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Manuelzão fala no Andrequicé  sobre João Guimarães Rosa 

Quando o Guimarães estudava, um certo tempo ele foi lá para Belo Horizonte e lá 

ele formou. E foi pra Barbacena, e foi pro Rio. Ele foi cônsul no Rio, foi médico da polícia 

em Barbacena e depois foi pra Europa. 

 Passados muitos anos ele voltou outra vez. Voltou chegou aí. Foi quando eu 

conheci o Guimarães. 

Ele encontrou um primo dele no Rio e ele trouxe ele pra aqui. E eu morava aqui 

embaixo e ele trouxe ele praqui e foi pra pegar uns dados aqui no sertão. Naquele tempo 

era tudo sertão: tinha um resto de sertão. Então foi quando ele escreveu aquele livro: 

Sagarana. E também „Campo dos Gerais’ ... Aquele seriado: Grande sertão: veredas.1 

E com esse parente dele eu trabalhei 16 anos. E por intermédio desse parente dele 

foi que eu fiquei conhecendo o João Rosa e ele veio aqui para casa. Então, os 

companheiros que viajou com o João Guimarães não era só eles não. Tinha mais, mas na 

ocasião, quando ele procurou por eles ninguém quiseram vir. Queria... mas... mas também 

as pessoas tinha razão... a pessoa aí num sertão brabo desse... e pra mim, eu já tô com a 

vida vencida e não agüento mais. E quando eu era moço, sô, aí o negócio até dava: era 

uma festa! 

Eu conheci o João Rosa em 1952. depois eu conheci e viajei com ele; ele ficou aqui 

uns 45 dias. Foi um tempo que eu não tinha... eu tava juntando uma boiada, porque eu 

tomava conta de uma fazenda que era dum primo dele... E nesses 45 dias, toda pessoa 

que ele quis conhecer e que tem o nome naqueles livros, foi. Tem alguns que ele mudou o 

nome, não resta dúvida. Mas eu pegando o livro, eu ainda recordo quem é que é que é... 

que é que é cada um. Mas a gente vai indo até que passa e não conhece mais ninguém. E, 

além de tudo, a cabeça é pequena pra caber tanta coisa. Mas a gente ainda recorda muita 

coisa, aquelas estórias que ele tem no livro. 

Eu fui uma pessoa que viajei aqui com aquele seriado: Grande Sertão: veredas, pra 

ser uma testemunha ao vivo. Porque o que ele escreveu naquele livro, não tem menos e 

não tem mais do que ele escreveu não. Eu posso te afirmar isso, porque ele escreveu 

aquilo e tomou nota de tudo. Se caçar os cadernos que ele tomou nota, o senhor conferir o 

livro, o senhor acha uma parte grande daquilo e não acha outra. Porque tudo quanto há, 

ele perguntava, pior do que padre. 

Mas, do jeito que a gente, com esse conhecimento, eu me sinto de muito serviço. 

Que, de qualquer maneira, uma pessoa vem aqui de longe pra me conhecer, e chega aqui 

eu não sou ninguém. “É um pinguço, um velho barbudo de barba ruim”. Mas tem muita 
                                                 
1
 “Sertão de Guimarães Rosa vira deserto verde”. Folha de S. Paulo. 21/3/93. 
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gente que gosta. (...) Mas papel aceita tudo que vier. (...) O Miguilim? O Miguilim morreu 

com 106 anos. (...) 

Eu vou falar uma coisa, que eu ainda tenho uma esperança, mas depois que eu 

morrer. Eu acho que na hora que eu morrer, é capaz de algum escritor, alguma pessoa, é 

capaz de escrever um livro sobre isso, que morreu uma pessoa que foi personagem de 

Guimarães Rosa. Assim como vocês estão procurando uma pessoa que foi o resto do 

rastro dele. 

Da segunda entrevista, no Andrequicé, em 20 de julho de 1989. 

 

No Andrequicé conversamos sobre João Rosa 

Carlos (ca): Agora, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Eu estava conversando com o 

senhor Elpídio e ele me deixou louco da cabeça. Ele me disse o seguinte: que 

o João Guimarães Rosa veio aqui e fez a viagem, mas que quem veio e 

especulou mais e perguntava mais era o doutor Joãozito, sobrinho dele... 

Manuelzão (ma): Tanto faz como tanto fez; eles tão vacilando uma coisa: que o João Rosa, 

na infância dele todo mundo conheceu como Joãozito. Aqui não teve ninguém 

mais do que João Rosa! 

ca. Então, eu estava achando isto mesmo. Eu estava achando muito estranho... 

ma. Não teve ninguém mais que João Rosa. Foi João Rosa... João Rosa: Joãozito e Dr. 

João é a mesma pessoa. É a mesma pessoa! 

ca. Ele explicou para mim que às vezes ele não foi na viagem e fez uma confusão. Quem 

veio e depois escreveu foi o Joãozito, que deu pra ele escrever. 

ma. Teve uma confusão. Joãozito... João Rosa, são a mesma pessoa! 

ca. É isso que eu estava imaginando. Que sempre chamaram o João Rosa de Joãozito: a 

família, pai e mãe dele... 

ma. É isso mesmo, homem! E, outra coisa: eu acho que alguma notícia que eu dou, que eu 

tenho que falar, está dentro do livro de João Rosa. Você tem visto o negócio! Ele é 

um só! Tem dois não! Ele veio aqui, foi só ele e a situação dele era Joãozito, da 

infância dele. Conhecido em Cordisburgo como Joazito e conhecido também como 

João Rosa. Ninguém sabe que ele era doutor não... 

começo da entrevista de 21 de julho de 1989, no Andrequicé. 

ma. (...) Não, quando eu mudei aqui pra beira do rio, eu fiquei viúvo da primeira esposa, 

daqui uns 70 km. Lá eu fiquei com cinco filhos. Eu perdi um menino em dezembro e a 

mulher em janeiro. (chama de longe uma neta pra vir sentar no seu colo). 
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ca. Mas conta pra mim, porque eu quero saber esse pedaço; o primeiro momento que o 

senhor conheceu o João Rosa. Foi ele quem veio aqui ou o senhor conheceu em 

outro lugar? 

ma. Eu conheci ele lá na fazenda onde eu trabalhava, que era de um primo dele, primo-

primeiro. A mãe do João Rosa... (em Cordisburgo? Pergunto). É do lado de 

Cordibusgo. Mas a fazenda era aqui em baixo. Os primos dele é de lá, e hoje ele 

mora em Sete Lagoas. Ele ta quase com 100 anos. Mas, esse Francisco Moreira, ele 

chama Francisco Guimarães Moreira, é primo de João Rosa. A mãe do João Rosa é 

tia do Chico Moreira. Eu fiquei conhecendo ele aí, através desse parente dele. Que 

quando ele voltou da Itália, aí ele veio aí e falou comigo. Disse: “Ó, eu tenho um 

parente que é escritor, e ele quer vir aqui por sertão, pra pegar uns dados aqui do 

sertão, pra escrever um livro. Ele quer escrever qualquer livro.” Ele falou comigo: “Ele 

é um homem acostumado de almoçar a uma hora (qualquer hora do dia) e de noite 

ele toma um lanche... é essa confusão toda.” Daí eu falei pra ele: “Aqui nesse sertão 

ele não tem o conforto que tem em Belo Horizonte e Rio, não é? Porque aqui o lugar 

mais perto é Pirapora, e é 20 léguas. Daqui pra Corinto é 20 léguas. Carro aqui não 

tem, e qualquer coisa que ele vir pra aqui e ele quiser, tem que ir em Corinto ou em 

Pirapora, que é os lugares mais perto. De cavalo é 4 dias, quando chegar com o que 

ele quer, já não ta servindo mais.” Daí ele me disse: “Não, ele quer é conhecer o 

sertão, e quer que você procura contador de estória. Pessoa só velha, e que sabe 

tocar viola, cavaquinho... Só esses instrumentos antigos. Você arruma isso aqui pra 

ele?”. Eu disse: “Isso aí não é difícil de arrumar não, e eu faço.” . E Deus ajudou que 

ele telegrafou pra ele no Rio e ele veio... 

ca. Ele já morava no Rio nesse tempo? 

ma. Ele tinha vindo da Itália... Ele tinha vindo da Itália e chegou no Rio. Ele teve em 

diversos países na Europa, né? Teve na Alemanha, foi o primeiro e depois veia pra 

Itália. E com uma especialidade que ele contou pra gente. Que quando ele morou na 

Itália, quando ele veio pro Brasil, ele entregou a casa que era alugada e despachou 

da tralha dele toda pra aqui pro Brasil. E deixou lá pra no outro dia eles trazerem para 

alfândega e despachar no navio. Eles bombardearam lá a cidade onde ele morava e 

acabou com tudo quanto há dele. 

ca. Ah, meu Deus! Isso eu não sabia não... 

ma. Tudo quanto foi coisa que ele adquiriu lá, pra trazer uma amostra por Brasil, acabou 

tudo. Só salvou a roupa de vestir, porque a mala ele tava com ela o hotel. Diz ele que 

lá tinha dia de eles comer só batatinha frita, porque não tinha mais nada pra comer. E 

veio pra aí. E fui de tanta sorte que tudo que eles quiseram, o que o João Rosa pediu 

pra arrumar eu arrumei. Velho ((contador de estórias)) demais. Aquilo, mandava 
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portador longe caçar um velho e uma velha contadeiro de estória, e aquilo vinha 

mesmo... 

 meio e fim do lado 2 da entrevista de 20 de janeiro de 1989, no Andrequicé. 

ma. João Rosa não gostava de nada moderno. Você pode olhar aquele livro que ele 

escreveu: não tem anda!... Ele gostava só das coisas antigas, nesse tempo... Ele só 

procurava uma pessoa que tivesse uma certa idade. Novo ele não queria saber de 

nada, não. Às vezes tinham alguma pessoa nova que acompanhava o ritmo dos 

velhos, (que) tava naquela embrulhada. Você olha o livro, tem uma Joana Xavier (de 

Uma estória de amor). Aquela Joana Xavier, havia naquela ocasião uns 60 a 70 anos. 

(Ele) adora a Joana... 

ca. A gente sente nos escritos dele que o negócio dele era os mais velhos, os mais antigos, 

sistema antigo... 

ma. Não queria nada de novo, não! 

ca. Mas, no tempo que ele conversou com o senhor, que vocês viajou, o senhor não era 

tão velho assim? 

ma. Nós viajou em 1952. eu não era dos velhos, mas pela confiança do parente dele, sabia 

que eu ia arrumar um velho pra ele. Eu arrumava maus velhos e velhas pra ele, 

porque tinha contato com muita gente daquela ocasião. E todos me gostavam. Quer 

dizer que eu não perdia a viagem... eu sabia quem tocava viola, quem dançava uma 

contra-dança, como diz naquele tempo. (quem contava um causo?, pergunto) quem 

contava um causo, quem contava uma estória, quem contava bobagens que existia 

naquele tempo. Aquelas pessoas mais antigas, pra todo lado que eu mandei um 

contador, daqui de dez léguas pra trás, arrumou todo mundo que ele queria. 

ca. Quer dizer que vinha gente de longe pra conversar com ele? 

ma. Nesse tempo eu tinha uma palavra de governador. Se eu mandasse buscar uma 

pessoa, ela vinha. Ela vinha e João Rosa ficava satisfeito. A pessoa também ficaria 

muito satisfeita, porque lá em casa ela ficava; lá ela dormia; lá ela dormia. Não comia 

melhor porque não tinha. Mas o que tivesse de comer e beber, ele comia e bebia. E 

dormia. Ele, naquele tempo a coisa era muito fácil, de qualquer maneira, ninguém 

sabia nada. Tudo que agasalhasse tava muito bom! 

ca. Eu pensei que esses assuntos de folclore, essas coisa não interessava a ele não. 

ma. Interessou. Interessava. Cada um contava lá o modo dele. Mais ele queria mais saber 

o que existia. (...) Quer dizer que a gente... E toda a vida, eu vou te falar, eu já tinha 

tempo que eu tava aqui na beira do rio. Eu tava aí conhecido desse pessoal mais 

antigo. Ele me procurava. Eu fazia questão de ajeitar pra ele. Não era eu não... mas 



 6 

eu pedia uma pessoa lá de fora; alguma pessoa que tivesse condição. O que eu 

pedisse pra uma pessoa, aquela vinha. 

