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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo estudar a participação dos negros na formação socioeconômica
e cultural do município de Teixeira de Freitas emancipado em 09 de maio de 1985. A
abordagem do tema deve-se ao fato de que na única história escrita até agora, a descrição da
presença pioneira das famílias de negros é tratada de maneira simplória, sem fazer jus a estes
habitantes que, certamente, participaram do desenvolvimento local. Situado no extremo sul
baiano, o então povoado de Teixeira de Freitas, na década de 1960, possuía um pequeno
comércio iniciado por negros, tanto que a denominação popular era Comércio dos Pretos. O
cotidiano destas famílias de negros em decorrência da mudança da zona rural para a urbana,
as relações econômicas, os laços de sociabilidade, as manifestações culturais e a religiosidade
serão objetos de estudo. Por intermédio de entrevistas – metodologia da História oral –
pretende-se analisar a vida privada de alguns dos pioneiros moradores negros e, dos
respectivos descendentes, a fim de se contribuir na nova historiografia de Teixeira de Freitas.
Para que seja reconhecida assim a atuação deles na formação socioeconômica e cultural do
município. Além disso, o material produzido poderá servir de apoio didático ao Ensino da
História e Cultura Afro-Brasileira obrigatório no ensino fundamental e médio.
Palavras-chave: família escrava; resistência; cotidiano; vida privada.
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INTRODUÇÃO

Esta monografia originou-se do projeto intitulado Serrarias e suas influências na expansão
territorial do município de Teixeira de Freitas desenvolvido no terceiro semestre do curso de
Licenciatura em História em abril de 2007. Na elaboração da referida pesquisa acadêmica,
feita em equipe, entrevistamos diversos moradores locais que habitavam o então povoado,
antes da instalação das serrarias – ramo de atividade intensificado a partir da década de 1960.

A periodização indicada expressa o interesse que tivemos na abordagem histórica sob o
prisma da nova história, ou seja, a possibilidade de se trabalhar uma nova representação do
tempo, desvinculando-se do tradicional paradigma da história ser, essencialmente, uma
narrativa dos acontecimentos longínquos imortalizados por personagens ilustres. Quando
segundo Burke (1992, p. 12) “Ao resto da humanidade foi destinado um papel secundário no
drama da história”. Assim, objetivamos analisar as estruturas das realidades humanas,
principalmente, fazendo uso da diversificação das fontes históricas decorrente desta
renovação que ampliou o campo do documento histórico. (LE GOFF, 2005)

Desta maneira, ao utilizar como fonte o Jornal Alerta, ano XIII nº 880 A, edição
documentário dos 23 anos de Teixeira de Freitas, soubemos que no ano de 1950 já havia no
lugar as pioneiras famílias de negros. A partir desta informação, localizamos e entrevistamos
Maria Decília Romualdo, sobrinha do lendário “Tira-banha” – personagem conhecido pelos
teixeirenses mais antigos. Conforme depoimento de Pedro Guerra Filho publicado no referido
jornal, o povo alcunhava o lugar como queria. Na época, ele sendo subprefeito de Alcobaça,
conhecia o povoado pelo nome de “Comercinho dos Pretos” porque havia sido criado por
negros. Segundo relatou nesta publicação, a denominação popular mudou no dia em que
Manoel de Etelvina levou uma facada. Quando o pioneiro comerciante negro que, segundo a
sobrinha, era gordo e barrigudo, foi esfaqueado, saiu do abdômen grande quantidade de
banha. Dali por diante, popularizou-se chamar o local de “Tira-banha”.

Somente no ano de 1957 que se nomeou oficialmente o povoado de Teixeira de Freitas,
pertencente ao município de Alcobaça, na divisa com o município de Caravelas, localizado
geograficamente no extremo sul do estado da Bahia. A sugestão do nome do estatístico baiano
Mário Augusto Teixeira de Freitas (1890 – 1956) partiu de Miguel Geraldo Farias Pires, na
ocasião, chefe da Agência de Estatística do município de Alcobaça. O homenageado integrara
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a comissão interministerial criadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
onde ocupou o cargo de primeiro secretário-geral no período de 1934 a 1948.

No decorrer da entrevista feita pela equipe, durante o desenvolvimento do projeto Serrarias e
suas influências na expansão territorial do município de Teixeira de Freitas, enquanto Maria
Decília Romualdo relatava o crescimento de Teixeira de Freitas impulsionado pelo início da
instalação das serrarias, detalhou o cotidiano da própria família. Além disso, rememorou a
chegada dos migrantes, a maioria capixaba, atraída pela perspectiva do setor madeireiro. A
roça, a mudança da fazenda para a casa na cidade, o comércio, a locomoção das pessoas e o
transporte da madeira, o atendimento médico, os casos policiais, as festividades e os
casamentos foram abordados.

Este relato instigou-me a buscar informações históricas a respeito, porém, não obtive êxito.
Foi assim que percebi a carência de estudos nesta abordagem específica. Daí a escolha do
meu tema monográfico: A vida privada de negros pioneiros no povoamento de Teixeira de
Freitas na década de 1960. Defini a respectiva periodização mediante a possibilidade do
acesso às fontes orais, ou seja, as entrevistas de antigos moradores que me proporcionariam a
desafiadora análise de memórias. Outro aspecto relevante deve-se ao fato de que, na ocasião
desta escolha, o parco material disponível apontava o período correspondente ao início da
incrementação do povoado. O que se associava ao extrativismo da madeira, a matéria-prima
das citadas serrarias.

Na história escrita até agora, consta: “O humilde povoado formado, inicialmente, por famílias
negras, conhecido às vezes pelo nome de Mandiocal ou Comércio dos Pretos, não apresentava
perspectivas de crescimento”. (JORNAL ALERTA, [s.d.], p. 2) Descrição a meu ver por
demais simplória, sem fazer jus aos pioneiros habitantes que, certamente, participaram do
desenvolvimento de Teixeira de Freitas considerado, conforme os registros da Junta
Comercial do Estado da Bahia (Juceb) citado nesta publicação, o 10º colocado dentre os
municípios baianos de acordo com o número de estabelecimentos comerciais, cerca de 5.300.

Uma vez que as famílias de negros habitavam o lugar antes mesmo das serrarias, ocorreu-me
saber como viviam estas pessoas cotidianamente? Quais eram as atividades econômicas e de
qual forma estabeleciam-se as negociações entre eles? De qual maneira eram tecidas as redes
de sociabilidade? Os costumes, crenças e religião foram preservados? Enfim, qual a
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participação destas famílias de negros na formação socioeconômica e cultural de Teixeira de
Freitas? Na tentativa de obtenção destas respostas pesquisei a origem dos pioneiros habitantes
vinculando-a ao uso e ocupação da terra, pois se constatou na década de 1960 a
predominância da referida população na zona rural. Considerando-se geograficamente os
espaços territoriais de cada propriedade, acreditou-se que seria possível desenvolver por
intermédio de entrevistas o estudo da vida privada dos respectivos núcleos familiares.

Segundo Henrique Cunha Jr. no livro História da Educação do Negro e outras histórias fazse necessário que cada lugar – estado, município ou bairro – escreva a história dos afrodescendentes locais, pois, em todo o país existem marcas de africanidades. O autor ainda
chama a atenção para a mobilidade dos negros. “Temos que lembrar que os afro-descendentes
sempre estiveram associados à expansão das fronteiras econômicas e que foram substituídos
por outras populações depois de consolidados os territórios”. (CUNHA JR., 2005, p. 265)

Nesta vertente julga-se oportuno esclarecer que o uso da terminologia afro-brasileiros no
decorrer deste estudo refere-se aos descendentes dos africanos escravizados no Brasil.
Destacando-se que os afro-brasileiros nascidos até o ano de 1871, quando foi criada a Lei do
Ventre Livre, nasceram também cativos.

O propósito desta pesquisa, portanto, foi o de contribuir com a historiografia de Teixeira de
Freitas, ao abordar, por intermédio da vida privada de negros pioneiros, a respectiva
participação deles na formação socioeconômica e cultural do município. Além disso, o estudo
feito na micro-história resultou na produção de material que poderá servir de apoio didático
ao ensino da História e Cultura Afro-Brasileira obrigatório no ensino fundamental e médio.
Conforme a Lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003, parágrafo 1º, o conteúdo programático
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura
negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional.

Constata-se a importância da História local no sentido de promover a identificação do aluno
com a historicidade do lugar, o que inclui a identificação de características socioculturais e
econômicas capaz de fazê-lo identificar-se enquanto agente da própria história. Segundo Horn
e Germinari (2006, p.119) “[Os PCNs] foram construídos a partir de uma ótica na qual a
História local e do cotidiano são os eixos teóricos que devem ser tomados como referência
para trabalhar a experiência dos alunos e os contextos mais amplos”.
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Com relação ao tema desta monografia baseou-se na concepção de que o estudo da vida
privada propicia um amplo campo de possibilidades, ao invés de mera descrição do cenário da
época. E, embora, para historiadores recentes o marco da história da vida privada tenha sido a
era das revoluções liberais, é preciso destacar que naquele momento o objeto de estudo foi
especificamente as relações de produção capitalista dominadas pela classe burguesa europeia.

Poder-se-ia datar do século XVIII a emergência, no Ocidente, da “vida privada” e do
que constituiu-se o seu conteúdo no sentido que atualmente lhe emprestamos. Nesse
século, fundamental em tantos aspectos, assistiu-se a uma clivagem social que, nos
meios burgueses da época, é representada pela autonomia de uma vida privada e
familiar, distinta da vida pública. (PRIORE, 1997, p. 260)

O advento da Revolução Industrial na Europa, fator determinante nos modos de produção
capitalista, redimensionou a ocupação dos espaços, fazendo surgir na classe burguesa a
distinção do local de trabalho e da moradia. Uma vez redimensionada a casa, as relações
sociais, inclusive as familiares, foram re-criadas. O que influenciará a vida cotidiana em
constante processo de transformação. “Mas vale sublinhar que, no entender de Jacques Le
Goff, o cotidiano só é científico no interior de uma análise de sistemas históricos que
contribuam para explicar o seu funcionamento”. (PRIORE, 1997, p. 262) Ou seja, no estudo
do cotidiano deve-se atentar aos detalhes que, possivelmente, até então despercebidos, podem
revelar aspectos de complexa historicidade.

Para os historiadores ligados à École des Annales, entre eles o citado Le Goff, ao estudarmos
o cotidiano e a vida privada trilhamos pela abordagem da história econômica e social. Desta
maneira, neste estudo fui auxiliada pela antropologia histórica capaz de viabilizar a análise de
cada individuo e ação como elementos transformadores. Assim, o princípio básico
fundamenta-se na constatação de sermos todos agentes históricos que, ao nos relacionarmos,
cotidianamente, produzimos história, independente da participação de personagens ilustres ou
da ocorrência de episódios memoráveis.

O caminho para o estudo do cotidiano é enfocar o habitual, desvendando a forma como o
comportamento, o gesto, a repetição ou inovação torna-se um hábito. Desta maneira depara-se
com formações sociais desapercebidas, pois “a história da vida cotidiana e privada é a história
dos pequenos prazeres, dos detalhes quase invisíveis, dos dramas abafados, do banal, do
insignificante, deixado de lado”. (PRIORE, 1997, p. 274) O empolgante ao se analisar o
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habitual está na descoberta dos arranjos socioeconômicos e sociais até então despercebidos
que compõem essa história.

No decorrer deste estudo utilizo as análises históricas da coleção História da Vida Privada no
Brasil – dividida em quatro volumes – coordenada por Fernando A. Novais. A obra faz um
recorte da sociedade brasileira e procura, através de documentos privados, construir o
ambiente das relações sociais desde a chegada dos portugueses até meados do século XX,
contemplando dessa maneira, também o período de interesse desta monografia.

Para a abordagem específica do cotidiano dos negros africanos escravizados na América
Portuguesa, quando constituíram a força de trabalho da colonização brasileira, baseei-me em
artigos científicos produzidos por autores diversos, entre os quais, Silvia Hunold Lara. Estes
textos integram o material didático do Curso à Distância de Formação para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileiras promovido pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da
Universidade Federal da Bahia (Ceao) em parceria com o Ministério da Educação (Programa
UNIAFRO).

Além disso, o livro Uma história do negro brasileiro de autoria de Wlamyra Albuquerque e
Walter Fraga Filho norteou-me no estudo em busca do conhecimento de minúcias da vida
escrava, dando-me embasamento para análise da vida familiar escrava – embrião da
privacidade africana neste lado do Atlântico. Destaco igualmente o livro Encruzilhadas da
liberdade: histórias de libertos e escravos na Bahia (1870-1910) também de Walter Fraga
Filho, autor que me inspirou no estudo da origem das famílias de negros no extremo sul
baiano.

Em virtude do escasso material relacionado ao tema desta monografia, intitulada “A vida
privada de negros pioneiros no povoamento de Teixeira de Freitas na década de 1960”, além
da referida pesquisa bibliográfica, foram utilizadas entrevistas. Para Alberti (2005) por
intermédio da História oral, quando se registra os depoimentos adentra-se outras histórias,
surgindo novas maneiras de interpretar o passado.

A História oral enquanto método de pesquisa firmou-se no século XX com a invenção do
gravador e da fita. Mas, segundo a autora, decorreram alguns anos para que o novo método
fosse incorporado às práticas acadêmicas, principalmente, por causa da forma da realização
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das pesquisas que utilizavam a História oral.

Com efeito, algumas das práticas e crenças da chamada História oral “militante”
levaram a equívocos que convêm evitar. O primeiro deles consiste em considerar
que o relato que resulta da entrevista de História oral já é a própria “História”,
levando à ilusão de se chegar à “verdade do povo” graças ao levantamento do
testemunho oral. (ALBERTI, 2005, p. 158)

Assim como as demais fontes no estudo da História, a entrevista - fonte de estudo do passado
e do presente – requer interpretação e análise. O que está em consonância com o pretendido
neste estudo auxiliado pela antropologia histórica. Acredita-se importante ressaltar que uma
das riquezas da História oral consiste no estudo de experiências vivenciadas por pessoas ou
grupos, cujas ações do passado, quando conhecidas no presente, permitem o questionamento
de interpretações generalizadas sobre determinados episódios.

As palavras empregadas pelos entrevistados mereceram atenção. Segundo Alberti (2005) “a
escolha de determinadas palavras e formas de se expressar informa sobre a visão de mundo”.
Daí a minha decisão de manter nas transcrições das entrevistas as falas dos entrevistados
usando a sua linguagem coloquial, pois se trata de um elemento inserido no universo deste
estudo, ou seja, na construção do cotidiano. Desta maneira, a interpretação cuidadosa das
entrevistas foi de suma importância na fidelidade dos relatos. Embora, reconheça e explicite
aqui a minha interferência, já que ao organizar a sequência de apresentação destas entrevistas
o fiz de acordo com o meu olhar.

O texto A vida privada de negros pioneiros no povoamento de Teixeira de Freitas na década
de 1960 segue apresentado em três capítulos. No primeiro intitulado “Da africanidade
aportada na América Portuguesa surgem os laços de família”, a travessia do Atlântico à bordo
dos navios negreiros marca a chegada dos africanos escravizados ao Brasil. E apesar de todas
as dificuldades do cativeiro, grande parte conseguiu criar e manter família, no interior da qual,
provavelmente, originou-se a privacidade africana na América Portuguesa. Decorridos séculos
de escravidão, com a Abolição da Escravatura em 13 de maio de 1888, houve a
movimentação dos libertos e alforriados. Nesta pesquisa buscou-se conhecer a rota de
deslocamento deles no estado da Bahia com enfoque para o extremo sul baiano. Em seguida,
no encerramento do capítulo, identificam-se as primeiras famílias de negros que habitaram o
território teixeirense.
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De qual maneira aconteciam as relações socioeconômicas desses negros pioneiros no povoado
de Teixeira de Freitas, cuja presença influenciou uma das denominações locais? E qual a
origem das famílias de negros que na década de 1960 possuíam propriedades rurais na região?
O que foi alterado neste panorama com a desativação da Estação de Ferro Bahia e Minas? “A
extinção da Bahia e Minas rendeu bons negócios ao Comércio dos Pretos” é o nome do
segundo capítulo que se propõe também a analisar a divisão do trabalho e afazeres domésticos
entre o homem, a mulher e a criança e, a estrutura física das casas – separadas ou juntas ao
comércio. A atuação profissional das mulheres mereceu destaque neste capítulo.

O terceiro capítulo intitulado “Parteiras-benzedeiras e o esfaqueamento de Tira-banha na
tradição teixeirense” baseia-se na análise dos laços de sociabilidade criados nos espaços de
lazer e de religião, abordando a questão racial e as relações de parentesco simbólico. Tendo
como exemplo, os compadres, pois se constatou que estes vínculos extraconsanguíneos
sobreviveram ao tempo. Medicamentos populares e crendices do mundo rural são abordados
trazendo evidências da existência destas práticas na cidade. As diversas versões relacionadas
ao lendário esfaqueamento, que mudou o nome do povoado, suscitaram dúvidas: Qual a
verdadeira identidade de Tira-banha? Na finalização do capítulo faz-se uma análise do
povoado de Teixeira de Freitas na década de 1960 até a chegada da modernidade.
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1. DA AFRICANIDADE APORTADA NA AMÉRICA PORTUGUESA
SURGEM OS LAÇOS DE FAMÍLIA
1.1 NA TRAVESSIA DO ATLÂNTICO, À BORDO DOS TUMBEIROS, A
SECULAR FONTE DE RENDA
A multiplicação dos engenhos de cana-de-açúcar no Brasil Colônia, no século XVI,
intensificou e desenvolveu o comércio de escravos africanos. O tráfico transatlântico tornouse negócio rentável, de um lado, para os portugueses que acumulavam experiência do uso de
mão-de-obra cativa africana usada em Cabo Verde, na Ilha da Madeira e até em regiões
meridionais de Portugal. De outro, para os africanos que, na verdade, tinham a escravidão
enraizada nas estruturas legais da sociedade, embora de modo diferenciado do sistema
europeu. E mais tarde, para os próprios brasileiros que assumiram o tráfico.

Faz-se necessário destacar que desde o início da colonização do Brasil, houve a exploração do
trabalho escravo; primeiros a serem escravizados, os indígenas iniciaram a lavoura da canade-açúcar. Por se tratar de uma mão-de-obra barata os colonizadores não demonstravam
interesse em abrir mão dela. Mas, em decorrência das mortes ocasionadas por epidemias,
além da resistência ao cativeiro e, a facilidade da fuga devido ao conhecimento do território, a
escravidão indígena deixou de servir aos interesses econômicos da Coroa Portuguesa. O que
não livrou a população indígena por completo da escravidão existente em menor escala.
Apesar da proibição legal ocorrida no Período Pombalino em 1758, teve continuidade o
processo de escravidão indígena, mesmo com o início do tráfico de africanos.

Assim para garantir o incremento da agroindústria do açúcar na América Portuguesa, a partir
de 1550 vislumbrou-se a solução no continente africano – onde já existia a escravidão.
Estudos de Thornton (2004) afirmam que na África, os escravos eram a única forma de
propriedade privada capaz de produzir rendimentos reconhecidos pelas leis africanas. E, à
medida que o comércio atlântico intensificou-se, ocasionou aumento da escravidão interna
africana para atender à demanda europeia.

Porém, a intensificação do tráfico não impediu que o comércio de escravos continuasse
organizado de forma racional pelas sociedades africanas que, tanto participavam da
negociação, quanto mantinham controle dos escravos até o embarque nos navios europeus
rumo à América.
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O fato de que muitos escravos exportados fossem cativos recentes indica que eles
eram retirados entre aqueles capturados durante a guerra e a quem não havia sido
dado um emprego dentro da África. Nesses casos, os governantes decidiam abrir
mão do futuro potencial desses escravos. (THORNTON, 2004, p. 155)

Desta forma, as transações comerciais realizadas pelos captores na venda de escravos para os
europeus, evidenciam que os africanos decidiam quem vender, quando e para qual comprador,
pois, enquanto os outros países entravam e saíam do comércio atlântico a África mantinha-se
na rede de negociação. Mas, ainda segundo Thornton (2004) pode-se dizer que numa fase
posterior, a partir de 1650, a situação mudou, ou seja, a rotina foi alterada. Pois, embora os
africanos não tenham sido obrigados, destaca o autor, eles aumentaram o fluxo de vendas de
escravos porque se interessaram em negociar com recém-chegados europeus detentores de
tecnologia e conhecimentos industriais avançados.

Estima-se que durante três séculos de tráfico transatlântico, somente, para o Brasil foram
trazidos cerca de 4 milhões de africanos. No livro Fluxo e Refluxo do tráfico de escravos
entre o Golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos – século XVII a XIX o autor Pierre
Verger divide o período em quatro fases conforme a origem dos escravos: “Ciclo da Guiné na
segunda metade do século XVI; Ciclo de Angola e do Congo no século XVII; Ciclo da Costa
da Mina no século XVIII e Ciclo Baía de Benin no século XIX”. (VERGER, 2002, p. 35)

As populações das regiões bantas da África foram as primeiras a serem trazidas para
o Brasil. Os bantos foram os que vieram em maior número e que mais marcaram a
cultura brasileira. São populações de um intenso território africano, de culturas
variadas e com formas filosóficas e culturais bastante complexas – cujo
entendimento apenas recentemente foi possível à cultura ocidental – que marcaram
os principais signos da cultura brasileira. (CUNHA JR., 2005, p. 250)

Para que se entenda a diversidade cultural africana desembarcada dos navios negreiros,
precisa-se atentar à abrangência do termo, pois, bantos generalizava os cabindas, benguelas,
congos e angolas considerados excelente agricultores. A partir de 1770 até 1850 quando
houve a proibição do tráfico, predominou a vinda dos sudaneses formados por jejes, minas,
nagôs, iorubas e malês – estes professavam o islamismo e eram alfabetizados, portanto, mais
temidos diante do eminente risco de rebelião que, aliás, foi confirmado. De acordo com a obra
do historiador João José Reis intitulada Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos
malês em 1835, estes africanos muçulmanos que moravam na cidade de Salvador
desempenharam o papel central nesta revolta. “[...] Reuniam-se nas esquinas para oferecer os
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seus serviços e enquanto esperavam os fregueses se ocupavam da religião e da rebelião”.
(REIS, 2003, p. 215)
A longa viagem de aproximadamente quatro meses1 em condições desumanas nos navios
negreiros, consistia na primeira prova de resistência a qual os africanos escravizados eram
submetidos. No embarque, acorrentados uns aos outros, centenas deles viajavam amontoados
nos porões. Ao aparentarem sinais de doença, simplesmente, os atiravam ao mar. Por isso,
nem todos sobreviveram na travessia do Atlântico à bordo dos tumbeiros – como se
chamavam os navios negreiros.
Oh! Amigos da humanidade, tenham piedade do pobre africano, alijado e afastado
de seus amigos e de seu lar, ao ser vendido e depositado no porão de um navio
negreiro. [...] Fomos arremessados nus, porão adentro, os homens apinhados de lado
e as mulheres de outro. O porão era tão baixo que não podíamos ficar de pé, éramos
obrigados a nos agachar ou sentar no chão. [...] Oh! A repugnância e a imundice
daquele lugar horrível nunca serão apagados da minha memória. [...] Meu coração
até hoje adoece ao pensar nisto. [...] A única comida que tivemos durante a viagem
foi milho velho cozido. Não posso dizer quanto tempo ficamos confinados assim,
mas pareceu-me ser muito tempo. Sofríamos muito por falta de água, que nos era
negada na medida de nossas necessidades. Muitos escravos morreram no percurso.
[...] Alguns foram jogados ao mar antes que o último suspiro exalasse de seus
corpos; quando supunham que alguém não iria sobreviver, era assim que se livravam
dele. Apenas duas vezes durante a viagem nos permitiram subir ao convés para que
pudéssemos nos lavar – uma vez enquanto estávamos em alto mar, e outra pouco
antes de entrarmos no porto. (LARA, 1988, p. 272-273)

O relato é de Mahommah G. Baquaqua, ex-escravo africano, cuja biografia aborda a
escravidão no Brasil. Natural de Zoogoo, África, onde foi escravizado, Mahommah conta na
trajetória de cativeiros, a fuga e a luta realizada nas Américas para conseguir a liberdade; ele
viajou aos Estados Unidos, Haiti e Canadá.

De acordo com Silvia Hunold Lara, historiadora da Unicamp – Universidade Estadual de
Campinas, organizadora da Revista Brasileira de História, foi o colega Peter Eisenberg que
sugeriu a publicação da biografia de Mahommah G. Baquaqua.

Segundo Lara (1988, p. 269) “Peter começou a traduzir o texto, mas não pode terminar o
trabalho”. A parte relacionada ao Brasil foi a escolhida para ser publicada na revista paulista,
_______________
1

Pierre Verger ao consultar dois registros conservados, respectivamente, nos Arquivos Públicos e Arquivos
Municipais da Bahia concluiu que, no período de entre 1821 a 1823, a média de 30 viagens de ida e volta dos
navios negreiros era de 231 dias, faltando poucos dias para oito meses. Então, fez-se a projeção de quatro meses
para o trajeto da África a América Portuguesa.

20

sendo uma homenagem póstuma ao referido historiador.

Ao analisar a descrição da travessia transatlântica à bordo do tumbeiro, tendo ênfase o
cotidiano dos africanos escravizados, constatei a veracidade das péssimas condições de
viagem agravadas diante do racionamento de comida e de água; fatores determinantes no
estado de subnutrição desses escravos, ao desembarcarem no Brasil.

Dados descritivos corroboram com isso, já mencionados por vários autores, entre os quais,
John Thornton, no livro A África e os africanos na formação do mundo Atlântico, 1400-1800.
O novo no relato de Mahommah G. Baquaqua quando comparado aos estudos de
historiadores, foi tomar conhecimento dos fatos narrados na voz de um africano – o que
verbalizou mais do que as sequelas físicas, as emocionais, ou seja, a experiência de vida
escrava com narrativa na primeira pessoa.

A análise do raro relato da travessia transatlântica instigou-me a pesquisar sobre a vinda dos
africanos escravizados para a Bahia. Pois, acredito que ao tomar conhecimento do cotidiano
da vida escrava destes africanos na América Portuguesa, poderei analisar aspectos relevantes
para o processo de construção desta monografia.

Os grandes centros importadores de escravos foram Salvador e depois o Rio de
Janeiro, cada qual com sua organização própria e fortemente concorrentes. Os
traficantes baianos utilizaram-se de uma valiosa moeda de troca no litoral africano, o
fumo produzido no Recôncavo. Estiveram sempre mais ligados à Costa da Mina, à
Guine e ao Golfo de Benin, neste último caso após meados de 1770, quando o
tráfico da Mina declinou [...]. (FAUSTO, 2004, p. 51)

Deve-se atentar ao fato de que a procedência dos escravos variava conforme a situação do
mercado no continente africano, incluindo as condições locais, portanto, o comprador não
dispunha da regalia de escolha. Embora pudesse ter preferências, principalmente, baseada na
experiência profissional dos escravos.

1.2 SOLIDARIEDADE E FAMÍLIA: ELEMENTOS DE RESISTÊNCIA

O tráfico transatlântico compreendeu-se de africanos escravizados oriundos das mais variadas
regiões, consequentemente, de língua, costumes e religião diferentes. Capturados e marcados
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a ferro quente, esperavam nos galpões o embarque nos navios negreiros, desconhecendo por
completo o próprio destino. A única certeza que levavam da África era a inevitável separação
da terra, dos familiares e amigos.

Entretanto, a abertura deste subtítulo, propõe-se a desconstruir a figura do africano ignorante e
resignado que, por vezes ainda povoa o imaginário popular. A África sendo o berço da
civilização foi o continente onde se desenvolveu significativamente o conhecimento da
humanidade. Os africanos traziam na bagagem técnicas agrícolas e pastoris de grande valia no
período colonial brasileiro.

