedro Casaldáliga carrega assim como 

sua arte o princípio de fé no ser humano e na 

capacidade de transformação da vida. Eis o 



597

Alvorada, ao ser idealizado, dirigido por Pe-

dro Casaldáliga, está absolutamente regido por 

sentimento democrático, afetivo e combatente.

03/2022

Walnice Vilalva
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