Meio de entrevista de estrada, entre o Andrequicé e o Riachão, no dia 22 de julho de 1989. 

 

Manuelzão o fala sobre a viagem da boiada pelos sertões em 1952. 

ma. Numa comparação: vocês estão aqui, tem entrevista e tirar fotografia. Eu faço questão 

de tirar uma fotografia igual ta aquela menininha, minha neta, sentada no meu colo. 

Eu quero uma fotografia daquela. Ou mais hoje ou mais amanhã, eu faço... Ela 

guarda de lembrança, a netinha, pra vida inteira. E quando ela chegar, se ela chegar 

nuns 60 anos, ela diz: “Isso aqui foi aquele repórter que vieram aqui, e ainda foi 

sentada no colo do vovô.” Igual eu tenho elas duas, segurando na mãozinha delas, 

num córrego que tem aqui perto... A gente tem isso... 

ca. Olha, seu Manuelzão, vamos. Eu queria falar um pouco, mais um pouquinho do João 

Rosa. Eu tô interessado em saber essa viagem que vocês fizeram. Que a gente tava 

com vontade de seguir mais ou menos esse mesmo roteiro. Não é exatamente, mas... 

ma. Mais ou menos, o roteiro dele aqui ta muito perto. Lá do barranco do rio, do lado de cá, 

e pouca coisa do lado de lá, nessa estrada por aqui. Aí do outro lado do rio ele andou 

muito pouco comigo, mas pelo lado de lá ele seguiu viagem com outras pessoas. Que 

ele rodou na Bahia, rodou em diversos lugares. Naquele livro que vocês viu, que tem 

o Museu de Cordisburgo, é (onde em) lugar que ele viajou depois ele veio da Itália. E 

aqui ele andou (pela) Serra das Araras. Ele andou por muitos lugares... 

 Do outro lado eu fui até Paredão. E de Paredão nós voltamos, e daqui até o Paredão 

até é perto, né? Daqui nós saímos na Sirga e dormimos aqui num lugar chamado 

Torda. É daqui a 3 léguas. Passei aqui com uma boiada junto com ele. Lá da Torda 

nós viemos aqui. Arranchamos, dormimos. Ali morava um senhor. Um tal de Geraldo 

Tanqueiro, e era desse povo que gostava de conversar e de contar piada. E João 

Rosa gostava desse povo que contava piada, e ele também era bom pra isso. 

 E daí nós fomos pra um lugar aqui na estrada. Um lugar por nome Santa Catarina. 

Morava um fazendeiro por nome de Pedro Mendes. Dormimos lá. De Pedro Mendes a 

viagem era 11 dias. Mas por causa de um desastre que teve aí na estrada foi preciso 

de eu mudar o giro, e nós fizemos com 10 dias. Aí nós foi no Retiro dos Brotos; foi por 

Meleiro; de Meleiro nós saímos no Bananal e da Bananal nós virou pra cá, de 

Cordisburgo, numa buracaria de terra que chama Maquines. E fomos sair em 

Cordisburgo e em lá nós saímos lá na frente, que foi aonde o fotógrafo do Cruzeiro 

tirou aquela fotografia... É aquela fotografia que vocês viram no Museu (da casa de 

Guimarães Rosa, em Cordisburgo) não sei, porque não pegou. Porque era 680 bois... 
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só ficou aquilo... Hum, parece pouco, não é?... E o que mais interessou foi um 

berranteiro que eu carregava na bagagem, que rodou comigo por muitos anos. Eu dei 

o berrante pro Museu de Cordisburgo. 

 (...) Ele, se nós arranchasse aqui debaixo desses paus, o senhor podia morar no 

melhor apartamento aqui, e falar: “Ô, Joãozinho, vamos lá pra casa? Vamos dormir 

lá?” Ele falava: “Não, eu fico com o pessoal!” Me dava trabalho, porque toda a noite 

quem arrumava a cama dele era eu. A gente arrumava uma espumazinha ajeitada, 

não é? E se no lugar tinha um banco, um trem pra por aquilo, muito bem. E se não 

tivesse, abria no chão e ele dormia, de qualquer maneira. Não era de luxo. Não, não 

era. E o interesse era dele, não era? Claro... 

 Ele queria conhecer, e pra ele conhecer... Ele, a maior parte parecia que tinha um 

dom com aquilo. E por todo o lugar que arranchava, ali por perto tinha uma festa, uns 

tocador de viola, umas pessoas mais antigas. E fazia um fuá e ele tava misturado 

naquilo. E gostava desse povo mais de idade, essas velhas... E era “compadre” pra 

aqui, “comadre” pra ali. E, de vez em quando, uma pinguinha nesse povo e eles 

ficavam meio de fogo, né? 

ca. E ele gostava disso? E ele gostava dessas festas também? 

ma. Gostava! 

ca. Mas nessas festas ele ficava mais assuntando, ou ele ia dançar um forró? 

ma. Não. Ele não mexia com esse negócio de dança não. Mas se tivesse uma turma aí, era 

mesmo que um santo que chegou num lugar. Ele ficava arrodiando. Ele com o 

caderno espiral amarrado no pescoço, e o lápis, e tomando nota. 

 Ele perguntava o senhor uma coisa. O senhor falava aquilo e ele tomava nota. Falava 

outra coisa, tomava nota. Contava uma estória, tomava nota. E era essa confusão 

diariamente! 

 

Manuelzão fala de João Rosa e  do sertão, antes e agora 

 

 Quando ele chegou aí, ele falou pra mim: “Eu tenho um parente. Ele é escritor. Ele é 

isso, ele é aquilo; é um médico, é essa coisa toda. Tem esse e aquele costume. Eu vim 

aqui saber do senhor se eu posso trazer ele pra aqui pra ele tomar uns dados aqui do 

sertão, pra fazer mais um livro e terminar o que está prespiado.”. 

 E eu falei pra ele: “O senhor pode trazer pra aqui quem o senhor quiser, uai!... Eu 

sou seu empregado; ele é seu parente, o seu amigo. Se trouxer ele aqui eu ficaria muito 
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satisfeito. Mas aqui não tem o conforto que tem em Belo Horizonte, no Rio e o senhor 

conhece mais do que eu.”. 

 Ele foi e disse: “Não, ele foi criado em Cordisburgo. Ele teve muito conforto no lugar 

de conforto. Mas aqui, carne assada com farinha pra ele é bom demais.”. 

 Eu falei: “Aqui também não tem cervejas, não tem refrigerante, nem uisqui nem 

nada. Aqui é pinga. Pinga aqui é que fala a verdade.”. 

 E ele falou: “Não, isso não tem problema não!”. 

 E ele foi, chegou em Colinas e telegrafou pro Rio. E ele veio do Rio e já deixou 

combinado que os fotógrafos de Cruzeiro ia fotografar a boiada na chegada lá na fazenda. 

 (...) Daqui não é no meu tempo aqui de sertão. Mas aqui tem esses mais velhos, os 

fazendeiros daqui. Saía daqui pra buscar sal em Belo Horizonte. Saía daqui pra ir no Rio... 

O que fazia falta aqui nesse sertão era sal, querosene... Mas, o senhor imagina: quando eu 

vim pra aqui, em 44, querosene, sal e café era a coisa mais difícil. Aqui nesse sertão era 

isso. Querosene tinha que ir buscar em Colinas. Era 20 léguas. Não tinha estrada. Era em 

tropa de burro. Aqui, muito pouco homem sabe o que é uma tropa de burros; igual na Zona 

da Mata, né? 

 (...) Era a vida ao natural. Eu admiro de uma coisa. Na minha idade, eu como 

qualquer coisa. Eu tenho meus filhos e netos e eles não agüentam comer uma feijoada de 

manhã cedo, o toicinho cozido no feijão com farinha (...) o que come hoje é químico... É 

tudo no remédio. Aqui teve aquele negócio de confinamento de bois. E a carne de boi 

confinado não agüenta geladeira. A gordura é diferente. Aquilo é a troco de remédio. O boi 

parece coisa que incha, o boi igual era antigamente, criado nesse mundo todo, igual eu vi, 

e só comia sal e capim. E você olhava assim, uma boiada gorda. Aí era uma gordura que 

sustentava muitos dias. (...) 

 Eu já saí com boi daqui pra levar me Patos de Minas, e de Patos levar pra Barreto, 

em São Paulo... De Salto Grande, da Bahia, que é divisa de Minas com Bahia, a Pirapora 

são 45 dias de marcha a cavalo. E eu trazia uma boiada de lá, no andar com esses bois 45 

dias. 

 (...) Trazer boi de São Miguel do Jequitinhonha pra levar aqui pra Matozinho, era 

Capim Branco, pra lá de Sete lagoas! Quantos bois veio de lá pra cá!? A gente comprava 

boi lá naquela região e trazia pra aqui. Aquilo, o boi andou uns dois dias, você vai tocando 

ele e ele vai comendo aí na beirada da estrada. E quando chega num lugar aberto você 

deixa o gado pastar um bocado. E logo acha uma água, e eles bebem água e vai comendo, 

e isso... 

 E o mais interessante, eu vou te falar. Tudo nesse mundo, naquele tempo eu 

achava muito melhor do que tem hoje. O senhor chegava nesse sertão que tem aí, onde eu 

andei, o senhor via aqui um chapadão, e tinha uma água, a ali morava uma pessoa... Você 

chegava ali com uma boiada, e ninguém ia carregar pouco boi. Era uma boiada de 500 pra 
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mais. Era sempre uns 15 ou 20 animais, de 14 pessoas até 16, daí. Vai mais apertado. 

Outros dias folga e o boi também acostuma andar e não dá muito trabalho. Mas você 

chegava e não via sinal de roça. Você procurava carne-seca, ali tinha. Procurava um 

toicinho, ali tinha. Procurava milho pra dar pra outra tropa, tinha... 

 

 Até aqui, fita da entrevista nº 4, de 20 de julho de 1989, no Andrequicé 

 

 Hoje, eu acho que a diferença que existe: porque parece coisa que antigamente 

tinha mais fé. É o que eu acho até hoje, mas... Porque todo mundo sabia, até os próprios 

bichos. Você via o movimento dos bichos voando. E, pois, tem os passarinhos que a gente 

conhece eles por tesoureiro. Quando ele avoa a caudazinha dele parece o tipo duma 

tesoura. Aquilo, se avoasse, a gente podia escrever: “de hoje a três dias tem chuva”. Hoje 

ele morre de avoar aí e não tem chuva. 

 Saracura. Aqui no município de Guaranápolis tinha um velho chamado Pedro 

Teixeira. Cansei de ir na casa dele e ele falava comigo: “de hoje a tantos dias vai ter chuva; 

eu escutei a Saracura”. Uma que grita lá no córrego: “cadê o pote, cadê o pote, cadê o 

pote!?”. Aí ele disse: “Pois eu ouvi a Saracura cantando: você pode plantar a roça que de 

hoje pra três dias chove”. Aquilo vinha mesmo. Hoje a Saracura pode gritar a vida inteira. 

Se vêm uma chuva que vem ali mesmo, se diz: “Agorinha mesmo chove!”. A chuva distorce 

ali, se vê, e não chove. 

 E esse sertão. De vez em quando eu digo: Ceará passou sete anos sem chover. 

Ceará agora está chovendo muito e Estado de Minas está ficando seco. O cearense só que 

era obrigado a agüentar ficar sem água... Não, eu viajei aqui no Norte; daqui de Montes 

Claros pra baixo de Montes Claros. Nós não chegou a ir pra Montes Claros. Pra nós ir pra 

São Miguel do Jequitinhonha, nós tinha que voltar pra trás: sair de Guaranópolis, sair de 

Santo Hipólito, pra nós pegarmos a Zona da Mata e sair em Jequitinhonha. Pra desviar de 

Montes Claros pra baixo a gente andava um dia inteiro e você não encontrava uma gota 

d‟água. 

 Em Salinas. Em Salinas tinha um rio que tinha uma usina. E agora aquecia a cidade 

de luz. Não era grande, mas pra dentro da cidade dava com sobra. O ribeirão de Salinas 

secou de um jeito que o senhor podia chegar lá e pegar areia do rio e jogar fora. Eles 

buscavam água num caminhão-pipa retirado de lá umas três ou quatro léguas. E o 

caminhão chegava dentro da cidade com o pessoal, e se não tivesse polícia saía até morte 

por causa da água. 