Em 1572, o Engenho Sergipe possuía 280 escravos adultos, dos quais apenas 7%
eram africanos. Em 1591, a população cativa do engenho era de 103 indivíduos, 38
(37%) deles africanos. Em 1638, quando a propriedade foi arrendada a Pedro
Gonçalves de Mattos, havia 81 escravos, todos eles africanos ou afro-brasileiros.
(SCHWARTZ, 1988, p. 68)

Conforme a citação observa-se as mudanças na população de um engenho baiano no decorrer
do tempo, demonstrando a transição da força de trabalho, aos poucos sendo substituída pela
mão-de-obra africana – sugerindo que esta atenderia às necessidades do setor em expansão.

Por outro lado, a predominância da escravidão negra, a partir do século XVII, nas regiões de
maior expressividade econômica na América Portuguesa, “não significa que a escravidão do
índio tenha deixado de existir nos dois séculos seguintes. Pelo contrário, ela continuou sendo
praticada nos séculos XVIII e até no século XIX”. (LEONARDI, 1996, p. 77).

Quando o índio se recusava a trabalhar ou, pior ainda, quando o índio se revoltava ,
opondo resistência ao processo de sua própria escravidão (completa ou parcial), era
perseguido e reprimido duramente. (LEONARDI, 1996, p. 79)

No livro Entre Árvores e Esquecimentos: história social nos sertões do Brasil de autoria de
Victor Paes de Barros Leonardi é destacado que em diversas áreas da Amazônia, ao contrário
das regiões açucareiras, predominou a escravidão do indígena. O autor chama a atenção para
o fato da resistência do índio à escravidão ser combatida com violência que, quando cometida
por expedições militares, autodenominava-se como atividade de pacificação. Estudos recentes
indicam que na região do extremo sul baiano a situação não foi diferente, o que sugere a
possibilidade do atual território da cidade de Teixeira de Freitas ter sido, bem antes da década
de 1960, ocupado por povos indígenas.
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Julga-se importante ressaltar também que a escravidão dos indígenas implicou na
expropriação de terras, pois, eles – povos autóctones – as habitavam antes da chegada dos
portugueses. Embora, na historiografia tradicional, muitas vezes, a questão da terra tenha sido
ignorada, como se o Brasil não fosse povoado, ou seja, estivesse no aguardo da dominação
colonial portuguesa (Leonardi, 1996). A relevante abordagem, no entanto, não é objeto de
pesquisa desta monografia, cujo enfoque, o cotidiano das famílias negras de Teixeira de
Freitas na década de 1960, será delineado a partir das relações estabelecidas com a escravidão
africana na América Portuguesa.
Reiterando a afirmação anterior, os dados citados do Engenho Sergipe situado na Bahia
indicam que não houve a extinção imediata da escravidão indígena em decorrência do tráfico
de escravos africanos. E, sim, gradativa substituição, devido à preferência dos colonos pela
mão-de-obra africana. Obviamente, dentro da lógica capitalista, o porquê da troca relacionouse ao fator lucro.

Com a expansão da agroindústria açucareira aliada à estabilidade no tráfico transatlântico de
escravos, os senhores de engenho passaram a investir na compra de africanos com várias
especializações que assumiram as funções de mestre de açúcar, purgadores, ajudantes de
purgador, ferreiros, caldeireiros e caixeiros. Tais habilidades, convém recapitular, foram
adquiridas no trabalho escravo em vários lugares, entre eles a Ilha da Madeira, sob o domínio
dos portugueses.

E quanto à equivocada resignação africana, a historiografia recente demonstra o contrário. O
desejo de se libertar, retornar para a África ou de mudar a condição de vida, ainda que
continuasse escravizado, sempre fez parte do ideal dos africanos. Assim, eles armaram fugas,
sabotagens, rebeliões e, acima de tudo, aprenderam o significado da palavra resistência,
dando-lhe um novo sentido.

Em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado para trabalharmos
para nós não tirando um destes dias por causa de dia santo. [...] Faça uma barca
grande para quando for para Bahia nós metermos as nossas cargas para não
pegarmos fretes. [...] O atuais feitores não os queremos, faça eleição de outros com
nossa aprovação. [...] Poderemos plantar nosso arroz onde quisermos, e em qualquer
brejo, sem que para isso peçamos licença, e poderemos cada um tirar jacarandás ou
qualquer pau sem darmos parte para isso. [...] Poderemos brincar, folgar, e cantar em
todos os tempos que quisermos sem que nos impeça e nem seja preciso licença.
(REIS; SILVA, 1989, p. 123)

23

A citação é trecho do tratado proposto pelos escravos do engenho Santana de Ilhéus ao
respectivo dono, Manuel da Silva Ferreira, no ano de 1789. Observa-se nas reivindicações que
está explícito o poder de negociação dos africanos em prol de melhorias, mesmo
permanecendo escravizados. Para que eles chegassem a este nível de fortalecimento o
caminho foi a união, que culminou no surgimento de uma rede de solidariedade – importante
elemento tanto na sobrevivência escrava quanto na conquista da liberdade. Porém, deve-se
esclarecer que esta rede nunca assegurou a inexistência de conflitos entre os próprios escravos
no campo ou na cidade.

Tão logo desembarcavam nos portos da América Portuguesa, os escravos eram comprados e
reagrupados conforme o lote adquirido. Vale ressaltar que possuir escravos não consistia um
privilégio da elite. Para Albuquerque e Fraga Filho (2006) já no século XIX ter escravos
estava ao alcance de distintas classes da sociedade, por isso até ex-escravos adquiriam
escravos.

Assim que eram vendidos, os escravos percebiam as dificuldades a enfrentar para manter
unidos os familiares e amigos; a saída foi estabelecer novas formas de relacionamentos. “Os
vínculos formados a partir do trabalho, da família, dos grupos de convívio e da religião foram
fundamentais para a sobrevivência e para a recriação de valores e referências culturais”.
(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 95)

Esta aliança que apesar dos conflitos transformou-se em uma rede de solidariedade,
ultrapassou as barreiras da etnia, porque africanos vindos de diversas áreas da África
passaram a viver juntos na condição de escravos. Socialmente, estas relações foram
fundamentais na compra de alforrias, tanto nas zonas rurais quanto na cidade, o que será
destacado adiante. A constituição de família, conforme destacam Albuquerque e Fraga Filho,
representou o principal projeto de vida escrava.

É provável que ao recriar laços familiares deste lado do Atlântico, fosse de alguma forma,
amenizada a dor da separação dos familiares deixados na África. Por isso, embora
enfrentando as adversidades e talvez impulsionados por essas, os escravos africanos
conseguiram criar e manter as famílias. Pois, assim ao desfrutar da convivência doméstica,
poderiam recuperar valores e crenças vivenciadas no continente africano.

24

Diante desta constatação, surgiu o meu questionamento: A formação de família na vida
escrava integra o início da vida privada brasileira? Há indícios que sim, porque se ficássemos
restritos ao conceito básico da contraposição entre a vida privada e pública delimitada pelo
Estado moderno, reproduziríamos o marco europeu da era das revoluções liberais, condizente
à realidade da burguesia europeia.

Mas se, nas pegadas de Philippe Ariès (cf. “Pour une histoire de la vie privée”),
historicizarmos o conceito, alargando as indagações para as manifestações da
intimidade em momentos e contextos em que seu espaço ainda não se encontrava
plenamente definido, então talvez possamos recompor a pré-história da vida privada,
apanhar o seu processo in fieri. (NOVAIS, 1997, p. 10)

O autor propõe, justamente, a reconstituição dessas manifestações gestadas no interior da
Colônia a fim de se compreender a configuração da privacidade no Brasil que, mais tarde, foi
desenvolvida nos séculos XIX e XX. Portanto, ao considerarem-se os laços familiares
originários das senzalas, as possibilidades de estudo da nossa particularidade histórica serão
ampliadas.

E apesar de a periodização do desenvolvimento da privacidade brasileira coincidir com a
ascensão social da classe burguesa europeia, enquanto na Europa a intimidade definiu-se
relacionada à formação dos Estados, na América Portuguesa a privacidade surgiu abrindo
caminho, antecipando-se à gestação da nacionalidade, porque afinal sequer se tratava de uma
nação.

Uma vez considerada, a família escrava integrada ao início da vida privada brasileira, para se
conhecer a sua formação, faz-se necessário conhecer o cotidiano desses africanos na América
Portuguesa, pois, certamente, entrelaçava-se à rotina dos respectivos donos. Característica
mais marcante na zona rural, porque nos centros urbanos os escravos de ganho ou de aluguel,
como eram denominados, passavam grande parte do dia trabalhando nas ruas, portos e
construções, tendo menor contato com os seus senhores.

O material didático do Curso à Distância de Formação para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileiras promovido pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal
da Bahia (Ceao) em parceria com o Ministério da Educação (Programa UNIAFRO) faz uma
análise do livro Uma história do negro brasileiro de Wlamyra R. de Albuquerque e Walter
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Fraga Filho contendo descrição minuciosa das condições de vida dos escravos, no decorrer
dos séculos, conforme a atividade econômica e região.

Nesta obra, constam estudos sobre os engenhos do nordeste, as fazendas de café no sudeste, a
mineração em Minas Gerais e, a criação e pastoreio de gado, além da produção de charque no
Rio Grande do Sul. Em comum, na luta cotidiana dos escravos, é percebida, principalmente, a
reação contra a jornada pesada de trabalho, a exemplo do tratado citado anteriormente.

“No ano de 1933, no interior da Bahia, um ex-escravo de engenho recordou que
muitas vezes fugia para evitar trabalhos excessivos, pois ‘era o único jeito da gente
descansar’. Essas fugas também serviam para visitar parentes em propriedades
próximas”. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 76)

Estas fugas temporárias às vezes podiam ter cobertura de outro escravo que demonstrando
solidariedade omitia a escapada. Os encontros amorosos entre escravos de proprietários
distintos valiam-se da prática da fuga, uma vez que os tais relacionamentos eram reprovados
pelos senhores.

Na seqüência deste capítulo, serão abordados aspectos cotidianos tanto da vida escrava nos
engenhos quanto nos centros urbanos, ambos na Bahia. Pois, acredita-se que a partir dessas
localidades – marco da formação das famílias escravas – houve a movimentação dos libertos e
alforriados para outras regiões, entre as quais, o extremo sul baiano. E, o percurso,
certamente, foi repleto de encontros, reencontros e desencontros semelhantes ao relatado pelo
escravo fugidio.
1.2.1 Nasceram sim, flores2 nas senzalas e nos cortiços

Considerando-se que nas plantações de cana-de-açúcar localizadas no nordeste houve a maior
concentração de escravos africanos, torna-se importante analisar as características desta
lavoura na América Portuguesa. Pois, ao estudarmos o contexto do surgimento dos engenhos,
tomamos conhecimento de especificidades socioeconômicas e culturais que contribuem no
entendimento do cotidiano na vida dos senhores e, consequentemente, dos escravos.
_____________
2

O emprego da palavra flores faz alusão ao livro de Robert Wayne Andrew Slenes intitulado Na senzala uma
flor: Esperanças e Recordações da Família Escrava (Brasil Sudeste, Século XIX).
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Sabe-se que as atividades econômicas desenvolvidas no período colonial objetivaram o
desenvolvimento da Metrópole. Neste sentido, a busca de terras férteis foi primordial, o que
implicava nas constantes mudanças dos colonos. Segundo Novais (1997, p. 17) assim era “a
movimentação tumultuária que devia permear a vida cotidiana, no universo da Colônia”.

Esta mobilização decorrente do esgotamento da terra demonstra o aspecto itinerante da
população colonial desprovida de reinvestimento agrícola. Mas, qual teria sido então, a causa
da fixação na região do nordeste, onde predominaram os engenhos? Estudos de diversos
autores sinalizam para a importância do solo massapé – terra argilosa, preta, quase sempre
formada pela decomposição de calcários – que se descobriu bastante fértil e ideal à lavoura da
cana-de-açúcar. Dali por diante, meados do século XVI, iniciou-se o plantio com o trabalho
escravo indígena.

A partir do século XVII, entretanto, conforme relatado anteriormente, já se verificou nos
engenhos a presença massiva do escravo africano. Período definido neste estudo como ponto
de partida para abordagem do cotidiano da vida escrava africana na América Portuguesa.
Porém, antes de prosseguir, deve-se observar que a permanência dos colonos no nordeste
açucareiro representou exceção no território.

No sudeste, por exemplo, o povoamento colonial caracterizou-se de forma distinta. Primeiro,
julga-se recomendável lembrar que na época, a região em questão, foi descrita como periferia
do sistema, sendo São Paulo marcado pela mobilidade dos bandeirantes, responsáveis pela
abertura de caminhos (NOVAIS, 1997). Portanto, continha povoamento menor e a agricultura
consistia no modo de subsistência.

O paradoxo entre a fixidez do nordeste e a mobilidade do sudeste apontado por Fernando S.
Novais na obra História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América
Portuguesa, volume I, denota que, enquanto a população mais estável produzia em função do
exterior, pois, a cana-de-açúcar era exportada, a produção de subsistência de São Paulo ou
mesmo a pecuária nordestina destinava-se à colônia. Ou seja, a atividade instável e totalmente
móvel foi a base econômica interna da América Portuguesa.

Mas, de qual maneira a estabilidade da lavoura açucareira influenciou o cotidiano dos
escravos? A constatação é de que se a permanência na terra ocasionou formas de convívio
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mais sedimentadas entre os senhores, nas senzalas não foi diferente, propiciando a formação
da família escrava.

A estabilidade econômica da agroindústria do açúcar, principalmente, quando predominou a
mão-de-obra africana, também assegurou a permanência dos escravos nos engenhos. Desta
maneira, eles dispunham de maior chance para firmar laços de amizade, que originaram as
redes de solidariedade e, de manter relacionamentos amorosos estáveis – o que por longo
período foi ignorado, pois, até bem pouco tempo, historiadores associavam a vida sexual dos
escravos à promiscuidade. (REIS, 2000)

Evidência das relações amorosas estáveis foram os casamentos, cujos registros merecem
atenção. “Entre 1601 e 1626, em trinta casamentos de escravos para os quais foi possível
determinar a origem dos cônjuges, todos foram entre indivíduos da mesma categoria racial,
embora nem sempre do mesmo grupo étnico ou lingüístico”. (SCHWARTZ, 1988, p. 65)

Na análise da vida escrava elaborado por Wlamyra R. de Albuquerque e Walter Fraga Filho
no livro Uma história do negro brasileiro, os autores destacam que grande parte das famílias
escravas formou-se sem o consentimento da Igreja, porque além de caro, o casamento
religioso desta instituição não oferecia nenhuma garantia da união familiar. Razão pela qual,
escravos e casais pobres juntavam-se ao invés de casar. A ausência de garantia significava
que, cônjuges e filhos poderiam ser vendidos separados se assim o senhor decidisse. O que
não implicava na resignação escrava, pelo contrário, eles resistiam às separações.

A tendência ao casamento endogâmico, ou seja, entre pessoas do mesmo grupo étnico,
ganhou força nos engenhos baianos no século XIX. Talvez, esta união fosse a tentativa de
preservar as especificidades étnicas deixadas para trás na África. É notório que nem todos
fizeram questão disso, o resultado foram casamentos entre escravos oriundos das mais
variadas regiões do continente africano.

Em todas as regiões do Brasil havia grande quantidade de casamentos mistos
envolvendo africanos com crioulas ou africanas com crioulos. Lembrando de novo
que crioulo era como, na época, se chamava o preto nascido no Brasil.
(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 101)
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Para se analisar a citação dos autores afirmando a existência de casamentos mistos em todo o
país no decorrer do século XIX, deve-se contextualizar a configuração da escravidão africana
neste lado do Atlântico.

A proibição do tráfico negreiro que ocorreu em 1850, apesar de desrespeitada, obrigou os
traficantes clandestinos a alterar rotas, incluindo, a variação nos portos de desembarque dos
africanos escravizados. Além disso, neste ano foi intensificado o tráfico interprovincial,
portanto, faz sentido supor que, nas diversas regiões, as relações amorosas ficaram propensas
à “mistura” destacada acima.

Por se tratar neste capítulo, primordialmente, da vida familiar escrava africana surgida na
América Portuguesa, o intercurso sexual entre as diferentes categorias raciais não serão
aprofundados. Mas, é válido citar a constatação de Schwartz (1988, p. 65) “que os homens
brancos, por seu papel dominante, podiam mais facilmente selecionar parceiras sexuais no
seio das populações escrava e livre”. Conforme registros do século XVII no Engenho Sergipe,
cerca de 8% dos filhos de africanas tinham pais brancos. A única menção de união conjugal
interracial feita pelo autor, referiu-se aos casamentos entre africanos e índios registrados neste
engenho.

Assim, ao unirem-se em relação estável, os escravos constituíam família, sendo possível
afirmar que nesta convivência familiar tenha surgido os primeiros indícios da vida privada
escrava, caracterizada em menor ou maior escala conforme a estrutura física das senzalas. Nos
engenhos nordestinos, por volta do século XIX, existiam dois tipos de senzala; um no estilo
barracão dividido em cubículos, separando os homens das mulheres, mas dispondo também
de compartimentos destinados aos casais com filhos. O outro era composto de barracos
separados uns dos outros construídos pelos escravos, que os faziam de barro batido cobertos
de sapé ou telha de cerâmica (cf. figura 1).

O segundo tipo, certamente, assegurava alguma privacidade à família escrava que dispunha,
por exemplo, de liberdade na arrumação do espaço, na adoção de elementos culturais
africanos e no preparo da própria comida. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006) Se
considerarmos o entra e sai de escravos domésticos das casas grandes, prática usual nos
engenhos da América Portuguesa, pode-se inferir concluir que a convivência familiar escrava
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usufruía de maior privacidade, pois o seu cotidiano não era tão observado pelo senhor. Desta
maneira, os escravos desfrutavam de momentos privativos ao lado dos familiares.

FIGURA 1 – Família escrava em senzala tipo choupana, construída próxima à
casa-grande. Autoria: desconhecida. Fonte: Uma história do negro brasileiro.

Na ilustração percebe-se, além das plantações, a existência de galinhas, o que pode evidenciar
a permissão do senhor para que os escravos as criassem no terreno da senzala. Assim tanto
poderiam reforçar a alimentação da família escrava quanto serem comercializadas, pois,
segundo Fraga Filho (2006, p. 40) “muitos escravos tinham criação de animais, especialmente
bois, porcos, galinhas, para consumo próprio e para a venda”.

A postura das pessoas

demonstra que se trata de um momento de sociabilidade, podendo-se supor na companhia da
família escrava residente nesta senzala, estão presentes laços de amizade oriundos do
cativeiro. Tudo observado à distância por alguém no alto da sacada na casa-grande.

A constituição da família escrava que caracterizou forte elemento de resistência na vida
escrava africana, foi vista com bons olhos pelos senhores de engenho porque estes
acreditavam erroneamente que os laços de família tornariam os escravos menos propensos às
rebeliões. Os escravos, por sua vez, souberam fazer uso da situação, porque além de recuperar
valores e crenças da África entre os familiares, conseguiam pequenas áreas de terras para
cultivo de gêneros agrícolas e ainda fortaleciam-se no caso de precisar reagir contra os
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senhores – estes na maioria das vezes condicionavam aos escravos o uso da terra no sistema
de roça familiar, assim mantinham os membros desta família empenhados na ampliação da
sua fonte de sustento. Independente de ter sido vantajoso aos senhores é importante destacar
que, mesmo tendo acesso à própria roça, diante da ameaça de separação dos familiares, os
escravos reagiam, o que contrariava o cômodo apaziguamento desejado pelos senhores.

Enquanto na zona rural as relações amorosas estáveis firmaram-se nas senzalas localizadas
nos engenhos, nas grandes cidades, a exemplo de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Vila
Rica, surgiram nas chamadas lojas que correspondiam ao sótão ou subsolo dos sobrados.

Muitos [escravos de ganho e aluguel] residiam em grandes sobrados localizados nos
centros das cidades, espaços abandonados pelas elites, sublocando pequenos
cubículos, dividindo-os com parceiros de trabalho, com libertos ou com suas
mulheres. Essas habitações conhecidas como cortiços reuniam pessoas de condições
diversas, escravos, libertos e livres. Ao longo do século XIX estes locais eram
vigiados permanentemente pelas autoridades policiais. (ALBUQUERQUE; FRAGA
FILHO, 2006, p. 85)

Embora se saiba da predominância da mão-de-obra escrava africana no setor agrícola, o
cotidiano desses escravos em cidades da Bahia é importante, pois, julga-se que também dos
centros urbanos ocorreu a movimentação dos libertos e alforriados para as mais diversas
regiões, entre as quais, o extremo sul baiano.

Os escravos de ganho ou aluguel exerciam inúmeras tarefas, de transporte aos serviços
domésticos, ou seja, realizavam as atividades que os brancos não se sujeitavam a fazer.
Porém, nem só de trabalhos realizados com força física, viviam os escravos. Também havia os
especializados exercendo o ofício de sapateiro, barbeiro, enfermeira, bordadeiras,
quitandeiras, quituteiras e outros. No sistema de ganho, após executar os serviços
determinados pelo senhor, o escravo procurava outros trabalhos, entregando-lhe parte da
quantia recebida, o restante embolsava. Já no esquema de aluguel, era o senhor quem locava
as horas de serviços do escravo para terceiros. Em ambos os casos, na maioria das vezes, estes
escravos residiam nas tais lojas.

De acordo com João José Reis no livro Rebelião Escrava no Brasil: a história do levante dos
malês em 1835 prevalecia uma hierarquização na ocupação interna dos sobrados existentes na
cidade de Salvador. No andar de cima moravam os funcionários do governo, abaixo os
mulatos e no porão, ou seja, nas lojas os escravos e libertos. Em geral, as tais lojas não
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passavam de grandes salas desprovidas de ventilação que a noite ficavam lotadas. Portanto, na
vida urbana os escravos que desejaram manter uma relação estável enfrentaram a falta de
privacidade. A solução para os encontros amorosos estava na locação de quartos alugados por
libertos. (REIS, 2003)

Diante da ocupação destes cortiços descrita pelos respectivos autores, que indica a existência
de casais, cabe a indagação: Por que foi considerada rara a presença de crianças nas
comunidades africanas da Bahia urbana do século XIX? Segundo João José Reis uma das
razões para as africanas terem poucos filhos poderia estar associada à idade, pois quando
conseguiam a alforria já seria tarde biologicamente para a maternidade. Ou então, mesmo
alforriadas, o passado da vida escrava as mantinham abaladas sem condições emocionais de
ser mãe. Além disso, as africanas também conheciam ervas e outros métodos de controle de
natalidade, o que lhes conferia o poder de decidir quanto ao número de filhos.

Apesar de não morar na casa do senhor, residindo nas lojas, a liberdade dos escravos urbanos
sofria restrições. Pois, a vigilância personificava-se na repressão policial que, desde o século
passado, já coibia as atividades dos negros – escravos ou libertos em diversas regiões da
América Portuguesa.

Em Minas Gerais, por exemplo, os escravos e a população pobre da mineração sofreram
perseguição por parte da polícia mineira. “Tanto as negras como as vendas foram objetos de
uma luta incessante empreendida pelas autoridades, deste e do outro lado do Oceano”.
(SOUZA, 1982, p.177) No século XVIII, as vendas que eram locais de agremiação e vínculos
de solidariedade equivaliam às tavernas europeias – um espaço de lazer e de namoro, onde
aconteciam as festas e batuques, daí o motivo da repressão.

Praticamente, em todos os centros urbanos, existiu a força policial. “As leis coloniais e
imperiais previam que os divertimentos da população negra, fosse ela escrava ou liberta,
deveriam ser vigiados de perto pela polícia”. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p.
86) Se nos engenhos o escravo vivia sob o controle do senhor, nas cidades tinha os passos
vigiados pelas autoridades públicas personificadas, quase sempre, pelos policiais.

Mas, nenhuma destas formas de coação foi capaz de banir da vida escrava o ideal de liberdade
que, fortalecido por intermédio da constituição de família nas senzalas rurais e urbanas, aliado
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a uma rede de solidariedade, mesmo que permeada por conflitos, perpetuou abrindo caminho
até a abolição da escravatura.

1.3 MOBILIDADE DOS LIBERTOS E ALFORRIADOS RUMO AO EXTREMO SUL
BAIANO
Os laços de amizade entre os escravos, ainda que não livre de conflitos, ultrapassou a barreira
da etnicidade, sendo priorizada a sobrevivência. Assim, criaram-se vínculos no ambiente de
trabalho, firmou-se parentesco sem ligação consanguínea – os chamados compadres e
comadres – e adotou-se também a família de santo originária no candomblé, que independia
da hierarquia escrava. Também na obrigatória conversão ao catolicismo os africanos
escravizados na América Portuguesa descobriram um caminho para abreviar o processo de
conquista da liberdade. Nas irmandades católicas de negros eles fortaleceram as redes de
solidariedade que, entre outros benefícios, auxiliavam na compra da alforria, tornando-os
livres.

Originária da Europa, a irmandade consistia em organização que costumava associar santos de
devoção às profissões, por exemplo, São José dos Carpinteiros. No Brasil, as irmandades
proliferaram no século XVI, tiveram o apogeu no século XVIII e decaíram no final do século
XIX. Embora, a Igreja estimulasse a criação das irmandades visando a imposição do
catolicismo junto aos negros (ARAÚJO, 2004), os escravos mantiveram vivas as suas
tradições africanas. A realização de festas, pagamento de taxas de adesão e doações que
viabilizavam, a partir da ajuda mútua, os diversos benefícios. Além da compra da alforria, os
membros destas irmandades garantiam para si mesmos e pessoas próximas uma cerimônia
fúnebre e local para enterro.

Deve-se ressaltar que se acreditava na garantia da salvação quando a pessoa era enterrada
dignamente. Os africanos mantiveram o costume dos rituais de passagem incluindo as
homenagens públicas de acordo com o prestigio do morto. Apesar do preconceito da
sociedade dominante eles se orgulhavam da cerimônia que não deixava de ser uma forma de
resistência caracterizando um traço da autonomia cultural africana. (REIS, 1997)

No livro Áfricas no Brasil de Kelly Cristina Araújo é estudado o tema das irmandades, que no
aspecto social exerceu importante papel na viabilização do projeto de liberdade dos escravos
africanos. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que não se constituiu no único caminho
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para livrá-los do cativeiro. Por isso, o declínio destas irmandades no século XIX de maneira
alguma implicou na estagnação da luta escrava em prol da liberdade.

No final de 1887, os senhores começaram a conceder alforrias coletivas sob
condição ou gratuitas. Os jornais deram grande publicidade a esses atos como prova
de desprendimento e de espírito humanitário. Na verdade, era uma forma de
antecipar-se à decisão do Império de abolir o cativeiro. Era também um meio de
conter a crescente insatisfação da população cativa e evitar distúrbios na produção.
(FRAGA FILHO, 2006, p. 113)

A situação evidencia que tanto os senhores quanto os escravos sabiam da proximidade do fim
da escravidão. Assim, os cativos, obviamente, reagiram cada vez mais contra a condição
escrava. Segundo Fraga Filho (2006, p. 327) “quando a abolição foi promulgada, a maioria
dos africanos já havia conseguido a alforria [...]”.

Nesta monografia o período pós-abolição da escravatura é de fundamental importância posto
que a partir disso inspirou-se o conhecimento sobre a movimentação espacial de libertos e
alforriados.

Objetivou-se mapear a rota de deslocamento deles no estado da Bahia, a fim de se conhecer
quando e de qual maneira chegaram ao extremo sul baiano. Quais teriam sido as motivações
para a fixação nesta região?

A leitura do livro Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia
(1870-1910) escrito por Walter Fraga Filho, mais do que imprescindível, despertou-me para
inúmeras possibilidades.

