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O Cantor da Vila Corumbiara 

Leonardo Costaneto 

 

No meio da roda, a grama ainda orvalhada pela friagem da noite, ele cantava canções 

que ecoariam para sempre em minha memória de menino que, no passo firme e certo 

do tempo, me transformou em homem, um homem com sonhos de menino, que alimento 

até hoje, e sempre e mais. "Élder, Eronildes, vocês se foram pra todos nós...", e os 

homens, as mulheres e os moleques, seguiam-no, ao som do violão que ele apoiava na 

perna esquerda, firmada num banco de plástico encardido de terra. Era o lamento que 

vinha dos tempos da batalha da ocupação Bandeira Vermelha, quando os companheiros 

lutavam pelo pedaço de terra prometido, mas sempre negado. 

De uma canção a outra, para animar a plenária dos trabalhadores e estudantes 

secundaristas dos grêmios da região do Barreiro, o Cantor da Vila Corumbiara, puxava: 

"E se eu morro em um combate, ó, bela ciao, bela ciao, bela ciao, ciao, ciao. E se eu 

morro em um combate, toma em tuas mãos o meu fuzil". O seu corpo magro, mas rijo, 

tremia, sua mão de dedos calosos, parecia querer romper as cordas do violão, e sua 

garganta de voz ancestral, um Velho Nagô encarnado, mantinha o coro compassado, 

ritmado, entoando forte a canção de luta, até que terminávamos, punho esquerdo 

erguido no ar: "sou comunista por toda a vida, e comunista hei de vencer!". 

O Cantor era sempre de muito riso e muito ciso, o rosto negro lustroso, feito ébano 

trazido da África, tisnado nas lidas dos acampamentos. Ele não parecia ter a idade que 

tinha, se bem que não sabíamos ao certo a sua idade, nem mesmo a Elaine, sua filha 

única, cuja mãe desconhecíamos. Na ocupação, sob o telhado de amianto sustentado 

por paredes de pau a pique, eram só eles, vivendo da luta e pela luta. O Cantor, cujo 

nome também nunca soube, era um guia e manancial de encantamento, impossível não 

parar e ouvir suas mensagens de solidariedade e justiça, de trabalho e de pão, que 

muito me lembrava Cristo, um cristo preto tingido pelas chamas das velas dispostas em 

seu altar. 

Demorou ano e mais ano, muita peleja e companheiro tombado, até que o Cantor não 

fosse mais da Vila Corumbiara, mas do Condomínio Águas Claras, bem no pé da Serra 

do Rola Moça, com apartamento em seu nome, de papel passado e tudo. Elaine e eu, 

que estudávamos na mesma escola e éramos da mesma sala, voltávamos juntos depois 

da aula, mais de dez, quase onze da noite, ela montada no quadro da minha bicicleta, 

o cabelo pixaim roçando meu rosto, me deixando sentir o cheio quente e bom do corpo 

dela, encostado ao meu. Eu não via sua expressão, mas sabia que estava sorrindo para 

a lua que nos mirava. Ela tinha o mesmo sorriso grande e expansivo do pai. 

A vida mudou e pôs as coisas do jeito que quis, umas para melhor, outras nem tanto, 

quem sabe. Ainda hoje, porém, sempre recordo do Cantor e de sua filha Elaine, do 

tempo em que, juntos, cantávamos canções de luta na certeza de que a lida, de que a 

vida, vale a pena, sempre. 
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