 Lá eles foram vendendo o gado. Lá tinha o coronel Idalino. Era o chefão de lá, do 

lugar. Ele deu primeiro uma partida de gado. Ele foi vendendo o gado pior e deixando o 

bom. Quando foi o reto, foi um comprador de Montes Claros lá e comprou o resto do gado. 

Os garrotes que tinha pegou um caminhão, e o resto do gado tocado passou pela Zona da 
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Mata, que era onde tinha água. Eles não quiseram trazer o gado de caminhão porque de 

caminhão estraga muito mais o gado. 

 E você olha a natureza! Cada lugar tem uma natureza... pra uma coisa. A pessoa 

que não conhece é porque nunca andou, mas quanto coisa diferente não tem no Estado de 

São Paulo? E você está vindo aqui? Quanta coisa diferente tem no lugar que eu saí, e 

agora estou morando aqui. Lá não tem pequizeiro, não tem. Lá ninguém conhece isso. 

Aqui já tem; tem pau que lá eu nunca vi. Ninguém fala neles. Aqui tem. E é tudo 

modificado. Cada lugar, né? Dizem que cada roca tem um fuso e cada terra tem um uso. E 

você sabe que é?... A natureza é diferente. Um jeito de ser... 

 O senhor olha aqui, este sertão brabo. Igual aquela fazenda ali.aquela fazenda era 

de um dono só: uns 12 ou 14 mil alqueires de terra. Já vendeu a uma companhia de 

reflorestamento mais da metade da fazenda, e ainda tem fazenda que não acaba mais. E 

ainda tem lugar de criar umas 3 a 4 mil reses. Porque... isso é em qualquer lugar, não é só 

aqui no sertão não; quase todo o lugar. 

 Uma pessoa comprava terra. Fechava um mundo e metade do outro. A coisa é 

certa. Quando Nosso Senhor fez este mundo, eles subiram no salto de uma serra e parou. 

São Pedro olhou pra um lado, olhou por outro e disse: “Eh, Senhor, este mundo é grande 

mesmo! E para quem é que vai ficar o mundo desse tamanho?”. Ele então disse: “É pra 

quem enxergar mais longe.” E quem mais longe enxergou ficou rico mesmo. 

 Ficou, ó! Que uma pessoa chegava num lugar e comprava um alqueire de terra. 

Fechava 10, 15 e assim a maior parte foi ficando assim. Esse terreno aqui mesmo, olha. 

Quem comprou pela primeira vez esse fazendão desse tamanho que eu tô te falando, isso 

aqui, por 500 mil réis. 

 Agora, o que o João Rosa gostava era dele chegar num lugar e se você tivesse um 

papel velho, um trem, mostrar pra ele. Desses que tivesse dessas fazendas que teve 

escravidão, senzala, tinha esse trem tudo. Ele gostava de caçar aqueles caixotes de papel 

velho... se tivesse lá num certo jeito. 

 Até aqui, entrevista de 21 de julho de 1989, no Andrequicé 

 

 Aqui perto de Corinto tinha coronel Ricardo. Esse coronel Ricardo tinha a fazenda 

cheia! Todo o homem que trabalhava lá, a maior parte era criminoso. Onde ele tinha um tal 

Antônio Bandeira... Esse, um homem, ele matou um homem em Corinto: Pedro Dumont (do 

Monte?). Ele cortou a orelha do Pedro Dumont. Esse Antônio Bandeira era tão burro! Ele 

gostava de caçar tatu. Foi caçar tatu uma noite, enfiou a mão dentro do buraco. O cascavel 

pegou a mão dele e ele arrastou ela pra fora. O cascavel veio. Quando ele chegou pra fora 

e ele viu a grossura do cascavel, ele meteu o facão na munheca, cortou a munheca fora, 

antes do veneno espalhar no corpo dele. Botou fogo na camisa, pôs aquele pano queimado 
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na mão e enrolou a camisa bem enrolada e veio embora pra casa. O pedaço da mão ficou 

agarrado no pescoço. Cortou a mão e ainda matou o cascavel! 

 Entrevista de estrada em 22 de julho de 1989 

  

 Eu acho que vocês, ao invés de descer, vai ao Buritizeiro e segue em frente. O 

Buritizeiro está do lado de lá do rio, que é uma cidade. E Pirapora está pelo lado de cá. 

Agora, se vocês quiserem descer por São Romão, vocês beiram o rio para baixo... Pois é, 

vocês querendo ir a São Romão, vocês tem que descer. 

 (...) Vocês não vão achar sertão mais de maneira nenhuma!... Aqui mesmo aonde a 

gente foi, que eles estava querendo fazer aquele seriado: Grande Sertão: Veredas, aqui 

tinha fazenda velha; acabou tudo. Tinha muita casa aqui, mas está do jeito que você está 

vendo: o Eucalipto acabou com tudo! Fazendas velhas assim, com casas antigas? Região 

aqui eu não conheço, não. Mais mesmo é lá pro lado da Mata, da Zona da Mata: 

Guanhães... esses lados todos têm  mais do que pra cá. (Aqui) não tem mais fazenda de 

formato velho. 

 Hoje, inclusive, os currais são feitos de cabo de aço. Quer dizer, outro dia o Edson, 

companheiro nosso, aqui, ele tem uma fazendinha em Sete Lagoas. Eles estavam 

procurando na região uma fazenda antiga pra filmar e fazer uma propaganda da Casa do 

Fazendeiro. Procurou, procurou e não acharam nenhuma que agradasse. Aí o rapaz muito 

amigo do Edson, que trabalha na Cooperativa, falou assim: “Olha, eu vou levar vocês em 

uma, se não agradar dessa eu acho que não vão encontrar mais nenhuma.”. Foram lá na 

Fazenda Birosca. Quer dizer, fizeram lá uma restauração. Quer dizer, gostaram e até 

fizeram a filmagem. 

 (...) Taiobeira, São João do Paraíso, essa região tem muito povoado. Já pertinho da 

Bahia, já. Eu tive aqui porque eu sou observador ainda. Eu gosto. Você vai chegar lá e 

encontrar as casinhas, aproveitando o leito da terra melhor. Tem aqueles lugarzinhos que 

todo fim de semana tem feira...Vocês chegam lá. 

 Era difícil. Ninguém conhecia carro de gasolina. Tinha fazendeiro aí de vender 500, 

600 reses; se não levassem o dinheiro contado pra pagar ele, ele não recebia o cheque. 

Tinha que levar era dinheiro. 

 Em Pompeo, por exemplo, tinha uma fazenda lá que o Estado tomou. Eles sabem 

disse. Era de uma mulher... Joaquina de Pompeo. Essa mulher, ela – acho que foi dom 

Pedro I ou dom Pedro II – ela deu pra ele um cacho de ouro de presente, meu filho! Sabe 

como ela fazia? Eles sabem bem mais do que eu. Ela vendia o gado. Aí mandava os 

jagunços ir matar o cara. Então, eles voltavam com o gado pra casa. 

 Você conheceu foi Joaquina (Manuelzão dialoga com um vizinho). E aqui na Pedra 

da Brida tinha aí uma mulher. Todo mundo que comprava gado na mão dela, ela mandava 

matar o boiadeiro. Lá fazia um frio danado. Se ele tivesse um capote ela falava com ele: 
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“Ah, bem! Não leva esse capote não. Me dá ele que eu estou sentindo frio demais!”. Sujeito 

era besta, dava a ela o capote e ia embora. Eu arranchei muitas vezes naquela beira de 

córrego. Lá chama Pedra de Brida. Ali existia o reto da fazenda velha dela. Quando eu 

passava lá, eu via. 

 (Fala o vizinho de Manuelzão) Ali eu tenho a impressão de que deve ter alguma 

fazenda velha. Inclusive eu conheço aquela região toda. Eu trabalhei na Serra do Cabral. 

Inclusive trabalhei lá em reflorestamento, três ano. 

 Aquela serra está quase toda reflorestada, né? Serra do Cabral, lá em Buenópolis, a 

cabeça daquela serra... Essa serra das Araras é onde o Guimarães fala da fazenda Santa 

Catarina, no Grande Sertão. Eu conheço até perto da Serra das Araras. É um cerrado bem 

leve. Tem muito é pequi, mangaba, e tem áreas de até aí de 2 mil, 3 mil hectares de terra, 

por exemplo, aí, que é madeira leva. Compreendeu? Tem o Buriti, coqueiro, tem tudo. 

Aonde tem esse pé de coco, onde tem ele tem água, isso é muito importante... É um lugar 

bom de pesca. E o Rio Verde nasce aqui em Montes Claros. 

 (...) Perto de São Romão, Santa Fé, tudo isso aqui tem muito cerrado. Buenópolis, 

Brasilândia, inclusive é hora que vocês passam por cima da serra. Vocês olham aqui em 

Brasilândia, vocês vêem aquele baixadão doido, tudo plantado certinho. Mas tem muito 

cerrado. 

 

 Entrevista de 22 de julho de 1989, no Andrequicé. 

 

 Porque, dizem, tem um ditado que diz que enquanto mulher parir, não tem homem 

valente! 

 (...) 

 (Manuelzão aponta distâncias) Vocês imaginem. Tudo isso aqui já foi Eucalipto que 

foram cortados. 

 (...) A Companhia, acho que não dá é conta de limpar e trazer isso tudo limpo, sô! É 

trem demais, sô! É trem demais e não é só aqui. Lá por onde passamos ontem, a maior 

parte é trem da Companhia. Esse trem (terras) desce doido por aí abaixo. Isso que eles 

plantaram é uma tal de Birosca. Mas a Birosca não deu resultado aqui, não. Esses varões 

que vocês estão vendo aí, ó, é da tal Birosca. 

 (...) Você calcula: essa fazenda aqui, os proprietários dela era uma pessoa só. 

Depois criava todo mundo aí, não fazia comemoração de nada. Hoje vendeu pra 

Companhia. Os pedacinhos (não vendidos) ficou pouco. Companhia não gosta mesmo de 

deixar gado entrar no que é dela. Dentro do Eucalipto gado nenhum pode entrar. É só 

nessas beiras de veredas, nesses prados. Assim mesmo tem, e eles não gostam mesmo. 

É um absurdo! 
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 (...) Você olha esse mundo aqui em abaixo, ó. Que está destroçado aí, na beira 

dessas veredas. Onde tem água tem bateria cozinhando carvão, aquela confusão toda. 

Você olha esse azul aí fora... e pra todo lado aqui o tanto de Eucalipto que tem!... Cobra 

pode ter alguma dentro dessa reserva. Mas dentro de Eucalipto nem cobra não fica. Nem 

cobra! Marimbondo, você pode andar o dia todo dentro do Eucalipto, você não encontra. 

 (...) (Ele aponta a direção de uma vereda com água e buritis ao longe, mas já seco, 

perto) Essa é uma vereda mais da Companhia. Lá em baixo tem um aguão danado, ali, ó. 

Isso aqui é uma areião, uma coisa horrorosa. Eles plantaram a soja aqui. Plantou milho, 

plantou feijão, tudo quanto há, e deu muito. Mas quando tavam arando o terreno, você 

passava aí e via tratores espalhados aí, adubando o terreno. Você via aquela nuvem de 

fumaça baixa espalhando. O trator que carregava o adubo pra espalhar... Isso aqui onde 

nós vamos entrar, aqui agora, aqui, teve um grande plantio de soja. Mas grande demais... 

Isso aqui foi tudo soja. Depois que eles plantaram, tiraram uma fortuna aqui. Eles fizeram 

repartição aqui e plantaram soja. E aqui há pouco tempo tinha um número muito grande... 

Tinha muito gado aqui. 

 (...) Isso aqui por onde nós passamos era uma fazenda só. Era de um norte-

americano. E o povo foi invadindo. Eu morava aqui quando o Chico Moreira arrendou isso 

tudo a um depositário dessas fazendas, desse Jota Rosa, esse americano. Ele perdeu 

quatro fazendas nesse Estado de Minas. Assim como os outros compravam a posse e foi 

tomando posse e mexendo aqui dentro. Eu estava aqui dentro. Podia ter endurecido, onde 

eu estava morando, e estar morando aí até hoje. 

 (...) Eu conheço essa região toda aqui! Eu morei aqui uma dúzia de anos. Ali tem um 

cemiteriozinho. Ali embaixo tem um homem; diz ele que formiga conversa com ele. Ele 

conversava com formiga. 