“Ocorre que, nos anos seguintes à abolição, houve um movimento silencioso de
libertos em direção às freguesias rurais mais distantes da lavoura de cana,
especialmente para regiões de fronteira ou do litoral. Possivelmente, o fluxo de exescravos para o sul do estado intensificou-se em fins do século XIX, em função das
promessas da cultura cacaueira. Além da esperança de possuir roça, os salários
pagos na lavoura cacaueira eram mais atraentes do que os pagos na lavoura da
cana”. (FRAGA FILHO, 2006, p. 326)

Mediante a colocação do historiador, permaneceu o questionamento se dentre os libertos desta
rota teria havido algum fluxo, especificamente, com destino ao extremo sul baiano. Já que a
promissora lavoura cacaueira localizava-se na região de Ilhéus – sul do estado da Bahia.
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Ciente da dedicação de Walter Fraga Filho à pesquisa sobre o cotidiano, memória e itinerários
de ex-escravos e descendentes pós-abolição, tomei a liberdade de contatá-lo diretamente para
saber se possuía informações que pudessem elucidar a minha dúvida.
O historiador afirmou desconhecer o extremo sul, mas atencioso indicou-me vários autores,
entre os quais, a autora Mary Ann Mahony de quem tive a oportunidade de ler o artigo
Instrumentos necessários – Escravidão e posse de escravos no sul da Bahia no século XIX,
1822-1889. A publicação abrange a importância da escravidão na cultura do cacau expandida
em Ilhéus – reiterando o citado acima – sem fazer qualquer alusão à região geográfica do
atual município de Teixeira de Freitas.

A inquietação causada pelo questionamento para o qual ainda não se havia obtido respostas,
abrandou-se com as entrevistas realizadas na continuidade deste estudo monográfico.

Entrevistei descendentes de negros apontados pelo Jornal Alerta, ano XIII nº 880 A, edição
documentário dos 23 anos de Teixeira de Freitas como pioneiros no povoamento de Teixeira
de Freitas. Entre estes destaco os entrevistados que são parentes dos pioneiros: Servídio
Nascimento, Aurelino José de Oliveira, Hermenegildo Félix de Almeida, Manoel de Etelvina
e Duca Ferreira – este o único que atualmente está vivo, porém, devido à saúde fragilizada
decorrente da idade avançada, não foi possível entrevistá-lo. Ao entrevistar o descendente do
senhor Servídio Nascimento, o seu filho, Osair Nascimento, fui orientada a entrevistar o
senhor Godoaldo Amaral, apesar dele não ser citado na referida publicação. Desta maneira,
faz-se oportuno ressaltar que as entrevistas não ficaram restritas aos pioneiros citados no
jornal teixeirense.

É importante a explicação de que os entrevistados referem-se ao local de nascimento como
Alcobaça ou Caravelas, sem mencionar Teixeira de Freitas, isso se dá em razão de que na
época, o povoado pertencia ao território alcobacense, no limite entre esses dois municípios.
“O município de Teixeira de Freitas emancipou-se em 9 de maio de 1985, através da Lei nº
4.452, instalada em 1 de janeiro de 1986”. (JORNAL ALERTA, [s.d.], p. 2)
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2. A EXTINÇÃO DA “BAHIA E MINAS” RENDEU BONS NEGÓCIOS

2.1 ESTRADA DE TERRA ATRAIU “COLONHEIRO”
A exploração da madeira iniciada no povoado teixeirense na década de 1950 resultou na
abertura da estrada de ligação entre Barcelona, distrito pertencente ao município de Caravelas,
e Santa Luzia, localidade situada no município de Nova Viçosa-BA. Tão logo foi aberto o
caminho de terra pela empresa mineira Elecunha, cujo dono era Eleosippo Cunha, mudaramse para o lugar, chamado na época de Mandiocal, os negros Francisco Silva e Manoel de
Etelvina – este abriria um boteco, tornando-se o comerciante pioneiro. Assim iniciava o
“comercinho” mais tarde denominado de “Comércio dos Pretos”.

A partir da segunda metade do século XX, a região do Extremo Sul é inserida na
dinâmica econômica do Estado da Bahia, desta forma, sofrendo grandes
transformações na produção econômica e na divisão territorial municipal, tendo
como consequência um crescimento demográfico acelerado, proveniente
principalmente de fluxos migratórios [...] A crescente exploração da madeira
representou a devastação de significativas áreas de Mata Atlântica [...]. (AMORIM;
OLIVEIRA, 2007, p. 07-10)

Segundo as entrevistas dos antigos moradores negros de Teixeira de Freitas, antes desta
estrada, tudo o que havia na área onde Manoel de Etelvina instalou o bar era plantação de
mandioca, propriedade de Hermenegildo Félix de Almeida. Com o advento da abertura do
caminho de terra para transporte da madeira teve início o povoamento local.

Durante entrevista, o senhor Isael de Freitas Correia, 93 anos, irmão de Servídio Nascimento,
além de descrever o lugar, relembrou as peripécias de Francisco Silva que lhe valeu o apelido
de “Chico D´Água” e o movimento do comercinho de Manoel de Etelvina.

Hermenegildo fez a primeira roça de mandioca ali na Praça dos Leões, aplicou o
nome de Mandiocal, e daí cedeu onde tinha ali um valão que ia pro município de
Caravelas pra Moacyr Siquara, ele vendeu e deu [...] Chico D´Água não sei de onde
ele veio, não sei se tem parente aqui [...] Era um homem fortaleza, depois que a
estrada dos Cunha abriu até Santa Luzia, ele descia no rio de maré pra bater ferrão lá
embaixo, na tora de pau que era de madeira pesada [peroba], ele mergulhava, batia o
ferrão no meio da tora, metia a marreta, engatava o cabo de aço e o trator agrícola
puxava pra cima da água, lá em cima da água ele amarrava. Só tinha uma casa de
palha, não tinha comércio não [...]. Manoel de Etelvina, o colonheiro, que vendia
cachaça, feijão e milho.1

_______________
1

Entrevista concedida à autora pelo sr. Isael de Freitas Correia em 07 dez. 2009.
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Destaca-se que entre os entrevistados apenas Domingos Cajueiro Correia, 55 anos, filho do
senhor Isael de Freitas Correia, citou que “Chico D’Água vendia pinga e cigarro”. 2
De acordo com o senhor Isael de Freitas Correia o termo “colonheiro” designava os que
trabalhavam para os portugueses, nas proximidades do Rio do Pato nos fundos de Posto da
Mata, distrito do município de Nova Viçosa. Ele se lembrou que na região havia plantações de
café. Quando questionado se definia os “colonheiros” sendo descendentes de escravos,
confirmou. A razão do questionamento deve-se ao fato de que no Jornal Alerta, ano XIII nº
880 A, edição documentário dos 23 anos de Teixeira de Freitas, o próprio entrevistado citou
“também descendente de escravos, colonheiros, como eram chamados [...]” (JORNAL
ALERTA, [s.d.], p. 14) referindo-se a outras famílias de negros.

Diante desta confirmação, inspirada ainda pela leitura do livro Encruzilhadas da liberdade:
histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910) escrito por Walter Fraga Filho
mencionado no capítulo anterior, busquei informações que pudessem embasar a explicação
concedida pelo entrevistado. O que poderia, inclusive, elucidar a minha dúvida do que teria
ocasionado a vinda dos negros para o extremo sul baiano.

Na dissertação de Liliane Maria Fernandes Cordeiro Gomes apresentada ao Programa de Pósgraduação de História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
intitulada Helvécia – homens, mulheres e eucaliptos (1980-2005), acredito ter encontrado
hipótese plausível. No século XIX oficializou-se a concessão de terras aos estrangeiros
dispostos a residir no Brasil, sendo que uma das concessões instalou-se na região do extremo
sul da Bahia.

Assim, em 1818, foi criada a Colônia Leopoldina “ao longo das margens do rio Peruípe, doze
léguas acima de Nova Viçosa, na então comarca de Caravelas, no Extremo Sul da Província
da Bahia [...] Além dos suíços e alemães, outros estrangeiros se faziam ver no espaço da
Colônia Leopoldina. Tratava-se de africanos que foram utilizados como mão-de-obra
escrava”. (GOMES, 2009, p. 40)

Na sequência da dissertação é destacada a reportagem da historiadora Albene Menezes
_______________
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intitulada Pioneiros agrícolas veiculada no Correio da Bahia, na qual ela afirma que:
A Colônia Leopoldina era subvencionada, em parte, pelo governo do Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves, [e que] a iniciativa pioneira se caracterizou como um
empreendimento agrícola privado que em 1858 somava 40 fazendas de café, com o
mérito de exportar da Bahia as primeiras levas do produto. (MENEZES, 2008, apud
GOMES, 2009, p. 40)

Acredita-se que a referida subvenção portuguesa da Colônia Leopoldina tenha sido
interpretada popularmente, no decorrer dos anos, como fonte pagadora da mão-de-obra de exescravos. Daí, a afirmação do senhor Isael de Freitas Correia de que os “colonheiros”
trabalhavam para os portugueses. Esta remuneração de homens livres evidencia-se no fato de
que houve aumento na produção de café da Colônia Leopoldina no ano de 1853, três anos
após a proibição do tráfico de escravos.

O dado pode indicar que além do tráfico inter-regional e do contrabando de escravos
que passaram a existir após a proibição estabelecida pela lei Euzébio de Queiroz, a
mão-de-obra de outras pessoas, livres e/ou libertos, pode ter sido utilizada pelos
proprietários estrangeiros da Colônia Leopoldina para tocar os seus
empreendimentos”. (GOMES, 2009, p. 45)

Desta maneira, a análise da dissertação da professora Liliane Maria Fernandes Cordeiro
Gomes, corroborou na compreensão do porque o senhor Isael de Freitas Correia utilizaria a
expressão “colonheiro” para se referir aos descendentes de escravos que, segundo ele,
trabalhavam para os portugueses nas lavouras regionais de café. Também se considerou
relevante a suposta derivação de “colonheiro” da palavra colono que significa membro de
uma colônia, neste caso, a Colônia Leopoldina.

No entanto, para o senhor Isael de Freitas Correia apesar de Manoel de Etelvina ser
“colonheiro” ele “veio do Córrego da Tarifa” localizado, atualmente, na divisa de Teixeira de
Freitas e Caravelas, antes do distrito de Rancho Alegre. Qual seria a origem do pioneiro
comerciante? Segundo o senhor Godoaldo Amaral, 75 anos, filho de Francisco da Silva
Amaral e Maria Joana da Silva, não resta dúvida, o “colonheiro” veio mesmo da histórica
colônia. Assim, o alcobacense, morador do povoado de Teixeira de Freitas desde 1957,
relatou:

Manoel de Etelvina veio da primeira colônia aqui na Bahia, eles falavam tudo nagô
[...] Os senhores tinham casa de engenho aqui neste meio na região Mucuri, Nova
Viçosa, Caravelas [...] Manoel de Etelvina veio da região de Helvécia, lá tinha a
Colônia Leopoldina, isso [...] A mãe dele, Dona Etelvina morreu com cento e
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bordoada, não sei com quantos anos, era minha amigona, nunca calçou um sapato,
vinha de pé de lá pra cá [...] A 12 km daqui morava a irmã dele [de Manoel de
Etelvina], morreu pouco tempo, morreu tudo [...] Ela [Dona Etelvina] falava assim:
“Ô mia fía”. Era bisneta de Maria Tapioca, do navio negreiro e, ficou tudo metido aí
[...] Chegava em Helvécia você não via nenhuma pessoa branca [...] Tudo falava
atrapalhado. 3

A entrevista do senhor Godoaldo Amaral serviu para embasar a hipótese apresentada
anteriormente de que a expressão “colonheiro” denominaria aqueles oriundos da Colônia
Leopoldina. E de onde teriam vindo as demais famílias de negros pioneiras no povoamento do
território que viria ser teixeirense? Ao buscar a resposta por intermédio de pesquisa e
entrevistas, adentrou-se outras histórias, o que comprovou a riqueza da História oral citada na
introdução deste trabalho.

Constatou-se que, enquanto surgia o pequeno “Comércio dos Pretos” na região, até então,
pertencente ao município de Alcobaça, a maioria da população local, especificamente, as
famílias de negros, residiam na zona rural. Possuindo propriedades neste município e no de
Caravelas – um dos limites territoriais –, onde mantinham lavoura, comercializando os
produtos no povoado ou viajando pela Estrada de Ferro Bahia e Minas a fim de vendê-los em
outras localidades. Além disso, os arranjos de sociabilidade criaram espaços religiosos,
escolares e de lazer, entre outros, conforme será abordado nos próximos capítulos.

O que possibilita a constatação de que as relações socioeconômicas e culturais aconteciam no
lugar, antecedendo a intensificação do extrativismo da madeira ocorrido a partir de 1960,
quando se proliferaram as serrarias.

Embora, na história de Teixeira de Freitas escrita até agora seja feita a seguinte menção:

[...] A firma [mineira] de Eliosippo Cunha construiu um acampamento coberto de
palhas, dando inicio à extração de madeira. A perspectiva de bons negócios atraiu
muitos capixabas, quais vinham (sic), principalmente, das cidades de Linhares,
Colatina e São Mateus. A partir da década de 1960 fixaram comércio de residência
em Teixeira de Freitas. [...] Com o grande comércio de madeira de lei, o povoado se
desenvolveu bastante, o que proporcionou, assim, a imigração de comerciantes,
agricultores e pecuaristas de outras regiões. (JORNAL ALERTA, [s.d.], p. 06)

A colocação dá margem à interpretação do desenvolvimento ter iniciado somente com a
______________
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chegada dos migrantes, visto que, tanto a exploração da madeira, quanto a instalação das
serrarias, foram dominadas pelos mineiros e capixabas. Entretanto, fazem-se as seguintes
indagações. O referido desenvolvimento de Teixeira de Freitas ocorreria da mesma forma,
caso não houvesse o pioneiro povoamento de negros? A atuação destas famílias na zona rural
teria funcionado como base de sustentação no referido crescimento local? Nos próximos
capítulos buscou-se as respostas para o instigante questionamento.

2.2 HISTÓRIAS DA ESCRAVIDÃO OUVIDAS NA INFÂNCIA

Ao analisar a origem de Manoel de Etelvina, comerciante pioneiro do Comércio dos Pretos,
concluiu-se que a parenta mais próxima, moradora da cidade de Teixeira de Freitas, seria a
sua sobrinha, a senhora Maria Decília Romualdo, 64 anos. Pois, não se tem o conhecimento
do paradeiro dos filhos de Manoel de Etelvina. Diante desta situação, decidiu-se, portanto,
iniciar com ela o estudo da origem das famílias de negros pioneiras no povoamento do
território teixeirense. Mesmo porque, conforme disse na introdução, foi ela que me inspirou
na escolha do tema desta monografia.

A senhora Maria Decília Romualdo – filha de Alcebidio Levino Laudino e Decília Cristina
Paulo – nasceu na Fazenda Volta Miúda situada no município de Caravelas, onde cresceu até
os 5 anos de idade ao lado dos pais, irmãos e dos avós paternos Levino Laudino e Ângela
Laudino. Ela tem cinco irmãos e a referida propriedade continua sendo da família. Episódios
da escravidão narrados pelos avós paternos permanecem na sua lembrança.

Dos avôs

maternos lembra-se apenas dos respectivos primeiro nome: Paulo e Cristina.

Olha, eu sei que a gente tem uma descendência de Angola [...] Ouvia muita coisa,
elas [as pessoas ] conversando, nesta época quando eu fui crescendo, criança não
tinha liberdade de ficar junto com os mais velhos [...] Mas, eu sempre fui curiosa,
ficava de bituquinha, assistindo às palestras delas [...] No tempo da escravidão era
uma coisa muito terrível, as mães não tinha assim, possibilidade de tomar conta dos
seus filhos por causa do trabalho, elas botavam eles amarrados na costa com um
paninho pra poder trabalhar o dia todo com essa criança debaixo do sol [...] Eles
[meus avós paternos] chegaram a ser escravos, minha avó mesmo contava que ela
foi ainda no tempo da escravidão [...] Eles falavam que vieram no porão do navio
pra cá, agora eu não sei onde eles descia [...] Mas, com certeza no porto de
Caravelas. 4

O relato da entrevistada possibilitou reiterar a afirmação feita pelo senhor Godoaldo Amaral
_______________
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de que Manoel de Etelvina era “colonheiro”. Considerando-se que de acordo com a senhora
Maria Decília Romualdo os seus ascendentes foram escravizados e desembarcaram em
Caravelas, comarca sede da Colônia Leopoldina. Ela confirma serem “colonheiros”, mas não
desta colônia e sim de outra.

Colonheiro, mia fía, que eles fala é da minha nação, da minha terra, que lá na Volta
Miúda [Caravelas] onde eu nasci é Colônha. O pessoal de lá é colonheiros, pessoas
que fala essas coisas tudo errado. Hoje, muita gente já aprendeu falar, antes não
sabia. O pessoal da Colônha não sabia falar. Eu sou da Colônha, mas eu não falo que
nem eles, eu aprendi a falar, entendeu? Porque eles, lá, o pessoal colonheiro que são
da minha família mesmo, eles falam carro, eles falam “caro”, roda eles falam “rôda”,
mulher eles falam “muié”, entendeu, fia? 5

Segundo ela havia várias “colônhas”, a família dela era da Volta Miúda, o tio Manoel de
Etelvina do Córrego da Tarifa da região de Mutum, município de Caravelas, situado antes da
Colônia Leopoldina, por isso garante “ele não poderia ser de lá”.

6

É importante esclarecer

que as localidades de Volta Miúda e de Mutum são próximas, ambas localizadas em áreas
remanescentes de quilombos.

Faço esta afirmação em razão de ter tido acesso à documentação oficial da Fundação Cultural
Palmares, obtendo a informação de que, em 22 de novembro de 2004, foi solicitado o
reconhecimento e registro das seguintes Comunidades Quilombolas situadas nos municípios
de Nova Viçosa e Caravelas:

Comunidade de Helvécia, Distrito de Helvécia, município de Nova Viçosa;
Comunidade de Rio do Sul, Distrito de Helvécia, município de Nova Viçosa;
Comunidade de Cândido Mariano, município de Nova Viçosa; Comunidade de
Volta Miúda, município de Caravelas; Comunidade de Naiá, situada na beira do rio
Peruípe, município de Caravelas, divisa de Nova Viçosa (área contígua ao Distrito
de Helvécia); Comunidade de Mutum (e outras) situada na beira do rio Peruípe,
município de Caravelas, divisa de Nova Viçosa (área contígua ao Distrito de
Helvécia). (MEMO 079-04 – RR/BA/FCP/MinC, 2004)

No ano seguinte, conforme publicação no Diário Oficial da União, o presidente da Fundação
Cultural Palmares, Ubiratan Castro de Araújo, assinou a Portaria nº 7 de 6 de abril de 2005,
certificando que as referidas comunidades são remanescentes de quilombos. Constatando-se
que tanto a área de Volta Miúda quanto a de Mutum, ambas mencionadas pela senhora Maria
_______________
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Decília Romualdo, foram reconhecidamente habitadas por descendentes de escravos. O que
reitera a afirmação do senhor Godoaldo Amaral sobre a origem de Manoel de Etelvina, além
de indicar uma das possibilidades da chegada dos negros ao extremo sul baiano.

Histórias da escravidão também fazem parte da lembrança do senhor Isael de Freitas Correia,
que tem nove irmãos, entre eles, Walfrido de Freitas Correia e Servídio Nascimento. O
entrevistado, filho de José Félix de Freitas Correia e Ana Rodrigues Correia, é neto de Manoel
Félix de Freitas Correia que, segundo ele, “veio de navio de Salvador pra Alcobaça, morar na
Fazenda Imbiribeira. Acho que meu pai nasceu por ali. A terra antigamente era devoluta no
sistema de posse”. 7 Dos relatos da mãe, ele se recorda das crueldades da escravidão.

Nesta época, ele, meu avó, não mexeu com escravidão [...] Que eu ouvi falar de
escravidão foi ali perto da Fazenda Cascata, tinha um homem muito bravo que
trouxe os escravos de lá da escravidão, que trabalhava com ele, fazia farinha, não
tenho bem lembrança do nome dele, porque não foi do meu conhecimento [...] Era
da Fazenda Pombal [...] As escravas torravam farinha pra ele, tinha criança [...]
Minha mãe disse que ele jogou uma criança dentro do forno [...] A mãe tava
torrando farinha, foi dá mama pro menino na boca do forno, ele veio de lá, chegou,
pegou a criança e jogou dentro do forno. 8

O relato do entrevistado é pontuado pela descrição detalhada do ato cruel cometido contra a
criança. No entanto, ele não se recordou do nome do suposto senhor. Tal esquecimento
permite a interpretação de que a memória da escravidão trouxesse um sentimento de dor ao
entrevistado, levando-o a apagar da lembrança a identidade do autor de tamanha crueldade.

Com relação à Fazenda Imbiribeira – a primeira da família no extremo sul baiano – faço um
destaque. Quando iniciei a pesquisa para produção desta monografia chamou-me a atenção a
indagação a respeito de qual forma os negros pioneiros na região teriam conseguido recursos
para aquisição de terras na região sendo descendentes de escravos? Pesquisar a criação da Lei
de Terras promulgada por D. Pedro II em 1850 auxiliou-me na compreensão do termo
devoluta citado pelos entrevistados.

A Lei de Terras, não por acaso, foi criada quando a abolição da escravatura no Brasil
caracterizou-se algo inevitável. A legislação determinava a aquisição de terras devolutas
_____________
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(terras do Estado) através de compra. Uma medida visando impedir que os negros libertos
pudessem adquirir terras. Quem na ocasião ocupava lotes, recebeu o título de proprietário.
Assim, tanto os ex-escravos quanto os imigrantes europeus que chegaram para substituir a
mão-de-obra escrava tiveram que trabalhar nas propriedades dos antigos fazendeiros. Na
análise de estudiosos, a Lei de Terras institucionalizou a Legitimação de Posse.

Art. 5º. Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas adquiridas por ocupação
primária, ou havidas de primeiro ocupante, que se acharem cultivadas ou com
princípio de culturas, e moradia habitual do respectivo posseiro, ou de quem o
represente, guardadas as regras seguintes [...] (Lei nº 601 de 18 de setembro de
1850)

Segundo o senhor Isael de Freitas Correia que nasceu na Fazenda Imbiribeira, ao completar
seis anos de idade, em 1922, o seu pai, José Félix de Freitas Correia comprou a Fazenda Nova
América localizada na atual região da Prainha. A família, que até hoje mantém a propriedade,
mudou-se para lá no ano de 1924. Ele fez questão de frisar “neste caso não se tratava de terras
devolutas” 9 informando que um dos sobrinhos teria detalhes da negociação.

Ao entrevistar o sobrinho mencionado, o senhor Osair Nascimento, filho de Servídio
Nascimento percebeu-se que o senhor de 74 anos, ex-vereador do município de Teixeira de
Freitas, arquiva cuidadosamente documentos, fotos e publicações alusivas ao histórico da
família considerada uma das pioneiras no povoamento local.

O meu pai Servidio Nascimento (in memoriam) nasceu em 25 de dezembro de 1910,
sendo que o seu pai [meu avô], José Félix comprou a Fazenda Nova América de
João Marques de Moura por 5 mil reis, isso no ano de 1923, a fazenda é lá na
Prainha [...] Quando o meu avô comprou aqui [Fazenda Conceição] era de outro que
conseguiu por direito de posse [...] Aqui ele comprou um 1 alqueirão de posse,
podia medir tudo o que quisesse até encontrar outro posseiro, então comprou o
direito de posse, a abertura beirando o rio, então ia abrindo até onde podia, então,
fomos até a propriedade de João Palmeira Guerra. 10

Nota-se que há divergência na data de compra da Fazenda Nova América, ao compará-la com
a entrevista do senhor Isael de Freitas Correia. Porém, considerou-se a diferença de um ano
irrelevante diante da importância dos respectivos relatos.

Entendeu-se que, as fazendas Nova América e Conceição foram compradas de pessoas
______________
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detentoras do direito de posse, provavelmente, obtido com base na Lei das Terras – este
direito era herdado pelas gerações futuras. E, conforme a localização havia a possibilidade do
novo proprietário ampliar os limites da terra, o que deve ter feito o avô do senhor Osair
Nascimento.

É possível que, por intermédio da labuta familiar na Fazenda Imbiribeira, o senhor José Félix
de Freitas Correia, tivesse conseguido recursos para a compra destas duas fazendas.

Só que permanece o questionamento, de qual maneira o seu pai, o senhor Manoel Félix de
Freitas Correia, teria adquirido a referida Fazenda Imbiribeira, a primeira propriedade da
família? Ao recapitular que o seu neto, o senhor Isael Freitas de Correia, declarou-o sem
ligação à escravidão, pode-se entender que uma vez liberto, ele viajou de Salvador para
Alcobaça, onde ocupou terras devolutas.

[...] A diversidade de caminhos percorridos poderá revelar como pessoas e famílias
recorreram a variadas estratégias e arranjos para sobreviver e encaminhar a vida,
após o fim do cativeiro [...] Assim, os libertos não estavam mais obrigados a
permanecer presos a um lugar por vontade ou decisão de outrem. [...] É preciso
pensar as migrações no contexto da diversidade de experiências dos libertos no pósabolição. A decisão de migrar para outras localidades poderia estar relacionada à
esperança de alargar possibilidades de sobrevivência fora dos antigos engenhos, ou
de distanciar-se da autoridade dos antigos senhores. (FRAGA FILHO, 2006, p. 311
e 319)

Torna-se viável pensar que o senhor Manoel Félix Correia tenha se deslocado rumo ao
extremo sul baiano em busca de nova maneira de sobrevivência. Há a possibilidade dele,
realmente, ter deixado para trás a vida no engenho, pois, nos anos seguintes à abolição o
Recôncavo atraiu a população livre e liberta, sendo Salvador o preferido centro urbano.
(FRAGA FILHO, 2006) De lá teria partido para esta região.

Com relação à propriedade, a partir da compreensão deste deslocamento, acredita-se que o
senhor Manoel Félix Correia fosse o primeiro a ocupar a Fazenda Imbiribeira, adquirindo a
posse de terras devolutas. Os movimentos sociais ocorridos no pós-abolição em prol da
população negra podem tê-lo incentivado no sentido de garantir a própria terra.

Atualmente, de acordo com o senhor Osair Nascimento, parte da Fazenda Nova América
continua sendo da família, onde mora a tia Celina Freitas Correia, conhecida como a Dona
Yayá, nascida em 12 de fevereiro de 1911. “Ela nunca se casou e só teve filhos de criação, foi
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canoeira na travessia do rio até Alcobaça”

11

, relembrou. No momento, a senhora tem

problemas de saúde e não reconhece as pessoas, por isso, o sobrinho descartou a possibilidade
da realização de entrevista.

Em seguida, antecipou que a irmã, a senhora Dôrelli Conceição Correia, a primeira professora
da localidade, poderia ser entrevistada, o que se concretizou dali a algumas semanas. “Eu
acredito que ela ainda tem uma carteira que é assinada Auxiliar de Ensino, de 1º de março de
1960” 12, declarou, lembrando que Maria Bernarda, outra moradora local, obteve registro da
mesma forma. “Não se tratava de professoras, naquele tempo” 13, concluiu.

O senhor Osair Nascimento, casado, pais de 12 filhos, mora em área da Fazenda Conceição
situada no bairro Nova América. Julga-se importante salientar que o entrevistado contribuiu
de maneira significativa na elaboração desta monografia. Ele indicou detalhadamente o
paradeiro dos demais descendentes de negros que, também, habitavam o povoado antes e
durante a década de 1960 – a maioria entrevistada na produção desta pesquisa.

2.3 HOMENS, MULHERES E CRIANÇAS NA LABUTA

Na década de 1950, a divisão de trabalho na zona rural – área de predominância populacional
ao redor do povoado Teixeira de Freitas em formação – abrangia todos os membros da
família. Percebe-se que as características dos afazeres na roça reproduziam modelos herdados
do período da escravidão.

