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RESUMO
Este trabalho busca analisar a vida do Coronel Antônio Ferreira da Silva sob um
olhar fenomenológico e psicanalítico. Isso foi possível a partir das contribuições da
sua filha caçula Maria Hilza Ferreira Falcão (Tia Hilze), ainda viva, de sua nora,
minha mãe (Zelinha), dos netos, sobrinhos e amigos mais próximos da família, bem
como de pesquisas de campo nos municípios baianos de Ilhéus e Uruçuca, entre
outros, além de arquivos públicos municipais e estaduais, como também de
dioceses de Salvador e do interior do Estado da Bahia. Descendente de família
pobre do interior do Estado e nascido em 1884, com pouca formação escolar,
mulato, frequentou a escola até o primeiro grau, tendo casado no civil com
Waldetrudes Peixoto, então com 19 anos de idade, branca, com a mesma formação
escolar. Tiveram onze filhos, sendo quatro homens e sete mulheres. Antônio Ferreira
se tornou um dos maiores fazendeiros e exportadores de cacau da região sul da
Bahia. Em 1906, estabeleceu residência no povoado de Água Preta, município de
Ilhéus. Em 1944, o Coronel Antônio Ferreira, junto com outros fazendeiros, fundou o
município de Uruçuca, confirmado pelo Decreto Estadual n.º 12.978, de 1º de junho
1944, que estabelece a transformação desse distrito em Município. Antônio Ferreira
foi também um dos fundadores do Instituto do Cacau da Bahia. Nenhum dos seus
onze filhos teve formação de ensino superior. Ao falecer em 1965, no Hospital
Português em Salvador, vítima de síncope central, deixa de herança mais de 40
terras, entre fazendas de cacau com alta produtividade do fruto e roças de
produções diversas, além de outros imóveis em Salvador e no Rio de Janeiro. Após
sua morte, sua família entra em processo de decadência financeira, cujas causas
são aqui também analisadas.
Palavras-chave: Coronel Antônio Ferreira. Região cacaueira da Bahia. Uruçuca.
Topologia lacaniana: Nó Borromeo, Real, Simbólico, Imaginário; Nome-do-Pai;
Identificação.
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1 INTRODUÇÃO

[...] recolher os relatos e as histórias de vida não é recolher
objetos ou condutas diferentes mas, sim, participar na
elaboração de uma memória que quer transmitir-se a partir da
demanda de um investigador. Por isso a história de vida não é
só uma transmissão mas uma construção da qual participa o
próprio investigador. (SANTAMARINA; MARINAS, 2000, p.87).

Analisar a identidade de um indivíduo nem sempre é uma função de fácil tarefa,
pois este desempenho deve ser ativo e constante ao longo da pesquisa.
Inexiste no mundo coisa mais bem distribuída que o bom senso, visto
que cada indivíduo acredita ser tão bem provido dele que mesmo os
mais difíceis de satisfazer em qualquer outro aspecto não costumam
desejar possuí-lo mais do que já possuem. E é improvável que todos
se enganem a esse respeito; mas isso é, antes, uma prova de que o
poder de julgar de forma correta e discernir entre o verdadeiro e o
falso – justamente o que é denominado bom senso ou razão – é igual
em todos os homens. Assim sendo, a diversidade de nossas
opiniões não se origina do fato de serem alguns mais racionais que
outros, mas apenas de dirigirmos nossos pensamentos por caminhos
diferentes e não considerarmos as mesmas coisas. É, pois,
insuficiente ter o espírito bom, o mais importante é aplicá-lo bem. As
maiores almas são capazes dos maiores vícios, como também das
maiores virtudes, e os que só andam muito devagar podem avançar
bem mais se continuarem sempre pelo caminho reto, do que aqueles
que correm e dele se afastam. (DESCARTES, 1987, p.29).

Portanto, esta pesquisa é pautada na veracidade dos fatos que compuseram a
vida do Coronel Antônio Ferreira, e em que medida o seu comportamento influenciou
na vida pessoal familiar e na região cacaueira do Estado da Bahia. Sabemos que, na
condição de fundador do município de Uruçuca, o Coronel teve, ao longo de sua
vida, grandes influências políticas e sociais na região e também na Cidade do
Salvador, onde possuía uma mansão construída por ele, provavelmente em 1920, no
bairro de Nazaré. Nessa casa, moravam sua esposa e seus onze filhos. Esta
mansão é a única residência em Salvador no estilo bávaro1.
1

Os bávaros (em latim: bavarii) foram um povo germânico que surgiu na Boêmia, no território da atual
República Tcheca. Seu nome completo originário em germânico era baio-warioz. Esse nome tem sido
traduzido como Baiwaren, Baioaren, Bioras, latinizado para Bavarii, Baioarii ou Bavarii, Bavarians,
Bajuwaren, Bajuvarii, Bajuwaren e Baiern. Os bávaros dominaram a Europa Central ao derrotarem a

tribo dos Rúgios em 487. Chegaram à região da Baviera no séculos V e VI, mas
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O Coronel Antônio Ferreira, objeto de estudo desta pesquisa, apresentado
como o principal signo condutor de um período compreendido entre 1900 e 1970,
serviu para análise crítica e conceitual que se encontra, fundamentalmente, atrelada
ao trabalho de rastreamento das condições históricas e sociais de sua época.
Desse modo, a recuperação dos fatos históricos, por meio de pesquisas in loco
em arquivos públicos e nas dioceses de Salvador e Ilhéus, teve fundamental
importância para a construção do nosso texto, a exemplo do Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia – IGHB, Arquivo Público do Estado da Bahia, Instituto do Cacau
da Bahia, Fundação Gregório de Matos em Salvador, Arquivo Público da
Universidade Católica de Salvador – UCSAL, Santa Casa da Misericórdia da Bahia e
Arquivo da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Cúria Metropolitana, Diocese de
Ilhéus, e ainda foram feitas buscas em cartórios diversos em Salvador, a exemplo do
Cartório da Nazaré, Sant’Ana, São Pedro, Vitória, Fórum Rui Barbosa, entre outros,
Também foram realizadas pesquisas nos cartórios dos municípios de Ilhéus,
Uruçuca, Terra Nova, Castelo Novo, São Gonçalo dos Campos, Santa Cruz, assim
como efetuadas algumas entrevistas com familiares, e moradores mais antigos de
Uruçuca, que formataram a metodologia da pesquisa qualitativa e quantitativa, vista
de maneira conjugada às coordenadas da linha do tempo, para permitir um maior
controle analítico sobre os materiais empíricos.
Nesse sentido, evidenciamos alguns dos eixos que estruturaram uma visão
essencialmente “ambivalente” desse homem, com relação às transformações da
sociedade brasileira/baiana, percebidas naquele momento como decorrentes da
modernidade. Ambivalência que, num mesmo sentido, podia ser observada na forma
da criação dos seus onze filhos, em especial na formação escolar, os quais nunca
cursaram uma instituição de nível superior.
Esta pesquisa se propõe a analisar a história de vida do Coronel Antônio
Ferreira da Silva e de sua esposa Waldetrudes Peixoto Ferreira da Silva. Ele era
mulato descendente de negros e brancos, de família pobre, estatura mediana, com
mais ou menos 1,63m, e pesando por volta de 65 kg, nascido em 14 de julho de
1884, em São Gonçalo dos Campos, Bahia, e falecido em 30 de janeiro de 1965, no
Hospital Português, em Salvador, aos 81 anos de idade, constando na certidão de
óbito, como causa mortis, síncope central devido a insuficiência respiratória. A missa

perderam o domínio da região, quando esta foi conquistada pelos francos (BÁVAROS. WIKIPÉDIA,
2016).
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de 30° dia de falecimento foi realizada na Igreja dos Salesianos no bairro de Nazaré,
no dia 5 de março de 1965 (Figura 1).
Figura 1 – Convite para missa de 30º dia do falecimento do Cel. Antônio Ferreira (1965)

Fonte: A Tarde (março 1965).

Antonio Ferreira da Silva
Missa de 30° Dia
Waldetrudes Peixoto Ferreira da Silva, Waldemar Peixoto Ferreira da
Silva, Newton Peixoto da Silva e família (ausentes), Gilberto Peixoto
da Silva e família (ausentes), Dilson José Peixoto da Silva e família,
Áurea Peixoto Ferreira, Maria José Peixoto Ferreira (ausente),
Rubens Alberto Meanda e família (ausentes), Milton José Alves e
família, Antonio Lino Pereira Campos e família (ausentes), Lourenço
de Araujo Falcão e família, Rubens Nogueira e família e Cláudio
Peixoto Ferreira Nogueira, agradecem a todos os que através de
capelas, corôas, flores, telegramas, cartões e pessoalmente
manifestaram seu pesar pelo falecimento de seu muito querido
espôso, pai, sôgro, parente e avô ANTONIO FERREIRA DA SILVA,
ao tempo em que convidam para assistirem a Missa de 30° dia que
mandam celebrar pelo seu eterno descanso no dia 5 de março às 8
horas na Igreja dos Salesianos, confessando-se muito agradecidos
por êste ato de piedade cristã. (Transcrição na íntegra).

Registra-se um equívoco na sua idade na época do falecimento, conforme
consta da Guia de Enterramento (Figura 2) – “76 anos”. Era filho de Procópio
Ferreira da Silva e Porcina Januária de Oliveira e Silva. Sua esposa Waldetrudes era
18

branca, de olhos azuis, também de família pobre, de estatura média, por volta de
1,60m, nascida em 6 de março de 1898, em Santa Cruz, subdistrito de Porto
Seguro, Bahia, sendo filha de José Honorário de Brito Peixoto e Hermínia de
Almeida Peixoto. Faleceu em 1980, aos 82 anos de idade, no Hospital Santa Isabel
em Ilhéus.