 (...) Essa estrada aí, ó, antigamente ela entrava por aqui beirando uma vereda. Aqui 

tem uma vereda. Esse caminho foi patrão meu que abriu e eu cortei aqui na serraria – tinha 

uma ponta de cerrado aqui – a troco de enxada, de enxadão. Essa estrada aqui em 

diversos lugares foi um serviço meu. Depois passaram máquinas, abriram mais pra cá mais 

de um não sei quantos moradores que tem aqui. Essa fazenda tinha mil e não sei quantos 

alqueires. E ia embora. 

(...) Eu esqueço o nem. O São Francisco desce meio aqui. E o Rio de Janeiro desce 

lá daquela serra alta que vocês estão vendo... Vai correndo ali. Ali do outro lado do São 

Francisco tem uma serra. Eles tratam de Serra da Sambaíba, pelo lado do Rio de Janeiro. 

(...) Eu vou te falar: eu, é porque não posso. Porque se eu pudesse, ia andar com 

vocês era muitos dias. Mesmo essa região que eu sou conhecido. Mesmo por aí pra fora, 

onde eu conheço. Eu tinha prazer com isso! Mas, infelizmente não dá certo. Mas esses 

dias que vocês estiverem mexendo por aqui, eu estou pro que vocês quiserem. O que eu 

puder fazer por vocês, eu faço. 



 14 

 

O Rio São Francisco está aí embaixo? (pergunto) 

Aqui pertinho. 

Está aí embaixo? (pergunto de novo) 

Uns seis quilômetros. O Rio de Janeiro passa aqui me cima. É perto. 

 

Meio e final da entrevista de 23 de julho de 1989, na estrada entre Andrequicé e As 

Pedras. 

 

 

 De toda forma eu fiquei satisfeito. Vim conhecer o João Rosa. 

 Porque muita gente fala comigo: “Você é bobo! Tanta gente que te conhece. Por 

que você não cobra caro desse povo pra tirar fotografia, ou ter uma entrevista, ou a coisa 

qualquer?”. 

 Eu não! Se me derem eu quero, porque não sou pobre soberbo. Mas conhecimento 

vale mais do que dinheiro. Porque, numa comparação, se dois ou três. Vocês não é dos 

primeiros que vê de São Paulo aqui em casa, não são os primeiros, tem vindo é muitos e 

ainda vai vir muita gente também. E ta sujeito a vir mais. Quer dizer, que todos eles que 

vêm, eu não tenho nada. A única coisa que resta comigo é um resto de um coração bom, 

que ainda tenho. 

Do meio por fim da 2ª entrevista, em 20 de julho de 1989, no Andrequicé 

 

 Não sai mais com aquele número grande de boi, igual andava... O senhor não acha 

quem consegue mais com isso; não tem uma pessoa com capacidade pra isso, porque 

ninguém quer. E antigamente tinha que ter um, porque não havia meio de outro transporte. 

Tinha que ser aquele. Mas aquele que fizesse com carinho e que goste, porque aquilo que 

o senhor gosta o senhor faz com carinho. A gente tinha prazer de passar num comércio 

igual a esse aqui, porque dentro de uma cidade nunca passava. A gente passava beirando 

por fora. Mas quando chegava num lugarejo pequeno a gente era obrigado a passar no 

meio e tinha um berranteiro sem-vergonha (que tocava o berrante na passagem pelo 

povoado para chamar a atenção) e nem cozinheira ficava na cozinha. Vinha pra porta 

apreciar. 

 (...) Era um lugar de parar. Aqui, ó. Porque sempre dormia no comércio. E vinha, 

passava aqui e nem sempre deu pra parar. Mas, claro, a gente chegava, tomava água, 

vaqueiro pegava, enquanto gado tava bebendo. E ia saindo devagar nessa chapada aqui e 

ia comendo, pegando um capinzinho. 

 (...) Aquilo, a gente já tinha mais ou menos uma turma certa de companheiro, o que 

não era fácil. E os companheiros a gente arrumava, todos eles a gente conhecia de 
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viagem. E aqueles que a gente não conhecia de viagem ficavam doidos pra mó de viajar, 

pra aprender... Fazia aquilo com carinho, porque a pessoa fazendo aquilo que ela gosta 

com carinho, ela faz tudo na vida... Mas todo o mundo sabia o tanto que ele ia ganhar 

pelos dias, né? Alguns trabalhavam mensalmente. Você saía com o pessoal aí, e podia 

ficar 10, podia ficar 30 dias, podia ficar 60, podia ficar 90. Se algum tivesse família e aí na 

estrada acontecesse alguma coisa, se fosse preciso mandava lá da estrada. Mas por 

comum nós todos que tinha família se saísse, se deixasse família, tinha uma pessoa que 

garantisse em tudo... Nessa fazenda onde eu trabalhei, era condutor de boi. Eu saía com 

12 homens. O patrão que ficava agüentava com tudo que precisasse pra família deles. 

Fazia por mim; quer dizer que tava comigo na estrada, mas tava despreocupado. E se por 

acaso saísse e tivesse qualquer falta em casa, eles não tinha que reclamar nada. Quem 

tinha que reclamar era eu. 

 (...) Lugar que eu chegasse, eu passava a primeira vez e outra vez. Às vezes, eu 

ficava parado pra trás e falava por companheiros: “Vocês vão pra tal lugar. Depois eu 

chega.” Se eles chegasse lá e falassem: “Eu quero um cômodo aqui pra arranchar.” Eles 

perguntavam: “De quem é essa bagagem?” E eles dissessem: “É do Manuelzão, ele vem 

aí”, não faltava lugar pra mim. 

 (...) Não, é porque... a derradeira boiada que eu trouxe pra aqui (foi) pra uma firma 

que tinha na beira do rio. Veio de João Pinheiro. Eu fui por lado de João Pinheiro. Tinha 36 

km. Eram 980 bois e eu levei daqui 12 homens e nós fomos lá e pegamos esse gado. O 

senhor imagina, pra trazer 960 bois de caminhão! Era caminhão demais pra trazer esses 

bois! A viagem ficou por menos da metade do que caminhão cobrava pra trazer esse gado. 

E nós viemos caçando volta, desviando de asfalto, atravessando e um lado e de outro de 

asfalto, por fora, pra não vir no asfalto. O pedaço maior que nós andamos no asfalto foi no 

Rio Abaeté, até aqui perto de Três Marias. Que ali não teve recurso mesmo, teve que vir 

pelo asfalto. 

 Não era difícil (conseguir trabalho de transporte de gado) porque diariamente a 

gente chegava em casa, já tinha outra viagem marcada: essa viagem mesmo que eu tive 

em Formosa. Tinha uma viagem só pra aquele lugar. Você chegava em casa, conforme a 

pessoa que fosse encarregada, o senhor chegava na fazenda, comprava um gado. Eles 

impunham o nome do encarregado. Diziam: “Eu compro o seu gado, mas tem que mandar 

o seu encarregado levar.” Logo que o encarregado tinha um bom nome, todo mundo 

impunha que a condução fosse dele. 

 Lá na fazenda que eu trabalhei com eles, 16 anos – o senhor imagina, não são 16 

dias! – eles vendiam pra mandar eu entregar. Às vezes, eu estava viajando e o gado ficava 

lá esperando uns dias minha chegada pra poder sair. E nós tinha duas turmas de tropas 

pra viagem. Quando eu estava na estrada, a outra ficava na fazenda. Na hora que 

chegasse, se tivesse que sair, deixava a que chegou e pegava outra. 



 16 

 Às vezes, tinha ocasião que eu ficava um dia de falha. (Uma certa vez) eu tinha 

ficado aqui uns 45 dias. Cheguei em casa, eles tinham vendido um gado por Franco 

Sampaio, pra entregar em Bom Despacho. Eu fui lá pra Bom Despacho, e tinha 30 dias pra 

ir e voltar. Cheguei de Bom Despacho e eles tinham vendido um gado aqui pra um lado de 

Cruzeiro, um fazendeiro. O fazendeiro comprou pra mim entregar. Nisso eles iam 

comprando e vendiam prum outro lugar e eu ia lá. Recebia o que eles compravam. E se 

chegava na fazenda e eles tivesse vendido pra algum lugar, lá ia eu. Vivia mais na estrada 

do que dentro de casa. 

 A pessoa que viaja vive pelo mundo. Ele tem que controlar a vida. Ele não pode ser 

perrengue demais e nem valente demais. Porque se ele for muito perrengue os outros dão 

nele um couro. De vez em quando, eu ouço dizer: “Ele é muito perrengue, vamos dar nele 

um couro!”. Se ele for muito valente, chegar num comércio e dizer: “É, porque eu faço e 

aconteço! Eu bato e...”, o perrengue vai dizer: “Vamos ajuntar uns quatro aí e vamos matar 

ele!” Se o diabo não vale nada, ele morre. Ele tem que ter o controle nas duas coisas: não 

ser muito valente nem perrengue demais. 

 Até aqui, entrevista 7, do dia 21 de julho de 1989, no Andrequicé 

 

“Fiz a capelinha”: Manuelzão conta a história da capelinha 

ca. O único povoado que tem aqui pra frente é esse de As Pedras? 

ma. É. Tem umas casinhas, um povoadinho pequeno, uma igreja. Nós vamos passar 

pertinho. Eu vou fazer questão de parar com vocês aonde foi a igrejinha velho que eu 

construí. O cemitério que eu fiz. 

 (...) 

  A igrejinha acabou, mas ainda tem as paredes, o resto. De toda a maneira, pra nós 

irmos pra barra do Rio de Janeiro, nós temos que passar pertinho da capelinha. 

  Eu fiz um protesto. Deus me perdoe! Porque não sei se eu estou pecando, não. Mas 

eu fiz o cemitério aqui em baixo. Porque aqui hoje esta... O cemitério era no campo, 

ninguém não cercava, coisa nenhuma. Eu cerquei o cemitério... Fiz a capelinha. (...) Fiz 

a capelinha. Fui mexer com o padre. O padre saiu comigo na testa: “Com ordem de 

quem que eu tinha feito?” 

  Eu fui com ele, e disse: “Eu fiz por ignorância. Achei que eu podia fazer.” Contei a 

ele a relação que mãe veio morrer em minha companhia e trouxe uma santinha. Eu 

aprendi a fazer o sinal-da-cruz foi defronte ao oratório da santa no quarto de mãe. Ele 

não quis compreender aquilo, e disse: “O senhor não podia fazer!” Eu disse: “Eu acho 

que podia!” No fim, resolvi falar com ele: “Olha, toda a Terra é Dele. Eu não vi Ele fazer 

não, mas Deus, Ele fez este mundo. Ele fez a terra. A madeira que nasce nela é 
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sagrada, porque, se não, não nascia.” E fui dando a ele mais ou menos a relação do 

que eu conhecia. E falei com ele: “Se você quiser benzer a capela, benze. Se não 

quiser, toda a terra é benta.” E foi então que ele disse: “Tem que desmanchar!” E eu 

disse: “Desmanchar, eu não deixo!” 

Meio de conversa durante a viagem do Andrequicé para As Pedras, no dia 23 de julho de 

1989. 

 

  E outra coisa. E lá quando eu perdia a Mãe, quando veio pra minha companhia. 

Porque eu deixei ela na Mata quando eu vim pro sertão. E nós ficou 10 anos sem saber 

notícia do outro. 

  Fui a primeira pessoa. Quando eu mudei pra beira do rio, foi Mãe que morreu. 

Quando ela morreu, eu sepultei ela. Aqui era um lugar que ninguém tinha fechado; um 

cemitério, não tinha feito nada. Aí enterrei ela. Mandei furar lá a sepultura. Mandei levar 

o arame, porque, pelo costume nosso, lá na Zona da Mata, o cemitério é fechado e 

toda a terra é benta. Não tem terra nenhuma que não seja benta. Eu achei que fiz muita 

coisa. E ela trouxe uma imagenzinha. Eu tenho ela guardada até hoje: Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro.  

  Eu resolvi então fazer uma capelinha lá perto do cemitério e colocar essa imagem. 

Porque essa imagem tem mais de 100 anos; porque quando conheci Mãe, ela já 

possuía essa imagem. Eu aprendi fazer sinal-da-cruz num oratório dentro do quarto, no 

pé dessa imagem. 

  Quando la veio pra minha companhia, depois de muitos anos, ela trouxe ela. Eu 

achei que era bem empregado fazer uma capelinha e colocar ela perto da sepultura. 