Normalmente, os cativos acordavam às cinco horas da manhã [...] A colheita [no
canavial] era feita por homens, mulheres e crianças. Os homens cortavam cana e
retiravam as folhas, as mulheres e crianças reuniam as canas em feixes para serem
transportadas. [...] Meninos de 10 ou 12 anos trabalhavam também como condutores
de carro de boi, transportando cana do canavial para a casa de moenda do engenho.
Para concluir as tarefas com mais rapidez os pais levavam os filhos mais crescidos
para ajudá-los na lavoura. As crianças menores não estavam isentas de trabalho.
Tarefas domésticas realizadas nas casas dos senhores, cultivo de alimento e a caça
de animais silvestres podiam ocupá-las durante todo o dia. (ALBUQUERQUE;
FRAGA FILHO, 2006, p. 70-72)

É evidente que o trabalho cativo era feito pelos pais e filhos, o que merece atenção, pois,
conforme foi abordado no capítulo anterior, a constituição da família escrava representou
______________
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forte elemento de resistência na vida dos africanos escravizados. Além disso, “muitos
senhores de fato só permitiam que suas terras fossem usadas como roças em regime familiar”.
(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 99)

Pode-se atribuir a este período o costume da distribuição das tarefas entre os membros da
família, que vislumbrava na roça familiar tanto a autonomia no cultivo dos próprios alimentos
quanto a perspectiva do direito à terra a ser garantido para os descendentes. O modelo adotado
persistiu na zona rural brasileira, não sendo diferente em Teixeira de Freitas.

A trajetória do senhor Onofre José de Oliveira, 69 anos, demonstra a vida do homem do
campo nestes moldes. Filho de Júlio José de Oliveira e Otávia Margarida da Conceição,
nasceu e vive até hoje na Fazenda Santa Maria situada nas proximidades do cemitério Jardim
da Saudade em Teixeira de Freitas. Contou que ao todo teve nove irmãos, hoje, estão “vivas
somente as duas irmãs Maria Aurora Oliveira e Maria Bernarda de Oliveira morando juntas
na casa delas aqui na propriedade” 14. Ele mora separado, em outra casa, construída também
na fazenda. Orgulhoso, fala da labuta diária mantida desde a infância.

Eu moro aqui sozinho e Deus [...] Cinco horas da manhã estou trabalhando, se eu
ver o clarão do dia saio da cama [...] Tem plantação de laranja, coco, mandioca,
batata, quiabo, cana, bananeira. A propriedade ainda é grande [...] Eu não casei, não
[...] Tenho seis filhos, dois moram aqui em Teixeira, mas só um deles trabalha
comigo aqui na roça. 15

Um dado digno de análise, o senhor Onofre José de Oliveira é o único entrevistado que
permanece trabalhando na lavoura, entre os pioneiros moradores de Teixeira de Freitas. Ao
contrário da maioria que vendeu as propriedades, ele dedicado, permanece labutando na
fazenda da família. Para ele, até mesmo a noção de tempo está ligada ao ciclo do cultivo da
terra, tanto que se colocou à disposição para a entrevista a partir das cinco horas da manhã.

Reservado, o entrevistado justifica a ausência dos filhos em virtude da diferença de hábitos,
“os meninos querem sair cedo e só voltar tarde, assim eu não quero”

16

,

afirmou, dando a

entender que, talvez, quisesse-os mais presentes, fazendo-lhe companhia. Logo, desconversa
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retomando o seu assunto preferido: “A Fazenda Santa Maria tinha 10 alqueirão, era tudo
daqui onde estamos, pegando o cemitério, ficava na parte de Alcobaça. A gente plantava
mandioca, milho e feijão, com 12 anos eu já trabalhava e montava”.

17

O seu pai era de

Mucuri, segundo o entrevistado “tinha boa leitura, assim o povo trazia carta pra ele ler”. 18
Dos avôs paternos e maternos tem poucas lembranças, entretanto, relembrou sem dificuldades
da mata fechada e do longo trajeto para comercialização dos produtos.

Aqui nós mesmos, quando eu era menino, os macacos jogavam galho, tinha onça
pegando o porco, jacaré vinha pegar porco [...] O Luis Eduardo Magalhães [bairro]
era lagoa, lá cobra andava de noite, por volta das cinco horas da tarde, a gente
andava com cuidado [...] A gente vendia farinha, não lembro quanto custava. Pegava
estradinha por aqui assim, voltava assim por lá, descia na beira do rio [Alcobaça] pra
chegar lá na Nova América [fazenda] e de lá tornava beirando o rio, na estrada
beirando o rio [...] Não pegava canoa, não, lá na Nova América, era os pais dos
Nascimento que tinha venda lá. 19

Na época, conforme relatou o entrevistado, aproximadamente 1952, a venda dos Nascimento
comercializava a farinha, o açúcar, o sal. Somente o pai ou um dos filhos fazia este percurso
para vender a produção da fazenda e comprar o básico. “Até eu mesmo que era mais novo, era
mandado, colocava as coisas no cavalo e ia, as minhas irmãs não iam, não” 20, esclareceu o
senhor Onofre José de Oliveira, evidenciando que as tarefas das mulheres limitavam-se aos
afazeres domésticos e da roça. Observa-se nesta fala do entrevistado a confirmação da divisão
do trabalho citada inicialmente, ou seja, homens, mulheres e crianças cumpriam obrigações na
propriedade.

Ao contrário do senhor Onofre José de Oliveira nem todos os membros da família dedicaramse à lavoura durante a vida inteira. No relato, ele parece inconformado diante da escolha dos
irmãos Aurelino José de Oliveira e Osmino José de Oliveira que em 1958 mudaram-se da
fazenda e abriram comércio, onde mais tarde seria denominado o “Comércio dos Pretos”.

Acho que eu tinha mais ou menos 18 anos, era rapaz [...] Ele [Aurelino José de
Oliveira] cismou de não mexer mais com roça, botou lá quitanda, comprava farinha,
feijão e vendia pro povo [...] Foi depois de Manoel de Etelvina que só vendia
cachaça [...] O fundador dali foi Manoel de Etelvina, era tudo Alcobaça [...] Ele que
armou a barraca de palha [vendinha], ai meus irmãos foram pra lá [...] Depois de
Aurelino foi Osmino que abriu açougue e vendia carne de porco, ele matou umas
vaquinhas, mas foi pouco [...] Depois veio o Néo açougueiro [...] Aurelino teve
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comércio grande também com casa, na frente comércio e daqui pra frente a casa [...]
A mulher dele só trabalhava na casa, não tinha precisão de trabalhar [...] Nesta época
já tinha saída pra todo canto, vinha vendedor de outros lugares, vinha de caminhão,
a estrada Eleosippo Cunha foi crescendo. 21

Nota-se no relato do entrevistado significativos indícios dos aspectos socioeconômicos e
culturais do cotidiano na região. Além do reconhecimento do pioneirismo do comerciante
Manoel de Etelvina, mencionado na abertura deste capítulo, o entrevistado discorre sobre o
crescimento local, a começar pelo ingresso dos irmãos no ramo do comércio, ou seja, mais
dois estabelecimentos comerciais juntaram-se ao único boteco.

Enquanto Osmino vendia carne de porco e banha – produtos comuns nas roças – chegava o
açougueiro, Néo, comercializando carne bovina. A novidade que, provavelmente, resultou da
expansão pecuária deve ter alterado a alimentação da população dali por diante.

Pois, segundo o senhor Osair Nascimento nascido no ano de 1935, quando ele era criança a
“carne de boi era difícil, só depois que Quincas Neto veio para a Fazenda Cascata, ele avisava
que tal dia ia matar vaca, então, a gente dizia ‘vou querer dois quilos’, montava a cavalo e ia
buscar lá”. 22

A ascensão de Aurelino José de Oliveira, cuja trajetória de comerciante iniciou-se na abertura
da quitanda, firmou-se no momento em que ele expandiu o comércio sendo a casa construída
na mesma área. Na ampliação do negócio constata-se mais evidências do crescimento local
que, consequentemente, atraía vendedores de outros lugares, ou seja, fornecedores
responsáveis pelo abastecimento do comércio.

Lembrando que até então a outra maneira de adquirir produtos inexistentes no lugar consistia
na ida a cavalo para Juerana, embarcando no trem da Estação de Ferro Bahia e Minas rumo a
Caravelas ou Nanuque-MG, conforme relatou o senhor Onofre José de Oliveira: “Saía lá na
Juerana pra pegar o trem. Comprava roupas, tamanco, a feira que precisava”.

23

Faz-se

oportuno antecipar que no encerramento deste capítulo analisa-se o impacto no povoado
teixeirense da extinção desta ferrovia em 1966.
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E o que dizer com relação à estrutura física do comércio conjugado à casa? Neste momento é
interessante retomar a obra História da Vida Privada no Brasil coordenada por Fernando S.
Novais. No volume I, o autor chama a atenção para as especificidades da privacidade na
América Portuguesa distinta da surgida na classe burguesa europeia.

A revolução Industrial na Europa, fator determinante nos modos de produção capitalista,
levou ao redimensionamento dos espaços separando o local de trabalho do local de moradia,
re-criando as relações sociais, inclusive as familiares. No entanto, a arquitetura do
estabelecimento de Aurelino José de Oliveira sinaliza que no Brasil, mais precisamente no
interior do nordeste, na década de 1950, o trabalho e a casa ocupavam o mesmo endereço. O
que nos permite imaginar um relacionamento social e familiar diferenciado influenciando o
cotidiano e a vida privada destes brasileiros.

Pode-se supor que havia a comodidade do comerciante almoçar no local, saboreando a
refeição preparada pela esposa. Em contrapartida, o privativo descanso corria o risco de ser
interrompido mediante a solicitação de algum freguês que, mesmo fora de hora, poderia ficar
ressentido caso não lhe abrissem a porta. Por outro lado, sem precisar deixar o trabalho o
comerciante-morador conhecia os fregueses em potencial, a vizinhança local e a regional –
esta usuária da estrada que foi crescendo. Aliás, este conhecimento prévio era providencial já
que, na época, os produtos na maioria das vezes eram vendidos na base da confiança,
anotados nas cadernetas do fiado.

A afirmação do senhor Onofre José de Oliveira de que a cunhada não precisava trabalhar traz
à tona a questão da desvalorização generalizada do trabalho realizado pela mulher.

Ao estudarmos o trabalho das mulheres rurais em cinco regiões diferentes do Brasil,
em épocas diferentes, percebemos que a distinção entre trabalho “pesado” feito
pelos homens e trabalho “leve” feito pelas mulheres não se devia a uma qualidade
do próprio esforço despendido mas ao sexo de quem o executava, de tal modo que
qualquer trabalho era considerado leve se feito por mulheres, por mais exaustivo,
desgastante ou prejudicial à saúde que fosse. Vemos o mesmo fenômeno se repetir
quando da divisão entre trabalho doméstico e trabalho produtivo. É simples: é
doméstico se é atribuição da mulher. Se ela vai para a roça com o marido, é trabalho
produtivo, mesmo que o que for colhido seja tanto para vender como para comer [...]
Mesmo nos assentamentos de reforma agrária coletivos com os quais tivemos
contato, onde tanta desigualdade foi questionada, ainda se diz que “os homens
trabalham oito horas e as mulheres quatro, por causa do serviço de casa”.
(PAULILO, 2004, p. 245)
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Conforme aponta o texto citado, as tarefas feitas pelas mulheres são menosprezadas
independentes do esforço desprendido. E retomando a fala do entrevistado, é como se os
afazeres domésticos não tivessem o real valor de trabalho. Desta maneira, sob o questionável
ponto de vista abordado, a esposa de Aurelino José de Oliveira somente teria trabalhado na
vida se tivesse labutado na roça em sua companhia.

2.3.1 Luz sob a velada mão-de-obra feminina

A escrita da história feita geralmente pelos homens tende a subestimar a participação das
mulheres no processo histórico. No decorrer da elaboração desta monografia notou-se que há
um longo caminho a ser percorrido para se reverter a situação. Toma-se como exemplo a
própria história do município escrita até agora que, quando cita as mulheres coloca-as à
sombra de personagens masculinos, a elas cabe apenas o papel de coadjuvante.

“A historiografia das últimas décadas favorece uma história social das mulheres, pois vem se
voltando para a memória de grupos marginalizados”. (DIAS, 1995, p. 14) Embora o objetivo
inicial desta pesquisa não contemplasse a questão de gênero, decidiu-se abordar o tema
porque como se pretende contribuir com a historiografia de Teixeira de Freitas, entendeu-se
que seria o momento ideal para ouvir na primeira pessoa, os relatos femininos das mães,
esposas e trabalhadoras negras – mulheres de atuação marcante no surgimento e
desenvolvimento do município.

Em casos isolados, a tarefa aparentemente simples enfrentou determinados obstáculos. Os
homens, ou seja, os pais, irmãos e maridos sentiram-se no direito de centralizar em si as
entrevistas, repetindo o padrão da historiografia existente de Teixeira de Freitas. Um dos
entrevistados, cuja identidade optou-se manter sigilosa, afirmou que as mulheres da família
não se lembrariam de nada. Felizmente, deparamos com as pessoas de Valdeci Félix de
Almeida, Maria Decília Romualdo, Nelzuíta Soares da Conceição, Francisca Deolindo Gomes
e Dôrelli Conceição Correia que se dispuseram a compartilhar as memoráveis lembranças.

Valdeci Félix de Almeida, 77 anos, filha de Hermenegildo Félix de Almeida e Teodora
Ferreira, ambos falecidos, nasceu no distrito de Barcelona, município de Caravelas. Desde
cedo cuidou da casa e trabalhou na roça ao lado do pai, ao contrário dos irmãos. O
reconhecimento paterno pela sua dedicação foi demonstrado na hora de dividir a propriedade.
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[...] Quando nós nascemos, meu pai já tinha toda esta terra toda [...] Esta lagoa perto
do shopping era toda do meu pai, era mata bruta, era 6 alqueirão [...] Meu pai foi
vendendo, ninguém sabia que Teixeira ia crescer, sabia que ficava naquilo mesmo
[...] Meus irmãos não trabalhavam na terra que eles tinham [...] Eles queriam
trabalhar pros outros [...] Só fazendo pros outros e pra ele nada [...] “Quem só me
preza aqui é Valdeci que nunca saiu pra trabalhar noutra fazenda” [dizia o pai]. 24

Segundo a senhora Valdeci Félix de Almeida quando o engenheiro e o ajudante foram realizar
a medição da fazenda, o pai queria que tirassem apenas um alqueire, pois, pretendia
recompensar somente ela. Pensando nos irmãos, a entrevistada solicitou que medissem 1,5
alqueires para dividir entre os oito. Ao descobrir, Hermenegildo xingou, resmungou, sumindo
durante dois dias.
“Era tudo mata virgem, achamos ele debaixo do pé de ingá e trouxemos pra casa” 25, contou a
moradora do bairro São Lourenço, que vive na casa construída no terreno originário desta
partilha, todos os seus irmãos venderam as suas propriedades.

Na fazenda havia plantação de mandioca, banana, milho e feijão. Além de garantir a
subsistência familiar, os produtos excedentes eram comercializados. “Meu pai tirava e vendia
em Alcobaça, ia de canoa, fica lá três dias, trazia a feira de lá” 26, relembrou a senhora Valdeci
Félix de Almeida. Para ela, o pai contrariado, sempre cuidando sozinho da fazenda, pode ter
ficado desgostoso, vendendo as terras aos poucos, “chegava gente de fora ele ia vendendo [...]
E ninguém nunca esperava que Teixeira ia vingar e não foi só nós [...]” 27, narrou.

A narrativa da entrevistada trouxe de surpreendente a preferência paterna na partilha da
fazenda. Pois, segundo Palilo (2004, p. 234) “podemos dizer com segurança que são
principalmente os filhos homens que herdam a terra. O acesso das mulheres a esse bem se faz
pelo casamento. [...] As que não se casam nada recebem”. É curioso saber que Valdeci Félix
de Almeida nunca se casou, declarou-se amasiada por duas vezes, tendo um filho e uma filha
natimorta. Ao que tudo indica, ela não teve afinidade com a vida escolar. “Fui na escola lá na
Nova América [Fazenda Conceição], mas, quando a pessoa é jovem, não pensa nada [...]” 28,
afirmou, sinalizando a interrupção dos estudos.
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Já a senhora Maria Decília Romualdo, 64 anos, mãe de três filhos, sente não ter estudado.
Nascida e criada na roça, adoraria formar-se médica, pois, se considera paciente para cuidar
das pessoas. “Sabe por que os pais não botavam as filhas pra estudar? Porque diz que a gente
ia aprender ler e ia escrever cartas pra namorado. Os meninos homens estudavam e as
mulheres, não” 29, justificou a entrevistada que aprendeu a assinar o nome depois de adulta –
período coincidente ao início da carreira de parteira.

Quando precisava de hospital aqui era em Medeiros Neto ou Caravelas, porque aqui
em Teixeira não tinha médico. Eu já fiz parto, sim, muitos, não é pouco, não. Só que
não era eu sozinha e Deus, era com uma outra parteira formada que tinha aqui, já
falecida, todos os partos que ela fazia me chamava pra ir com ela, eu ia. Ela se
chamava Vitória, não era daqui de Teixeira, ela veio de São Paulo. Ela fez o parto de
todos os filhos que ganhei [...] Comecei a trabalhar com ela foi depois de casada,
não foi mocinha, não [...] Com isso aprendi a fazer parto, já fiz sozinha na roça, em
nome de Jesus, eu fiz. 30

Em 1969, assim que se casou aos 24 anos de idade, a entrevistada mudou-se da fazenda rumo
ao novo lar, na Vila Vargas, situada na zona urbana do povoado de Teixeira de Freitas.
Conforme relatou, depois de casada passou a trabalhar como assistente de parteira. Com
relação à mudança do campo o casal integrou as estatísticas, pois, “Foi assim que migraram
para as cidades [...]; 14 milhões [de pessoas] nos anos 60 (cerca de 36% da população rural de
1960)”. (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 581) O Brasil atravessava o dinâmico processo de
industrialização, a modernidade pulsante das cidades tornou-se o principal atrativo dos
migrantes internos.
Outras mudanças são perceptíveis na vida da senhora Maria Decília Romualdo. Se na
juventude havia aceitado resignada a privação dos estudos, ao atingir a maturidade decidiu
impor a sua vontade, atuando profissionalmente na assistência aos partos.

Questionada até que ponto era comum as mulheres casadas trabalharem, respondeu: “Eu
trabalhava fora, sim. Aliás, o meu marido no inicio ele não queria, mas eu sempre trabalhei,
sempre gostei de trabalhar [...]”. 31

A comprovação está na rotina dela, adolescente, na Fazenda Itanhém, município de Caravelas,
na companhia dos familiares trabalhava no cultivo da mandioca, do milho, na farinheira e no
______________
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trato dos animais: gado, porco e galinha. Tanto os homens quanto as mulheres da família
viajavam para comercializar os produtos excedentes. O percurso inicial a cavalo levava-os até
o lugar chamado 60, onde embarcavam no trem da ferrovia Bahia e Minas com destino a
Caravelas ou Nanuque-MG. Nos armazéns locais vendiam a produção da roça e compravam
outras mercadorias, como café, açúcar, sal e querosene utilizada nas lamparinas – a luz
elétrica chegou ao povoado no ano de 1975. (JORNAL ALERTA, [s.d.], p. 15) A cansativa
viagem de um dia – de acordo com a senhora Maria Decília Romualdo – excluía qualquer
momento de lazer, era puramente trabalho.

Quando narrava as viagens de trem, a entrevistada confirmou que o tio Manoel de Etelvina,
mais ou menos neste mesmo período, abriu a primeira vendinha no atual centro de Teixeira de
Freitas. Embora, o seu pai, cunhado do pioneiro comerciante, não tivesse interesse na abertura
de comércio, construiu perto uma casinha de taipa.

“Nós continuamos morando lá na roça, então a gente vinha passar o final de semana aqui [...]
Ninguém sabia que ia virar esse comércio aqui [...]”

32

declarou a entrevistada, fazendo o

comentário similar àquele feito pela senhora Valdeci Félix de Almeida, sendo que a análise de
ambos é realizada adiante.

Segundo a senhora Maria Decília Romualdo, além da Fazenda Itanhém, a família possuía
terras localizadas na área do atual Mercado Municipal, o popular mercadão. Nesta
propriedade também trabalhavam todos os familiares na roça de amendoim, milho e feijão.
Hoje, o irmão reside no que restou da Fazenda Itanhém, cuja extensão diminui porque parte
foi vendida. Das terras centrais da cidade, não sobrou mais nada. Por que venderam tudo? Ela
não soube precisar quando, e nem sob quais condições, aconteceram as negociações.

Ao analisar os comentários similares das duas entrevistadas, pode-se cogitar que, talvez, as
respectivas famílias tenham sido induzidas a acreditar na falta de perspectivas do lugar
sedimentada, inclusive, na historiografia disponível: “O humilde povoado formado,
inicialmente, por famílias negras, conhecido às vezes pelo nome de Mandiocal ou Comércio
dos Pretos, não apresentava perspectivas de crescimento”. (JORNAL ALERTA, [s.d.], p. 2)
______________
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Porém, se o povoado não era promissor por que surgiram pessoas interessadas na compra das
terras dos pioneiros negros? Nesta análise é recomendável a releitura das palavras de Cunha
Jr. (2005, p. 265) “temos que lembrar que os afro-descendentes sempre estiveram associados
à expansão das fronteiras econômicas e que foram substituídos por outras populações depois
de consolidados os territórios”. No relato seguinte, na voz de mais uma trabalhadora ouviu-se,
novamente, a história da venda de terras ditas sem futuro.

Nelzuíta Soares da Conceição, 61 anos, 21 irmãos, filha de Alberto Osmindo Soares e Maria
da Glória Soares, nasceu nas terras do pai localizadas no Monte Castelinho. Casada, teve 10
filhos (cf. figura 2). Antes de começar a narrativa ela esclareceu que Duca Ferreira –
personagem citado na historiografia teixeirense – era padrasto da sua mãe, portanto, “não tem
nada a ver com a gente” 33, declarou. Faz-se oportuno mencionar que, cerca de dois meses
depois, no período de finalização desta pesquisa, a senhora mandou avisar sobre a visita na
casa dela de Duca Ferreira, 104 anos. Entretanto, o visitante não compareceu “talvez, por
problema de saúde” 34, concluiu a entrevistada, já nesta ocasião, referindo-se a ele como tio. O
que denotou um laço de afeto omitido na primeira entrevista.

Quando se conhece a trajetória da família da senhora Nelzuíta Soares da Conceição, entendese o tom quase de mágoa dizendo que nunca se escreveu uma linha sobre eles. Os Soares
produziam cachaça na Fazenda Morro de Jerusalém – a segunda propriedade da família, a
terra do Monte Castelinho havia sido vendida. Em decorrência de contratempos, o produto
não chegou a ser patenteado, “chamaria Cachaça Glória” 35, revelou a entrevistada. Na década
de 1970, a fazenda mantinha mais de 30 funcionários e o patriarca transportava a aguardente
dirigindo um Chevrolet.

Todos [os familiares] trabalhavam na roça, também as crianças, a gente plantava
mandioca, cana e tinha uma fábrica de cachaça [alambique], trabalhava dia e noite,
um tirava a folga de outro [...] Vendia a cachaça aqui no comercinho antes de ser
Teixeira. E vinha todo final de mês caminhão de Nanuque e Teófilo Otoni que saía
lotado. 36
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FIGURA 2 – A senhora Nelzuíta ao lado do marido senhor Benedito
e os filhos do casal em 1986. Autoria: desconhecida. Fonte: Arquivo familiar
de Nelzuíta Soares da Conceição.

A família numerosa da entrevistada reproduz o padrão rural brasileiro da década de 1950,
época em que os casais tinham muitos filhos. Vale a pena lembrar que a própria senhora
Nelzuíta Soares da Conceição teve 21 irmãos. Segundo Mello e Novais (1998), na vida do
campo, a prole numerosa servia para ajudar na lavoura, o que é confirmado na fala da
entrevistada. No caso desta foto, a família já residia na área urbana de Teixeira de Freitas,
sendo que o município havia sido emancipado no ano anterior. Uma evidência da
modernidade ocupa lugar na estante, o rádio gravador ligado à energia elétrica.

A fase da vinda dos caminhões do estado de Minas Gerais para comprar cachaça, segundo a
entrevistada, ocorreu em 1964, ano do Golpe Militar em que, conforme foi dito anteriormente,
o Brasil atravessava o dinâmico processo de industrialização. Daí o crescente surgimento dos
carros, tanto que dali a seis anos, Alberto Osmindo Soares, o dono do alambique circulava
motorizado. No entanto, apesar do prenuncio dos tempos modernos, na propriedade existia a
prevalência do tradicional sistema do trabalho familiar.

Na feitura da cachaça, explicou a entrevistada, no começo, o mecanismo era puxado por boi,
depois foi instalado o motor a óleo, comprado na loja Mesbla situada no Rio de Janeiro. “Ele
[seu pai] ainda comprou esta máquina [de costura] lá para mim [...] Foi no ano de 1958 ou
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1959” 37, narrou, apontando-a no canto da varanda. Só, então, foi percebida a máquina de
costura, cuidadosamente, coberta. O indício da utilidade do utensílio confirmou-se adiante.
Apesar da imprecisão na data destas aquisições pode-se contextualizá-la no período de 1950 a
1970, quando se construiu a chamada economia moderna brasileira. (MELLO; NOVAIS,
1998) Daí, estes traços da modernidade – motor a óleo e máquina de costura – chegando ao
extremo sul baiano, à Fazenda Morro de Jerusalém, próxima à localidade de Santo Antônio,
pertencente ao município de Alcobaça.

A senhora Nelzuíta Soares da Conceição casou-se aos 20 anos; o marido, primo de segundo
grau do seu pai, empregou-se no alambique, assim eles se conheceram, namoraram, noivaram
e casaram. A festa de casamento aconteceu de sábado para domingo; na segunda-feira ele já
trabalhou e ela foi levar almoço na roça. O casal permaneceu morando na fazenda até que a
família inteira foi embora para Goiás, depois de ter vendido a propriedade.

Lá no Morro de Jerusalém tinha três propriedades próximas, eram três irmãos, meus
tios [...] Zé Grande era dono da quarta fazenda pegada a de meu pai, ele veio de
Água Limpa com família, começou a induzir o meu pai [...] Atentou até que ele
vendeu e foi pra Goiás, hoje, ele [seu pai] se ampara na aposentadoria [...] Primeiro
o meu tio Teófilo vendeu a dele pra outra pessoa, depois meu tio Areí vendeu a dele
[...] Meu pai vendeu pra Timóteo em 1975 [...] Ele [Timóteo] derrubou a Mata
Atlântica e fez pasto [...] Fomos [pra Góias] de caminhão, um de animal e mais dois
de gente, meu pai levou 12 famílias daqui. 38

O mesmo Temóteo Alves de Brito, o popular Timóteo, vindo de Itapetinga-BA, que comprou
as terras ditas “sem futuro”, tornou-se o primeiro prefeito eleito do município de Teixeira de
Freitas, cuja emancipação ocorreu no dia 09 de maio de 1985.

Três anos depois da mudança, senhora Nelzuíta Soares da Conceição, ao lado do esposo e
filhos, voltou de Goiás para o povoado teixeirense, onde construíram no bairro Recanto do
Lago a casa simples na qual residem atualmente.

Quando a gente vai fazer compra, ai, olham assim pra gente [...] “Este povo mora no
Recanto do Lago?” Sem saber que a gente chegou aqui primeiro, foi nós, antes de ir
pra Goiás, que meu marido deixou este lote aqui comprado [...] Ele pagou 150 litros
de cachaça por isto aqui, antes de ir, ele fez uma casinha aqui de cimento batido no
barro, quando voltamos ele fez esta casinha aqui. 39
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Ao ouvir a entrevistada, imagina-se o desdém no olhar destas pessoas por ela citadas. O
motivo, certamente, é devido ao fato do Recanto do Lago situar-se em área considerada nobre,
hoje, na cidade de Teixeira de Freitas. Assim, tanto a sua aparência humilde quanto a casa
simples, na opinião das referidas pessoas, destoam das demais. No entanto, o que lhes parece
não condizente ao bairro, aos olhos de outros podem ser interpretado como elemento de
resistência.