Figura 2 – Guia de enterramento do Cel. Antônio Ferreira (1965)

Fonte: Acervo da família.
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O Coronel Antônio Ferreira, caixeiro-viajante2, sai da sua cidade natal, São
Gonçalo dos Campos-BA, e se estabelece no Médio-Sul baiano, no povoado de
Água Preta, no ano de 1906, com 22 anos de idade, indo em busca de melhores
condições de vida. Vem a se tornar uma das maiores fortunas como exportador de
cacau, começando no início do século 20 e chegando até a década de 70, na
Região do Médio Sul baiano, mais precisamente na região de Uruçuca, de que foi
um dos fundadores.
Relembrando alguns dos principais acontecimentos das primeiras décadas do
século XX no Brasil e na Bahia, onde Papai Antônio, vem a se firmar como um dos
mais importantes coronéis fazendeiros de cacau, vê-se que esse período foi
caracterizado por um dos primeiros saltos tecnológicos no campo dos transportes,
com o desenvolvimento da aviação e do automóvel. Foi também o início da
chamada Arte Moderna, com os movimentos culturais do pós-romantismo.
Em 1903, a Questão do Acre era um problema diplomático entre Brasil e
Bolívia pela posse da região. O problema foi resolvido naquele ano, através do
Tratado de Petrópolis. O Brasil ficou com o Acre e pagou indenização de dois
milhões de libras esterlinas à Bolívia. No ano seguinte, 1904, aconteceu a Revolta
da Vacina na Cidade do Rio de Janeiro, contra a campanha de vacinação obrigatória
(contra a varíola) imposta pelo governo federal. Já em 1910, ocorreu a Revolta da
Chibata, um movimento militar desencadeado na Marinha do Brasil, planejado por
cerca de dois anos pelos marinheiros e que culminou com um motim na Baía de
Guanabara, no Rio de Janeiro, na época, a Capital do País. Sob a liderança do
marinheiro João Cândido Felisberto, eles lutavam contra as punições físicas a que
os marinheiros eram submetidos.
Enquanto isso na Bahia, José Joaquim Seabra tentava eleger-se para um
segundo período de governo, em 1920, encontrando forte oposição de políticos
ligados a Rui Barbosa. É quando irrompe o que se chamou na época “guerra do
Sertão contra a Capital”, uma revolta simulada em telegramas e manchetes de
jornal, mas que demonstrou o enorme poder de alguns coronéis latifundiários,
homens que chegaram a comandar centenas de jagunços fortemente armados. Em

2

Caixeiro-viajante é uma profissão antiga, de uma pessoa que vende produtos fora de onde eles são produzidos.
Antigamente, quando não havia facilidade do transporte entre cidades, os caixeiros-viajantes eram a única forma
de transportar produtos entre diferentes regiões fora das grandes cidades. É o mesmo que mascate, aquele tem a

profissão de mascataria ou mascatagem, mercador ambulante que percorre as ruas e estradas a vender objetos
manufaturados, tecidos, joias, etc. (WIKIPÉDIA, 2017).
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fevereiro de 1920, o governo de Epitácio Pessoa decretou a intervenção no Estado,
efetivada pelo general Cardoso de Aguiar.
Na época, o grande comércio exportador-importador da Bahia, ligado à
lavoura da cana-de-açúcar, do café, do fumo e do cacau, contava apenas com
empresas estrangeiras e algumas nacionais mais ou menos subsidiadas. No curso
da Primeira Guerra Mundial, o café e o fumo sofreram as restrições motivadas pela
interrupção do comércio com a Alemanha. As empresas alemãs ou de capitais
associados a alemães deram lugar a outras de capitais ingleses e americanos. Isso,
contudo, não alterou o mecanismo vigente desde os fins do século XIX: a lavoura
produzindo em regime de consignação, com as safras previamente vendidas aos
exportadores.
Após a guerra, a crise mundial de 1929 atingiu a Bahia de forma incisiva. A
exportação do cacau desceu de 70.000 toneladas para 63.000; a do fumo, de 26.500
para 26.200; e a do café, de 25.000 para 19.000. No pequeno parque industrial,
destacavam-se tão somente nove fábricas têxteis, que totalizavam cerca de 700
teares e 1.600 operários. Fazia paralelo com a indústria têxtil, a açucareira,
representada por 16 usinas. Grandes áreas de terras se encontravam ocupadas com
a criação de gado bovino, caprino e ovino. Uma regular produção de peles era
exportada para os Estados Unidos.
De agora em diante, para me referir ao Coronel Antônio Ferreira, ele será
identificado como “Papai Antônio” (Figura 3), e sua esposa Waldetrudes, como
“Mamãe Didi”, assim chamados no seio familiar por solicitação da matriarca. Esses
nomes foram também adotados, ao longo das pesquisas realizadas, por questões
singulares, justificando-se, no desenvolvimento do texto, o porquê desses dois
significantes.
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Figura 3 – a) Mamãe Didi e Papai Antônio – Ilhéus, 1921

Fonte: Acervo da família.

b) Assinatura de Papai Antônio
Ilhéus - Água Preta, Maio de 1922

Fonte: Acervo de família.
c) Assinatura de Mamãe Didi
15 de Fevereiro de 1938

Fonte: Acervo da família.

O atual Município de Uruçuca (URUÇUCA, 2016) teve origem em uma
povoação formada, em 1906, pelos Srs. Antônio Ferreira da Silva, Manoel Alves de
Sousa, Miguel Gomes Baracho, João Macaúbas e Jorge Caetano dos Santos.
Inicialmente, recebeu o nome de Água Preta por serem de coloração escura as
águas do rio Mucambo, que banha a localidade (Figura 4).
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Figura 4 – Rio Água Preta, Uruçuca – Bahia

Fonte: Foto do autor (maio de 2017).

Fazendo parte do distrito de Castelo Novo, do Município de Ilhéus, o povoado
de Água Preta foi elevado a sede do distrito do mesmo nome pela Lei Municipal n.º
178 no ano de 1906, quando ainda se chamava povoado de Água Preta, subdistrito
de Ilhéus. Por essa época, os fazendeiros Ferreira, Baracho, Macaúbas e Sousa
construíram suas residências perto do rio, cujas águas tinham coloração escura e
deu o nome ao povoado. Ali, em 1º de janeiro de 1914, foi inaugurada a estação
ferroviária, tendo como seu primeiro agente o Sr. Afrânio Calasans Amorim. Em
1915, foi inaugurada a agência postal e, no mesmo ano, Frei Lucas construiu a
Igreja Matriz, cujo primeiro Vigário foi o Padre Granja.
O Sr. Aurino Alves Ramos foi o primeiro escrivão de paz e o Sr. Francisco
Manoel de Andrade, o primeiro juiz de paz. Em 1927, foi inaugurada a agência
telegráfica, tendo como primeiro telegrafista o Sr. Aristóteles Pinto. Nesse mesmo
ano, circulou o semanário O Ipiúna, sendo redator-chefe o Dr. Monteiro Lopes.
O primeiro prefeito do Município foi o Dr. João Rebelo de Matos. A primeira
Câmara de Vereadores estava assim constituída: Agripino Soares, Francisco
Andrade, João Gualberto Teixeira, Afrânio C. Amorim, Manoel Caldas Júnior,
Osvaldo Jacques, Mário Rodrigues da Silva e Aluísio Cardoso Guimarães, todos
eleitos em 1929.
Foi o Município de Água Preta (Figura 5) extinto pelo Decreto Estadual n.º
7.071, de 10 de novembro de 1930, e o seu território reanexado ao Município de
Ilhéus, fato este que consternou a população. Em virtude do Decreto-Lei Estadual
n.º 141, de 31 de dezembro de 1943, teve o seu topônimo mudado para URUÇUCA
23

e, com este nome, foi restabelecido o Município pela Lei Estadual n.º 516, de 12 de

dezembro de 1952, ocorrendo sua reinstalação em 7 de abril de 1955. Os
moradores mais velhos, nascidos no município, continuam sendo chamados de
“aguapretenses”. Para alguns, em tupi, Uruçuca significa ‘Águas Escuras’, porém,
segundo a história e o consenso, há duas outras possibilidades: Uruçuca significaria
Uru = abelha (graças à grande quantidade de abelhas na cidade) e Çuca = do
açúcar, do qual as abelhas gostam; ou, ainda, uruçu = ‘abelha’ + côa = ‘grande’, um
vocábulo indígena pelo qual os nativos designavam as ‘abelhas’ existentes na
região.

Figura 5 – Desenho de Nelson Campos Moreira da antiga Água Preta, hoje Uruçuca

Fonte: Medauar (1975).