Quem fechou o cemitério fui eu. Fui engarinhando ali o pessoal, ajeitando eles, até que 

eles buscaram uma lascas de aroeira, e eu fazia tudo aquilo. 

  Até que fechou a capelinha. 

  E quando chamei o padre pra ir lá benzer o cemitério, era um padre de Felizlândia 

que tomava conta da paróquia daqui. Cheguei e falei com ele: “Ô padre Zezé, eu queria 

que o senhor fosse lá em casa pra benzer um cemitério; benzer uma capelinha pra 

mim...”. Contei pra ele mais ou menos a relação do tinha passado, né? Ele virou pra 

mim e disse: “Você fez a capela com ordem de quem?” Eu falei: “Eu fiz por ignorância 

minha. Eu fiz a capelinha.” E ele disse: “Mas você não sabe que pra fazer uma capela 

tem que dar terra pra patrimônio?” Eu falei: “Eu não tenho terra pra mim morar; agora, 

vou ter terra pra dar pra patrimônio? E nem condição de comprar eu não tenho!” 
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  Daí, ele disse: “Pois a capelinha, tem que desmanchar!” Eu falei: “Não desmancha, 

não! Não desmancha de maneira nenhuma! O cemitério não é bento. A capelinha não é 

benta., pelo que diz vocês. Eu não vi Ele fazer, não, mas porque não foi no meu tempo. 

Mas se esse mundo foi Deus que fez, então tudo que Deus fez é bento e sagrado! A 

terra é sagrada, porque eu fiz o adobe foi da terra. A madeira que tem na capelinha é 

sagrada porque nasceu da terra e foi Deus que fez. Quer dizer que de toda maneira 

toda terra pra mim é sagrada e tudo que existe em cima dela é sagrado. Se você quer 

benzer ela, benze. Se não quiser, desmanchar também eu não deixo. Pra desmanchar 

ela vai ter uma dificuldade muito grande.” 

  Aí ele disse: “Ah, não sei o quê... Lá não pode celebrar. Não pode nada!” Eu falei: 

“Ta certo! Mas de oito em oito dias a patroa vai lá no cemitério; leva meus filhos, abre a 

igreja, varre ela, ensina os meninos rezar um padre-nosso. Eu não sou rezador, não, 

mas eu faço questão de ver os outros rezarem. Aí ela ensina os meninos fazerem o 

nome-do-pai, ensina o padre-nosso, e eu fico satisfeito com aquilo.” 

  Daí, ele falou comigo: “Eu vou conversar com o bispo. O bispo vi dar autorização pra 

gente ir benzer o cemitério e celebrar a missa.”. Áí eu falei: “Não precisa pedir bispo, 

não! Pode largar isso pra uma banda, que agora eu não mais também.” Aí ficou. 

  Aqui me Pirapora tinha um padre franciscano. O frei Fernando, e ele celebrava em 

todo o município de Pirapora, de fazenda por fazenda. Celebrava missa. Um dia, 

conversando com ele lá em Pirapora, ele falou comigo: “Eu não posso celebrar na 

capela, nem benzer o cemitério, nem a capela. Se você aceitar, lá na sua casa, posso 

celebrar uma missa, porque de qualquer maneira, atravessando aqui, pra mim ir pro 

município de Pirapora, tenho que passar na sua porta pra pegar a divisa do município 

de Pirapora. Eu vou lá pra sua casa hoje; durmo lá e amanhã celebro uma missa e sigo 

viagem.”. 

  Aí, eu falei: “Ta certo.”. Ele foi lá pra casa, lá dormiu. No outro dia, celebrou a missa. 

Ajuntou muito vizinho, ali logo, eu avisei que ele ia celebrar a missa. E era uma coisa 

nunca vista neste sertão brabo. 

  Aí, ele falou comigo: “Eu vou entender com o padre Zezé. Se ele der uma ordem, eu 

te escrevo e venho celebrar uma missa aqui e fazer uma festinha da santa aqui.” (...) 

Nossa Senhora do Perpétuo socorro. Aí, com uns 15 dias recebi uma carta dele, e ele 

marcou certo. E deu tão certo que nessa viagem do João Rosa aqui. O João Rosa 

assistiu a festa. 
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Manuelzão: ele fala de si, de sua  vida “vencida” 

 Minha vida é toda cheia de confusão. 

 (Falando com um compadre, presente na conversa) Compadre, eu vou pedir por 

senhor cantar pra ele aquela música que o senhor fez em Pirapora. Eu queria que o senhor 

contasse aquela história pra ele... 

 Ma eu vim aqui por Sertão, eu não vinha pra aqui, não. Eu saí da minha terra pra ir 

pra São Paulo. 

 O senhor é nascido onde? (pergunto) 

 Eu sou nascido em Dom Silvero, antiga (ilegível), ali pertinho de Ponte Nova: Rio 

Doce, Rio Castro, Romão Soares, eu daquela região ali. (...) Não é muito longe daqui não. 

É uns 500 quilômetros e poucos. É perto. Mas, quando eu saí da minha terra, eu saí de lá 

em 32. e tinha um irmão meu que casou em setembro, 31 de setembro, e eu saí em 5 de 

fevereiro. Eu lá ia pra São Paulo, porque toda a vida eu tive idéia de ir pra São Paulo. Ir pra 

um lugar que pode até ser muito ruim. Eu admiro o nome, é Araçatuba. (...) Mas a minha 

profissão toda ávida foi muito ruim. Só coisa arriscada. A única coisa que já fiz nesse 

mundo e eu sei fazer é montar em burro e mexer com gado. Isso eu aprendi pra saber. 

 Aí, eu vim pra Lagoa Dourada, e ia pra São Paulo. 

 Tinha um senhor em Lagoa Dourada com tropa, e ele voltou em São Paulo e eu 

fiquei em Lagoa Dourada pra ir com ele pra São Paulo, esperando a vindo do homem da 

tropa. Quando ele chegou, foi esse senhor aqui de Pirapora, em Lagoa Dourada, pra 

comprar a tropa pra levar pra Bahia. Chegou lá e foi caçando um peão pra ir com ele pra 

Bahia. Eu já tinha ido uns dias que eu tava lá com Carandaí com o invernista de tropa, o 

Henrique Siqueira, e esperando o paulista, o homem vem e compra a tropa de Henrique 

Siqueira. Comprou 480 burros: 400 brabos e 80 mansos. E com esse negócio ele me 

chamou pra vir com ele pra Bahia. E eu falei: “Eu vou pra Bahia, fico conhecendo umas 

baianas e volto, e vou conhecer as paulistas.” (...) 

 Eu vim pra Pirapora com a idéia de fazer uma viagem de uns 90 dias e voltar e ir 

embora pra São Paulo. Com essa viagem, fiquei com esse senhor seis anos e oitos meses. 

 Eu já casei duas vezes, mas foi por descuido. Não foi porque quis casar, não, viu? 

Não sei porque casei a primeira vez em Sete Lagoas. A sorte que eu tive nesse mundo e a 

patroa também – todas as duas – é que eu nunca conheci nem sogro e nem sogra e elas 

também não. 

 Aí, vim aqui pra beira do rio e aí fiquei. Fiquei até que conheci o João Rosa, e essas 

confusões todas. (...) 
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 Acabei nunca indo pra São Paulo. E outra coisa que eu vou te dizer: saí da minha 

terra em 32. você põe sentido: em 32, eu saí da minha terra; (eu e) meu irmão que é mais 

novo, porque nós éramos só dois irmãos. Pai morreu eu era menino. E se eu tô jogado 

nesse sertão hoje foi porque perdi o pai muito novo. Porque se pai não morre eu vou falar 

pro senhor... Talvez podia estar por aqui, podia ter ido pra São Paulo ou pra outro canto. 

 Porque o destino da vida ninguém marca ele, não. Porque a pessoa tem aquilo pra 

passar. O senhor não pega aquilo que tem pra passar e põe na porta do vizinho, não! 

Porque é você que tem que passar por aquilo. Eu peguei, não sei porque, naquela 

revolução de 29. Toda vida eu tive opinião e até hoje eu tenho opinião, e ela pode até me 

dar prejuízo. Depois que eu entestar que é isso, é isso mesmo. Aquela revolução foi no 

tempo do Bernardo. Você não era nascido, não. (...) 

 Aí, aquela revolução pegou. Eu fui um que era do lado do Bernardo. Eu não podia 

ver ninguém falar do Bernardo que logo já dava ruindade. E chegou 4 pra 5 de fevereiro, e 

bateu uma discussão e teve uns tiros. Teve umas confusões e eu resolvi sair da minha 

terra pra não voltar mais nunca. (...) Aí, eu saí sem destino. Quer dizer, destino eu tinha, 

porque meu cálculo era São Paulo. Mas quer dizer que eu vim vice-e-versa, porque lá todo 

o mundo sabia que eu saí pra São Paulo. E cheguei em Lagoa Dourada, em Carandaí, eu 

resolvi vir pra Pirapora, e de Pirapora eu fui pra Bahia. Quer dizer que eu fiquei vira-folha: 

pé pra um lado e por outro. E vim praqui, nesse sertão. (...) 

 Com esse negócio, eu vou falar por senhor: já passei coisa ruim nesse mundo e já 

passei muita coisa boa. Já vivi de tudo: já dormi com fome e com dinheiro no bolso, porque 

não achava o que comer e nem quem quisesse vender. E já teve muitas vezes em que eu 

não tinha nem vergonha e vivia com a barriga cheia mesmo. 

Da segunda entrevista, em 20 de julho de 1989, no Andrequicé 

 (...) Ele passou por mim e eu tinha um resto de oitenta Zebu. E lá ia acompanhando 

o Zebu. Na hora que ele passou, eu não conheci. Já tinha uns 10 anos e nós foi colegas no 

tempo de menino. Aí, ele me conheceu, parou o carro e me chamou. 

 Eu pensei: “Que diabo é aquilo que tá me chamando ali? Aquilo deve ser algum 

fiscal que quer saber a finalidade desse gado, o que que é.”. Era ele. Aí, ele me contou que 

meu irmão tinha morrido. E nós era só dois irmãos. Tinha ficado a viúva e mãe que morava 

com ele. E eu fui, falei com ele: “Você fala com mãe que aonde eu quetar, se ela quiser vir 

pra minha companhia, eu vou escrever pra ela e ela vem. O meu endereço eu vou dar pra 

você, pra você levar pra ela, pra ela escrever pra São Miguel do Jequitinhonha, aos 

cuidados do coronel Mário Martins. 

 Aí, uns 20 dias ele voltou logo pra casa. Ele voltou e deu pra ela a notícia, que (ela) 

morava perto. E no dia que eu cheguei em São Miguel do Jequitinhonha, o Mário falou: 
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“Aqui tem uma carta pra você, Manuelzão. Veio de lá da sua terra. Eu tive pra abrir ela e 

ver o que é, porque se tivesse que prender você, eu já mandava prender logo.” Eu falei: 

“Deixa de bobagem, sô! Prender um homem!” Fui ver a carta: “É de mãe”. Eu vou te falar: 

eu fiz tudo pra ver se eu respondia. Eu sei pouco, mas eu entendo um tiquinho pra 

responder uma carta pra ela. Mas não achava coragem. Aí, respondi a carta pra ela e falei 

com ela onde eu quetasse se ela quisesse vir pra minha companhia, que eu mandava 

buscar. 

 Quando eu fiquei em Sete Lagoas, isso já tinha quase um ano, quando eu fiquei em 

Sete Lagoas. Mas o destino de São Paulo acabava. Mas não sei porque eu resolvi casar. 

Porque um homem sozinho é ruim demais, sô. É ruim demais. Não tinha que remendasse 

uma roupa; não tinha quem lavasse, precisava que a gente tivesse incomodando um e 

outro. Não tinha quem fizesse um chá. Dava uma dor de noite, eu tava fulminado. Daí, eu 

falei: “Eu vou arrumar uma companheira”. E casei. Casei, mas continuei nessa firma e não 

deixava eu parar. E com três dias de casado mandaram eu aqui pra baixo buscar boi. 