A senhora Nelzuíta Soares da Conceição declarou “na volta a roça fez falta, ele [o marido]
trabalhava de ajudante de pedreiro, não deu pra comprar terra [...] A família que ficou lá em
Goiás está bem, cada um tem sua casinha, mas sem terra”. 40
É previsível a inclusão estatística da família nos 17 milhões de pessoas que migraram para
cidades nos anos 70, o correspondente a 40% da população rural de 1970. (MELLO;
NOVAIS, 1998) No relato da entrevistada, torna-se evidente que a vida urbana resultou da
impossibilidade e/ou da dificuldade na aquisição de terras. Uma das conseqüências
socioeconômicas do êxodo rural é que nas cidades o capitalismo imprime a marca da
competitividade, deixando os trabalhadores rurais na desvantagem por conta, entre outros
aspectos, do despreparo profissional.

No enfrentamento da situação, alguns buscaram alternativas viáveis no sentido de reconquistar conquistar o espaço na área rural. O marido da senhora Nelzuíta Soares da
Conceição há três anos “tem envolvimento de terra lá no Bela Manhã [assentamento] perto de
Itamaraju, se não sair até junho, volta pra cá [Teixeira de Freitas]” 41 disse ela, que trabalha de
faxineira três vezes por semana, sem considerar o trabalho pesado apesar dos seus 61 anos de
idade. Mesmo assim desabafou “se todos estivessem em nossa terrinha, todo mundo já estava
bem”. 42
A afirmação desta entrevistada configurou-se na narrativa da senhora Francisca Deolindo
Gomes, a professora aposentada que, apesar de não ser citada na história de Teixeira de
Freitas escrita até agora, exerceu papel de destaque na educação local. Embora o encontro
com ela tenha sido breve, a entrevista corroborou a importância da mão-de-obra feminina no
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surgimento e desenvolvimento do município.

Francisca Deolindo Gomes, caravelense, nascida no ano de 1943, é casada, tem oito filhos e
mora na Comunidade de São Benedito, município de Caravelas, onde a família possui uma
roça. Aos finais de semana vem para Teixeira de Freitas, acompanhada de uma das filhas que
a ajuda montar a banca na feira instalada nos fundos do Mercado Municipal. Elas vendem
pimenta, ovos, farinha, beiju, moqueca e outros produtos, conforme a produção da terra deles.

A gente planta feijão, feijão de corda, milho, mandioca [...] Essa [filha] saiu
puxando a mim no trabalho [...] A gente tem um barraco aqui na Getúlio Vargas, a
borracharia Gomes, tem também cunhada, sobrinha, tem lugar pra se esconder [...]
Oh, meu Deus do Céu! Na feira tenho muitos anos, vim muito antes de parar de dar
aula, cuidava da casa, dava aula e vinha. 43

Ao contrário do que se pode imaginar, o trabalho na roça não fez parte da infância da senhora
Francisca Deolindo Gomes, a labuta na terra começou na idade adulta. Em compensação
estudou e lecionou durante 29 anos, aposentando-se em 1990. Mas, a aposentadoria nem de
longe significou parar de trabalhar, pelos seus cálculos faz aproximadamente 20 anos que
trabalha na feira. E o fato da família dispor do “barraco” para pouso na principal avenida de
Teixeira de Freitas, além da roça na comunidade, possibilita a interpretação de que “estão
bem” – expressão utilizada pela entrevistada Nelzuíta Soares da Conceição.

Considerando-se o contexto da época, quando para a maioria das entrevistadas estudar não era
prioridade, a professora foi, praticamente, uma exceção. Pois, aos 12 anos foi levada pelos
pais para estudar em Juerana, morando na casa da madrinha. Depois de estudar até a 4ª série
retornou, dali a dois anos passou a lecionar. Na falta da escola, ministrava as aulas na sala da
casa paterna situada no Ribeirão, localidade caravelense. Entre os alunos, na década de 1960,
estavam dois meio-irmãos da senhora Maria Decília Romualdo, filhos do segundo casamento
do pai dela.

No que diz respeito ao esforço específico do grupo [negros] em se apropriar dos
saberes formais exigidos socialmente, mesmo quando as políticas públicas não os
contemplam, fica patente a criação de escolas pelos próprios negros. Ainda se dispõe
de poucos registros históricos dessas experiências, embora tenham existido. A luta
das camadas negras pela sua inclusão no processo de escolarização oficial evidencia
que mesmo à margem da cidadania os negros acompanharam os processos de
compactação da nação brasileira e nele exerceram influência. (CRUZ, 2005, p. 2829)
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As dificuldades para estudar foram muitas, declarou a senhora Francisca Deolindo Gomes, o
que exigiu o empenho dos pais. Talvez, por isso, somente ela entre as cinco filhas frequentou
a escola.

“Eu [criança] nunca trabalhei na roça, mas minhas irmãs trabalharam, elas diziam, ‘mas só
quem teve a oportunidade de estudar foi a caçula’” 44, relembrou. Na prática, ciente desta
realidade, ela nunca mediu esforços para ensinar. A carência das escolas formais era suprida
com a improvisação do espaço escolar, “os alunos traziam tamborete e bancos”

45

contou a

professora que, mesmo se casando no ano de 1965, continuou lecionando.

O marido concordou e ela não pensou duas vezes para instalar a sala de aula dentro da
residência do casal na Comunidade de São Benedito. Anos depois, os moradores reuniram-se
e construíram um barraco de taipa transformado em escola. Atualmente, a sua filha é a
professora local.
Francisca Deolindo Gomes que mais tarde voltou a estudar, cursou até a 6ª série. É provável
que, por isso, fale orgulhosa dos seus dois filhos, acadêmicos de faculdades teixeirenses. E
segundo ela, a maior satisfação é reencontrar os ex-alunos. “Os meninos [alunos] que ficou
estudando [...] É menino de longe [...] É gente me beijando [...] Teve uns que moram nos
Estados Unidos, Brasília, Teixeira [...]” 46 relatou satisfeita. Ela finalizou a entrevista fazendo
o convite para a Folia de São Benedito que envolve toda a comunidade formada por mais de
30 famílias.

A festividade com duração de quatro dias tem reza, comida, bebida e dança. “O pessoal toma
café, almoça, janta [...] Tem o oficio que é cantado, bem rezado. A gente grava o samba, só
você vendo o samba [...]. É sanfona, pandeiro, todo mundo batendo na mão o samba do couro
[...]” 47 descreveu a professora num tom de voz empolgante. Na despedida presenteou-me com
a sua deliciosa moqueca

48

vendida na feira. Terminei a entrevista tendo a nítida sensação de

que ela, no auge dos seus 66 anos, é uma daquelas pessoas que sempre terão o que nos
ensinar.
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Quando se conheceu outra história, a grata surpresa ficou por conta das similaridades na vida
das senhoras Francisca Deolindo Gomes e Dôrelli Conceição Correia. Com 75 anos, a irmã
do senhor Osair Nascimento e outros cinco irmãos, contou que na infância, junto dos pais,
mudou-se da Fazenda Nova América, município de Alcobaça para Juerana, distrito do
município de Caravelas, onde estudou e, assim, mais tarde realizou o sonho de lecionar. Uma
curiosidade, as duas entrevistadas estudaram na mesma localidade, em períodos distintos,
sendo ambas alunas da professora Adriene

49

que, parece ter sido uma mestra, no oficio de

ensinar.

Dôrelli Conceição Correia, viúva há dois anos, tem cinco filhos, dos quais as três filhas são
professoras – motivo de orgulho da mãe que admite sentir saudades do tempo da sala de aula.
Aliás, da sala de visita, pois, assim como a senhora Francisca Deolindo Gomes, ministrava as
aulas neste espaço da casa paterna situada na Fazenda Conceição, divisa com a Nova
América, ambas da família Correia. Considerada a primeira professora do lugar começou a
lecionar em 1949, depois de freqüentar somente dois anos de escola.

Parei de estudar [...] Não pude estudar mais [...] Não tenho bem lembrança [...] Acho
que minha mãe [...] Eu era sozinha dentro de casa, eu que ajudava minha mãe [...]
Minha mãe era assim, todo ano um menino, a parteira vinha fazia o parto e eu
tomava conta dela [...] Ela precisou e eu ficava em casa [...] São seis irmãos e uma
mulher, que sou eu, só. 50

A resposta pausada da entrevistada, ao explicar porque não prosseguiu com os estudos,
denotou certo esquecimento, talvez, voluntário, decorrente de lembranças que preferisse
esquecer. Ressaltando que, neste texto, mantiveram-se nas transcrições das falas dos
entrevistados a linguagem coloquial utilizada por eles, objetivando a interpretação cuidadosa
das entrevistas. Desta maneira, conservaram-se também as pausas dos depoimentos, buscando
transcrever as ideias na ordem proferida pelos entrevistados. (QUEIROZ, 1988) Embora,
reconheça a minha interferência, conforme declarei na introdução desta pesquisa, já que
organizei a sequência das referidas entrevistas de acordo com o meu olhar.

Julga-se oportuno chamar a atenção para a prole farta da mãe da entrevistada, o que conforme
abordagem anterior, era costumeiro na vida rural, pois, garantia mais pessoas da família
______________
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labutando na roça, ou seja, contribuía com a divisão de trabalho.

Caso tivesse continuado a estudar, a senhora Dôrelli Conceição Correia, obviamente, seria
professora formada, o que confirmou a entrevistada. Ao descrever o método de ensino
adotado na “sala de aula” transmitiu o fascínio por lecionar definindo-o como um verdadeiro
dom. Os alunos na faixa etária de 8 a 14 anos, moravam na zona rural das redondezas,
frequentando as aulas no turno matutino das 7 às 11 horas. No conteúdo curricular prevalecia
a alfabetização e a tabuada.

De 15 anos em diante, eu comecei a dar aula [...] Toda a vida eu tive um sonho, eu
achava bonita, a palavra professora, misericórdia! Aí, meu pai, como não tinha
ninguém por aqui pra lecionar, o pessoal não tinha condições de levar [os meninos]
pra Alcobaça, aí eu comecei a dar aula [...] Meu pai sempre gostou de casa grande,
tinha bancos, tudo. Até hoje quando eles [ex-alunos] me encontram, misericórdia!
[Dizem] Graças a Deus, foi minha primeira professora, agradeço a ela que me
ensinou as primeiras letras! Tinha a Cartilha do Povo, eu exigia dos alunos pra
aprender o ABC. Tinha uns alunos que quando falava Y, dava aquele grito
‘Ypissoloní’ [...] A matemática era mesmo a tabuada [...] Quem me ensinou tudo foi
minha professora mesmo, e eu já tinha este dom que, hoje em dia, ainda tenho
saudades, não continuei porque me casei, aí a senhora sabe [...] Hoje não tem mais
este negócio de obediência aos maridos, hoje que liberou [...] Mas, ele [meu marido]
não quis que eu continuasse a dar mais aula, parei um ano antes de casar, aos 22
anos. 51

Na narrativa da entrevistada torna-se evidente a autoridade do marido, percebendo-se na
postura dela a obediência que, segundo ela mesma, esperava-se das mulheres. Entretanto,
deve-se ressaltar que nem todos os maridos tomavam uma atitude tão radical, como foi o caso
da senhora Francisca Deolinda Gomes que continuou lecionando depois de casada apoiada
pelo esposo Benedito João Gomes.

Com relação ao rendimento escolar na sua escola, segundo a senhora Dôrelli Conceição
Correia, só passava adiante quem havia aprendido a lição, por isso “ninguém nunca esqueceu
o que ela ensinou”.

52

Entretanto, nem todos puderam concluir o aprendizado, “às vezes

precisam trabalhar, ajudando os pais na roça, parando de estudar”.

53

Já a jovem professora

trabalhava esporadicamente na roça, na maior parte do tempo conciliava as aulas com os
afazeres domésticos.
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A senhora Dôrelli Conceição Correia, afirmou não ter aposentadoria de professora, apesar da
portaria de nomeação de Auxiliar de Ensino encaminhada pelo vereador José Rodrigues de
Souza, o popular Zé Grande, do município de Alcobaça.54 Foi casada durante 52 anos com
Benedito Dias Cidade, a quem por obediência, em 1955, abandonou o oficio de lecionar. Dali
a quatro anos, outra professora surgiria na região, a nossa já conhecida senhora Francisca
Deolinda Gomes que, ao contrário da colega, casou-se, continuou lecionando, aposentando-se
como professora.

2.4 FIM DA “BAHIA E MINAS” BENEFICIOU O COMÉRCIO DOS PRETOS

“A estrada Eleosippo Cunha foi crescendo”

55

,

disse o senhor Onofre José de Oliveira

referindo-se ao ano de 1958. Talvez ele desconhecesse o fato de que naquela época o Brasil
começava a vislumbrar a modernidade. “[...] Nos trinta anos que vão de 1950 ao final da
década dos 70, tínhamos sido capazes de construir uma economia moderna, incorporando os
padrões de produção e de consumo próprios aos países desenvolvidos”. (MELLO; NOVAIS,
1998, p. 562) E ao que tudo indica os reflexos desta nação moderna intensificou o movimento
do povoado de Teixeira de Freitas atravessado pela promissora estrada de terra.

Na onda da modernização nacional, além do efeito no crescimento desta estrada, outras
mudanças transformariam a vida dos pioneiros habitantes do povoado de Teixeira de Freitas,
a desativação da Estrada de Ferro Bahia e Minas ocorrida no ano de 1966 seria a principal
delas. Faz-se interessante ressaltar que a maioria dos entrevistados relatou o uso da popular
ferrovia no acesso às cidades de Caravelas e Nanuque-MG – ambos pólos econômicos da
região.

O cotidiano ir e vir destas pessoas viajando de trem resultava em dinâmica rede de
negociações e de sociabilidade. Pois, tanto comercializavam produtos da roça quanto
compravam artigos inexistentes no povoado. E também havia aqueles que percorriam o trajeto
para se divertir nas festas ou visitar os parentes, o que é destacado no terceiro capítulo deste
estudo. A “Bahia e Minas” funcionava como elo entre a vida rural e a urbana.

Enquanto isso, o Comércio dos Pretos em Teixeira de Freitas crescia timidamente. “Lá nos
______________
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botequinhos, vendinhas, de Manoel de Etelvina e João Palmeira tinha bala, doce, bolacha,
coisa que não tinham na roça [...] Vendia na caderneta [...]”

56

relembrou a senhora Nelzuíta

Soares da Conceição. A declaração corrobora a ideia de que o povoado teixeirense ainda era
desprovido de comércio diversificado.

Provavelmente, a desativação da “Bahia e Minas” tenha contribuído para o incremento do
Comércio dos Pretos. Ao contrário do ocorrido em várias cidades, entre as quais, Caravelas,
onde uma das principais consequências foi a paralisação do porto prejudicando a classe dos
estivadores e dos arrumadores que trabalhavam no setor portuário. (RALILE; SOUZA;
SOUZA, 2006) Em plena ditadura militar as autoridades justificaram a paralisação da ferrovia
alegando prejuízos.
A ferrovia deixou de ser um elemento de ampliação de fronteira e presença do
Estado no interior passando este papel para as rodovias. A empresa ferroviária
passou a ter a obrigação de lucrar, por isso o problema do déficit chamar tanta
atenção na época, enquanto à rodovia cabia a função de pioneira do território
nacional por meio de investimentos estatais (um exemplo significativo deste quadro
é a rodovia Transamazônica durante a ditadura militar). Esta mudança de olhar sobre
a rodovia fica também marcada pela substituição de ramais ferroviários por rodovias
como sinaliza a Lei 2.698 de 27/12/1955 que prevê a aplicação de recursos pelo
BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento) na construção, pavimentação e
revestimento de rodovias destinadas a substituir ramais ferroviários
reconhecidamente deficitários. (GIFFONI, 2006, p. 168)

A inauguração da rodovia BR-101 cortando o povoado de Teixeira de Freitas no ano de 1973
representou a concretização dos planos do governo federal oficializados nesta legislação.
Segundo consta nos Relatos Históricos de Caravelas (desde o século XVI) de autoria de
Benedito Pereira Ralile, Carlos Benedito de Souza e Scheila Franca de Souza a derradeira
viagem do trem-azul, que era só para ocasiões especiais “foi levando as cinzas de Teófilo
Otoni para sua cidade natal, que tem o seu nome em Minas Gerais. Assim ele se foi com a
ferrovia, interrompendo uma época áurea para a região norte de Minas e extremo sul da
Bahia”. (RALILE; SOUZA; SOUZA, 2006, p. 62)

Embora não se pretenda aprofundar no assunto da desativação da Estrada de Ferro Bahia e
Minas, baseando-se nas entrevistas dos negros pioneiros no povoamento de Teixeira de
Freitas na década de 1960, observou-se que esta desativação refletiu, positivamente, para esta
localidade. Contrariando assim a afirmação dos autores caravelenses Ralile, Souza e Souza
______________
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relacionada a esta região.

Em 1966, esta estrada [Eliosippo Cunha] já era furada de Medeiros Neto aqui [...] Já
vinha mercadoria de Nanuque, Teófilo Otoni, de lá destas bandas, de Vitória [...]
Então, Nanuque era o ponto final, já vinha por estas estradas de madeira até chegar
neste povoado de Teixeira. [...] Foi primeiro Manoel de Etelvina, depois foi
chegando os outros [...] Ai Aurelino [José de Oliveira] teve venda, passou a botar
uma pensão, fazia forró e tudo [...] Passou a ter menos dificuldade [...] Chegou Beto
da Casa Leuza, Hermelindo Duarte de Almeida dos secos e molhados, Alcenor da
Casa Barbosa. 57

De acordo com o senhor Walfrido de Freitas Correia, 86 anos, irmão do senhor Isael de
Freitas Correia, nesta época o povoado de Teixeira de Freitas “criou o meio” 58, ou seja, teve
início o incremento do comércio local que, consequentemente, foi atraindo a população.

Somente a entrevistada Valdeci Félix de Almeida manifestou-se saudosa das viagens pela
“Bahia e Minas”, chegando a imitar o som do trem. “Naquele tempo não tinha briga, ficava lá
uns dois ou três dias na casa de parente, a gente tinha a prima Maria José, pegava o trem de
ferro e ‘píui, píu’ ia pra Caravelas” 59, relatou emocionada, dizendo que andava de cinco a seis
horas para embarcar na estação situada em Juerana.
[Nas histórias de vida] embora o pesquisador subrepticiamente dirija o colóquio,
quem decide o que vai relatar é o narrador, diante do qual o pesquisador deve se
conservar tanto quanto possível, silencioso. Não que permaneça ausente do
colóquio, porém suas interferências devem ser reduzidas, pois o importante é que
sejam captadas as experiências do entrevistado. Este é quem determina o que é
relevante ou não narrar, ele é quem detém o fio condutor. Nada do que relata pode
ser considerado supérfluo, pois tudo se encadeia para compor e explicar a sua
existência. (QUEIROZ, 1988, p. 21)

Acredita-se que as lembranças da entrevistada a remeteram ao período festivo da sua
juventude narrado na sequência deste texto, daí o motivo das palavras carregadas de emoção.
Enquanto que os demais entrevistados narraram as viagens de trem feitas exclusivamente a
trabalho, definindo-as inclusive como cansativas, justificando-se o porque da inexistência de
saudades da “Bahia e Minas”.

Considerando-se a distância de horas percorrida até Juerana – ponto de embarque mais
próximo da estação de ferro – é possível compreender também a ausência da ligação emotiva
______________
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entre os entrevistados e a própria estação de trem e os respectivos trabalhadores da linha
férrea, a exemplo dos maquinistas e bilheteiros.

Um dado relevante é que após a desativação da Estação de Ferro Bahia e Minas houve a
implantação da feira teixeirense.
Inicialmente foi instalada na Praça dos Leões, depois na Praça da Bíblia, na Praça Caravelas 60
e finalmente na localização atual nos fundos do Mercado Municipal de Teixeira de Freitas.
“Mudamos dali [Praça Caravelas] a pedido do Derba [Departamento de Infraestrutura da
Bahia] pro Antonio Carlos [Magalhães] vir pra aqui [...] Mudamos pra onde é hoje nos fundos
do mercado [...]”

61

recapitulou o senhor Godoaldo Amaral, topógrafo, profissional

responsável pela medição de grande área do povoado na época.

De acordo com o entrevistado, a visita do então governador Antonio Carlos Magalhães
aconteceu no dia 15 de maio de 1970. No histórico local, a data é conhecida como o dia em
que Teixeira de Freitas foi a sede do governo do Estado da Bahia. O que poderia simbolizar o
prenúncio da modernidade regional sacramentada com a vinda da rodovia BR-101 que seria
inaugurada três anos após a primeira visita governamental.

Para o senhor Godoaldo Amaral a visita aconteceu porque o governador sabia que a terra era
promissora. Talvez, além de Antonio Carlos Magalhães, outras pessoas vislumbrassem as
perspectivas do povoado, tanto que compraram as terras dos negros pioneiros no povoamento
de Teixeira de Freitas.

Assim, narrou o entrevistado, o governador retornou pela segunda vez ao povoado teixeirense
em 1973 (cf. figura 3), ano da inauguração da citada rodovia federal.

_______________
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FIGURA 3 – O governador Antonio Carlos Magalhães ao lado do prefeito de Alcobaça,
Wilson Brito (esq.) e do deputado estadual Henrique Brito (dir.), no povoado de Teixeira
de Freitas (1973). Autor: Raimundo B.Nunes. Fonte: Arquivo familiar de Ivone S. Barros.

Na foto, destaca-se Antonio Carlos Magalhães que ocupa o lugar mais alto em relação aos
demais políticos. O terceiro governador da Bahia, durante a Ditadura Militar, está posicionado
ao centro, tendo na altura acima da cabeça um arranjo de flores, com aparência de andor que,
provavelmente, ornamentava o fundo do veículo. Considerando-se a mobilização popular
explicita, quando crianças e adultos procuram manter-se próximos ao visitante, pode-se
associar o prestígio da solenidade ao de uma procissão local.

É importante esclarecer que Antonio Carlos Magalhães governou o Estado da Bahia durante
dois mandatos, respectivamente, no período de 15/03/1971 a 15/03/1975 e novamente de
15/03/1979 a 15/03/1983. Portanto, acredita-se que a primeira visita dele ao povoado de
Teixeira tenha ocorrido no ano de 1971.

“Antonio Carlos Magalhães já atendia aos pedidos feitos pelos prefeitos de Alcobaça, se
depois Teixeira [município emancipado] tivesse tido um administrador mais competente,
Teixeira seria outra coisa” 62, concluiu o senhor Godoaldo Amaral, referindo-se às visitas do
governador ao povoado.
_______________
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3. PARTEIRAS-BENZEDEIRAS E O ESFAQUEAMENTO DE TIRABANHA NA TRADIÇÃO TEIXEIRENSE
3.1 NAMOROS NOS EMBALOS DO ARRASTA-PÉ
Em virtude da predominância populacional na zona rural, no início da década de 1950,
enquanto se formava o povoado de Teixeira de Freitas, as festas aconteciam nas fazendas,
sítios ou roças. Na terra de chão batido, ao som da genuína sanfona, as pessoas divertiam-se
para valer, dançando forró, comendo, bebendo e namorando – alguns sob a vigilância dos pais
ou de acompanhantes recomendados por estes.

Matutos, caipiras, jecas, certamente, era com esses olhos que, em 1950, os 10
milhões de citadinos viam os outros 41 milhões de brasileiros que moravam nos
campo, nos vilarejos e nas cidadezinhas de menos de 20 mil habitantes. Olhos,
portanto, de gente moderna, “superior”, que enxerga gente atrasada, “inferior”. [...]
A vida social [no campo] girava em torno da família conjugal, dos parentes,
compadres e vizinhos. (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 574-576)

Distante do olhar critico destes citadinos, os chamados “caipiras” pareciam ignorar o
acelerado processo de modernidade que assolava o Brasil, levando os habitantes urbanos a
adotar um padrão de consumo idêntico ao das grandes potencias mundiais. Talvez, por isso ao
ouvir o relato dos entrevistados sobre os namoros e as festas rurais daquela época, tem-se a
impressão de se tratar de outro país.

As relações sociais, realmente, desenvolveram-se em torno dos familiares e agregados, porém,
constatou-se, por intermédio das entrevistas que esta rede de sociabilidade restrita fez bem aos
homens e mulheres do campo nos arredores do território teixeirense.

A senhora Valdeci Félix de Almeida, 77 anos, que o diga, pois, graças aos contatos familiares
confiáveis obtinha consentimento para passear. “A gente ia nas festas de Ponta Areia,
Barcelona, Juerana, Caravelas. Tinha um tal de Zé Bernardo, meu pai tinha confiança nele, e
ele levava [...] De lá, a gente ia com pessoa de confiança”

1

narrou, relembrando as viagens

na Estrada de Ferro Bahia e Minas mencionadas no capítulo anterior.

No dia da entrevista, a principio, ela se mostrou indisposta, sugerindo outro dia para o nosso
encontro. De repente, animou-se a falar, concedendo um depoimento surpreendente.
_______________
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Namoradeira, como ela própria se definiu, a senhora revelou que ficou noiva quatro vezes e
jamais se casou, amasiou-se por duas vezes e criou o único filho.

Quando chegava na festa e achava outro mais bonito, entregava a aliança e dizia que
não queria casar mais. Eu fui noiva do sobrinho de Manoel de Etelvina, o Albuqueti
era um bonitão, acho que ele foi pra São Paulo, não sei se já morreu. 2

Para ela não havia tempo ruim. Se fosse preciso caminhava até Juerana, ao lado das pessoas
daqui, enfrentava uma ladeira antes de pegar o trem para chegar a Helvécia, onde segundo ela,
só morava “colonheiro”. “Tinha uns cabo-verde de cabelo bom, tudo bem chegado! Menina,
aquilo era tempo bom! Eles falavam atrapalhado, eram descendentes de escravos, era onde
Manoel de Etelvina morava” 3, declarou, corroborando com a hipótese já citada de que o
pioneiro comerciante teria vindo da Colônia Leopoldina para Teixeira de Freitas.

Modesta, a senhora Valdeci Félix de Almeida, omitiu o título de “pé de valsa” conquistado
nas festas regionais, entre as quais a de São Bernardo. Entretanto, um dos entrevistados
comentou que ela, além de jeitosa, dançava muito bem! Por questão de discrição, manteve-se
a sua identidade em sigilo. O que de maneira alguma diminuiu a singeleza do galanteio
dirigido à senhora festeira.

Comparecer às festas acompanhados por responsáveis também fazia parte da vida social dos
rapazes que, devido aos namoros vigiados pelos pais, aguardavam ansiosos os bailes.

Namoro era com mesa de 2,5 metros e cada um do lado, lá na roça. [...] Aproveitava
quando era festa de São João, a gente saía daqui, papai entregava pro Tio Augusto,
outro responsável, no baile [a gente] aproveitava. [...] A gente dançava a noite toda,
já tinha sentido que ia se encontrar nestes bailes, era tudo na casa de parente, a não
ser da Fazenda Cascata, quando veio Quincas Neto. 4

Segundo o Jornal Alerta, ano XIII nº 880 A, edição documentário dos 23 anos de Teixeira de
Freitas, “A fazenda Cascata era o ponto de referência da Região, inclusive, aparecia no mapa
da Bahia. Pertencia ao coronel Quincas Neto, mais tarde foi vendida ao senhor Bernardino
Figueiredo, pai do vereador José Sérgio” (JORNAL ALERTA, [s.d.], p. 10) É importante
destacar que a fala do senhor Osair Nascimento, 74 anos, evidencia a rede de sociabilidade
_______________
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firmada sem distinção de cor

5

, uma vez que o fazendeiro citado era branco. Aliás, os

entrevistados foram unânimes em declarar que os laços de amizade, namoros e de parentesco
simbólicos, por exemplo, o compadrio, aconteceram normalmente entre negros e brancos.