A cidade está a 401 km de Salvador. A sede municipal possui hoje duas
bibliotecas, sendo uma da Estação Experimental de Cacau, com cerca de 5 mil
volumes, e a outra da Prefeitura Municipal. A Estação Experimental do Cacau e a
Escola de Capatazes constituem objeto de turismo, sendo a primeira muito visitada
por quantos se interessam pela cultura do cacau. A paróquia foi criada em 1918, sob
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a invocação de Nossa Senhora da Conceição, e está subordinada à diocese de

Ilhéus. O seu primeiro Vigário foi o padre Granja. Além da Matriz, existem 5 capelas
públicas e 3 semipúblicas. Existem também, no município, outras igrejas de cunho
protestante. Como associações religiosas católicas existentes nas paróquias, há o
Apostolado da Oração, a Congregação Mariana, a Cruzada Eucarística e a
Irmandade de São José.
As principais festas religiosas realizadas no município são: Natal, Ano-Bom,
São João, São Pedro e a festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da
cidade. Entre os festejos profanos, destacam-se o carnaval e a micareta. No ano de
1954, o município contava com 2.743 eleitores inscritos, tendo votado 930 pessoas
nas eleições daquele ano. Na eleição de 2016, votaram 18.156 eleitores, sendo que
9.059 do sexo feminino e 9.090 do sexo masculino segundo dados do Tribunal
Regional Eleitoral (BAHIA, 2016).
Já fazendo parte dessa história, em 28 de outubro de 1914, quarta-feira, Papai
Antônio, com 30 anos de idade, casa-se no civil com Mamãe Didi, ela com 19 anos,
em regime de comunhão de bens. A cerimônia foi realizada na Casa da Fazenda
Independência em Uruçuca, com a audiência do Juiz de Paz do 4° Distrito do Termo
de Ilhéus, arraial de Castelo Novo. Mamãe Didi nasceu em 6 de março de 1898,
sábado, na localidade de Santa Cruz, subdistrito de Porto Seguro, Bahia, foi a
terceira filha de José Honorário de Brito Peixoto e Hermínia de Almeida Peixoto,
sendo seus irmãos; Quod-Vult-Deus Peixoto, Osvaldo de Almeida Peixoto e a caçula
Lucila Peixoto da Silva, chamada de Tia Cila, que era casada com Amâncio Ferreira
da Silva, irmão de Papai Antônio. Estavam presentes ao casamento civil, o Juiz de
Paz Hermínio de Figueiredo Rocha, o Oficial do Registro Civil do 7° distrito de
Castelo Novo, Filon Alves do Socorro, e as testemunhas: Tenente Coronel Manoel
de Sant’Ana, com 41 anos de idade, viúvo, negociante e residente naquele distrito, o
Capitão Genis Gomes da Cunha, com 29 anos de idade, casado, e negociante
também ali residente. Dessa união, tiveram onze filhos, quatro homens e sete
mulheres, sendo eles por ordem de nascimento: Waldemar, Adalgisa, Áurea, Maria
José, Waldetrudes Filha, Gildete, Newton, Gilberto, Dilza, Dilson e Maria Hilza.
Papai Antônio conhece Mamãe Didi por volta de 1910/1911 por ocasião de
uma apresentação do circo itinerante em Água Preta, onde ele fica “apaixonado pela
sua beleza, uma menina branca de olhos azuis...”, que se apresentava como artista
do circo fazendo números de dança. Segundo depoimentos de alguns netos, consta
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que ele “pagou ao dono do circo uma espécie de passe para que ela saísse do circo
e ficasse morando com ele a partir daquele momento, e mais adiante vindo a se
casarem no civil”.
Na ocasião do casamento civil, eles declaram que, da sua junção eclesiástica
(casamento religioso), já anteriormente realizada, tiveram dois filhos – o filho mais
velho Waldemar, com 22 meses, e Adalgisa, sua segunda filha, com nove meses de
idade. Esses dados constam da segunda via da certidão de casamento, emitida em
12 de janeiro de 1967, pelo distrito de Castelo Novo, Bahia (Figura 6). Todavia, em
pesquisas feitas em cartórios e nas cúrias da região onde viviam, não foi encontrado
nenhum registro que confirmasse ou mesmo apontasse para um casamento
religioso do casal, o que leva a crer que eles não foram casados perante a igreja
católica e viveram maritalmente por cerca de três anos até a data do casamento civil
ocorrido em 1914. Nessa época, bastava a palavra do casal para confirmar tal
casamento, ainda mais se tratando de um coronel do cacau com fortes influências
financeiras na região cacaueira.

Figura 6 – Certidão de Casamento Civil (2ªvia) de Papai Antônio e Mamãe Didi (1967)

Fonte: Arquivo Público do Estado da Bahia .
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A vinda de Papai Antônio para Água Preta ocorre por volta de 1900, em busca
de conquistas de terras para transformá-las em plantações de cacau. Em São
Gonçalo dos Campos, quando adolescente, Papai Antônio, trabalhava como
vendedor num armazém de secos e molhados para um comerciante local que muito
admirava sua lealdade e desempenho no armazém, surgindo daí um laço de
afetividade entre eles. Ao falecer, o comerciante deixa de herança para Papai
Antônio esse armazém, o qual ele vende e muda-se para Água Preta. Como ponto
de partida, abre, nesse povoado, um pequeno armazém de secos e molhados
(Figura 7) e, com recursos gerados desse comércio, adquire, em 16 de outubro de
1907, os primeiros 20 hectares de florestas, terras devolutas do Governo do Estado
da Bahia, que tinha como governador eleito para o período de 1904 a 1908, o Dr.
José Marcelino de Sousa. Desses primeiros 20 hectares de terras, tem origem a
Fazenda Independência. Essa Região do Médio-Sul da Bahia já despontava como
promessa de grandes plantações de cacau devido a seu clima tropical úmido e
chuvoso, ideal para o cultivo dessa cultura. É sabido também que, nos anos 70 e 80,
Papai Antônio tinha uma pequena fábrica de geleia de cacau com o nome de “Geleia
Santa Rita”, cujo gerente era o Sr. Jó, e o estabelecimento funcionou no mesmo
local onde fora o armazém.

Figura 7 – Antigo armazém de Papai Antônio, atual Supermercado Pague Menos (2017)

Fonte: Foto do autor (maio 2017).
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A partir do desenvolvimento dessa lavoura e de recursos gerados da exportação do
fruto do cacau dessa primeira roça, Papai Antônio compra, em anos seguintes, até
outubro de 1933, terras vizinhas, sendo uma pertencente a Manuel Tomé dos Santos
e sua esposa, outra de Miguel Gomes Carucho e sua esposa, além de mais oito
pedaços de florestas como terras devolutas do governo, ampliando de maneira
significativa a área da fazenda, que seria batizada como Fazenda Independência,
perfazendo um total de 449 hectares de plantação de cacau. Nessa fazenda, ele
estabeleceu sua sede e residência principal, inclusive vindo aí a nascer a maioria
dos seus filhos com a assistência de parteiras. Segundo relata Dr. Ronaldo
Vasconcelos de Farias, clínico geral, um dos primeiros médicos residentes em
Uruçuca, atualmente com 88 anos de idade, ele foi médico da família de Papai
Antônio, inclusive conheceu todos eles na Fazenda Independência, bem como a
parteira Maria dos Anjos Moreira Sacramento, que fez a maioria dos partos de
Mamãe Didi. Dr. Ronaldo ainda conta que Maria dos Anjos, certa vez, disse a ele
que aprendera a fazer partos aos 15 anos de idade com sua avó, a qual era “uma
parteira bem conhecida em Água Preta, fumava cachimbo e mascava fumo de
corda, aparou muitas crianças por essas fazendas [...]”. No Livro do Tombo da
Paróquia de Uruçuca consta o seguinte registro a respeito de Maria dos Anjos:
Ano de 1979. Dia 21 de Setembro – Morre Maria dos Anjos Moreira
Sacramento, primeira parteira de Uruçuca, na miséria mais crua. A
cama era de tábuas que nos últimos dias receberam (sic) o conforto
de um colchão e a casa um barraco de lama. Esta foi a riqueza
daquela que tomava os órfãos e os crescia, que ajudou centenas
de crianças, não só em nascer, mas também no crescimento e na
educação. Muitos podiam dar-lhe uma vida mais serena e não o
fizeram, deixando-a na miséria e nas necessidades. Fazia partos
desde 1914.
LIVRO do Tombo. Paróquia de Uruçuca – 26ª parte (Manuscrito).
Ano 1979. Frei Renato Fazi. Vigário.
(Páginas: 68 frente até o verso da página 69).

Em Uruçuca, a comemoração popular mais importante e venerada pelos féis
com maior tradição pela comunidade católica são os festejos ao dia da padroeira
Nossa Senhora da Conceição, realizada no dia 8 de dezembro. Os moradores mais
antigos da cidade contam que, na inauguração da igreja, Mamãe Didi dizia que o
povoado precisava de uma “mãe” para protegê-los. Em uma de suas viagens,

28

provavelmente em 1917, vinda de “vapor” da Bahia para Ilhéus, assim era chamada
a Cidade do Salvador pela sua distância do município, ela traz a atual imagem de
Nossa Senhora da Conceição (Figura 8), deixando-a guardada na sede da fazenda
até a conclusão das obras de construção do altar, e, no início dos anos 20, faz a
doação oficial, saindo a imagem em procissão da Fazenda Independência até a
paróquia, num cortejo concorrido pelos fiéis, segundo contam alguns vigários da
paróquia e moradores mais antigos. A partir dessa demanda de que o povo de Água
Preta precisava de uma “mãe protetora”, a população adota a imagem de N. Sra. da
Conceição como sendo padroeira da cidade.
Os navios a vapor dominaram o cenário da navegação, a partir de 1800 até o
final da Segunda Guerra Mundial (1945), estando presentes em grande quantidade
nas marinhas mercantes e de guerra de praticamente todas as nações do mundo e
também da costa brasileira como meio de transporte de passageiros.