 Eu arrumei 10 homens e vim pra baixo de Pirapora. Uma fazenda que tem pra baixo 

de Pirapora, que chama “Jatobá”. Não, não é “Jatobá”, não. Eu esqueci o nome da 

fazenda. Lá pegamos 320 bois e eu achei que ia só com esses 320. mas chegou em 

Pirapora, o patrão comprou um gado de Goiás, de Formosa. E ele falou pra mim: “Esse 

gado que tá aqui, fica um vaqueiro pra embarcar ele, que ele vai ser embarcado pra 

Araçuaí (Araçaí) ali perto de Sete Lagoas. E você vai com esses homens pra Goiás, e pega 

a boiada de Goiás.” Eu de Pirapora cortei e fui pra Formosa, em Goiás. Peguei essa boiada 

em Formosa, e foi quando eu passei aqui. Foi em 42. no meio do ano de 42. 

A quarta entrevista com Manuelzão, na tarde de 20 de julho de 1989, no Andrequicé. 

  

É, Brasília tem muita vereda. 

 O frio mesmo a pessoa faz do tamanho que quer. 

 Uma ocasião, nós arranchamos aqui em São Francisco Sales, que antigamente 

chamava Brejo das Águas. E logo na frente tinha dois riachinhos. Lá mudou o nome 

também. E aqui em Temdendário tinha o coronel Levi, que era muito bagunceiro e andava 

com o caminhão cheio de jagunço e essa confusão toda. 

 E ele arruma uma revolução em Montes Claros, não sei porque. Encheu um 

caminhão de jagunço, com 40 homens e rapou de Tremendário pra Montes Claros. Lá 

pertinho de onde nós tava arranchados ele enguiçou o caminhão. E nós tava debaixo da 

barraca e era 16 homens. 
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 Esse senhor que eu viajava com ele, José do Monte Figueiredo, o Levi conhecia ele. 

E vai (alguém) pra bagagem onde nós estávamos e o cozinheiro, com desculpa de 

cozinhar feijão. O fogo tava grande e nós estava já deitado, mas contando caso. E chega o 

Levi. Os homens tudo encapotado, cachecol na cabeça e dizendo: “Êta lugar que faz frio... 

faz frio demais!”. E tal. 

 Eu fui, olhei pra um da cara mais ruim – eu tava enrolado numa cobertinha dessa, 

cobertor de pobre; eu tava em cima dum couro de carneiro e travesseiro era um toco de 

pau. Eu arredei a cobertinha assim de lado e falei: “Olha amigo, o frio e o medo a pessoa 

faz ele do tamanho que quer.” Ele olhou e ficou parado e eu desconfiei da maçada. E tava 

chegando um horror de homem que tinha falado por cozinheiro fazer um café pra eles. 

 Nisso, o Levi chegou e perguntou por Figueiredo. O seu Figueiredo levantou, que 

era o dono da bagagem, e eu fiquei apertado. Essa turma de homem chegando aqui com 

cada revólver desse tamanho na cintura. “E esse trem, é capaz do pau quebrar aqui; e 

esse homem, eu vou matar ele...”  Eu tinha uma garrucha 44, de cabo, que andava comigo. 

Eu pus ela o jeito e fiquei esperando. “Se ele vier me dar um coice aqui, porque eu falei 

com ele que frio e medo a gente faz do tamanho que a gente quer...” 

 Nisso, o cozinheiro fez o café e eles beberam e perguntaram quanto era o café. E o 

Figueiredo respondeu: “Eu não tenho pensão não. Cozinheiro coou café pra vocês beber!” 

E eles encheram o cozinheiro de dinheiro. Um dava um tanto; outro, outro tanto, outro... Aí, 

conversaram com seu Figueiredo. (...) 

 Tudo que existe hoje, antigamente existia. 

 Eu mesmo fui uma pessoa que perdi muitas noites de sono pra ver as pernas de 

uma mulher. Passava a mão, pegava nos peitos, não podia perder tempo. E muita moça 

boa se perdeu também. É a mesma coisa de hoje, e ainda havia um certo remorso da 

família. Eu mesmo, o dia que perdia uma noite de sono paquerando uma mulher casada ou 

uma moça, se aquilo desse certo, eu trabalhava enfezado. E, hoje, essa infância que tem 

hoje... Nem eu que tô com 79. nem eu que estou velho tolero o que essa mocidade está 

fazendo: que as mulheres tão andando nuas... 

 Que eu me lembro, muitas vezes uma moça se perdia com empregado de fazenda; 

com aquele pessoal todo. Eu conheci, em Joanésia, o Carlos Alvarenga. Era um fazendeiro 

e era um sobrado a casa dele. E eu fui pra lá como boiadeiro, mexendo com boiada. E 

ficamos uns dias lá com esse Carlos Alvarenga. As moças desse Carlos Alvarenga eram 

mais sabidas que qualquer outra pessoa. Elas tinham um carretel de linha lá em cima. A 

casa era de dois andares e a gente ficava cá debaixo. Só via elas se fosse na hora do 

almoço ou da janta, que entrasse lá na mesa e que elas tava servindo a mesa. Aí, o 
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freguês via elas. No mais, via lá em cima, no sobrado. E não escapulia hora nenhuma pra 

dar certo. 

 Mas elas desmanchavam um carretel de linha e tinha um alfinetizinho. E fisgava o 

que elas queriam escrever para o freguês. E quando elas viam eles mexendo lá no curral, 

com qualquer coisa elas desciam a lima lá de cima. Você fisgava aquilo e ela puxava ligeiro 

e ia embora. Outra hora, elas respondiam. O ruim era pra quem não sabia ler. Não 

compreendia nada e aí perdia tempo. (...) 

Da quinta entrevista, ainda no Andrequicé, noite de 20 de julho de 1989 

 

 E eu sinto muito, porque eu perdi pai muito novo. Eu tinha 13 anos incompletos 

quando pai morreu... Eu fui criado no mundo... E isso é como soltar o fogo... Eu conheci um 

tempo brabo. Melhorou demais. (...) Eu também não conheço nada, não, mas não tenho 

medo que ninguém chega na minha porta. (...) Esse tempo, esse mundo era um mundaréu. 

(...) 

 A única coisa que eu tenho é aquele ranchinho que você está vendo... Depois que 

eu fui operado, eu parei. Mas de vez em quando aparece uma viagenzinha e eu faço. (...) 

Eu nunca criei caso. Eu tenho 50 e tantos anos aqui no Sertão e nunca criei caso. Nunca 

trabalhei pra uma pessoa (pra criar caso). Se me der eu quero, pois sou pobre. Se não 

der... e todo mundo me quer. O senhor pode acreditar no que eu estou dizendo porque eu 

não sou mentiroso... Eu vou falar com vocês: eu não presto, sou um sujeito à toa, não 

tenho cultura, não tenho nada... Mas toda a gente boa gosta de mim... Eu vou te falar: se 

eu chegar num lugar e todo mundo estiver chorando, eu ajudo a chorar também. (...) 

 Ah, o homem não deve ficar rico pra deixar nada pra filho. Se ele der conta de viver, 

ele vive, e se alguém quiser ganhar, ele ganha com mais o que é dele. Não adianta nada. 

Eu estou cansado de ver pai que deixou muita coisa pro filho e só deram na perna, hoje... 

Olha, eu vou te falar. Dentro da minha família foi bom eu ter saído e estado aqui. Tem 

muito homem que tem muito dinheiro e tem tudo e eu não tenho nada. Não estou tendo 

nem vergonha, na verdade... Mas o caso é que está. (risos) (...) 

 E eu vou falar. Muita gente diz que eu sou ateu, e eu não sou ateu. Eu acredito na 

religião e sou religioso, mas numa base que eu vou te dizer: eu não sou freqüentador de 

igreja. Mas a prova que eu sou católico: eu carrego no meu bolso, eu tenho dois santinhos 

no meu bolso. Tem 70 anos que eu carrego eles no meu bolso. Tem um que já tá 

acabando de tanto relar no bolso. (...) 

 Eu não gosto muito de ir lá dentro porque se eu for lá vestido desse jeito e todo o 

mundo me olhando – a minha botina tá desajeitada – e ficam falando e eu fico com uma 
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raiva. Se eu tiver que rezar e pedir a Deus ou Santo debaixo de um pau, eu peço perdão a 

Deus. 

 (...) Eu não conheço só essa igreja, não. Eu conheço é muitas. Em quase todas as 

cidades, o lugar que eu puder assistir uma missa, eu vou pra visitar a igreja. Eu vou só pra 

visitar. 

Manuelzão e um rezador do Andrequicé dialogam por um momento na entrevista 

Re. O Santo Evangelho, eu pelo menos considero meu professor. Foi meu professor e até 

hoje é o primeiro Jesus... Já celebrei culto dominical nessa igreja com ela superlotada 

de gente. E eu fazia como se fosse um padre. Fazia a prática, pedia ajuda. 

Ma.Como se fosse uma pregação? 

Re. Sim. Diversos pastores crentes, esses doutores tão educados, vinham me fazer 

pergunta; pergunta as coisas sobre o Evangelho. Nunca fiquei amarrado. 

Ma. Eu vou te fazer uma pergunta: O que é que Deus está fazendo? 

Re. O que Deus está fazendo? Ele está fazendo o mesmo que ele fez. Porque ele fez tudo 

e está deixando o resto pra nós fazer. Ele faz a parte de Deus e não falta. Tem a parte 

dele fazer e (tem) a nossa. Ele está fazendo a parte dele. 

Ma. Quer dizer que ele não pára de criar? 

Re. O resto ele deixou pro senhor. O senhor tá acompanhando ele. 

Ma. (falando comigo) Esse é um amigo que nós tem confiança de brincar, eu com ele. Mas 

considero como amigo e sempre dou elogio pra ele. E não freqüento a igreja porque é 

muito difícil. 

Da parte final da entrevista noturna de 20 de julho de 1989, no Andrequicé 

Ma. Eu cheguei perto dele, e bati no ombro dele e disse: “Ô, nego, esses 400 cavalos que 

vocês têm aqui dentro, se eu trouxer as selas que nós usamos no sertão, não precisa 

ninguém arriar nem pegar pra mim, não. Eu pego, eu arreio, eu monto! Eu dou um 

couro neles, até eles acostumar. E na hora que eles acostumar, eu dou uma outra surra 

neles, porque acostumou.” 

 E tudo que vocês pensar que um homem faz, eu sei fazer. Só tem uma coisa que eu sei 

fazer e eu nunca fiz: eu nunca tive coragem de carregar o alheio pra casa. Mas eu sou 

capaz de enfiar a mão no teu bolso e tirar o que tem dentro e você não ver, e carregar 

embora. Mas eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu não tenho coragem de 

roubar nada de ninguém! 

 “Mas o senhor pode ficar sabendo: tudo na vida que o senhor pensar que um homem 

faz eu faço.” E foi, virou pra mim e disse: “Eu não duvido do senhor, não”. (...) 
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ca. Se fosse mordido de cobra? Como fazia? 

Ma. Quando eu fui mordido... Agora, se por acaso ele me pegar, eu prefiro arrumar uma 

pessoa que cura de palavra, de rezar, do que tomar o soro. Porque o soro, pelo que eu 

ouço dizer, pra tomar o soro tem que saber qual é que é a cobra que pegou ele. Às 

vezes, a pessoa inventa. Pega de uma qualidade, ela pensa que é de outra, não 

conhece aquilo direito e toma o soro errado. 

 A benzeção, não. Seja de qualquer cobra que for, cura, a pessoa tendo fé... Eu deixei 

de curar certas coisas: do dente, picada de cobra, certas coisas que eu sabia fazer e 

tinha fé. Eu fazia e dava certo. Mas, depois, eles pega a falar que eu era feiticeiro, que 

eu era isso. Eu resolvi não fazer mais, e não fiz. Deixei e não faço isso mais nunca. 

Deixa lá eles enfrentar pra lá. 

 Meu bisavô, ele curava picada de cobra. Minha mãe conta isso (fala uma outra pessoa) 

Ma. (responde e prossegue) É a coisa mais fácil que tem. Depende a fé. Porque a 

pessoa... Tudo nesse mundo é a fé. A fé é que salva, não? Eu vou contar uma anedota. 

E, aliás, tem um disco que conta esse negócio. Teve um homem que plantou um 

rosário na beira dum rio. Fez um boneco, vestiu ele e pôs ele lá pra espantar 

passarinho. Esse boneco ficou lá. Aí, eles deram o nome de Manoel Tibiriçá. Era o 

nome de um dos meninos dele. Esse boneco com rosário era Manoel Tibiriçá. Veio uma 

enchente muito grande, carregou Manoel Tibiriçá. Lá, numa fazenda muito longe, a 

enchente jogou ele pra fora do rio. A água voltou e ele ficou lá no campo, lá. Os 

vaqueiros andando, os vaqueiros acharam o tal Manoel Tibiriçá. 