No entanto, a senhora Nelzuíta Soares da Conceição, 61 anos, fez a seguinte ressalva: “Meu
avô é da minha cor e minha avó [Antônia Firmino Medeiros] era branca de olhos azuis e
cabelo corrido. [...] Minha irmã mais velha tem olhos verdes [...] Mas, tinha racismo, sim!” 6

Diante desta afirmação categórica, julga-se oportuno abordar o assunto. Segundo a
entrevistada houve um episódio no Comércio dos Pretos que comprovou a existência do
racismo no lugar. O seu pai, Alberto Osmindo Soares, estava em uma venda, cujo dono era
branco, quando “chegou uma pretinha, neguinha igual a mim, foi comprar um negócio, ele [o
dono] falou: ‘Êta, neguinha boa de ir pro meu fogão’! Painho, chegou a tremer!”

7

relatou

indignada.

O fato traz à tona a secular questão racial no Brasil que, desde a abolição da escravatura,
ocasiona discussões acaloradas, pois, persistem as desigualdades geradoras destas atitudes
racistas. Na década de 1970, a fundação do Movimento Negro Unificado (MNU) tornou-se
um marco na luta pela igualdade racial. Em 1995, movimentos sociais negros promoveram
intenso debate sobre a população negra brasileira. “Algumas universidades, entre elas, a USP,
produzem o documento Zumbi, tricentenário da Morte de Zumbi dos Palmares com
proposições sobre políticas anti-racistas, as chamadas ações afirmativas, com ênfase na
educação”. (DIAS, 2005, p. 54)

Decorridos oito anos, a Presidência da República criou a Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), no dia 21 de março de 2003, data da comemoração
do Dia Internacional Contra a Discriminação Racial. Porém, há aqueles que são contra as
ações afirmativas destinadas aos afro-brasileiros. Estes contrários à ideia alegam que “a
‘racialização’ da questão social levaria a uma divisão da sociedade brasileira, na qual a regra
geral de convivência teria sido, ao longo da História, a concórdia, a tolerância, a paz e a
harmonia entre todos”. (LOPES, 2008, p. 129)
_______________
5

A palavra cor foi mantida em respeito às falas dos entrevistados que a usam nas respectivas narrativas.
Entrevista concedida à autora pela sra. Nelzuíta Soares da Conceição em 28 nov. 2009.
7
Entrevista concedida à autora pela sra. Nelzuíta Soares da Conceição em 28 nov. 2009.
6

69

Mediante a narração da senhora Nelzuíta Soares da Conceição questiona-se até que ponto é
autentica a referida harmonia. Entretanto, para alguns, a própria história de vida retrata a
harmoniosa convivência citada por Lopes. O que demonstra o aspecto contraditório da
história. É o caso do senhor Isael de Freitas Correia, 93 anos, que em 1952, casou-se na igreja
e no civil com Maria de Lourdes Cajueiro Correia, uma moça branca, descendente de italianos
(cf. figura 4). O casal teve 10 filhos – um deles foi batizado pelo senhor Manoel Cardoso
Neto, o popular Nelito. “Ele aparecendo, até hoje, ainda é meu compadre”

8

disse o

entrevistado, reiterando o laço de amizade com o fazendeiro branco vindo do município de
Itapetinga-BA na década de 1960.

FIGURA 4 – Casamento religioso do senhor Isael e a senhora Maria de
Lourdes no distrito de Juerana, em 1952. Autoria: desconhecida.
Fonte: Arquivo familiar de Isael de Freitas Correia.

Retornando à vida social dos pioneiros moradores da zona rural – área circunvizinha ao
povoado de Teixeira de Freitas em formação – outro aspecto relevante, além dos namoros e
dos laços de amizade interraciais, era a fartura de comida nas festas. Um dado significativo
para se desconstruir do imaginário popular a figura do nordestino associada à miséria.

Meu pai era uma pessoa muito católica, ele fazia festa todo ano, então, era três dias
de festa 19, 20 e 21. [...] Era festa do dia de São Sebastião, continua até hoje, meu
pai morreu, mas meu irmão tomou conta. Hoje, meu irmão só faz assim, dá comida e
de noite faz a festa de dança, no outro dia termina tudo! É no mês de janeiro. [...]
Tinha forró com sanfona [...] tinha triângulo também [...] Ah, nas festas [a gente]

______________
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namorava escondido! Era ao ar livre, chão batido, na época do meu pai era assim
[...] Mas, hoje, não, meu irmão fez uma área muito grande, tudo no cimento, já é
outro estilo. Meu pai que bancava a festa e hoje meu irmão banca a festa também
[...] Juntava a vizinhança, todo mundo, cada um ia fazendo uma coisa, tinha aquelas
cozinheiras que cozinhavam, fazia muita comida, nossa! Meu pai matava vaca pra
fazer comida, era arroz, feijão, carne, macarrão e farinha. [...] Bebidas tinha muito,
era vinho, cachaça e refrigerante, já tinha refrigerante. Ah, meu Deus e o povo
cansava o que, mia fia? Era três dias de festa sem parar, era noite e dia! Só parava,
tomava banho, caia na folia de novo, o povo ficava ali mesmo comendo e bebendo. 9

No relato de Maria Decília Romualdo, 64 anos, comparando o São Sebastião de ontem e de
hoje se percebe mudanças na festividade, sintetizadas nas suas palavras “já é outro estilo”.
Porém, a tradição vem sendo mantida pelo seu irmão, na propriedade da família, a Fazenda
Itanhém, onde na igreja local há décadas são rezadas as missas no dia 20 de janeiro, data
oficial do santo festejado. Eis um espaço religioso oriundo dos arranjos de sociabilidade
firmado entre os pioneiros habitantes. “O padre ia celebrava a missa na capela, almoçava e
voltava, ia embora, e a festa continuava só terminava no dia 21”

10

ressaltou a entrevistada,

descrevendo o ritual.

Na véspera do dia do santo, dia 19, os participantes da festa apanhavam o pau, ou seja, a
madeira que serviria de mastro para suspender a bandeira de São Sebastião. “Ia aquela
multidão, ia sanfona, caixa batendo, a gente pegava a madeira e guardava em casa. No dia
seguinte, de manhã cedo, as mocinhas pegava flor e enfeitava a madeira”

11

detalhou a

senhora, lembrando que, uma vez colocada a bandeira, o mastro era arribado e permanecia lá.
A substituição do mastro aconteceria só no próximo ano, ocasião em que se repetiria a folia.

Assim, conforme escreveu Reis (1991, p. 60) “não há dúvidas sobre o compromisso dos
baianos com o catolicismo, não o de Roma certamente, mas aquele de feitio mágico,
impregnado de paganismo e sensualismo, adotado pelo povo e membros da elite”. Tanto que
as comemorações de São João, São Pedro e São Benedito também foram relembradas de
maneira empolgante pelos entrevistados – a maioria saudosa do lado profano das festividades.

Somente um dos entrevistados nesta pesquisa declarou-se não católico, o senhor Onofre José
de Oliveira, 69 anos. “Atualmente, não sigo religião, eu sigo Jesus, minha família falava que
era católica, congrego na Igreja Cristã do Brasil. Nós fomos batizados na católica, ía na igreja
______________
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da Nova América. [...] As duas [irmãs] são católicas, são muito apegadas a esta coisa [...].12
Ele autorizou que fosse fotografado o quadro dos seus pais ao qual se referia (cf. figura 5),
pendurado na sala da casa das irmãs Maria Aurora de Oliveira e Maria Bernarda de Oliveira
que moram na mesma propriedade.

FIGURA 5 – O senhor Júlio José, a esposa senhora Otávia Margarida
e Manoel José (centro), filho do casal. Fotografia: Trabalho de campo.

Já a senhora Nelzuíta Soares Correia que retornou ao catolicismo, mantém o quadro dos pais
na parede da sala. “Fui crente dois anos e dois meses e voltei pra católica” 13 afirmou.
Além desta foto (cf. figura 6) também estar na sala de visitas, tem o mesmo estilo da foto dos

pais do senhor Onofre José de Oliveira, indicando que ambas, provavelmente, foram
produzidas quando a moda era a fotografia retocada a óleo.

O nome da técnica que fez bastante sucesso da década de 1920 até 1960 é fotopintura.
Tratava-se de uma foto em preto e branco ampliada que era retocada com tinta especial à base
de óleo, podendo-se modificar a aparência das pessoas, desde a aplicação de maquiagem até a
inclusão de acessórios e/ou figurinos. Portanto, talvez, o baton, os ternos, os vestidos e o colar
exibidos nos quadros existissem apenas na mente do inventivo fotopintor. (VALE, [s.d.])
_______________
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FIGURA 6 – A senhora Maria da Glória e o esposo Alberto.
Fotografia: Trabalho de campo.

3.2 PRINCIPAL PROJETO DE VIDA FAMILIAR: CASAR E BATIZAR OS FILHOS
NA IGREJA

Enquanto na vida escrava, segundo Albuquerque e Fraga Filho (2006) grande parte das
famílias [escravas] formou-se sem o consentimento da Igreja para a maioria dos negros
pioneiros no povoamento de Teixeira de Freitas a benção matrimonial era imprescindível.

O principal motivo dos africanos escravizados no Brasil abrirem mão do casamento na
religião católica referia-se ao fato de considerarem o preço caro. Além disso, a cerimônia não
garantia que a família permaneceria junta, podendo os pais ou filhos ser vendidos
separadamente, conforme os interesses do senhor. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO,
2006) Ao que tudo indica, na década de 1950, os casais desta região não tiveram empecilho
financeiro, pois, casaram-se nas capelas existentes nas fazendas. “A gente casou na Capela
São Benedito lá na Fazenda Nova América, veio o Frei Simão, não pagava nada, não [...] Os
batizados não pagava, nada [...]”

14

relembrou a senhora Dôrelli Conceição Correia, 75 anos,

que se casou em 14 de janeiro de 1956 com Benedito Dias Cidade. O irmão Osair
Nascimento, 74 anos, no ano anterior, havia casado no mesmo local, com Valdelice Cordeiro
Correia. 15
_______________
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No caso do senhor Isael de Freitas Correia, 93 anos, que se casou com Maria de Lourdes
Cajueiro Correia, em 1952, no distrito de Juerana, município de Caravelas, tornou-se inviável
a verificação da gratuidade do casamento, porque ele não se recordou disso. No entanto,
“confirmou-se o seu casamento no civil, nessa localidade, dois meses depois do religioso”.

16

Destaca-se que o casamento civil sempre foi cobrado, sendo realizado nos cartórios, naquela
ocasião, inexistentes no povoado teixeirense.

É importante salientar que no decorrer desta pesquisa, constatou-se duas exceções no que diz
respeito a casamento. Na década de 1960, as senhoras Maria Decília Romualdo, 64 anos, e
Francisca Deolinda Gomes, 66 anos, casaram-se primeiro no civil e somente anos depois que
houve os respectivos casamentos no religioso. Por coincidência, ambos realizados na Igreja
Nossa Senhora da Aparecida no bairro de Vila Vargas.

A cerimônia de casamento da senhora Maria Decília Romualdo com Gonçalo Romualdo
aconteceu de maneira inusitada.

Eu casei primeiro no civil, meu casamento era pra acontecer aqui em Teixeira de
Freitas, só que a pessoa que fazia o casamento na época, no dia do casamento, ela
não se apareceu em Teixeira de Freitas, era a Dona Carlita. O cartório dela era aqui
em Teixeira de Freitas, ela só vinha, assim, pra fazer casamento, ela morava e mora
até hoje em Juerana [...] Só que no dia meu casamento, ela não veio aqui, nós teve
que ir em Juerana, fui de carro [...] Já tinha carro aqui na cidade, meu marido
trabalhava no Derba 17, ai arrumou um carro do Derba pra levar nós até lá Juerana
pra casar. 18

A cerimônia ocorreu no ano de 1969, quando se percebe as mudanças locais, a começar pela
abertura do cartório, apesar da ineficiência. O emprego do marido da entrevistada no Derba
sinaliza que este pode ter sido o atrativo para que o casal optasse por morar na cidade, onde
naquele período, no Brasil, a modernidade era pulsante. (MELLO; NOVAIS, 1998) Tanto que
os noivos foram de carro até o cartório de Juerana para oficializar a união. Também não se
pode descartar, a possibilidade da priorização do casamento no civil ser decorrente desta
modernidade. Porém, algumas tradições permaneceram. “Eu casei de vestido de noiva no
civil. Anos depois, no casamento religioso casei na Igreja Nossa Senhora da Aparecida de
roupa comum” 19 comentou, lamentando não ter nenhuma foto das cerimônias.
_______________
16

Entrevista concedida à autora pelo sr. Domingos Cajueiro Correia em 30 jan. 2010.
Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia instalado em Teixeira de Freitas no ano de 1964.
18
Entrevista concedida à autora pelo sra. Maria Decília Romualdo em 27 nov. 2009.
19
Entrevista concedida à autora pelo sra. Maria Decília Romualdo em 27 nov. 2009.
17

74

Segundo a senhora Maria Decília Romualdo o casamento religioso foi gratuito. Entretanto,
quando a senhora Francisca Deolindo Gomes casou-se com Benedito João Gomes, por volta
de 1986, na mesma Igreja Nossa Senhora da Aparecida situada no bairro Vila Vargas, houve
cobrança da cerimônia. Seria este mais um traço da modernidade?

“Eu casei pra batizar os filhos, porque antigamente casado, era casado no civil,
depois veio a lei de casar no padre, ai eu casei [...] Minha filha era grande, tinha uns
oito anos, batizou grande [...] Pagava! Tanto no casamento do civil como no do
padre, só não lembro quanto [...] Batismo? Era tudo pago, não tinha nada de graça
[...] Não era muito caro, não, porque os pobres, os fracos, estavam casando [...] Pra
escolher o padrinho, [ele] tinha que ter a fé da gente, da igreja católica. Por que,
como é que a gente pega um filho da gente, não conhece a pessoa e vai dá pra
batizar? 20

Ao ouvir a explicação da entrevistada sobre por que resolveu se casar na igreja, depois de 21
anos de casada no civil, entendeu-se o significado do apadrinhamento para os católicos e,
consequentemente, a importância do batismo – independente do pagamento exigido. A
senhora Francisca Deolindo Gomes prosseguiu com a sua narrativa.

Os meus [filhos], dei tudo pra parente batizar [...] A pessoa que vai fazer um
batismo tem a responsabilidade do afilhado, que se não tiver a responsabilidade do
afilhado, não pode batizar [...] Os parentes já eram tudo conhecido, tudo de casa. 21

A responsabilidade do padrinho para com o afilhado, conforme declarou a entrevistada, está
enraizada neste parentesco simbólico ou não, desde o período da escravidão. Diante da
constante ameaça de separação da família, os escravos batizavam os filhos na igreja, tendo,
principalmente, o padrinho “a obrigação de dar assistência ao afilhado, ajuda espiritual e
material. Se fosse livre e de alguma posse, [...] tinha obrigação moral de pagar pela alforria do
afilhado”. (ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 100) É possível que por conta disso,
o apadrinhamento de escravo pelo próprio senhor acontecia, somente, no caso de haver a
predisposição de libertá-lo. Nas palavras da senhora Francisca Deolinda Gomes ficou
explícito que para ela, os parentes consangüíneos, desde que católicos, eram as pessoas ideais
para apadrinhar os seus filhos. Embora, sabe-se que o apadrinhamento criou vínculos de
parentesco simbólico, ou seja, extraconsanguíneo, que sobreviveram ao tempo. Por exemplo,
como foi citado antriormente, a consideração até hoje do senhor Isael de Freitas Correia pelo
seu compadre Manoel Cardoso Neto, o popular Nelito, que batizou um de seus filhos.
_______________
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A predominância da religião católica em Teixeira de Freitas tornou-se explicita no decorrer
desta pesquisa. Pensou-se que, sendo os entrevistados negros, pudesse haver entre eles algum
praticante de religião originária da África. Entretanto, nenhum dos entrevistados, ao serem
indagados sobre qual era a sua religião, manifestou-se dizendo serem adeptos de cultos afros.
Em virtude do Comércio dos Pretos – denominação popular – ter surgido no centro, na década
de 1950, próximo à atual Praça dos Leões, buscou-se conhecer o histórico da Capela São
Pedro situada neste lugar. Para se dimensionar a relevância da igreja, o respectivo santo é o
padroeiro do município.

Conhecer a pessoa do senhor Godoaldo Amaral, 74 anos, foi primordial. Nascido na sede do
município de Alcobaça, ele se mudou para o povoado de Teixeira de Freitas em 1957, ano em
que, segundo a sua fala, compraram a imagem de São Pedro. O entrevistado que trabalhava na
coleta de impostos, participou da “vaquinha” para a referida aquisição.

Cheguei lá no comércio do seu Joel, tinha um rapaz, “me ajuda aqui, me compra esta
santa, a Nossa Senhora das Graças”, eu comprei a santa por 60 cruzeiros, paguei [...]
Seu Joel, olha a santa aqui, pra batizar a igreja [...] Ai, a igreja era onde foi o correio,
aqui [Praça dos Leões], precisava botar a porta, eu ajudei, era pequeninha [...] A
missa, a primeira missa, ia ser dia 29 de junho, isso era dia 10 de junho, o rapaz
disse, então “compra o São Pedro aqui é 180 cruzeiros” [...] Não, que é isso?
Compramos a imagem de São Pedro por 120 cruzeiros, eu dei 10, um deu 5, o seu
Joel Antunes completou. 22

No dia do citado santo padroeiro, 29 de junho, ano de 1957, o Frei Olavo celebrou a primeira
missa e o primeiro casamento nesta igreja, “casando Bernardo, conhecido por Dai, com a filha
de Luizão”

23

assegurou o entrevistado. Ele lembrou que, na segunda missa celebrada na

Capela São Pedro, em 29 de junho de 1958, realizaram-se cinco casamentos – ao contrário do
divulgado na história de Teixeira de Freitas escrita até agora.

Casaram-se na data Aurelino José de Oliveira com Izaura Matias de Jesus, filha de
Antônio Coqueiro; Osmino Jose de Oliveira casou com filha da senhora Dendêm;
Guilherme de Fidelcino Viana com a outra filha da senhora Dendêm; Deli
(construtor) com Janete, filha de Jonga de Dona Tranquilina; Cafuringa com Nilda,
filha de Jonga de Dona Tranquilina. 24

O senhor Godoaldo Amaral, detalhista, chamou a atenção para o fato de haver entre os
_______________
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noivos, duas irmãs, as filhas de Jonga de Dona Tranquilina que se casaram, respectivamente,
com dois irmãos, Deli (construtor) e Cafuringa. Além disso, as filhas da senhora Dendêm
casaram-se uma com Guilherme de Fidelcina Viana e, a outra com Osmino José de Oliveira,
que é irmão de Aurelino José de Oliveira. Considerando-se o registro de relatos entre os
entrevistados desta pesquisa, afirmando que se casaram mediante a aprovação do pai, sendo a
data determinado por ele, pode-se cogitar que o “casamento coletivo de irmãos” na década de
50 tenha sido resultado de arranjos familiares.

Com relação às divergências na história do município escrita até agora, o senhor Godoaldo
Amaral revelou-se, particularmente, magoado a respeito do assunto, explicando o motivo. Ele
disse que um proprietário de jornal teixeirense, solicitou-lhe que grifasse em uma publicação,
os dados incorretos do histórico da cidade. O que ele fez de maneira detalhada.

“Você, veio buscar? Ele me fez de idiota!”

25

,

declarou magoado, mostrando o periódico

repleto de correções à caneta, guardando-o depois cuidadosamente. Um verdadeiro tesouro
para nós historiadores, no entanto, ao menos naquele momento, concluiu-se que o
recomendável era deixá-lo intacto na gaveta do entrevistado.

3.3 PARTEIRAS-BENZEDEIRAS NO PREPARO DO “PIRÃO DE PARIDA”

A mulher continuava, antes de tudo, ventre gerador de uma penca de filhos: alguns
morriam, mas os muitos que “vingavam” ajudariam na lavoura. [...] Os pais podiam
controlar os filhos apenas com os olhos. [...] E os ensinavam a manejar a enxada, a
foice, o machado, a cavadeira, o arado, a lavrar a terra, colher, cuidar dos animais; as
meninas, também a costurar e a cozinhar. [...] A mulher [tornava-se adulta] pelo
casamento, entre os treze e vinte anos. (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 576)

As mulheres negras pioneiras no povoamento de Teixeira de Freitas, moradoras da zona rural,
que foram entrevistadas nesta pesquisa casaram-se em média com 22 anos completos, idade
superior ao estimado para a década de 50, no texto citado Capitalismo tardio e sociabilidade
moderna. Embora, os autores afirmem que, na época, a maioria da população brasileira do
campo, vivia na miséria ou extrema pobreza, é preciso destacar que esta não era a realidade
do extremo sul da Bahia. (MELLO; NOVAIS, 1998) A descrição de uma das festas locais, no
capítulo anterior, demonstrou que o estilo de vida das pessoas nas redondezas do povoado,
_______________
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estava longe daquele estereótipo do nordestino miserável sobrevivendo no sertão atingido
pelas secas. No entanto, o papel da mulher, salvo raras exceções, continuava sendo casar, ter
muitos filhos e assumir o posto de dona de casa conforme a citação anterior. A obediência ao
pai era transferida ao marido após o casamento.

Nelzuíta Conceição Correia casou-se aos 21 anos e teve 10 filhos. Conforme mencionado
anteriormente, a adolescente ganhou do pai uma máquina de costura comprada nas Lojas
Mesbla situada no Rio de Janeiro. Parou de fazer o curso de Corte e Costura (cf, figura 7)
porque estava na hora de casar. “Já estava noiva três anos. [...] O noivo disse que se não
casasse, logo, ia embora. [...] Meu pai mandou, eu parar [curso de Corte e Costura], marcou a
data do casamento pro ano seguinte” 26, contou a entrevistada que, até hoje, costura na antiga
máquina, aperfeiçoando o que teve oportunidade de aprender.

FIGURA 7 – A senhora Nelzuíta (ponta direita) com a turma do curso de
Corte e Costura, 1968. Autoria: desconhecida. Fonte: cedida por Daniel Rocha.

Uma vez casada, já que a maioria das mulheres não trabalhava fora, as atividades femininas
dependiam da residência localizar-se no campo ou na cidade. Assim, elas conciliavam o
trabalho na roça com os afazeres domésticos – estes os únicos, quando o casal morava na zona
urbana. Com pouco tempo de casadas iniciavam a criação dos filhos, normalmente, vários e
gerados de forma consecutiva, ou seja, tendo pouca diferença de idade.
__________
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A esperada fertilidade, porém, só era bem-vinda após o matrimônio. “A mulher casava, em
geral, virgem. A ruptura dessa regra obrigava ao casamento” (MELLO; NOVAIS, 1998, p.
577) Segundo a senhora Nelzuíta Conceição Correia as moças que “passavam dos limites, o
pai obrigava a casar na marra, pegava os dois e casava do jeito que tivesse, tinha de casar na
marra”. 27

Caso não houvesse casamento, o que aconteceria com a moça? Quem se manifestou em
responder foi o senhor Benedito Libâneo da Conceição, 64 anos, esposo da senhora Nelzuíta
Conceição Correia. “[O pai] mandava embora. [A moça] não juntava mais com as irmã, nem
em festa, não ia mais. Já hoje, ninguém sabe mais quem é moça, quem é mulher, sabe nada” 28
declarou, fazendo alusão ao comportamento atual da mulher.

Na seqüência, ao ser questionado, o próprio entrevistado confirmou a existência do “brega”
em Teixeira de Freitas na década de 1960. “Lá onde era, mas era pequeninho! É no mesmo
lugar que era hoje!”. 29 Constatou-se que a zona de meretrício permanece na área central. Há a
possibilidade de alguma moça expulsa de casa, na época descrita pelo casal de entrevistados,
ter encontrado abrigo neste lugar. Segundo Novais e Mello (1998, p. 577) na impossibilidade
da realização do casamento forçado, “a honra da família restaurava-se pela expulsão da filha,
muitas se tornando prostitutas na cidade”.

A importância moral de se casar virgem, no período de 1950 até o final da década 1960, ficou
explícita nas entrevistas das mulheres negras pioneiras no povoamento de Teixeira de Freitas.
Ao ponto de uma delas, espontaneamente, fazer as contas de que havia engravidado no
segundo mês de casada, daí o nascimento do primeiro filho antes de completar um ano de
casamento. Os cálculos apresentados pela entrevistada foram minuciosos, a atitude pareceu
uma tentativa de afastar qualquer indagação sobre a sua virgindade pré-nupcial.

Na vida das mulheres casadas, prontas para a maternidade – de acordo com os padrões morais
adotados –, quem exercia papel de destaque eram as parteiras, na maioria das vezes, também
benzedeiras.
_______________
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A convivência entre estas mulheres começava simultânea à gravidez, porque havia já naquela
época o que na atualidade chama-se de pré-natal, ou seja, o preparo da futura mãe para o parto
normal feito em casa.

O pré-natal da gente, você sabe como era? Eu mesmo, se ficava grávida, no mês de
janeiro, dando três meses, em abril, tomava purgante [...] Quando chegava os três
meses, era purgante [...] Três meses, quando chegava julho, outro purgante, era o
pré-natal [...] Era pra limpar a criança, dizia ela [a parteira]. Era de três em três
meses, o purgante [...] Era assim, a minha avó, comigo. Agora aquelas parturientes
dela, que seguia o ritmo dela, ela ia atrás, dava três meses, “bora tomar o purgante!”
Jesus Cristo! Até hoje, eu não posso ver aquilo! 30

O simples ato de lembrar do medicamento caseiro parece causar mal estar à senhora Dôrelli
Conceição Correia que seguia à risca o tratamento preparado por Ana Macídia Dias,
conhecida como Ana de Torquato – uma das primeiras parteiras do povoado. A entrevistada
chamava-a de avó, porque se tratava, realmente, da avó paterna do seu marido, Benedito Dias
Cidade.

Conforme a senhora Dôrelli Conceição Correia dá a receita do purgante torna-se
compreensível a repulsa que ela demonstra ao relembrar o gosto.

Era feito com óleo de rícino, óleo de amêndoa e azeite doce misturados com chá de
hortelã miúda, puejo, alevante, canela em pó e salsa, tudo folha de horta, tenho aqui
[...] Misturava tudo no copo, tomava o copo quentinho de uma vez só, botando a
chave da porta na mão pra trancar o vômito [...] Ave Maria! Oh, Jesus! Aí,,
embocava o copo no canto do fogão de lenha, quando fazia efeito bastante,
levantava o copo. Era um dia, só indo no banheiro. 31

Quando cita o cultivo domiciliar das folhas utilizadas nos chá, a entrevistada relata uma
prática comum das populações da zona rural, que desprovidas de médicos ou farmácias
curavam as doenças por intermédio da medicina popular, preparando receitas caseiras à base
de folhas e raízes. (MELLO; NOVAIS, 1998) Faz-se oportuno destacar as crendices daquela
época, como por exemplo, segurar a chave da porta para impedir o vômito.

Acreditava-se tanto na força deste objeto que, segundo a senhora Dôrelli Conceição Correia,
no período de dentição, a criança não podia brincar com chave, porque senão “trancava o
______________
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nascimentos dos dentes, custava a nascer”. 32 Embocar o copo visando intensificar o efeito do
purgante também denota uma crendice usada para garantir a eficácia do remédio durante 24
horas.