Figura 8 – Imagem de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Uruçuca

Fonte: Foto do autor (maio 2017).

Ainda no Livro de Tombo da Paróquia de Uruçuca, na página 1, está registrada
a necessidade da construção da Igreja de Nossa Senhora da Conceição ao povoado

de Água Preta:
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Portaria de criação do Curato de Água Preta
Dom Manuel Antônio de Paiva
Por mercê de Deus etc.
Fazemos saber que atendendo ao grande desenvolvimento da
população compreendida dentro do território que constitui o quinto
distrito do município de Ilhéus, a grande distância que o separa da
sede paroquial de São Jorge e aos justos reclamos dos habitantes
daquela zona havemos por bem desmembrar da referida paroquia de
São Jorge aquele território e fazer dele um Curato com sede no
Povoado de Água Preta. Exortamos aos fieis daquele circunscrição
construam com a maior brevidade no Sitio já designado a Capela do
Curato que terá como padroeira a Imaculada Conceição. Mandamos
que esta nossa Portaria seja lida e publicada ao povo à estação da
missa em dia santificado e que se passada certidão no verso, seja
devidamente arquivada na ordem do costume.
Dada e passada nesta cidade de Ilhéus sob o nosso sinal e selo das
nossas armas aos 10 de maio de 1916. Eu padre Severino Leite
Ramalho, secretário do bispado a escrever.
Manoel, Bispo Diocesano. (Estava assinado) Certifico que a 22 de
maio andante no caráter de encarregado do Curato d’Água Preta, li e
proclamei por ocasião da missa no domingo e perante grande
concurso de fieis a portaria supra que vai por mim arquivada na forma
do costume.
Água Preta, 22 de maio de 1916, Padre Severino Leite Ramalho,
secretário geral da Diocese e encarregado do Curato. Aos 25 de
fevereiro de 1917, entreguei definitivamente a direção e regência do
Curato d’Água Preta, não só por acumulo de serviço no colégio
diocesano, como também por me sentir desiludido acerca dos
sentimentos dos habitantes do Curato que se recusaram erigir a
capela por fraqueza duns e inconfessáveis interesses doutros.
Pe. Severino Leite Ramalho.(Transcrição do LIVRO do Tombo, p.1).

Era costume da época que os coronéis do cacau exercessem um poder
capitalista nos municípios, contribuindo de maneira significativa para as construções
de praças, escolas e igrejas, de forma que Papai Antônio, fazendeiro de muito
prestígio, foi um dos principais colaboradores financeiros para a construção e
manutenção da Igreja Matriz de N. Sra. da Conceição (Figura 9), inclusive
mandando fazer um grande banco em madeira gravado com seu nome para colocar
perto do altar principal para que sua família tivesse um lugar privilegiado e cativo
para os cultos religiosos.
A partir desse preâmbulo introdutório sobre o Coronel Antônio Ferreira, sua
esposa e filhos, a época e os locais em que a história de vida desses personagens

se desenrolou, considero, neste momento, que esta pesquisa de cunho biográfico
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inscreve-se no quadro de uma questão central social, a da construção individual,
que se refere a seu objetivo geral: analisar como o indivíduo se constitui. Essa
questão convoca muitas outras concernentes ao complexo de relações entre
indivíduos e as representações que eles fazem de si próprios e do outro na
dimensão temporal de sua existência. Portanto, o objetivo geral é pesquisar o
indivíduo e o entorno histórico, familiar, psicológico, social, cultural, econômico e
político do Coronel Antônio Ferreira, propondo os seguintes objetivos específicos:
– Analisar, pela ótica da psicanálise lacaniana, as relações familiares do
Coronel Antônio Ferreira com sua esposa e seus 11 filhos;
– Construir um acervo iconográfico dessas contribuições;
– Analisar as questões do declínio financeiro dos Ferreira da Silva.
A organização do trabalho apresentada no Sumário partiu de um primeiro
esboço que foi sendo remodelado até a elaboração final da pesquisa.

Figura 9 – Igreja Matriz da antiga Água Preta, atual Uruçuca

Fonte: Arquivo da família [1915-1917].
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Papai Antônio e Mamãe Didi mantinham boas relações de afetividade com os
padres da Matriz, inclusive hospedando-os em sua mansão no bairro de Nazaré
quando da vinda deles para Salvador com a finalidade de resolverem assuntos
ligados à Igreja. Milton Alves, genro de Papai Antônio, era casado com sua filha
Waldetrudes Peixoto Ferreira da Silva Filha, que também teve papel de destaque na
congregação religiosa, conforme registra o Livro de Tombo da Paróquia. Além disso,
o engajamento político e social de Papai Antônio nas atividades filantrópicas da
congregação está também registrado no Livro de Tombo, conforme excertos daí
extraídos:
Viagem a Salvador: Dia 7 de fevereiro, saí de Água Preta, às 4 horas
da manhã no automóvel do Sr. Filadelfo para tomar o avião em Ilhéus
rumo a Salvador. Às 9 horas subi e às 10 hrs estava no
aeroporto de Salvador. De lá fui à cidade procurando a residência do
Sr. Zoroastro Guimarães. Fui até Mar Grande, onde fiquei hospedado
uma noite. Esta viagem tinha por finalidade de fazer uma campanha
entre os fazendeiros de Água Preta, que têm suas residências na
Bahia, em benefício da construção da torre. Fiquei
hospedado também na casa do Sr. Antônio Ferreira da Silva, Milton
Alves em Praia Grande. A campanha rendeu 25.000 cruzeiros. No
sábado, dia 12 voltei de avião para Ilhéus, a fim de estar na paróquia
no Domingo.
(LIVRO do Tombo. Paróquia de Uruçuca – 2ª parte. Pe. Agostinho
Stauder. Ano de 1949. Mês de Fevereiro. Página 16 – frente e verso).
Obra Pontifícia de Assistência. Visitou a Paróquia o Exmo. Sr.
Comendador André Clausnis, membro da Comissão da Obra Pontifícia
de Assistência às famílias famintas pela guerra na Europa.
Célebres pintores da Europa ofereceram ao Santo Padre telas de
pinturas à óleo para serem vendidas em beneficio da referida obra.
Compraram um quadro o Sr. Antônio Ferreira da Silva, por Cr$
1.800,00; Dr. Sóstenes Miranda por Cr$ 1.800,00; Sr. José Minervino
por Cr$ 1.400,00 e a Paróquia por Cr$ 1.800,00.
(LIVRO do Tombo. Paróquia de Uruçuca. Agosto de 1949).
Viagem a Salvador. Com a minha licença da Cúria, viajei no dia 17 de
janeiro no ônibus para a cidade de Salvador, a fim de fazer uma
campanha entre os fazendeiros amigos da nossa zona. Cheguei às 9
horas da noite na capital do Estado, pedindo hospedagem com os
Padres Cordemarianos, sendo no dia seguinte hospedado na
residência do meu sincero amigo Antônio Ferreira da Silva. Desta
forma, as festas de S. Sebastião e do Senhor do Bomfim em Rio do
Braço e Banco do Pedro, respectivamente, ficaram aos cuidados do
Revmo. Padre José Gonçalves de Ilhéus. Fiz diversas visitas aos
amigos de Salvador e pude assim resgatar mais alguma parte das
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dívidas que restaram da construção. Tive (sic) em Itaparica e Mar
Grande visitando alguns fazendeiros que estavam veraneando e todos
atenderam ao meu pedido.
(LIVRO do Tombo. Paróquia de Uruçuca – 11ª parte. Continuação.
Janeiro de 1951. Pe. Agostinho Stauder. Páginas: 38 frente e verso
até a pág. 40 frente. Textos digitalizados pela Paróquia).

A construção da torre da igreja de Nossa Senhora da Conceição (Figura 10, a/b
e Figura 11 a/b) ocorreu em meio a grandes dificuldades financeiras entre a
população e a cúria, como está registrado no Livro de Tombo.
Afixada uma fotografia da construção com o seguinte comentário:
Fevereiro de 1949, a construção vai subindo cada vez mais. O
conjunto será reformado no estilo romano. (LIVRO do Tombo.
Paróquia de Uruçuca – 2ª parte Pe. Agostinho Stauder).
Figura 10 – Aspectos da construção da Torre da Igreja Matriz de Água Preta (1949)

Fonte: Fotografias anexadas ao Livro do Tombo da Igreja Matriz (1949).
Campanha do Saco de Cacau. Iniciei agora uma nova campanha para
continuarmos as obras da Matriz. Pedirei a todos os fazendeiros um
saco de cacau, e o resultado será vendido em benefício da Matriz.
(LIVRO do Tombo. Paróquia de Uruçuca – 2ª parte. Pe.
Agostinho Stauder. Fevereiro de 1949).
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A Bandeira Nacional na Torre da Matriz. No Sábado, dia 13 de
agosto, ao meio dia em ponto, terminaram os operários a fechar a
torre e foi içada a Bandeira Nacional com quatro dúzias de fogos
Adrianinos. A Colocação da Cruz na Torre. No dia 15 de agosto, às 3
horas da tarde, os paroquianos reuniram-se na Matriz para assistir à
bençam da Cruz, que deveria ser colocada na Torre da Igreja.
Patrocinaram a solenidade muitos padrinhos, os quais ofereceram
um óbolo para a Matriz. Em seguida, realizou-se uma procissão com
a Cruz benta. Ao recolher-se a procissão, a Cruz foi colocada no alto
da torre no meio de entusiasmo enorme de palmas e fogos. (LIVRO
de Tombo. Pe. Agostinho Stauder. Agosto de 1949).
Figura 11 – Fotografias da Igreja Matriz (1950) com a Torre pronta e do aspecto atual (2017)

Fonte: (A): LIVRO do Tombo da Igreja e (B): Fotografia atual feita pelo autor (maio 2017).