 “Ah, achamos um santo! Como é que nós vamos fazer? Fazemos uma capela?” 

 O tal de boneco era bem feito mesmo; feito de madeira. Aí puseram o boneco e o 

boneco ficou fazendo milagre. O povo ia lá, chegava com ele... 

 A mulher do homem que fez esse tal boneco pra pôr o rosário, disse: “Vou lá ver o 

santo que apareceu; diz que tá fazendo milagre. Vou lá ver se faz um remédio pra 

você.” Bateu lá, mais o filho dela. Chegando lá, o menino viu Manoel Tibiriçá e falou: 

“Oh papai, aquele lá é o Manoel Tibiriçá! Não é santo, não! O senhor lembra que o 

senhor pôs ele lá, modo vigiar a roça? É ele!”. 

 O homem pôs a si que era o Manoel Tibiriçá mesmo, e ele deixou de fazer milagre 

porque eles descobriram que era o moleque da roça. 

 Entrevista de 21 de julho de 1989, no beira do Ribeirão do Boi 
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Manuelzão se despede... 

 O mais interessante, assim diz o Juca, o tio dele, que ele entrava pra dentro de um 

quarto, passava a mão num livro e ia estudar. Ele gostava muito de brincar. Ele arrumava 

os sabugos, fazia um carrinho e ficava brincando. 

 Um dia, ele entrou dentro do quarto e fechou a porta por dentro. Deitou, tava lendo e 

o sono veio e ele dormiu. E o pai mais a mãe ficou doido, e tá caçando. Mandou procurar e 

ninguém em Cordisburgo deu notícia. 

 E ele disse: “O trem pegou ele na linha!” E pôs povo no mundo (atrás de João Rosa, 

menino). E quando foi uma certa hora lá, uma empregada disse: “Ô, gente, esse quarto aí 

tá fechado por dentro.” Ela precisou entrar lá no quarto e a chave tinha passado pra dentro 

e foi caçar a chave e não achou. O pai dele resolveu arrebentar a porta. E ele tava 

dormindo lá dentro. E tinha gente espalhada pra todo lado caçando o João Rosa. (...) 

 E ele falava em diversos idiomas. E eu vou te dizer: eu tenho dois arrependimentos 

com negócio de João Rosa. Porque João Rosa, tanto ensinou a gente a vida do 

estrangeiro, e o que ele fez, e tudo, que nós devia ter feito igual ele, tomando nota num 

papel. E ninguém lembrou disso, nem eu nem os outros. E tudo que nos contava o João 

Rosa, ele escrevia. Mas eu nunca pensei de chegar na altura que ele chegou. 

A entrevista nona, em 21 de julho de 1989, no Andrequicé 

  Eu considero a minha vida como uma vida vencida. Pela idade, né? Porque 

uma pessoa que chega na minha idade não pode esperar futuro mais nenhum. 

 Às vezes, por uma casualidade pode aparecer um recurso bom. Mas, de qualquer 

maneira, eu tenho que morrer. Eu aproveito daquilo pouco tempo. Por isso que eu digo que 

eu estou com a vida vencida. É um cálculo que eu faço, porque eu tenho que morrer 

mesmo... Eu estou ficando, mas eu mesmo estou me considerando... Porque, pela minha 

idade, pelo que eu já fiz, pelo que eu já agüentei. Porque eu não dou conta mais de fazer. 

Eu sou um cara vencido. (...) 

 Cada um tem a sua hora. Eu já passei crise, vendo a morte. Deus ajudou e eu não 

cheguei a morrer... Não era a minha hora. Se amanhã for meu dia, tá sujeito a abrir essa 

porta do carro e eu ia cair lá fora e morrer. Se a hora chegar. (...) 

 Isso aqui por onde nós passamos era uma fazenda só. Era... 

Na viagem de ida por As Pedras, em 23 de julho de 1989 
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  “Quem quiser como eu quis, faz como eu fiz!” 

   Manuelzão, do Andrequicé; do Sertão 

 

 

outros viventes do sertão  

 

Elpídio de Souza Pinto: mestre sertanejo de Folia de Santos Reis 

 

 (...) Aqui na nossa região, não. Porque eu fui criado aqui e na minha época ele 

(João Rosa) não passou aqui. Só se foi depois. Agora, veio o sobrinho dele, o doutor 

Joãozito (que depois Manuelzão esclareceu ser o próprio João Rosa). 

 Até acompanhou boiada. Acho que gostava por ela. Porque no dia em que ele 

chegou na fazenda, um irmão, nós fomos para as casas tocar violão. Fomos na janela e 

fizemos uma serenata pra ele. Então, nós tocamos uma tal de Rosa Branca na janela, pra 

ele. 

 Então, ele é uma pessoa que, quando chega assim, é a mesma coisa chegar Deus. 

Naquela época... (como num diálogo) “Então, vamos cantar pra ele?”. “Vamos!”. “Vamos 

embora”. Então, ele abriu a janela, muito educado. Agradeceu. Conversou com nós. 

Naquele tempo, eles estavam formando pra viajar com o gado. Foi nessa época. (...) 

 Tudo que passou diz que ele escreveu: os córregos, aquele lugar, o lugar que eles 

dormiam, os pontos de pousada, os versos que eles cantavam. (...) 

 Tudo ele especulava e escrevia aquilo. E nós nem pensava aquilo que nunca 

acontecer uma coisa dessa. Dr. Joãozito foi embora. Eu não fui na viagem. Eu fiquei. 

 (...) Daí uns anos, saiu uma revista com todos os membros que participaram da 

viagem. Até os versos que os peões cantaram pelo caminho tinha na revista. 

 (...) É o Guimarães Rosa. Eu vou te dar uma dica, mais ou menos, do que 

aconteceu. Suponhamos que o senhor está aqui, e me manda acompanhar uma boiada. 

Eu vou. “Você me toma nota de tudo que passar com todo o cuidado.” Chega lá: “Na 

estrada o que passou foi isto.”, eu te entrego. “Agora, você vai fazer com isso o que 

quiser.” 

 É o que aconteceu. Dr. Joãozito tomou nota de tudo, entregou pra ele e ele fez 

aquilo: aquela revista. 
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Entrevista na Fazenda de Mestre Egídio, 21 de julho de 1989. 

 

Ananias Cidroc, morador no Paredão do Rio do Sono. 

 Sem dúvida. Assim como o senhor está dizendo. Aqui tinha um moço aqui. Ele era 

sertanejo mesmo. Ele tocava boiada. Eu cansei de ver quando eu era menino. Ver o gado 

passando aqui dentro do rio. Mil bois, certo? Quando o cara do berrante tava lá em cima, 

no alto do outro lado do rio, o culatra, que é o último boi, estava aqui no alto, aquela fila. 

 Eu ficava de longe para ver aquele barulho na água. Os vaqueiros gritando e o cara 

tocando o berrante lá em cima. Só vocês vendo que maravilha. Hoje, acabou. (...) 

 Realmente. Ele, pra história, talvez, o caso dele, a história dele é muito verdadeira. 

E o Grande Sertão: Veredas, eu acho que tem muita coisa ali, que segundo eu acredito 

muito, que ele é um homem muito sério. É um homem puro e tem muita coisa que é como 

você está falando: é mais floreado, inventado, uma lenda, uma coisa assim. (...) Talvez, pra 

ele. Os senhores, muitas vezes não vai tirar proveito do que ele vai dizer, porque ele vai 

usar mais uma verdade. (...) 

 Professor, o senhor sabe que no passado, não quero dizer que cem por centro seja 

um caso real, uma verdade. Mas no fundo existe, porque no passado existia isso. Isso é 

um negócio assim, que não só no Nordeste, mas qualquer parte do país. Não quer dizer 

que São Paulo, que já nasceu completamente diferente. Mas o sertão mesmo... naquele 

tempo os costumes dos homens eram perigosos mesmo. Então, eram capazes pra isso 

mesmo, entendeu? Pra ataques. 

 Eu, que nascei ontem, já vi casos de arrepiar. De poderio de coronéis de patente. 

De mandar fazer. De dizer que você tem tantas horas pra desocupar tal lugar, que se não 

“eu mando acabar com ele lá”. Isso foi os casos que se passou ontem. Agora, imagina no 

passado, há 50, 100 anos passados! Os bandos como é que é? As histórias de fazendeiros 

que a gente vê por aí, aqui. Cada Fazendeiro! 

 Quando vai beirar uma ponte num rio lá acima do Paracatu e Rio Preto – fica perto 

de Brasília e Goiás – tinha um coronel patenteado. Inclusive ele tem filhos em Pirapora que 

é advogado. É tudo cidadão jeitoso os filhos dele. (...) O pai deles, segundo a história, tinha 

era bandos de bandidos só pra cumprir ordens pra matar, pro velho fazendeirão lá. (...) 

 Exatamente. Era muita briga de jagunço. Olha, aqui, pouco tempo aqui dá muito 

desses problemas. O senhor tem uma fazenda aqui e entra em litígio com essas empresas. 

Eles compram (terras), chegam aqui e o cara marca a divisa e fala: “É daqui até aqui, ó 

certo?”. E aqui tem casos de posseiros ou alguém que comprou um pedaço aqui. Aí, a 

firma chega e acampa aqui e entre em briga com esses aqui. Tem casos de morte e de 
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prisões aqui. Da turma chegar e a pessoa não querer entregar; não quer sair. Sair, não sai, 

põe a polícia pra correr atrás dele. Mete máquina lá no que é dele, nos aramados dele. E 

muitas vezes já tem acontecido casos de atirar em encarregado. Às vezes, o posseiro, 

coitado, nervoso, vai pra lá pra roça, com uma espingarda, e o cara vem com a máquina 

derrubando o que é dele. Quando recebe, é o tiro. (...) 

 Então, isso é o Guimarães Rosa. Sobre alguma coisa de bandidos, igual a história 

de Diadorim, né?, que foi morto aqui por causa daquele tiroteio e tal. É, aquilo realmente 

ele deve ter aumentado alguma coisa. Mas realmente existiu mesmo. (...) 

 Muitas coisas que Guimarães Rosa fez não foi da época dele, mas foi uma coisa 

que passou, às vezes, antes dele nascer. Que alguém contou pra ele e ele fez a história, 

certo? Então, eu acredito, e acredito por isso. (...) 

 Eu lembro. Eu já era garotão, já rapazinho. Eu lembro que aqui teve umas brigas 

políticas. Tinha um moço aqui. Tem a casa dele ali. Inclusive, te pouco tempo tinha sangue 

de lá. Ele era baiano, mas vivia por aqui. Os irmãos e tal e os pais tava lá na Bahia. 

 Ele aqui que tornou um cidadão de uma certa influência política. Ele não era assim 

tão burro; era inteligente e não era doutor. Mas era um cidadão inteligente, e começou a 

liderar. Mexia com garimpo. Negociantes e aquela turma de gente humilde estava com ele 

e ele tinha uma certa influência política; amigo de políticos e tal. E ficou aqui uns tempos aí 

como se fosse um fiscal, um representante da administração da época. E por aí ele 

começou. 

 Aqui era controlado por coronéis. Todo lugarejo naquele tempo era controlado por 

coronéis; pela família mais rica do local. Ali tudo era dominado por essa família. Então, 

essa família causou ciúmes e falou que um forasteiro tava chegando aqui e tomando conta 

de tudo. E por aí. Talvez por muita coragem dele, não se recuou aos coronéis. E por aí 

houve discussões. Se discutiram; foram pra justiça, aquela confusão danada e, no fim, 

foram pras coronhas das carabinas. 

 Mas é que a equipe dele era pequena. Então, tinha homens, simples: garimpeiros 

que tavam sempre do lado dele. E os coronéis – eu lembro disso, eu já rapazinho e muitos 

aqui lembram dessa história, viram com os próprios olhos deles – e aí à noite era tiroteio. 

Os coronéis mandavam buscar os jagunços e, dava de noite, vinha as carabinas na rua, 

que cada um tinha a sua equipe pra zelar. Então, de noite era tiroteio, um bando contra o 

outro e nessas alturas do campeonato foi pra justiça e tal. A polícia entrou pelo meio e tal, 

acabou a briga. 