Considerando-se que as instalações dos banheiros na zona rural eram precárias, resumindo-se
às “casinhas no fundo do quintal” sem vaso sanitário, calcula-se o desconforto das grávidas
nas datas trimensais do pré-natal. Na fase pós-parto, decorridos oito dias, a mãe tomava a
quarta e última dose para limpar o organismo. “Neste dia o bebê também tomava o chá de
puejo com uma colherinha de óleo de amêndoa, porque quando nasce ele tem uma diarréia
preta, o purgante limpava por dentro”. 33
O parto normal acontecia em casa. A mãe ficava de repouso absoluto assistida pela parteira,
cujos cuidados voltavam-se, exclusivamente, para o bebê no seu sétimo dia de vida, quando
ele permanecia resguardado no quarto, o dia inteiro. A data exigia o máximo de cuidado, pois,
caso contrário ele poderia pegar o perigoso Mal de Sete Dias. Quais as causas desta terrível
doença? A maioria das entrevistadas não soube responder. Porém, a senhora Dôrelli
Conceição Correia explicou que “se a criança pegar, morre numa idade de sete”, ela afirmou
ter conhecido um rapaz de 17 anos, em Juerana, que morreu magrinho do Mal de Sete Dias. 34
Percebe-se na fala da entrevistada a inabalável relação de confiança estabelecido entre ela e a
senhora Ana de Torquato. Tanto que afirmou, além do resguardo do sétimo dia, se “a avó
desconfiava que o bebê tivesse pegado a doença, ela fazia simpatias e benzia pra curar”.

35

Chama-se a atenção para o parentesco indireto dela com a avó, o que pode ter fortalecido o
relacionamento parturiente e parteira.

Esta análise foi corroborada com a declaração da entrevistada de que “pra ela, a avó fazia o
enxoval completo do bebê, as outras grávidas tinham que encomendar”.

36

Um dado curioso,

contou a senhora Dôrelli Conceição Correia, a roupa usada pelo bebê no resguardo do sétimo
dia era feita na cor vermelha, ela não soube dizer o motivo. A avó parteira-benzedeira morreu
_______________
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com mais de 100 anos, disse a entrevistada que, por sua vez, não aprendeu a benzer e nem
fazer simpatia. 37
Embora não se tenha feito leituras especificas sobre as matrizes da religiosidade africana no
Brasil, acredita-se que na narrativa da entrevistada há indícios desta herança religiosa.
Segundo Priore (2000, p. 01) “Também na senzala, algumas delas [mulheres africanas],
graças aos inúmeros conhecimentos transmitidos oralmente – o chamado ‘saber fazer’ –,
tornavam-se parteiras, benzedeiras e temidas feiticeiras”. Além disso, com relação à medicina
popular ministrada por intermédio dos chás e garrafadas, ressalta-se que os conhecedores dos
preparos faziam “amplos rituais e associações complexas, também imbricados com a
religiosidade e a maneira de se conceber as correspondências do mundo”. (WISSENBACH,
1998, p. 72) Ou seja, não bastava conhecer o poder de cura das plantas, a eficácia dos
remédios dependia também de determinados procedimentos adquiridos pelos ensinamentos.

A senhora Maria Decília Romualdo foi aprendiz no ofício de parteira-benzedeira.

Eu sabia fazer isso, benzer, é benzimento. Eu sabia rezar, fia, até isso eu esqueci [...]
Depois de casada, aprendi isso com minha comadre, Vitória, a parteira. Ela benzia a
mulher, a barriga da mulher, benzia a criança quando nascia. Ela que me ensinou, só
que esqueci tudo [...] Dizem, o povo mais velho, que a gente benze porque é pra
evitar o Mal de Sete Dias [...] Quando a criança fazia sete dias de nascida, no sétimo
dia de vida, não tomava banho, nem saia fora [do quarto] e tinha que ficar com a luz
acesa também, tudo isso, fia, existia! Hoje, que não tem mais isso, mas antigamente
era assim [...] Fia, esta doença era o “této” 38 que dava no umbigo da criança e
infeccionava, por isso, que eu quando cuidava de criança, as minhas mão era muito
bem esterilizada, lavava muito com sabão, depois álcool, tinha aquela Alfazema
[seiva], usava tudo isso nas mão pra depois, então, eu cuidar da criança. [...] O Mal
de Sete Dias era sujeira, [as pessoas] sabia disso, né? Mas, não era todo mundo que
tinha este cuidado. 39

É importante destacar dois momentos desta narrativa da senhora Maria Decília Romualdo
que, depois de se casar no ano de 1969, trabalhou como assistente da parteira chamada
Vitória. Conforme citado no capítulo anterior, a entrevistada disse que a parteira formada teria
vindo de São Paulo. No relato citado, declarou que aprendeu o “benzimento” com a referida
profissional. O que denota o costume de benzer as crianças também no meio urbano, ou seja,
não se tratava de crença estritamente rural. Acredita-se que, além disso, a entrevistada tenha
sido instruída pela parteira sobre a higiene das mãos, pois, a “sujeira” causava o Mal de Sete
______________
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Dias. Mesmo assim, com as mãos devidamente limpas, elas mantiveram o hábito de benzer os
bebês recém-nascidos. Talvez, esta prática evidencie que a crendice se sobrepunha à ciência
ou ao menos fossem concomitantes – uma contradição do país, que acreditava viver o auge da
modernidade. (MELLO; NOVAIS, 1998)

Após o nascimento do bebê havia a comemoração. A senhora Maria Decília Romualdo perdeu
a conta de quantas vezes preparou o “Pirão de Parida” que, antigamente, fazia-se de galinha
caipira. Ela explicou, ao engravidar a mulher já cuidava logo de criar os frangos.

“A parida comia o pirão durante 30 dias, era assim, um mês comendo galinha. O pirão pra
todo mundo comer era no dia seguinte, um dia depois da criança nascer [...] Vinha homens e
mulheres pra comer neste dia”.

40

Para brindar o nascimento, a bebida servida, concluiu a

entrevistada, chamava Temperada, cachaça temperada com arruda, alevante, hortelã e outras
folhas da horta.

Em 1972 foi inaugurado o Hospital Sobrasa – o primeiro do povoado –, porém, o costume de
ter os filhos em casa permaneceu, pelo menos, entre algumas mulheres. A senhora Nelzuíta
Correia Conceição teve quatro filhos nascidos em Teixeira de Freitas no período de 1972 a
1980, todos nasceram na casa dela de parto normal com parteiras – quem fez o seu primeiro
parto, “foi a minha tia Maria Osmino Soares, vizinha de fazenda” 41, relembrou.

Também havia o caso das mulheres que não desejavam engravidar. Um dos métodos
contraceptivo usado era o coito interrompido. Já para o efeito abortivo, elas recorriam aos
chás que aprendiam, secretamente, a preparar. Utilizava-se a canha, a losminha, as frutinhas
da São Caetano, a janaúba e a bucha paulista, entre outras. Ao que tudo indica, o assunto
continua tendo caráter secreto, pois, nenhuma entrevistada detalhou o preparo dos referidos
chás. Assim, como não foi encontrado ninguém que afirmasse ter feito uso de algum deles.
Faz-se importante ressaltar, que as africanas escravizadas no Brasil, conheciam ervas e outros
meios de controlar a natalidade, assim detinham o poder de decidir quanto ao número de
filhos. (REIS, 2003)
_______________
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3.4 QUAL A VERDADEIRA IDENTIDADE DE “TIRA-BANHA”?

Na década de 50, concomitante à exploração da madeira na região, iniciou-se a formação do
Comércio dos Pretos, localidade pertencente ao município de Alcobaça. O comerciante
Manoel de Etelvina foi o pioneiro, em seguida, os irmãos Aurelino José de Oliveira e Osmino
José de Oliveira instalaram os seus respectivos comércios – todos negros, daí a denominação
popular. Aos poucos, outros comerciantes foram chegando, mudando o ritmo do lugar e o
cotidiano das pessoas.

A primeira pessoa a morar em Teixeira de Freitas, abrir uma vendinha, um
botequinho de cachaçinhas, essas coisas, foi o meu tio, que foi o Manoel de
Etelvina, o Tira-Banha [...] Só tinha ele, depois veio meu pai, depois Aurelino e
Osmino [...] Eles foi que começou a cidade. Olha, meu pai fez a casa “batida de
tapia”, assim, de barro, você sabe, né? E, nós continuô lá na roça. É só pra quando a
gente vinha [...] O comércio foi crescendo, então, a gente sempre vinha passar o
final de semana aqui, entendeu? 42

Segundo a entrevistada o seu pai, Alcebidio Levino Laudino, não se interessava pelo ramo de
comércio, construiu a “casinha” ao lado do cunhado, Manoel de Etelvina, somente para o
pouso da família que, durante a sua juventude, viveu das roças que possuíam, sendo uma na
Fazenda Itanhém e outra nas terras de propriedade deles localizadas, onde fica atualmente o
Mercado Municipal.

Para o senhor Onofre José de Oliveira, em especial, o crescimento do Comércio dos Pretos
refletiu diretamente no seu cotidiano, pois, a partir do momento que os seus irmãos Aurelino
José de Oliveira e Osmino José de Oliveira decidiram ser comerciantes, mudaram-se da
Fazenda Santa Maria, propriedade da família. É provável que na ocasião, a partida dos irmãos
tenha alterado na roça a rotina de trabalho – este, normalmente, dividido entre todos os
familiares.

Durante a entrevista, conforme citado no capítulo anterior, apesar de deixar transparecer o
inconformismo diante da escolha dos irmãos, ele, de maneira alguma, queixou-se de excesso
de trabalho, pelo contrário gosta e orgulha-se do que faz. O senhor Onofre José de Oliveira
que considera Manoel de Etelvina o fundador do lugar, testemunhou o desenvolvimento do
Comércio dos Pretos, lá da roça, onde nasceu, vive e trabalha até hoje.
_______________
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Depois [dos meus irmãos] veio o Néo, açougueiro, depois Joel [delegado] com
comércio, depois Tinor [...] As primeiras pessoas que foram chegando aqui [...] Era
aladinho, não tinha luz, coloca bojão aqui embaixo uma peça de vidro, com
queronese, não existia gás [...] Ai já acabou que o comércio mudou, não precisava
mais ir mais pra Cascata [...] Foi chegando muita gente, quando era dia de domingo
era um movimento muito bonito. 43

Há possibilidades da “mudança do comércio” implicar na variedade de produtos, entre os
quais, o querosene, porque, uma vez que as viagens periódicas para fazer compras na venda
da Fazenda Cascata foram supridas, entende-se que no local deveriam ser comercializados os
artigos de primeira necessidade. Conforme o Jornal Alerta, ano XIII nº 880 A, edição
documentários dos 23 anos de Teixeira de Freitas “a luz elétrica chegou em 1975” no
povoado. (JORNAL ALERTA, [s.d.], p. 15)

Embora a inexistência de datas precisas, acredita-se que tanto a senhora Maria Decília
Romualdo quanto o senhor Onofre José de Oliveira referiam-se ao mesmo período, assim a
“casinha” construída no centro seria para a família aproveitar o dominical “movimento muito
bonito” apreciado também pelo irmão dos dois comerciantes.

Com o decorrer dos anos, é provável que o promissor Comércio dos Pretos tenha atraído
outras pessoas. “João Palmeira Guerra que muita gente esquece! A primeira casa que vendeu
tecido foi dele, a primeira casa de telha de barro, a primeira casa de assoalho, tudo dele”44
destacou o senhor Godoaldo Amaral, falando do diversificado comércio na década de 1950.
Em pleno crescimento, um episódio marcou a história do Comércio dos Pretos. “Primeiro o
nome deste lugar chamava ‘Ramâ’ 45, depois ‘Entroncamento’, depois ‘Tira-Banha’ por causa
do acidente com meu tio, depois que veio Teixeira de Freitas”

46

,

declarou a sobrinha de

Manoel de Etelvina.

De acordo com a entrevistada, o acidente foi “uma facada que deram [no abdômen] do meu
Tio Manoel de Etelvina, ele era muito gordo, aí a banha saiu pra fora [...] É por isso que
colocaram o nome do ‘Ramâ’ de ‘Tira-Banha’. Ele sobreviveu anos depois da facada”. 47
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Faz-se importante recapitular que, na introdução desta pesquisa mencionou-se o caso,
destacando a senhora Maria Decília Romualdo, a “sobrinha do lendário Tira-Banha”. Além
disso, citou-se o depoimento de Pedro Guerra Filho – subprefeito do município de Alcobaça
na época – publicado no Jornal Alerta, ano XIII nº 880 A, edição documentários dos 23 anos
de Teixeira de Freitas, quando ele diz que a denominação popular mudou no dia em que
Manoel de Etelvina levou uma facada

“[...] Manoel de Etelvina gostava de bagunça, não sei por que foi isso, não [...] Ele que ficou
com a banha de fora [...] Eu não me ‘alembro’ mais, não [...]” 48, afirmou o senhor Onofre
José de Oliveira, contrariado por não “alembrar” o dia do ocorrido. O temperamento de
Manoel de Etelvina também ficou evidente na entrevista do senhor Osair Nascimento, que
atuou como suplente de delegado e relatou o seguinte: “Quando começou as brigas de Manoel
de Etelvina no Comercinho eu ia a cavalo pra resolver os problemas.” 49

Dias depois, outro entrevistado contou, novamente, o fato. “Isso aí foi o pessoal mais
exagerado, aí deu a facada em Manoel de Etelvina. [...] Eles ‘tavam’ tomando umas pinga, ele
vendia cachaça [...] Ai, se desentenderam [...] Depois, vi ele [Manoel de Etelvina], sarou,
pronto [...]”

50

disse Isael de Freitas Correia, indicando o irmão Walfrido de Freitas Correia

para fornecer mais detalhes do caso.

Parecia indiscutível a história da facada que feriu Manoel de Etelvina, mudando a
denominação local para Tira-Banha. O episódio estava gravado, eternamente, na lembrança
dos moradores mais antigos do povoado. Entretanto, ao contrário do que “parecia” nem tudo
se encaixava com perfeição.

Havia duas entrevistas realizadas há alguns dias que se tornaram intrigantes, a ponto de
causarem-me certo desconforto.

Era como se houvesse uma paisagem harmoniosa, excetuando-se aquelas duas narrativas que
destoavam do panorama. Enquanto aguardava o dia das próximas entrevistas, tive o privilégio
de ler algo que me despertou para o risco da limitação de se buscar a história perfeita.
______________
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Há obras que nos mostram a sala de visitas da História, com os retratos emoldurados
na parede, os móveis de estilo e um belo arranjo para ser visto. Mas, há pesquisas
que vão aos fundos das casas, às cozinhas e oficinas, que esgaravatam os terrenos
baldios onde se lançam detritos, àqueles lugares onde se movem as figuras menores
e furtivas. [...] Refazer a sua história não requer uma competência abstrata para lidar
com o passado, mas, uma evocação semelhante à evocação religiosa, ou melhor,
uma invocação. Enquanto se realizavam atos dignos de figurar na lembrança dos
pósteros, esses que nós invocamos curvaram as suas costas para os resíduos de
outras vidas: tiraram o pó, varreram, lavaram copos, esvaziaram cinzeiros,
sacudiram migalhas, refizeram as camas, serviram a mesa. (BOSI, 1995, p. 7-8)

Ao ler o prefácio assinado por Ecléa Bosi do livro intitulado Quotidiano e poder em São
Paulo no século XIX de autoria de Maria Odila Leite da Silva Dias, ampliou-se o meu campo
de possibilidades que, por algum motivo, havia se restringido.

Dali por diante, retomei as entrevistas despreocupada se as peças encaixariam ou não, como
em um quebra-cabeça moldado previamente. Apenas, procurei ouvir a história contada pelos
entrevistados, atenta às especificidades, analisando cada momento. As descobertas foram
incríveis, pois, novamente, por intermédio da História Oral houve indícios de outras histórias.

Antes, porém, faz-se necessário registrar as duas entrevistas, até então, intrigantes. Uma delas
era do esposo da senhora Nelzuíta Correia Soares. “Tira-Banha foi o cunhado de Joel que
furaram e tiraram a banha pra fora [...] Anísio que deu a facada, morava na fazendinha do meu
pai, ele fugiu [...] Foi no dia de festa de São Sebastião [...]”

51

narrou o senhor Benedito

Libâneo da Conceição, lembrando que o citado Joel foi o primeiro delegado do povoado, pelo
menos que ele se lembrasse. Quando a esposa disse que “a facada tinha matado o homem” 52 ,
ele de imediato a corrigiu. “Não, quem furaram e mataram foi outro, foi depois, um preto,
filho de Ana Torquato”

53

, retornando ao assunto de Tira-Banha, ele atribuiu a facada à

bebedeira.

Realmente, a senhora Dôrelli Conceição Correia ao ser entrevistada relatou que a sua avó
parteira-benzedeira, a senhora Ana de Torquato “tinha um filho de criação que mataram, o
primeiro crime de morte [local]. A gente já tinha voltado pra fazenda” 54 , declarou, sendo que
ela e o marido, o senhor Benedito Dias Cidade, voltaram a morar na Fazenda Conceição no
ano de 1961. Neste depoimento vivenciou-se uma situação ímpar nesta pesquisa.
___________
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Primeiro, a entrevistada afirmou desconhecer o caso de Tira-Banha, apesar de casar em 1956,
indo morar no centro do povoado, permanecendo lá por quatro anos. Segundo, ela somente
mencionou o “crime de morte” depois que já havia encerrado a gravação da entrevista. A
minha leitura foi de que a perda do filho adotivo deve ter sido por demais dolorosa para a
senhora Ana de Torquato, consequentemente, doloroso também para a senhora Dôrelli
Conceição Correia, em função da relação afetiva delas. Daí, o relato breve sem registro
gravado em tom de desabafo. Por isso, não se questionou mais nada a respeito.

Após entrevistar o senhor Benedito Libâneo da Conceição, a segunda entrevista que me
intrigou sobre a facada de Tira-Banha foi a da senhora Valdeci Félix Almeida, ambas
realizadas na mesma data.

Não sei por que ele levou a facada [...] Foi um conhecido dele [de Manoel de
Etelvina] era um fortão, irmão de Maria das Graças, que era casada com Tuca, que
mataram aqui [...] Naquela bebedeira, ficou aquela banha toda pra fora [...] Aí
colocaram o nome de Tira-Banha [...] Era um fortão, um morenão [...] Aí nós fomos
lá, tava caído no meio da rua, era vizinho nosso [...] Fui ver, tava lá caído [...] Não
morreu da facada, nunca pegaram quem deu a facada. 55

Foi assim que, num único dia, ouvi duas versões da facada distintas das demais registradas até
aquele momento. Assim continuava a dúvida, qual a verdadeira identidade de Tira-Banha?
Desta maneira, fui ao encontro do senhor Walfrido de Freitas Correia, o irmão do senhor Isael
de Freitas Correia que havia sugerido a entrevista para obtenção de detalhes da facada que,
segundo ele, Manoel de Etelvina, o Tira-Banha havia levado. Felizmente, inspirada pelas
palavras de Éclea Bosi, fui sem pretensões de obter relato de histórias perfeitas. O que foi
positivo, pois, ouvi uma terceira versão, indicando outra vítima.

Teve uma festa e aí o chefe de polícia, o delegado [Joel], mandou desarmar o povo,
acho que foi a primeira furada [...] Era pro povo não dançar armado, o companheiro
dele [delegado] foi passar a mão na cintura do povo pra revistar [...] O homem ficou
já com a mão no cabo da faca, quando [o companheiro do delegado] botou a mão
nele, ele cortou [...] Era Festa de São João, eu não tava lá [...] Manoel de Etelvina?
Me parece que ele nunca foi ofendido [ferido], trabalhou um bocado de tempo aqui,
praticamente, foi o pioneiro [...] Não lembro que ele fosse machucado por ninguém
[...] A gente conhecia ele [o agressor], era um preto chamado Anísio, ele correu [...]
Ah, ele já tinha aprontado lá na roça, na Igrejinha, na beira do rio [...] Lá o cara
moendo cana, aí formaram uma encrenca, ele foi com o facão na mão do
companheiro, cortou! Era irmão ou tio de João de Angélica. Aí correu pro Espírito
Santo, depois veio, meteu a faca no outro. Joel não conseguiu por a mão nele [...] Aí
ficou Tira-Banha. [A vítima] não era bem empregado, era capanga de Joel. 56

_______________
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Após concluir o minucioso relato, o senhor Walfrido de Freitas Correia disse que esta vítima
não era o irmão de Maria das Graças, apontado pela senhora Valdeci Félix Almeida como
sendo quem levou a facada. “Não, este [esfaqueamento] já é outro delito. Agora, a festa de
São João do caso de Tira-Banha foi na pensão de Aurelino, tinha festa todo sábado, Aurelino
tocava sanfona [...] As festas eram em sociedade [todos contribuíam]”

57

relembrou o

entrevistado, evidenciando outra mudança no cotidiano da vida de negros pioneiros no
povoamento do lugar. Pois, no início do capítulo, a senhora Maria Decília Romualdo
descreveu a Festa de São Sebastião realizada na fazenda da família com fartura, patrocinada
pelo pai. É possível que as festas no esquema de sociedade com a divisão das despesas,
narradas pelo senhor Walfrido de Freitas Correia, acontecessem em um período que já
houvesse mais pessoas vindas de fora. Assim, apesar da integração, talvez o povoado
começasse a perder aquele estilo rural descrito, anteriormente, pelo senhor Osair Nascimento.
“A produção da fazenda não vendia, todo mundo tinha. [...] O compadre matava um porco,
dava um quarto, quando o daqui matava fazia o mesmo [...]” 58, descreveu, lembrando-se da
juventude. A mudança na região seria reflexo da modernidade que assolava o país?

Os trinta anos que vão de 1950 a 1980 – anos de transformações assombrosas, que,
pela rapidez e profundidade, dificilmente encontram paralelo neste século – não
poderiam deixar de aparecer aos seus protagonistas senão sob uma forma: a de uma
sociedade em movimento. Movimento de homens e de mulheres que se deslocam de
uma região a outra do território nacional, de trem, pelas novas estradas de rodagem,
de ônibus ou amontoados em caminhões paus-de arara. (MELLO; NOVAIS, 1998,
p. 584-585)

Sabe-se que na década de 1960, devido ao potencial econômico, o extremo sul baiano atraiu
migrantes, principalmente, do estado do Espírito Santo, que mais tarde investiram no setor das
serrarias. (JORNAL ALERTA, [s.d.]) E quando teria ocorrido a facada de Tira-Banha, antes
ou depois deste incremento da migração? Mesmo havendo inúmeras versões para o caso,
persistia a lacuna da periodização, para que se pudesse contextualizar o episódio.

Até que se realizou a entrevista com o senhor Godoaldo Amaral – aquele tipo de pessoa que
mantém no escritório, a lista cronológica dos respectivos prefeitos do município. Obviamente,
ele disse qual foi a data da facada. Com relação à vítima? Pode-se dizer que se registrou uma
quarta versão.
______________
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O entrevistado incisivo, assim como quando falou da origem de “colonheiro” de Manoel de
Etelvina ou sobre a compra da imagem de São Pedro, declarou, a facada aconteceu no dia 29
de junho de 1957 – dia da primeira missa e do primeiro casamento celebrado na capela local
pelo Frei Olavo. “Casaram-se Bernardo, conhecido por Dai, com a filha de Luizão” 59, fez
questão de frisar o entrevistado.

Neste dia 29 de junho, na festa lá na venda de Joel Antunes, um rapaz levou uma
facada, era empregado dele [de Joel]. Iam matar Manoel de Etelvina, só acertaram o
seu braço [o de Manoel de Etelvina] O rapaz tava lá trabalhando [...] Não, o rapaz
nem era tão gordo [...] É que nesta região [abdômen] tem gordura [...] Chegou,
puxou, saiu aquela tripa, aquela gordura [do rapaz]. Ai, botaram o nome de TiraBanha. 60

Ao ser questionado por que as pessoas dizem que a vítima da facada no abdômen foi Manoel
de Etelvina, o entrevistado, apressou-se em garantir que ele, ao menos, nunca disse isso.
Imediatamente a situação fez ecoar as palavras de Ecléa Bosi sobre aqueles se curvaram, com
os quais cruzamos cotidianamente, porém, nem sempre os notamos, porque estão varrendo,
lavando, limpando ou servindo. Na análise das inúmeras versões percebeu-se que, mesmo
quando se descartou a pessoa de Manoel de Etelvina como vítima, ninguém foi capaz de dizer
qual seria o nome correto da vítima esfaqueada.

Há a possibilidade de que o nome do pioneiro comerciante tenha sido o enfatizado,
justamente, pela sua condição social, que naquele momento estava acima de um simples
empregado de venda. É provável que lhe creditassem a facada, porque senão, qual seria o
impacto de se contar uma história, cujo protagonista fosse totalmente desconhecido?

O pioneiro comerciante ocupou/ocupa um papel de destaque na memória do surgimento do
povoado de Teixeira de Freitas. Entretanto, deve ficar claro que está longe de ser considerado
um herói. “Herói que se preze tem de ter, de algum modo, a cara da nação. Tem de responder
a alguma necessidade ou aspiração coletiva, refletir algum tipo de personalidade ou de
comportamento que corresponda a um modelo coletivamente valorizado [...]”. (CARVALHO,
1990, p. 57) Ao que parece, o perfil de Manoel de Etelvina, não correspondia a estas
características descritas por Carvalho.
______________
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E o que dizer da forma como alguns entrevistados descreveram o temperamento de Manoel de
Etelvina? Uma das análises possíveis para esta descrição, talvez, fosse a existência em
Teixeira de Freitas dos chamados “recolhedores de tradições”. Segundo Manuel Querino
(1946 – p. 224-25 apud FRAGA FILHO, 2006, p. 338-339) tratava-se de pessoas idosas que
conheciam os fatos envolvendo a sociedade local. Registravam os ocorridos tanto da vida
pública quanto da privada, mapeando os quarteirões. Em caso de confrontos entre famílias,
era só descobrir as fraquezas do oponente no caderno de registros da área. “Entre as questões
embaraçosas que podiam atingir a reputação de um dos contendores estava o passado de
escravidão”. (QUERINO, 1946 – p. 224-25 apud FRAGA FILHO, 2006, p. 338-339) Vale
lembrar que Manoel de Etelvina e família eram de áreas consideradas remanescentes de
quilombos, portanto, descendentes de escravos.
3.5 TEIXEIRA DE FREITAS NA DÉCADA DE 1960

Quando Dôrelli Conceição Correia casou-se com Benedito Dias Cidade, no ano de 1956,
mudou-se da Fazenda Conceição para o atual centro, o lugar chamava-se Comércio dos
Pretos. Conforme relatado anteriormente, a entrevistada não se lembrou do caso do TiraBanha que, segundo o senhor Godoaldo Amaral, ocorreu em 1957, dando à localidade a
denominação popular homônima. Entretanto, faz-se importante esclarecer que neste ano foi
fundado, oficialmente, o povoado de Teixeira de Freitas, de acordo com o ofício nº 91 da
Prefeitura Municipal de Alcobaça, data de 14 de fevereiro de 1957.

O casal morou na área urbana de Teixeira de Freitas até 1961, ocupando uma casa separada
no quintal da avó parteira-benzedeira, Ana Marcília Dias, a conhecida Ana Torquato,
proprietária de grande cisterna que “ela abria e fornecia água pra todo mundo [...] Era os potes
[...] Abastecia aquele centro todinho, o pessoal do comercinho todinho ia pegar água lá, os
que chegava e não tinha ainda poço deles” 61, relembrou a entrevista.“[Em Teixeira de Freitas]
a luz elétrica chegou em 1975, quando foi instalado o abastecimento de água”. (JORNAL
ALERTA, [s.d.], p. 15)

Dôrelli Conceição Correia, ao lado do marido e dos dois filhos, voltou a residir na Fazenda
Conceição a convite do pai, Servídio Nascimento. O marido Benedito Dias Cidade,
_____________
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carpinteiro e serrador, praticamente, já passava a semana na fazenda, serrando madeira para
fazer móveis ou vender sob encomenda, “nunca trabalhou pra serraria” 62 disse ela. Viúva há
dois anos, ficou espantada ao saber que desconhecia o serrotão (cf. figura 8), assim fez
questão de mostrar-me a ferramenta de trabalho dele guardada até hoje. Questionada se lhe
agradou voltar à fazenda, manifestou-se com alegria.