Foi também observado, através da leitura do Livro de Tombo, que, ao longo do
tempo, os padres atuavam de maneira significativa na vida política e social da
cidade, e, por vezes, confrontos de ideias entre grupos políticos locais colocavam o
vigário em situação de conflito com esses grupos, como fica evidente nos escritos do
Pe. Agostinho Stauder em 1949:
Falta de Caráter, Obstáculo na Paróquia. Mesmo agora, depois de
decretada a excomunhão dos comunistas e de todos os católicos
que os apoiam, existem na Paróquia de Água Preta homens que não
respeitam por respeito humano. Um deles é o Sr. Afrânio Amorim,
Juiz de Paz, que continua a receber jornais comunistas dando
escândalo aos outros!(LIVRO de Tombo, p. 21. Agosto de 1949).
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Ou alguns anos adiante, em 1979, em plena vigência do regime militar:
Dia 31 de Dezembro de 1979 – Termina o ano e a visão do futuro
estimula para organizar melhor a paróquia; as dificuldades são
imensas, só com a graça de Deus se chegará a quebrar o gelo da
frieza e do indiferentismo em que Uruçuca está mergulhada. Alguma
coisa está começando, mas muitas vezes o cansaço, o indiferentismo
do povo e isolamento, a marginalização em que me encontro desperta
o desespero e o desejo de fuga e abandono de um povo tão frio.
Alguém que está rezando por mim na comunidade da Igreja, Corpo de
Cristo, é que me dá força, do contrário não daria para continuar.
Vamos pra frente em Cristo e Maria iniciando o novo ano, tudo
melhorará. (LIVRO de Tombo, 1979, p. 68. Frei Renato Fazi Oco.
Vigário).

Na sequência, é traçado o caminho metodológico utilizado nos primeiros
encaminhamentos desta pesquisa e os realizads durante o seu desenvolvimento.
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

No início do projeto em questão utilizou-se, para a sua consecução, a pesquisa
qualitativa na modalidade biográfica, com base na interpretação do pensamento de
teóricos como Bourdieu (1996), Souza (1999), Abrahão (2012) e Delory-Momberger
(2012), entre outros. A coleta das informações obtidas por meio do contato com os
teóricos mencionados foi realizada via elaboração de fichamentos construídos em
conformidade com as normas da ABNT
A pesquisa de cunho documental biográfico foi adotada para a compreensão
dos documentos consultados, que foram analisados à luz das ideias dos teóricos já
citados, no intuito de se esclarecerem os princípios norteadores da biografia
(SOUZA, 2008).
As pesquisas quantitativa e qualitativa foram úteis no sentido de possibilitar o
fornecimento de dados obtidos por meio de entrevistas realizadas com parentes e
da coleta de materiais como fotografias e documentos diversos dos acervos
particulares da família. A análise desses materiais, para adequação e congruência a
serem perseguidas entre as práticas metodológicas e a realização específica da

pesquisa biográfica, tem grande valia para compreender a dimensão do sujeito
pesquisado. As informações adquiridas via entrevistas são discutidas no corpo do
trabalho, a partir da comparação com os argumentos arrolados e comprovados
pelos expositores. Logo, essas questões convocam muitas outras pertinentes à
construção da memória do Coronel Antônio Ferreira e de sua esposa, como sua
inscrição na vida social, cultural, histórica, linguística, econômica e política de sua
época e locais onde viveram. Para melhor compreensão desses fatos, foram
utilizados os seguintes métodos de abordagem: dedutivo (do geral para o
específico), indutivo (do particular para o geral) e dialético (contraposição de
ideias) (ABRAHÃO, 2006). Assim, foi possível reconstruir o personagem Antônio
Ferreira da Silva dentro da dimensão biográfica a que me proponho enquanto
pesquisador.
O projeto final teve um período de quatro anos para sua conclusão, e as
atividades realizadas para que fossem alcançados os objetivos mencionados, foram
as seguintes:
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– Levantamento, atualização e análise de bibliografia especializada referente
ao tema de pesquisa, utilizando para isso os recursos existentes na biblioteca da
UNEB, entre outras, seja nos periódicos e livros de seu acervo, seja através de
recuperação através dos mecanismos ali existentes para fontes secundárias e,
também, através de acesso a fontes disponibilizadas na internet.
– Análise de documentos e objetos em sua procedência, tais como localidades
do interior onde o Coronel tenha tido alguma influência, bem como seus familiares,
realizando também contatos com instituições possíveis detentoras desse patrimônio,
conscientizando-as sobre seu valor e propiciando a realização de levantamentos
desses objetos com vistas a sua proteção e reconhecimento para posterior
publicação deste trabalho. A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), entre as
cidades de Itabuna e Ilhéus, apresentou um grande potencial para exploração, assim
como as instituições de pesquisa nesses municípios e na cidade de Uruçuca.
– Pesquisas foram realizadas nos 20 cartórios de ofícios da região de Ilhéus,
Uruçuca e seus distritos, com a finalidade de obter os registros de nascimentos dos
11 filhos do Coronel Antônio Ferreira, uma vez que esses documentos não existem
em poder dos familiares.
– Foram feitas também pesquisas nos livros de batistérios nas igrejas de

Nossa Senhora da Conceição em Uruçuca, relativo ao período de 1910 até 1931,
não existindo nessa diocese nenhum registro de batismo. Na Catedral de São Jorge
dos Ilhéus, em Ilhéus, também foram pesquisados os mesmos períodos e foi
encontrado apenas o registro de batismo do filho mais velho, Waldemar Peixoto
Ferreira da Silva.
– Elaboração de um inventário dos documentos e objetos, com base nos
resultados obtidos na etapa anterior, possibilitando, de alguma maneira, a ilustração
de uma futura publicação.
– Escolha de possíveis critérios de seleção para esses documentos e objetos,
com vistas a formarem um acervo para futuros estudos de caso e produção de
conhecimento sobre os objetos selecionados, a partir da metodologia de construção
de prosopografias, já colhidas em estudos anteriores. Foi adotada aqui, em parte,
entre outras, a proposta de Christine Delory-Momberger (2012, p.524), que consiste
em “[...] explorar os processos de gênese e de devir dos indivíduos no seio do
espaço social, de mostrar como eles dão forma a suas experiências, como fazem
significar as situações e os acontecimentos de sua existência”. Essa autora realiza
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estudos nos quais faz uma abordagem da pesquisa biográfica, seus pressupostos
epistemológicos, suas práticas metodológicas e alternativas de análise. Para
Delory-Momberger (2012), o momento mais importante na biografia de uma pessoa
vem a ser, de certa forma, a concepção de indivíduo como ser singular, biográfico,
que possui sua própria experiência e que considera ser igualmente importante
analisar uma pessoa em sua trajetória de vida. Outra abordagem para este estudo e
igualmente importante é a biografia coletiva dos seus 11 filhos, a prosopografia, que
significa o estudo coletivo como um todo, de forma conjunta (BULST, 2005;
CHARLE, 2006).
Como resultado dessa construção biográfica, pretende-se publicar o relatório
final de pesquisa (tese), após a defesa, em forma de livro, iniciativa em prol da
disseminação do conhecimento produzido.
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3 O SIGNIFICANTE NOME-DO-PAI 3
Figura 12 – Fotografia de Papai Antônio (1919)

Fonte: Acervo da família.
O desejo do homem é o
inferno que lhe falta.
(LACAN, RSI, 19741975).

Para melhor compreensão da relação familiar de Papai Antônio e Mamãe Didi,
com seus 11 filhos, são aqui abordados alguns conceitos pela via da psicanálise
freudiana e lacaniana, que considero importantes na composição estrutural familiar
dos Peixoto Ferreira da Silva. Com esse propósito, busco justificar e situar o que
representou o significante “Papai Antônio e Mamãe Didi”, na construção simbólica,
real e imaginária no seio familiar e que efeitos advieram dessa construção psíquica
na formação da personalidade dos seus filhos. Não é meu propósito analisar
individualmente o caráter de cada um deles, mas fazer algumas elaborações que
possam elucidar os efeitos do significante Nome-do-Pai, que tem, entre outras
funções, a de estabelecer a lei no psíquico do sujeito.
O Nome-do-Pai é uma função, na qual a figura paterna pode ser exercida por
qualquer referencial masculino: pode ser um tio mais próximo, o padre, o professor,
o herói, etc. A criança adota ou elege a figura do pai, que é o encarregado de

3

Termo criado por Jacques Lacan em 1953 e conceituado em 1956, para designar o significante da
função paterna (LACAN, [1955-1956]1988).
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introduzir a lei, a ordem. É o pai enquanto função simbólica, o pai simbólico. Para

Lacan ([1963]2005), o Nome-do-Pai é a metáfora que vem ocupar o lugar simbólico
marcado pela operação da ausência da mãe.
O psicanalista Charles Melman (1991, p.1) diz que o Nome-do-Pai é
extremamente simples:

[...] falando o mais simplesmente, o mais ingenuamente possível,
isso que remete a esse fato, a essa intervenção terceira e necessária
a que o dito encontro, mesmo que falho, possa acontecer. É por isso
que podemos dizer que um casal constitui sempre um ménage-à
trois, ou seja, que é preciso contar nele sempre um a mais; e o que a
psicanálise traz como contribuição essencial é que essa inspiração,
esse maná, emana não mais de algum espírito, mas de um lugar; e
aqui, é com o lugar da topologia que estamos implicados, com o fato
de que esse lugar se acha instaurado, instalado pelo recalcamento
originário.