 Quando é belo dia, o cidadão fechava a porta. Ele era comerciante; durante o dia 

ele tava no balcão atendendo todo mundo. Ele tinha muita coragem. O homem, quando 

dava 7 da noite ele se trancava sua porta e não saía na rua, e ficava dentro de casa. Um 
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belo dia, chega dois cidadão: um é irmão desse Francisco, que queria vender esse cristal 

pro senhor. (...) Chegou um irmão dele e o outro trabalhava numa firma de empreiteira da 

Central do Brasil, chegaram e chamaram ele pelo nome: “Vinícius! Vinícius!”. “Oi, quem tá 

chamando?”. “Fulano e fulano”, citaram o nome. Como ele não tinha nada a ver com os 

dois cidadão, simplesmente foi lá na porta e destrancou. E perguntou: “O que vocês 

querem?”. “Um litro de querosene”. Aí, ele foi atender. Foi pra dentro do balcão. Tá lá 

medindo o querosene quando chegou os dois pistoleiros e não entraram dentro da casa, 

não. Armaram uma cilada pra ele. Quando tava vendendo o querosene, ele recebeu dois 

tiros. Eu ouvi os tiros de 44. (...) 

 Foi dois tiros: um dentro do ouvido e outro debaixo da costela. Ele tava com o braço 

levantado, assim, vendendo o querosene, e aí acabou. Então, isso foi história que eu vi 

aqui. A gente era menino e viu os tiroteios na rua. Todo mundo viu. Todo mundo aqui sabe, 

a maioria do povo que viveu aqui naquela época. 

 Então, o senhor calcula: Guimarães Rosa! Poxa, pode nascer alguém que vai fazer 

essa história que eu tô contando aqui, daqui alguns tempos? Que sabe da história política 

e tal lugar? Que aqui existiu duas alas políticas: uma delas era de um coronel poderoso do 

lugar, o mais rico. E o outro era de uma ala de um homem pobre, popular. Um homem 

quisto. Entendeu? 

De uma longa conversa na casa de Ananias, dito Cidroc, do Paredão do Rio do Sono, em 

25 de julho de 1989. 

 

João redondo, vaqueiro das beiras do Paracatu 

 Esse avô do Geraldo Carneiro, que é avô do Flávio, o pai do Geraldo Carneiro, ele 

tinha dezoito mil alqueires de terra. (...) Hoje aqui tá com 800 alqueires. Eu peguei o cavalo 

cedo, aqui, e fui lá em cima nela e voltei. De primeiro, você montava a cavalo aqui às 6 

horas da manhã e andava o dia inteiro. Desamontava às 7, 8 horas da noite sem andar a 

fazenda toda e ainda ficar lugar sem andar. (...) 

 É. Não era uma fazenda só. Era em vários lugares. Tinha essa aqui, tinha lá nas 

Congonhas, tinha por Lado Grande, tinha logo uma. Tinha Boa Esperança, tinha Valinha, 

Urucu. (...) Cada uma é uma fazenda. Agora, essas eram as mais pequenas: as fazendas 

de 2 mil alqueires, de 2 mil e quinhentos. Agora, do outro lado era grande. Era de 5 mil e 

tantos alqueires. Era ligado: Resfriado, Barril da Onça, Galho Curto, Boa Esperança e 

Galinha. Era os retiros, mas a fazenda era uma só. (...) 

 Não, eu vim pra outra fazenda do irmão dele aqui. O irmão do Geraldo, o Toinho 

Carneiro, pro Lado Grande. Fui lá e lá o Chico Diniz e Floriano falou com o Geraldo 

Carneiro, e eles tinha muito gado brabo nessa época aqui na fazenda. Então, o Chico Diniz 
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falou pro Geraldo Carneiro: “Você agora tem um peão lá pra tudo. Qualquer coisa que você 

pensar, você tem um peão lá.” 

 E o Geraldo disse: “Não, não tá comigo, não. Tá com o Toinho.” 

 (o outro responde) “Mas do jeito que você em gado brabo lá, se você pegar ele lá, 

aquilo não tem nada brabo pra ele, não. Pra ele tudo é fácil.” 

 Naquele tempo a idade, eu era novo ainda, com 30 e poucos anos. Eu era forte 

ainda. E aí eu vim pra aqui ajudar a pegar gado brabo. E passando direto praqui. Aí, eu 

larguei lá e vim direto pra aqui. Eu descombinei mais o Antônio e vim pra cá. Mas, bom, 

eles tinham muito gado brabo e eu montava a cavalo e aí saía. E pegava, amarrava (o 

gado) no mato. No outro dia, eu ia lá com boi carreiro, trelava e vinha. Chegava, punha no 

posta e ia juntando, juntando. E vendia: outros morria. Morria de raiva. A gente via as reses 

aí brigando, tremer, tremer aí. De pouco, caía e morria. (...) 

 Aqui mesmo eles usavam de dar isso: 4 por 1. 

 Depois, eles acabaram com esse negócio de “sorte”, porque o valor foi muito, tomou 

caminho. Por exemplo, a fazenda que desse na “sorte” de 4 por 1, de 10 reses o vaqueiro 

tinha duas e o fazendeiro tinha 8. E de outro o fazendeiro tinha 6 e o empregado tinha 2, e 

de 12 tinha 4, ele. Então, quer dizer: a fazenda que dava aí 200, 400 bezerros, o 

empregado tinha uma fortuna aí. Logo, logo, ele tava rico. (...) 

 Eu conheço nesses fundo do Urucuia diversos sujeitos que era empregado e hoje 

são ricos, de ganhar gado na “sorte”. Depois, ele arrumou esse negócio de salário e 

cortaram esse negócio de “sorte”. E passaram a salário. Então, foi aí que veio a tribulação 

da desintendência do povo: do fazendeiro com vaqueiro. 

 Outra coisa que aconteceu aqui no sertão: o direito do uso de campeão. Quer dizer: 

o sujeito olhava o gado “na sorte” e ia ficando na fazenda. Ia ficando, ficando, ficando. 

Chegava um determinado tempo, o fazendeiro... Quer dizer, aí ele não tinha o direito e o 

sujeito mudava de local. Acontecia do fazendeiro, por ele mesmo, vendia uma gleba de 

terra, às vezes, na beira de um córrego, assim num canto, por empregado. Eu conheço 

fazendeiro que vendeu fazenda pro empregado. 

 Aí, então, quando veio o direito do homem do campo, aí foi que inutilizou tudo 

acabou tudo. Ninguém usou mais esse negócio de “sorte”. Já é só ordenado. Já o 

empregado não tinha condição de ficar na fazenda. O tempo passou de 6 meses, o patrão 

já mandava embora. Outra hora, tinha lá seus... acertava com ele. Tinha os seus 

documentos, aquela confusão toda. Que antigamente o sujeito chegava numa fazenda e 

encostava num fazendeiro aí numa beira de córrego. Roçava e pagava o arrendo do milho, 

do arroz e do feijão da seca, e feijão das águas nem cobrava arrendo. Não cobrava 

arrendo da farinha, nem da rapadura, nem da banana. O sujeito trabalhava numa fazenda 
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aí 10, 20, 30, até 40 anos. O sujeito tava numa beira de córrego, numa roça, o fazendeiro 

chegava: “Ô fulano, ô cumpadre”, conforme se tratava, “eu vou dar o senhor um lugar pro 

senhor pôr uma roça, porque eu quero pôr capim nessa palhada.”. Não tinha problema. O 

sujeito punha satisfeito. 

 “Não, cumpadre”, ou “Não, seu fulano, eu vou empastar”, e empastava, e tudo bem. 

O lavourista fazia farinha: “Ô, seu fulano, eu fiz lá tantos sacos de farinha; o senhor vai lá 

buscar pro senhor.” “Tenho tantos cachos de banana lá”. O sujeito levava. 

 Hoje, acabou tudo isso. Não tem. O sujeito, hoje, se o fazendeiro dá um pedaço de 

mato pra ele trabalhar, ele roça e não tem cerca de madeira mais. É de arame. Ele roça um 

blocozinho aqui, assim e faz uma cerca aqui por fora, assim. Ali, no primeiro ano, ele paga 

um arrendozinho do milho, do arroz e do feijão, e pronto. E logo ele planta um pé de 

laranja, de manga, um pé de... e pronto. O primeiro ano, ele paga, o segundo, ele não quer 

pagar mais nada. E se o fazendeiro falar pra ele, ele fala: “Não, isso aqui é meu, eu tenho 

direito, tem tantos anos que eu tô aqui. Eu tenho direito!” 

 E o que é que acontece? Aí foi que veio a crise do Brasil. É isso: o povo, muita 

gente não mete isso na cabeça, não. Mas eles deviam enfiar isso na cabeça. É esse 

negócio de reforma agrária, pra acabar com a fome no Brasil. Pro povo trabalhar, que os 

fazendeiros não dá mais terra. Mas eu concordo, porque se o governo não cobra o imposto 

da terra do fazendeiro, de marca à marca, e o sujeito não paga... quer dizer, porque ele 

não tem o direito, então, o que acontece? Por isso é que as cidade cresceram da maneira 

que cresceu; evoluiu da maneira que evoluiu, e o campo acabou por isso. 

De uma conversa com o vaqueiro José Redondo, na Fazenda Santo Antônio, perto do 

Paredão do Rio do Sono, nos rumos do Paracatu, caminhos do Urucuia. 

 

Maria de Fátima, garimpeira meia-praça nas águas do Rio do Sono 

 Tem umas pedrinhas bonitinhas que a gente acha de vez em quando. Essa 

pedrinha aqui é uma forma. Uns falam “cabocla”, outros falam “fígado de galinha”, tem 

muitas formas. Tem gente que panha pra fazer enfeite, umas pedras bonitas. 

 O tio dessa menina aqui (ela garimpa na beira do rio com duas filha pequenas) tem 

um cristal. Não sei se ele ainda tem. Era um cristal, a coisa mais linda. Você olhava assim, 

parecia um diamante. “Seu tio ainda tem, Gisele, aquele cristal?” “Não sei.” 

 O pessoal da Globo fizeram uma filmagem lá. Mas eles não deixaram a gente olhar, 

não. Ali, na rua principal, eles colocaram um bocado de mato. Eles cortavam as árvores e 

plantavam de novo. Fizeram um cercado ali. 
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 (...) Eu comecei garimpar foi por esses tempos. Mas meu pai pode dizer que me 

criou foi pro garimpo. Ele era garimpeiro mesmo. Mas naquele tempo diamante era muito 

fácil pra achar. Agora, tá mais difícil. (...) Agora, eu tenho um irmão que vive mesmo do 

garimpo. Ele mora no Paredão mesmo. (...) O bisavô dessas meninas criou os filhos tudo 

em garimpo. Antigamente, o pessoa ia lavar e pegava 3 diamantes de uma vez. As coisas 

eram mais fácil. Agora, tudo tá mais difícil. (...) Ontem mesmo, veio um frei aqui, e ele 

falou: “Olha no ralo pra sair uma pedra de diamante do tamanho do buraco. Vai ser o 

milagre do padre Teodoro”. E ele ficou todo alegre. Aí, eu falei: “Se acontecer isso, hein, 

frei, eu vou falar que é o milagre do frei!”. E ele ficou todo alegre. (...) 

 (Ela fala para uma das filhas) “Se você tivesse lá em Pirapora, na casa de sua tia 

Bete, você ia ver na televisão.” Tem muita gente que viu o pessoal daqui do Paredão 

passando na Globo, e conheceu e disse: “Olha lá o fulano e fulano!” Eu nem não vi. Diz 

que o fim deles era o Grande Serão: Veredas, mas eu não vi, não. Mas teve muita gente 

que viu o pessoal daqui do Paredão passando. 

 (...) Eu já trabalhei uma vez em carvoeira, já. Carvoeira, você enche o forno e depois 

tira. Agora, quem não souber não faz carvão, não. Vira só cinza. Tem uns buracos no forno 

e eles levanta o forno de tijolo e coloca a lenha lá dentro. Aí, faz uma porta e deixa um 

pedacinho sem fazer. E você coloca o fogo. Aí, ele vai dando os pontos. Tem uns 

buraquinhos lá no fundo. Então, a gente tem que saber a hora de tampar tudo, senão vira 

cinza ou queima tudo. 

Na beira do Rio do Sono, com Maria de Fátima, garimpeira do Paredão, em 26 de julho de 

1989. 

 