Misericórdia! Eu já estava pedindo a Deus, que o papai falasse [...] O trabalho dele
[marido] era mais por aqui e toda a vida ele gostou de trabalhar em roça, então [...]
Na volta plantamos feijão, milho pra nós, a gente vendia também, lá no “centro” já
era comércio, o povo encomendava [...] Não, não tinha feira, não [...] Esta casa é
mais nova, primeiro moramos no barraquinho, é nessa casa que moramos aqui. 63

Na fala da senhora Dôrelli Conceição Correia percebeu-se o valor da terra na vida destas
pessoas nascidas e criadas no ambiente rural, reiterando a fala da senhora Nelzuíta Soares da
Conceição que “na volta a roça fez falta [...]”

64

referindo-se ao retorno da família de Goiás

para Teixeira de Freitas, em 1978. As duas famílias, apesar dos trajetos distintos, integraram a
sociedade em movimento vigente no Brasil de 1950 a 1980. (MELLO; NOVAIS, 1998)

FIGURA 8 – O serrotão utilizado para corte de árvore na década de
1960. Fotografia: Trabalho de campo.
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Provavelmente, foi nesta movimentação que, a partir da década de 1960, chegaram os
migrantes capixabas. “A princípio, a exploração comercial pelos capixabas ficou restrita às
serrarias. [...] A partir dos anos 60, com o grande comércio de madeira de lei, o povoado se
desenvolveu bastante, o que proporcionou, assim, a imigração de comerciantes, agricultores e
pecuaristas de outras regiões”. (JORNAL ALERTA, [s.d.], p. 06) Deve-se ressaltar que, de
acordo com esta pesquisa, tem-se evidenciado a participação das famílias de negros na
formação socioeconômica e cultural do até então, povoado, de Teixeira de Freitas.
Constatando-se que a atuação destas famílias, principalmente, na zona rural funcionou como
base de sustentação primordial ao crescimento do Comércio dos Pretos, consequentemente,
atraindo o fluxo migratório. “A perspectiva de bons negócios atraiu muitos capixabas [...]”.
(JORNAL ALERTA, [s.d.], p. 06)

Para o senhor Onofre José de Oliveira a instalação das serrarias modificou o sistema de
trabalho. “Antes da serraria, fazia as coisas de madeira roliça, serrava com serrotão [...].
Mudou, sim, porque tudo começa a trabalhar, teve que mudar [...]. Não precisou mais serrar a
madeira com serrotão”

65

.

Mediante a declaração do entrevistado, inferiu-se que a

industrialização no corte da madeira prejudicou o senhor Benedito Dias Cidade, posto que
este a cortava de forma artesanal para atender à sua modesta clientela. A inovação,
provavelmente, alterou a rotina de encomendas do carpinteiro e serrador, marido da senhora
Dôrelli Conceição Correia. O que pode até ter refletido na renda do casal.

É notório que Teixeira de Freitas despontava como sendo promissor. Pois, no ano de 1961,
mudou-se para o povoado, Manoel Cardoso Neto, chamado de Nelito, vindo do município de
Vitória da Conquista-BA. Ele se tornou compadre do senhor Isael de Freitas Correia, ao
batizar um dos seus filhos. Antes, porém, logo ao chegar, adquiriu terras, objetivando
construir a cidade de Teixeira de Freitas no estilo planejado. A este respeito o senhor Isael de
Freitas Correia relembrou: “Vendi três alqueirão pra ele por 10 mil cruzeiro [...]. A cidade ia
do batalhão, passava no Ipiranga, ia até o Rondelli [...]. Ele levou o projeto pra Lomanto
Júnior, ele não aceitou, porque o terreno era pequeno” 66.

Por conta disso, o planejamento nunca saiu do papel. Com relação à citação de Antônio
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Lomanto Júnior, ele governou o Estado da Bahia de 1963 a 1967, portanto, a apresentação e
reprovação do projeto devem ter ocorrido neste período.

Em outro momento da história de Teixeira de Freitas, o senhor Godoaldo Amaral recordou-se
da presença de Manoel Cardoso Neto. Para construir o Ginásio Cruzeiro do Sul, o
entrevistado arrecadou contribuições junto à comunidade. “Eu nunca me esqueço, compadre
Nelito preencheu um cheque de 7 mil cruzeiros e deu, toma lá! Era Ginásio Cruzeiro do Sul,
depois mudou pra Rômulo Galvão, estadualizou a escola” 67, concluiu, lembrando-se de outro
fato envolvendo o compadre. “Lomanto ganhou em 1962 [as eleições], ele [Nelito]
acompanhou Lomanto, então, Lomanto criou aqui a residência do Derba, 68” 69 que permanece
em funcionamento. Segundo o entrevistado, o compadre dispunha de prestigio político, Nelito
é irmão de Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais.

No que diz respeito à educação, percebeu-se o incremento deste setor no povoado. O senhor
Osair Nascimento divulgou a estatística das escolas locais.

Na época de 60, em 1969, tinha até estatística, isso eu que fazia. O Educandário
Castro Alves que era de Dona Maria já tinha aqui em Teixeira, tinha 86 alunos. Na
Rua Nova, era ali aquele pedacinho que era o valão, no Brega, onde foi o primeiro
cemitério. Aquele pedacinho chamava Rua Nova tinha uma escola [sala de aula]
com 65 alunos. Já existia o Bráulio Nascimento com 57 alunos. Na época de 69, a
Escola Batista, já tinha a Igreja Primeira, tinha 69 alunos. 70

Além disso, a própria construção do ginásio, depois transformado no Centro Educacional
Professor Rômulo Galvão (Ceprog), demonstrou a mobilização popular no sentido de garantir
o ensino dos filhos. O senhor Isael de Freitas Correia estava entre os colaboradores,
orgulhoso, falou satisfeito que todos os 10 filhos formaram-se no Colegial (cf. figura 9). “Eh,
fazer o segundo grau estava formado, ele [o pai] mesmo fala, ‘formou’!” 71, complementou o
seu filho, o senhor Domingos Cajueiro Correia, 55 anos.
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FIGURA 9 – O senhor Domingos Cajueiro Correia (ponta direita) na formatura
do segundo grau da primeira turma do Ceprog, em 1976. Autoria: desconhecida.
Fonte: Arquivo familiar de Isael de Freitas Correia.

Desde a iniciativa do senhor Servídio do Nascimento improvisando uma sala de aula em casa,
na Fazenda Conceição, onde a filha Dôrelli Conceição Correia lecionou, depois de estudar em
Juerana, distrito do município de Caravelas, observou-se a relevância da educação para a
família. Daí pode-se supor que o seu irmão, o senhor Isael de Freitas Correia, também
considerou importante o estudo dos filhos, proporcionando-lhes a conclusão do segundo grau,
o equivalente, hoje, ao ensino médio. Talvez, ele os tenha preparado, em razão das
necessidades experienciadas para sobreviverem no mundo capitalista responsável pela
concorrência individual – marca registrada da industrialização e urbanização criadas no
período de 1950 a 1960 – outro traço da modernidade brasileira que se fazia sentir no
cotidiano da comunidade teixeirense. (MELLO; NOVAIS, 1998)

Uma vez que houve a reprovação do projeto da cidade planejada, é possível pensar que a
expansão de Teixeira de Freitas tenha ocorrido de maneira desordenada. Na fala do senhor
Osair Nascimento, uma informação relacionada ao assunto, destacou-se entre os dados
estatísticos escolares. Trata-se de que na região do Brega – meretrício – existiu o primeiro
cemitério do povoado. O pitoresco não está na localização e, sim, na verificação de que o
conhecido “campo-santo” desapareceu. Simplesmente, foi extinto na década de 1960. Desde
então, construíram-se casas na área incorporada à zona urbana do município.
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Segundo o senhor Walfrido de Freitas Correia, o antigo cemitério ficava na Rua Afonso Pena
esquina com a Rua Mauá, centro de Teixeira de Freitas. Apesar de não se recordar,
exatamente, quando iniciou a ocupação do lugar, declarou que “foi desmanchando [o
cemitério], criando aquelas casinhas de madeira [...]. Eu me alembro que um tio meu foi
enterrado lá, ninguém importava, reclamava assim, mas [...]”

72

, disse o entrevistado,

justificando que o povo até se indignou, porém, acabou ficando calado.

O esposo da senhora Nelzuita Soares da Conceição, o senhor Benedito Libâneo da Conceição
teve os avôs Daniel Santos e Maria Vitalina enterrados neste cemitério desaparecido.

O cemitério da praça da Rinha [Cemitério São Pedro] não sei, acho que começou
mais ou menos em 70 [...] Lá no Brega [cemitério], meus avôs foram enterrado lá, as
covas ficaram lá mesmo [...] Não transportaram os mortos, ninguém falou nada, o
povo era tudo tapado! [...] Antes era enterrado na Sergipina à beira do rio, quem vai
pro lado de Alcobaça [...] O cemitério velho [Serginina] está lá, antes de existir
Teixeira. 73

Este cemitério na Sergipina localiza-se na área rural, pertencente ao município de Alcobaça,
relembrou o senhor Onofre José de Oliveira. Questionado sobre o cemitério localizado no
Brega, disse que “naquele tempo não tinha negócio de comprar terra no cemitério, foi feito
cemitério lá, enterrava e pronto [...]. Aí, mudou, foi lá pra baixo [Praça da Rinha], as pessoas
fizeram casa em cima [Cemitério do Brega], as pessoas não reclamaram.” 74
A inusitada extinção do primeiro cemitério urbano, de Teixeira de Freitas, contradiz o
costume mantido pelos africanos escravizados no Brasil, de que o enterro digno garantiria a
salvação eterna (REIS, 1997). Pois, qual seria o sentido de ser enterrado dignamente para
depois ter a cova encoberta por construções? Julga-se importante a análise de que o
desaparecimento do cemitério localizado no Brega ocorreu, certamente, no período de
intensificação das migrações, motivo pelo qual o povoado expandiu-se. O que torna possível
pensar que pessoas de fora construíram e ocuparam as “casas de madeira” no local, afinal,
eram desprovidas de laços afetivos com os mortos ali enterrados. Assim apagaram da história
um lugar de memória.
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Ao passo que os pioneiros no povoamento de Teixeira de Freitas, entre eles, as famílias de
negros, preservaram as sepulturas dos seus mortos no cemitério rural [Sergipina] que existe
até hoje, conforme declarou o senhor Benedito Libâneo da Conceição. Estes, ao contrário dos
migrantes, em respeito aos seus mortos que, jamais, desejam esquecer, mantiveram o lugar
para se lembrar sempre deles.

Além disso, com relação à morte, havia a preocupação de rezar no leito do moribundo. De
acordo com a senhora Dôrelli Conceição Correia, quando dava tempo chamava-se uma pessoa
mais velha que fosse da família para rezar o “Trído [Tríduo] dos Moribundos” 75. Também era
parente que fazia a reza na família da senhora Maria Decília Romualdo, sempre que possível,
“antes e depois da morte, rezava o Pai Nosso, a Ave Maria e a Santa Maria”. 76
Pode-se inferir que este espaço de morte foi atropelado pela expansão territorial, sendo
ignorado o significado do cemitério para aqueles que residiam há anos no povoado e região.
Destaca-se que nos documentos escritos aos quais se teve acesso não existe referência alguma
ao cemitério localizado no Brega, é como se o lugar não coubesse na ideia de modernidade
que estava chegando a Teixeira de Freitas.

Acredita-se que entre os entrevistados, a senhora Maria Decília Romualdo seja quem
testemunhou mais de perto este crescimento e expansão urbana de Teixeira de Freitas. Ela se
casou com Gonçalo Romualdo, em 1969, mudando-se da Fazenda Itanhém para a Vila
Vargas, área urbana do povoado.

O marido conforme mencionado no capítulo anterior, trabalhava no Derba, por isso,
conseguiu o carro emprestado do órgão para se casar no cartório de Juerana, distrito do
município de Caravelas, devido à ausência do responsável do cartório de Teixeira de Freitas.

Depois de casada, inicialmente, a entrevistada cuidava da casa, sem trabalhar fora. A
diversidade do comércio teixeirense atendia às necessidades da família.

Já tinha tudo, assim como comida, tecido, a Casa Leuza vendia, tinha poucas lojas
assim de tecido. Agora aquele negócio de comestível tinha o armazém aqui da firma
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[Derba], que a gente comprava, tinha de tudo de alimento, que você precisava [...]
Quem não era funcionário da firma comprava nos botecos, que já tinha tudo. [...] A
gente ia de pé, fazia a compra, deixava lá, o carro [do armazém do Derba] entregava.
[...] O seu Aurelino, o seu Osmino ainda tinha [o comercinho], depois eles saíram do
local que eles tinha, passou pro “mercadão” [Mercado Municipal], quando abriu,
logo, né? [...] Não é como é hoje, não. Ai cada um foi fazendo a sua barraquinha de
“mercadão”, não era como é hoje. [...] Chegando os “chegantes” [migrantes], mas os
velhos continuô! [...] Botequinho cheio de poeira, vendia cachaça, açúcar, café, as
coisas mais [básicas]. 77

Vale recapitular que a Estação de Ferro Bahia e Minas havia sido desativada há três anos,
contribuindo assim para os bons negócios no Comércio dos Pretos, conforme o analisado no
segundo capítulo desta monografia. A criação do Derba propiciou a nova modalidade de
negociação típica do capitalismo, sendo exclusiva aos funcionários que, podiam desfrutar da
variedade de produtos e, do conforto da entrega a domicilio. Entretanto, observa-se que os
pioneiros comerciantes negros resistiram à vinda dos “chegantes”, mesmo que em
descompasso se comparados ao acelerado ritmo de diversificação do comércio. Eles
continuaram vendendo os produtos básicos, ou seja, o essencial. Os produtos supérfluos e/ou
modismos eram adquiridos nos estabelecimentos comerciais oriundos da modernidade. Com
relação à mudança destes pioneiros comerciantes negros para as barraquinhas do “mercadão”
é provável que seja o momento da implantação da feira existente até hoje na área externa do
Mercado Municipal, que segundo o senhor Godoaldo Amaral aconteceu entre 1966 e 1970. 78
Enquanto o marido viajava a trabalho durante a semana inteira, a senhora Maria Decília
Romualdo permanecia sozinha. Para afugentar a solidão, ela chamava para dormir na sua
casa, as amigas casadas, que vivenciavam situação semelhante.

Não tinha energia, a gente iluminava com luz de candieiro, entendeu? Meu marido
saía na segunda-feira e só voltava no sábado, ficava eu e Deus! Não tinha filho,
ainda. [...] As casas próximas era tudo de funcionário do Derba também, quando
chegava a noite elas vinham pra minha casa, a gente dormia lá, de dia cada uma
fazia o seu serviço na sua casa, todas recentes de casada. Era muito bom! A gente
ouvia rádio de pilha, só ouvia música, tinha um tal de Zé Béttio 79, você conhece?
Tinha as músicas de Roberto Carlos que eu gostava muito de ouvir! 80

A entrevistada relembrou as “fofocas” entre amigas e a audição do rádio de pilha na maior
animação. Na seqüência notou-se que se tratava das suas únicas opções de lazer. Já que nos
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finais de semana, ela permanecia em casa, enquanto o marido saía. “Os que bebiam, saía pra
os botequinhos, ia beber. [Eles] ia sozinho [...] E de vez quando, tinha forró lá no final do
mundo, os homens ia sozinho. Meu marido mesmo, não me levava e nem leva até hoje!” 81,
queixou-se, dizendo que nunca teve vida social ao lado do marido. No entanto, embora tenha
afirmado não ter liberdade naquela época, paradoxalmente ela conseguiu a proeza de trabalhar
fora depois de casada.

Segundo a entrevistada não gostava de ficar parada em casa. Porém, logo, que casou teve os
dois primeiros filhos, por isso somente depois disso que resolveu trabalhar fora.“Arrumei uma
pessoa pra tomar conta deles [crianças] e fui trabalhar na firma [Flonibra] de eucalipo”.

82

Diante da atitude incomum contextualizada no povoado de Teixeira de Freitas tornou-se
inevitável a pergunta sobre a reação do marido.

Ele não aceitou, eu saia pra trabalhar às 4 horas da manhã, lá na Flonibra que é a
Bahia Sul, hoje. Quando ele estava em casa, eu falava assim, estou saindo, até logo,
[ele] nem me respondia. Eu dizia, você não responde, mas Deus me responde!
Voltava pra casa às 17 horas. Eu trabalhava no campo, plantando muda de eucalipo
[eucalipto] no saquinho [...] Quando a gente começou era no sol, depois fizeram o
viveiro pra gente encher a sacolinha, depois tinha que ir plantar lá no sol, abaixada!
Isso foi, eu tinha 32 anos. 83

O plantio do eucalipto no extremo sul acentuou-se nas últimas décadas, sendo polêmica a
discussão da relação custo/beneficio, se considerado a geração de empregos, o
comprometimento do solo e os impactos sociais (GOMES, 2009). Aliás, o questionamento
vem de longa data. Pois, na década de 1940, moradores do interior paulista não consideravam
eucalipto árvore e, sim, “tão somente eucalipto, corpo estranho ao resto do mato”.
(WISSEMBACH, 1998, p. 73) De acordo com Batista (2010) na década de 1970, na região do
extremo sul baiano, populações nativas sofriam violência e ameaças se denunciassem ou se
recusassem a deixar as suas terras em prol do benefício de estranhos. Segundo a autora “foi
neste contexto de grilagens de terra e impunidades que há mais de 30 anos, empresas de
extração madeireira prosperaram em seus negócios regionais, a exemplo das empresas
Flonibra, Brasil Holanda Indústria S.A (Bralanda) e Vale do Rio Doce (Plantar)”. (BATISTA,
2010, p. 7)
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A senhora Maria Decília Romualdo começou a trabalhar na Flonibra no ano de 1977

84

,

provavelmente, desconhecendo o avanço da eucaliptocultura e toda a problemática deste na
região, para ela era só mais um trabalho. Após dois anos trabalhando fora de casa, aos 34
anos, engravidou do terceiro filho. Sinal de que o emprego, apesar da reprovação do marido,
não abalou o relacionamento do casal. Tanto que após este último filho, a entrevistada
continuou trabalhando por muito tempo. Naquela ocasião, em plena década de 1970,
finalmente, a modernidade brasileira acompanhada dos problemas que lhe são peculiares,
havia se instaurado no povoado de Teixeira de Freitas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciar esta pesquisa buscava-se estudar a participação de negros na formação
socioeconômica e cultural do município de Teixeira de Freitas. No decorrer da mesma por
intermédio das mais diversas histórias, ampliou-se o campo de possibilidades, principalmente,
para futuras pesquisas relacionadas ao tema.

Desde o início, assumi o desafio de pesquisar e elaborar um texto que não se limitasse a ser
mera descrição de costumes. O embasamento teórico serviu para nortear a definição e o
encaminhamento das entrevistas, pois, se optou pela metodologia da História Oral. E aqui,
abro espaço para tecer comentários alusivos à experiência em campo. Ouvir o depoimento das
pessoas é algo bem mais complexo do que pode parecer. A começar pelo tempo que,
cronometrado no relógio, obedece a ritmo diferente, daquele vivenciado em frente ao
entrevistado. Só quem já aguardou a resposta por um segundo que pareceu eterno, pode
entender a complexidade de se saber ouvir.

Acredito que as surpresas ficaram por conta das pessoas que, aos poucos, sentiram-se mais à
vontade, dando licença para que se conhecesse a sua privacidade e da respectiva família.
Admito ter pensado que enfrentaria obstáculos em função do foco da pesquisa estar na vida
privada. No entanto, ocorreu tudo de maneira tranquila, até que “essa tranquilidade fosse
interrompida mediante a constatação de relatos instigantes observados no entrelaçamento de
informações”. Além da participação nas entrevistas, houve a colaboração dos entrevistados no
empréstimo de fotos.

O estudo da vida familiar escrava africana foi primordial para a elaboração desta monografia.
A constituição da família, além de projeto de vida, tornou-se forte elemento de resistência dos
africanos escravizados na América Portuguesa. Por intermédio desta estrutura familiar que
eles, inclusive, tiveram a permissão dos senhores de engenho para cultivarem a própria roça.
Provavelmente, surgiram assim os primeiros indícios da vida privada escrava no interior
destas famílias que assimilaram o valor da posse de terras – o que viria a ser reivindicado no
período pós-abolição com incentivo dos movimentos sociais em prol da população negra.

Para análise minuciosa de quando e como os negros chegaram ao extremo sul baiano,
concluiu-se que seria necessário o acesso a documentos de arquivos públicos e/ou centros de
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documentação, ambos inexistentes no município de Teixeira de Freitas e região. Diante da
impossibilidade de se realizar as referidas visitas devido ao prazo de conclusão da pesquisa,
buscou-se informações sobre o tema, fazendo contato direto com Walter Fraga Filho.
Entretanto, por desconhecer o extremo sul baiano, o renomado historiador somente pode
indicar leituras complementares. Assim, o conhecimento de quando e por qual motivo os
negros chegaram ao extremo sul baiano baseou-se nos depoimentos dos entrevistados. É
importante destacar que o uso da História oral de forma alguma invalida esta pesquisa, uma
vez que os referidos depoimentos são tão ricos quantos os documentos de arquivo, sendo que
ambos requerem interpretação e análise. O ideal, portanto, seria dispor de tempo e condições
para ter acesso também a essas fontes escritas.

Um dos questionamentos oriundos desta pesquisa, é porque os negros pioneiros de Teixeira
de Freitas que tiveram terras no passado, não se tornaram prósperos fazendeiros? O que
ocasionou o momento da ruptura socioeconômica quando eles passaram de promissores
pioneiros para empregados – a maioria sem qualificação profissional, consequentemente,
desempenhando atividades em trabalhos serviçais. “Os negros, em sua esmagadora maioria,
ficaram confinados ao trabalho subalterno, rotineiro, mecânico, mas também eles melhoraram
de vida” (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 584) È oportuno destacar novamente que, a colocação
dos mencionados autores, refere-se ao migrante rural que deixou para trás a miséria partindo
rumo à cidade. Contexto distinto do município de Teixeira de Freitas, tanto que nesta
monografia chamou-se a atenção para o fato, de que, estas famílias de negros pioneiros
viviam com fartura e eram proprietários de fazendas. Ou seja, viviam bem, ao contrário do
que poderiam pensar os citadinos seduzidos pela onda de modernidade instaurada no país a
partir da década de 1950. (MELLO; NOVAIS, 1998)

A predominância de hábitos rurais é decorrente da vida no campo que, em nada, pode ser
associada às dificuldades do sertão nordestino enfocada no citado texto Capitalismo tardio e
sociabilidade moderna de autoria de Mello e Novais publicado no livro História da privada
no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea, volume IV. Ao invés de histórias de
pobreza, ouviu-se relatos de um tempo de abundância. Por que, então, venderam as terras da
família? No texto são feitas determinadas reflexões, cujos indícios são de que os negros foram
convencidos de que o Comércio dos Pretos não apresentava perspectivas de crescimento.
Alguns dos propagadores deste tipo de ideia adquiriram terras e hoje ocupam lugar de
destaque no cenário público local.
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Outro aspecto abordado nesta pesquisa está relacionado ao fato de que por intermédio da rede
de sociabilidade entre os pioneiros habitantes foram criados espaços de educação, religião e
lazer. Prova de que no povoado e região circunvizinha, já acontecia, ainda que em
descompasso com os grandes centros urbanos, um crescimento gradativo. Embora na história
de Teixeira de Freitas escrita até agora seja creditado aos migrantes, principalmente os
oriundos do Espírito Santo, o desenvolvimento local, pois estes que implantaram as serrarias
no povoado – setor incrementado a partir da década de 1960.

Com relação à religiosidade, sendo o enfoque da pesquisa os negros, julga-se oportuno
destacar que havia a expectativa de se identificar adeptos das religiões de matrizes africanas.
Entretanto, nenhum dos entrevistados manifestou-se a respeito. Faz-se necessário esclarecer
que os mesmos não foram estimulados a abordar o assunto, pois, a pergunta feita nas
entrevistas foi a seguinte: Qual a sua religião? A maioria afirmou ser católica. É importante
ressaltar que se considerou a secular discriminação relacionada às religiões afro-brasileiras,
portanto, acredita-se que possa ter havido omissão da opção religiosa por parte dos
entrevistados. Afinal, a Constituição do país promulgada no ano de 1824, oficializou o
catolicismo como sendo a religião do Império, permitindo a existência de outras religiões,
mas sem templos. Ocorre que as religiões afro-brasileiras foram excluídas dessa tolerância
“porque não eram consideradas religião (sic) e sim superstição, curandeirismo, feitiçaria. Por
isso eram consideradas práticas ilegais e muitas vezes criminosas”. (ALBUQUERQUE;
FRAGA FILHO, 2006, p. 111) Torna-se oportuno recapitular que, apesar desta não
identificação, houve indícios de rituais relacionados às religiões africanas, como por exemplo,
o benzimento do Mal de Sete Dias.

As mulheres foram uma descoberta à parte, merecedoras do espaço dedicado a elas neste
trabalho. Para quem pensava encontrar apenas o “sexo frágil” submisso, as narrativas foram
surpreendentes, pois, revelaram que estas mulheres pioneiras fizeram e fazem a história de
Teixeira de Freitas.

No encerramento desta monografia, tentou-se responder ao questionamento: Quem foi TiraBanha? Um mito? Uma mentira? Ou nada disso? Como e por que foi esfaqueado? A história é
envolta por relatos intrigantes. No decorrer da pesquisa sobre o lendário esfaqueamento de
Tira-Banha deparou-se com a importância que o episódio teve/tem no imaginário dos antigos
moradores de Teixeira de Freitas. Ao ouvir as versões do caso constatou-se que, descobrir ou
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não, a verdadeira identidade da suposta vítima tornava-se irrelevante. Uma vez que diante da
riqueza da oralidade registrada houve a possibilidade de se conhecer e saber mais sobre as
pessoas e a respectiva cidade.

Desta maneira, ao finalizar este trabalho espera-se ter produzido um material que contribua
com a historiografia de Teixeira de Freitas. Além disso, que o mesmo possa servir de apoio
didático ao ensino da História e Cultura Afro-Brasileira obrigatório no ensino médio e
fundamental. Ciente de que conforme as palavras de Fernando A. Novais “em história, não
pode haver nunca a obra definitiva [...]”.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

- NOME COMPLETO
- DATA E LOCAL DE NASCIMENTO (MUNICÍPIO)
- FILIAÇÃO (ORIGEM)
- AVOS MATERNOS (ORIGEM)
-AVOS PATERNOS (ORIGEM)
- QUANDO CHEGOU A TX. DE FREITAS
- QUAL NOME DO LUGAR NA ÉPOCA
- ONDE FOI MORAR A FAMÍLIA?
- POSSE PARA COMPRAR TERRAS (ÁREA)
- PARENTES AQUI, ONDE E QUEM
- CASAMENTO AQUI COM QUEM E QUANDO
- FILHOS
- QUEM ERA VIZINHO? (PARENTES E AMIGOS NEGROS E BRANCOS)
- VIVIAM DA ROÇA (ONDE) OU COMÉRCIO (DO QUE)
- TRABALHO FAMILIAR, VENDA JUNTO OU SEPARADO DA CASA?
- MULHERES E CRIANÇAS ( CASA, TRABALHO E ESCOLA)
- TRANSPORTE
- MÉDICOS, PARTEIRAS, ESCOLAS, IGREJAS, FESTAS
- SOCIABILIDADE, NAMOROS, AMIZADES, SIMPATIAS, RECEITAS, CHÁS...
- ÁGUA E LUZ, LAVAGEM DE ROUPAS, ABASTECIMENTO...
- ESTRUTURA DAS CASAS
- CONSIDERAÇÕES FINAIS:
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