O nome do “pai” se faz metaforicamente pela palavra da mãe, ou seja; o pai é
percebido, no primeiro momento, através da palavra da mãe, é ela quem terá essa
tarefa simbólica de engendrar na criança esse “grande outro” que irá cumprir a
função da lei paterna na constituição familiar. O Grande Outro é o lugar onde o
sujeito se reconhece, o espaço onde ele se reflete, pode ser uma pessoa, uma
coisa, um sujeito ou um lugar onde ele se aliena. A primeira pessoa do “grande
outro” é a mãe. O Grande Outro está sempre no imaginário e não na imagem
especular, o espelho no real. O que nós falamos sempre vem do Grande Outro e
nunca do próprio “eu”, ou seja, o que digo é sempre algo que já ouvi, já li, já estudei,
etc. A mãe, portanto, tem uma importância de grande valia na mediação parental
entre os significantes “pai, mãe, filho”, o qual chamamos de metáfora paterna “M.P.”,
que constitui estes três elementos: a mãe, o pai e o filho. A psicanálise diz sobre o
corpo materno que não há outro lugar do qual possamos dizer, com tanta certeza,
que nele já estivemos, diferentemente do pai. A mãe está no Real, o pai no
Simbólico e o falo no Imaginário (LACAN, 1974-1975).
É a função paterna que enoda o R.S.I. – Real, Simbólico e Imaginário na
topologia dos nós lacanianos (LACAN, 1974-1975), como espelha a Figura 13.
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Figura 13 – Esquema RSI

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

A psicanálise foi inventada por Freud e reinventada por Lacan para dar conta
da estrutura do sujeito no esquema RSI – Real, Simbólico e Imaginário, lugar onde
podem ser situados, entre outros, desejo, pulsão, demanda, Nome-do-Pai, objeto a,
sujeito barrado, Grande Outro, o saber, metáfora paterna, paixões, fantasia,
significantes, falo, sentidos, etc. Lugares estes em que penso não apenas haver
grandes contribuições para a análise das relações familiares de Papai Antônio e
Mamãe Didi, com seus 11 filhos, na construção plural de sua família, como também
poder situar a individualização de cada sujeito enquanto filhos e filhas que ocupam
lugares distintos na composição estrutural dos Ferreira da Silva.
Do Real, diz-se que é definido pela existência, é o que ex-siste, o que está
excluído de, fora de, fora do campo demarcável, o que retorna sempre ao mesmo
lugar. O sintoma vem do Real, é o caráter da certeza na impossibilidade das
alucinações. O Real é o impossível, o que não cessa de se inscrever, resto
inassimilável. O gozo é do Real, aquilo que não serve para nada. O Real existe fora
da nossa realidade, o que resta a ser simbolizado ou o que resiste à simbolização, o
que retorna sempre ao mesmo lugar, aquilo que não tem nome, que não pode ser
alcançado.
Quanto ao Simbólico, não há nenhuma consistência, é aquilo que faz buraco,
lugar do Nome-do-Pai, as vozes, as frases, o que se relaciona com a linguagem,
campo dos significantes. O Imaginário é o que nos dá a consistência de corpo,
fenômenos corporais, o corpo. O “eu” é do Imaginário, bem como o amor e o ódio,
lugar das identificações e das relações duais, o estádio do espelho é do campo do
Imaginário, assim como o lugar do significado.
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O nó borromeano do RSI, descrito acima, é um sintoma e também possível de

ser representado por um furo de linguagem, cabível de abordagem teórica/prática
demonstrativa no plano das dimensões Real, Simbólico e Imaginário nas estruturas
do sujeito. Além disso, como, no ensino lacaniano, o grafo tem fundamental
importância, é aí na topologia dos nós que se permitirá uma análise mais precisa da
construção psíquica das relações entre os sujeitos Papai Antônio, Mamãe Didi, filhos
e filhas e seus entornos sociais e culturais. O grafo permite a representação do furo
do nó, sendo assim, proponho-me, nesta pesquisa, a busca do saber inconsciente
dessa família, pois os objetos topológicos mostram também a fragilidade mental do
sujeito em lidar com o saber.
Esta investigação tem como pressuposto de que é possível uma escuta pelo
viés da história e da psicanálise como fatores importantes na construção da novela
familiar dos Ferreira da Silva, no sentido de que relatar esses fatos históricos
relacionados a Papai Antônio é preponderante para o incremento e o resgate do
indivíduo na condição de sujeito patriarcal e provedor de uma nova ordem
financeira, que, enquanto esteve vivo, propiciou à sua família condições inigualáveis
de riqueza, luxo e fartura. Estou convicto de que a inserção da psicanálise nessas
investigações históricas tem muito a contribuir no sentido de que o grafo do RSI
possa, de maneira própria e singular, trazer uma luz à articulação de Papai Antônio
e Mamãe Didi com o lugar que ocupavam como chefes de família, fazendo, portanto,
um laço de que todo sujeito deve ser considerado e valorizado na condição da
identidade enquanto grupo familiar e no meio da sociedade.
Na medida em que Real, Simbólico e Imaginário são os Nomes-do-Pai, uma
subversão aqui se opera; pois, a partir de então, o Nome-do-Pai torna-se um efeito
de seu próprio exercício com relação ao Real, Simbólico e Imaginário. É possível,
entretanto, conceber como o significante paterno é um efeito produzido por esses
nomes, Real, Simbólico e Imaginário, que permitem justamente ressituar a função.
Afinal de contas, nós nos endereçamos em alguma súplica ao próprio Pai, mas Ele
nada terá a dizer quanto a isso. Ele se contenta em nos prescrever o que temos a
fazer: o dever de gozo, que nos é recomendado, e, quanto ao resto, nós que nos
viremos. Não basta, portanto, definir a família de um simples ponto de vista
antropológico; é preciso também saber qual a sua história e como se deram as
mudanças que caracterizaram a desordem pela qual parece atingida na atualidade.
A família sempre foi definida como um conjunto de pessoas ligadas entre si
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pelo casamento e a filiação ou, ainda, pela sucessão dos indivíduos, descendendo
uns dos outros, constituindo uma linhagem, uma raça, uma dinastia, uma casa, etc.
Longe de constituir um grupo, é organizada em uma estrutura hierarquizada,
centrada no princípio da dominação patriarcal. Alguns elementos lhe são
constitutivos: a relação entre o senhor e o escravo, a associação entre o marido e a
esposa, o vínculo entre o pai e os filhos. Como consequência, a relação familiar
revela-se indispensável à vida em sociedade, uma vez que toda cidade se compõe
de famílias, e uma cidade privada delas estaria ameaçada de mergulhar na
anarquia. À família autoritária de outrora, triunfal ou melancólica, sucedeu a família
mutilada de hoje, feita de feridas íntimas, de violências silenciosas, de lembranças
recalcadas. Ao perder sua auréola de virtude, o pai, que a dominava, forneceu então
uma imagem invertida de si mesmo, deixando transparecer um eu descentrado,
individualizado, cuja grande fratura é percebida pelos filhos. O guerreiro, o pai dos
tempos arcaicos, era a encarnação familiar de Deus, verdadeiro rei, senhor da
família, o que decidia sobre os castigos infligidos aos filhos. O pater é aquele que se
designa a si mesmo como pai de uma criança por adoção ou por nascimento de sua
companheira. Desse ritual, resulta a posição de comando do pai no seio da família,
bem como a sucessão dos seus filhos.
Por conseguinte, o pai é aquele que toma posse do filho: primeiro, porque seu
sêmen marca o corpo deste; depois, porque lhe dá seu nome. Transmite, portanto,
ao filho um duplo patrimônio: o do sangue, que imprime uma semelhança, e o do
nome. A palavra do pai, ao delinear a lei abstrata do logos e da verdade, não
prolonga a alimentação materna senão ao preço de separar o filho do laço carnal que
o une, desde seu nascimento, ao corpo da mãe. Daí a frase de Auguste Comte4: “Os
filhos são sob todos os aspectos, mesmo fisicamente, muito mais filhos da mãe que
do

pai”

(Apud

ROUDINESCO, 2003). É necessário “matar” o Pai Real

imaginariamente para que, enquanto função, apareça no simbólico. O Pai Simbólico
advém da morte do Pai Real. É com a falta desse Pai Real que se instaura o buraco
do Pai Simbólico. O pai é aquele que a mãe diz, independentemente de o ser
biologicamente ou não. O que é um Pai? A questão do pai é um problema jurídico –
a exemplo da questão da herança. Em Roma, um cidadão poderia ou não aceitar ser
o pai de um filho, o que tinha efeitos jurídicos, correspondendo ao pater potestas,
4

Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (Montpellier, 19 de janeiro de 1798 – Paris, 5 de
setembro de 1857) foi um filósofo francês, fundador da Sociologia e do Positivismo.
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figura do direito romano. Na psicanálise, o pai é aquele que é nomeado pela mãe. O
Pai Real não pode, então, pretender de maneira alguma assumir sua função
simbólica. Tanto o Real como o Imaginário sustentam o Pai Simbólico, e é a
articulação do Real e do Imaginário que dá lugar ao Pai Simbólico, como aquele que
tem o falo. É através do Pai Imaginário que a criança vai perceber o Pai Real como
intruso que detém o direito, que priva, interdita e frustra. São essas formas de
investimento que contribuem para mediatizar a relação fusional, no sentido de
relação da criança com a mãe. O Pai Imaginário é fantasiado pela criança como um
concorrente fálico junto à mãe. Essa atribuição fálica do pai é o que confere a
autoridade de Pai Simbólico – representante da lei e, como tal, nunca será
reconhecido, exceto para, incansavelmente, ser contestado; um exercício incapaz de
ser superado, no qual atuam as perversões do desafio e da transgressão. É possível
tangenciar ou mesmo recortar metaforicamente o significante Nome do-Pai enquanto
função na neurose. Para fazer “aparecer” no campo do Outro a metáfora desse
significante, é necessário que o pai esteja “morto”, porém vivo enquanto função, ou
seja, morrer pra nascer. Vejamos o que diz sobre isso o Dicionário Enciclopédico de
Psicanálise, editado por Pierre Kaufmann:
Inversamente, para a criança, a mãe só vale na medida em que
satisfaz oportunamente suas necessidades; mas, justamente, ela
não as satisfaz sempre. Assim, aparecem discordâncias, momentos
de carência que fazem com que, para a criança, a mãe vá aparecer
pouco a pouco como aquela que dá ou não no bom momento: ela se
esboça como "pura potência de dom", capaz talvez de dar tudo, mas
segundo sua boa vontade, a que a criança está sujeita. A criança vai,
pois, simbolizar a mãe como potência, fazer dela uma mãe simbólica
(nessa altura Lacan já desenvolvera a dialética do fort-da e mostrara
que só um símbolo pode explicar a presença sobre um fundo de
ausência e vice-versa. […]. É aí que o falo assume todo o seu papel,
uma vez que a criança pode ser levada a captar que a mãe deseja
outra coisa além dela e que só tem acesso ao termo fálico através do
pai: a estrutura R.S.I inicial constitui "um esboço de simbolicidade" e
prepara a função do pai na medida em que é ele que tem a potência
e o uso legítimo do falo, que está em condições de interditar a mãe à
criança como objeto de suas primeiras aspirações sexuais mas
também de dar à criança, ao final do complexo de Édipo, um futuro
uso legítimo de seu próprio falo: através do complexo de castração, a
criança tem de fato de "renunciar a seu falo para tê-lo de um outro
que lhe dá", ao mesmo tempo em que lhe dá acesso ao mundo
simbólico: esse terceiro termo, que é no início o falo imaginário entre
a mãe e a criança, é portanto o esboço do acesso a toda a dialética
simbólica sobre o fundo de uma experiência de perda. (METÁFORA
Paterna,1996, p.334-335).
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Na neurose, nem sempre o sujeito apreende esse significante Nome-do-Pai,
porém se torna condição sine qua non estar nesta estrutura psíquica para
compreender o efeito estruturante na composição do Real, Simbólico e Imaginário
como alvo balizador de uma lei subjetiva e preexistente no recorte do objeto a. O
Nome-do-Pai, significante metáfora da alienação a um Outro, só é perceptível ao
sujeito em análise, pois é no processo analítico, aí nesse lugar da fala e da escuta,
na elaboração do nó borromeano e do recorte no desenho do furo do objeto a, que
se vislumbra a metáfora significante que diz, entre outras coisas, que “pai” assume
lugar na composição neurótica, um semblante velado de função paterna. Todavia é
um pai não-todo, um pai que necessariamente não está na posição feminina ou
masculina, mas um pai sem rosto, um pai emergido da linguagem e do discurso em
análise, não um pai qualquer, aquele sem função e valia da psicose.
O efeito do significante Nome-do-Pai é fundamental na arrumação da cadeia
dos significantes no que diz sobre a representação norteadora do sujeito barrado.
Nem sempre é confortável deparar-se com a função desse significante, uma vez que
tomar consciência da alienação do gozo e do fantasma que se despe em análise é
sempre sofredor.
Assim, a psicanálise de orientação lacaniana, muito aquém de responder por
um amor universal ao pai, responde que esse amor deve ser verificado um a um, em
seus efeitos marcantes, em sua função particular de sintoma, ou de uma marca de
desejo que repercute no imaginário e permite que o gozo se escreva. Trata-se de se
verificar em que medida o sintoma daquele que faz de uma mulher causa de seu
desejo se presta ao pai como sintoma e de que maneira ele faz aí objeção,
certamente a partir de suas repercussões. Isso mostra que a missão do pai é ter
uma função, o que Lacan chamava, outrora, “humanizar o desejo”.
3.1 SER PAI: MAMÃE DIDI E SEU CAMPO DE ATUAÇÃO SIMBÓLICA
O que seria um pai? As perguntas mais simples, às vezes, são as mais
complicadas de responder. Tento explicar a relação de Papai Antônio com seus
filhos, procurando elucidar alguns pontos da dualidade de pai x filhos e pai x mãe.
Nessas tentativas de explicar essas relações, vamos encontrar algumas razões para
o enfraquecimento do desenvolvimento psíquico dos seus filhos, principalmente no

tocante aos do sexo masculino. Sabemos que, entre os significantes pai, filho e filha,
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como nos alerta Lacan ([1953]1979), haverá sempre um hiato separando essas
funções, pois um pai é aquele que tem a ordem e a lei, o que barra o desejo do filho
em direção à mãe. Nessa relação, o pai ocupa uma posição de superioridade na
hierarquia familiar e na sociedade, sendo aquele que faz a ligação entre o presente
e o passado, assim como o filho ocupa a posição do presente e do futuro. O pai é o
chefe de família, aquele que tem a prerrogativa de magistrado, que intervém e julga
conflitos familiares. O filho será seu subordinado, aquele que terá a função de
propagar os genes para futuras gerações, aquele que irá ocupar esse “trono” na
dimensão democrática e política no seio familiar. O pai também é aquele que
provoca admiração e receio em seus filhos, ressaltando a autoridade paterna. É o
pai que dá o sobrenome ao filho e que o dá à luz, pois o nascimento jurídico é o
único nascimento verdadeiro (LACAN, [1953]1979).
Na relação de chefe familiar de Papai Antônio com seus onze filhos, aparece a
figura de Mamãe Didi, que teve importância fundamental no enfraquecimento da
função do significante Nome-do-Pai junto aos filhos. No desenvolvimento do texto,
são justificadas as razões desse naufrágio. As atribuições masculinas e femininas
eram, até algumas décadas atrás, bem delimitadas, com a mulher exercendo os
papéis de esposa e de mãe, e o homem desempenhando as funções de marido e de
pai provedor que, de posse de uma autoridade reconhecida, elencava as ordens e
as regras sociofamiliares. Indo na contramão dessas supostas regras, Mamãe Didi
subverte essa lei, ocupando simbolicamente o lugar de chefe de família e deixando
vago o lugar de mãe cuidadora do lar para ser uma “mãe fálica”, aquela que toma a
lei em suas mãos, barrando o significante Nome-do-Pai da função paterna para
subverter uma ordem do Real, Simbólico e Imaginário dos nós lacanianos. Por
outras palavras: a expressão “mulher ou mãe fálica” designa a mulher que tem um
falo, e não a imagem da mulher ou da menininha identificada com o falo. De acordo
com Laplanche e Pontalis ([1979]1995), a expressão “mulher fálica” é muitas vezes
utilizada numa linguagem aproximativa para qualificar uma mulher com traços de
caráter pretensamente masculinos, mulher autoritária, sem saber quais são as
fantasias subjacentes. A “mãe fálica” representa para os filhos a fecundidade, o
poder, a autoridade, etc., aquela que é mais venerada do que o pai. É a que impõe o
castigo, a que dita as regras da casa, a que ordena uma lei sob um véu de

sobreposição ao “Pai”.
Papai Antônio (Figura 14), em contrapartida, submete-se aos julgamentos
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dessa mãe da horda como estando subjugado a um desejo inconsciente de
inferioridade imaginária, acreditando ser ele também mais um filho junto aos seus
onze filhos gerados da sua união com Mamãe Didi. Assim, dessa “autoridade
feminilizada fálica”, Mamãe Didi passa simbolicamente a ser “mãe” não mais de
onze, mas de doze filhos. Dessa forma, amplia o campo de atuação simbólica
desempenhando a função de chefe da família, como símbolo de virilidade, a
presidente que ocupará o lugar maior no seio familiar, assim como fazem as abelhas
rainhas nas colmeias; uma única rainha que deverá ser cuidada pela sua prole. As
mulheres fálicas agem centradas no direito do seu próprio gozo, não abrem mão do
poder, que usam sem pudor e culpa. Suas vontades são indiscutivelmente
priorizadas. Atraem e seduzem pela aura de independência e não demandam do
parceiro nenhum esforço ou compromisso para protegê-las. Também não se
mostram abertamente contra os homens, até zombam da fragilidade destes. Mamãe
Didi, de certo, tem uma forte expressão de autenticidade e autoridade, mas o poder
fálico assumido por ela exige muito da condição de mulher.
Mamãe Didi foi o tipo de mulher que soube lidar com o seu poder fálico e, por
isso mesmo, não assustava e nem constrangia Papai Antônio. Ela foi, em termo
simbólico, a “grande mãe” que aconchegava e elevava a autoestima dos seus filhos.
Portanto, não competia, não teve sentimento de inferioridade. Ela não precisou da
figura masculina, soube da sua superioridade de gênero, mas também soube usar
do dinheiro do seu marido e, por isso, fez qualquer um imaginá-la a mais poderosa
dos homens como a mulher perfeita. A deterioração da imagem paterna está
intimamente ligada à fragilização da dialética da família conjugal que não reconhece,
inconscientemente, a função paterna em detrimento da superioridade do desejo da
mãe. Dito de outra forma: Papai Antônio, ao se colocar simbolicamente também
como filho de Mamãe Didi, levou certamente seus onze filhos a vê-lo como mais um
irmão, de modo que a competição imaginária pelo amor desta “mãe” era mais
acirrada no jogo desse suposto amor, possessivo e castrador.
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Figura 14 – Papai Antônio: foto e manuscrito (1922)

Fonte: Acervo da família.

A ordem familiar econômico-burguesa repousa, portanto, em três fundamentos:
a autoridade do marido, a subordinação das mulheres, a dependência dos filhos.
Mas, ao se outorgar à mãe e à maternidade um lugar considerável, proporcionam-se
meios de controlar aquilo que, no imaginário da sociedade, corre o risco de
desembocar em uma perigosa irrupção do feminino, isto é, na força de uma
sexualidade julgada tanto mais selvagem ou devastadora na medida em que não
estaria mais colada à função materna. Acima de tudo, a mulher deve ser mãe, a fim
de que o corpo social esteja em condições de resistir à tirania de um gozo feminino,
capaz, pensa-se, de eliminar a diferença dos sexos (BERENGUER, 2006).
Embora o Pai Antônio seja designado como chefe de uma família igualmente
assimilada a uma “pessoa moral”, o patrimônio, cujos interesses ele representa e, de
certo modo, é a tradução do exercício de seu poder simbólico, somente sua morte
permitiria a seus herdeiros terem acesso, por sua vez, a esse status. Pressupõe-se
que os filhos repitam o destino dos pais, e as filhas, o das mães. Mas não foi esse o
caso dos seus filhos. Devido a um enfraquecimento do significante Nome-do-Pai,
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explicado anteriormente, uma questão de identificação simbólica e imaginária
aponta para a genitora, ou seja, todos os onze filhos do casal estabelecem um laço
identificatório com Mamãe Didi, a mãe fálica, a mãe da horda.
É de costume na Bahia, principalmente no interior do Estado, os nomes de
batismo raramente serem adotados ao longo da vida, e os familiares e amigos mais
próximos adotam apelidos mais curtos e derivados dos nomes de batismos como
forma de expressar carinho e intimidade com a pessoa. Algumas pessoas, por
vezes, nem são conhecidas pelo nome de batismo, já que o apelido acaba se
tornando mais famoso e importante que o próprio nome da pessoa. Alguns apelidos
não passam do nome da pessoa pronunciado e escrito no diminutivo, como Fabinho,
Mariazinha ou Joãozinho. Outros são apenas contrações do nome, como José
virando Zé, Benedito que vira Bené ou Dito, e assim consecutivamente. Esses
apelidos são carinhosos e até mesmo provêm da própria família ou de amigos mais
íntimos. A essa forma peculiar de nomear o sujeito, Lacan ([1953]1979) chama de
“nome de gozo”, sendo por esse nome que o sujeito se identifica e acaba adotando
como sendo o seu principal nome.
No caso dos filhos de Papai Antônio e Mamãe Didi, os apelidos eram: Tio Wal
(Waldemar); Tia Gil (Adalgisa); Tia Aurinha (Áurea); Tia Bili (Maria José); Tia Tude
(Waldetrudes Filha), que, depois de um tempo, passou a ser chamada de Tia Trude;
Tia Dedé (Gildete); Tio Ni (Newton); Tio Bé (Gilberto); Tiazinha (Dilza); Tia Hilze
(Maria Hilza). Dilson foi o único dos filhos que não teve apelido. Pressuponho que
esses nomes foram dados pelos netos mais velhos da família, ainda quando
crianças.
Apresento um exemplo de austeridade e controle de Mamãe Didi sobre seus
filhos, neste caso, do seu filho Dilson, o caçula entre seus filhos homens. Na ocasião
do seu casamento com Nisele Serva – chamada de Zelinha – em abril de 1949, o
casal necessitava de autorização dos pais dos noivos para celebração do
casamento, ele tinha 20 anos de idade e ela, 17 anos, sendo, portanto,
considerados de menor idade na época. O pai da noiva, Sr. Herondino Serva, vai até
a residência de Papai Antônio, no bairro de Nazaré, para a assinatura do
documento, sendo lá recebido por Mamãe Didi, que se recusa a assinar a permissão
de casamento de Dilson com Zelinha. Sua atitude, ao discordar do matrimônio, é
derramar o tinteiro sobre o papel, como espelha a Figura 15, a seguir inserida.

Conta ainda Zelinha que seu pai retorna para casa muito decepcionado e triste com
o ocorrido.
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Nesse acontecimento, fica evidente a omissão de Papai Antônio, por nada ter
feito para evitar tal constrangimento, transferindo a Mamãe Didi a responsabilidade
de permitir ou não o casamento do seu filho. A realização do casamento só foi
possível alguns meses depois quando Dilson atinge a maioridade dos 21 anos
exigidos por lei para o matrimônio.
Figura 15 – Consentimento para matrimônio de menor

Fonte: Acervo da família.

Mamãe Didi exercia um controle também muito grande sobre suas sete filhas,
pois todas tinham de estar subjugadas a seus caprichos e vontades. Era ela quem

decidia, indireta ou até diretamente, sobre seus relacionamentos, com quem cada
uma deveria se casar, e, quando isso não acontecia por questões de
“desobediência” da filha, Mamãe Didi passava a desprezar de maneira silenciosa e
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um tanto fria essa filha, não lhe dando mais nenhuma atenção ou acolhimento no
seio materno. Esse peito fálico era, então, interdito a essa prole, ficando a filha na
posição de ocupar um lugar vazio do amor desses dois significantes “Papai e
Mamãe”. Todavia, o resgate dessa filha que se rebelava em busca de sua própria
identidade era algo muito complicado e difícil diante do desprezo dessa mãe, por
muitas vezes sendo necessária a intervenção de outros filhos ou parentes próximos
a pedir pela filha reprimida por Mamãe Didi.
Entretanto, desse fato, é possível, como já exposto anteriormente, conceber
como o significante paterno “Papai Antônio” é um efeito produzido por estes nomes
– Real, Simbólico e Imaginário, que justamente permitem ressituar a função
materna. Quanto ao resto que sobra dessa relação do significante “Mamãe Didi”, os
filhos ‘que se virem’.
Esse esclarecimento chama a atenção para o fato de que algumas abordagens
do fenômeno familiar são possíveis nos campos, em geral, da sociologia, da história
ou da psicanálise, privilegiando o estudo vertical das filiações e das gerações e
insistindo nas continuidades ou nas distorções entre os pais e os filhos, bem como
na transmissão à geração seguinte dos saberes e das atitudes herdadas da geração
anterior. Analisando alguns depoimentos orais prestados por netos, noras e amigos
mais íntimos da família, observa-se o mesmo comportamento de Mamãe Didi em
seus descendentes, principalmente nas mulheres, como traço de identificação
unária. Não basta, portanto, definir a família de um simples ponto de vista
antropológico, é preciso também saber qual a sua história e como se deram as
mudanças que caracterizam a desordem de que parece atingida na atualidade,
principalmente no tocante à falência financeira dos seus descendentes.
Então, como poderia situar um dos eixos desse exemplo como de pai ausente?
Seria pela via da separação, tomando o desejo da mãe como sua interpretação? A
mãe fálica aí é evidente e se sobrepõe à figura do pai simbólico, anulando o pai
imaginário, em detrimento de restos de um pai do real do impossível da psicanálise.
A função paterna é se interpor como um muro entre o filho e o desejo da mãe, coisa
que não ocorreu entre Papai Antônio e Mamãe Didi. Mas para que serve um pai?

Sob o senso comum, o pai é a bússola que serve de guia moral para o filho. Na
infância, o pai oferece segurança quando garante a integridade física e mental da
criança. O pai serve de fonte identificadora para o filho, assegurando a história e a
subjetividade filial, como ponderam Freud ([1901]1996) e Lacan ([1955-1956]1988).
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O pai, como uma muralha alta e espessa, se interpõe entre a criança e as
necessidades vitais, entre a criança e as responsabilidades da vida, entre o filho e
as dores do mundo, entre a criança e as exigências da vida, bem como os riscos de
morte.
O pai faz o homem prosperar, e o homem é a finalidade do pai. Caso contrário,
o filho, numa infância perpétua, permanece preso às velhas amarrações que já não
mais se sustentam. Como resultado de sua angústia, esse filho tenta recompor sem
sucesso o muro esburacado que um dia lhe trouxera a sombra. Há que se saber
usar o pai, enfim, porque esse uso pode tanto fazer “prosperar” quanto “apodrecer” o
filho. Ou seja, existe um saber do filho em usar o pai e deste em se fazer usado pelo
filho, e essa sapiência tem a ver com o tempo. Passado da hora, o doce perde o
ponto, a fruta apodrece e a relação pai-filho adoece. No exemplo aqui relatado sobre
o fato ocorrido no consentimento ao casamento do seu filho Dilson, fica evidente
uma ausência de Papai Antônio na condução de um pai da lei atuante e presente
nas vidas dos seus filhos. Esse foi também outro exemplo dos interditos da mãe
fálica em direção ao Nome-do-Pai.
Papai Antônio foi o pai provedor financeiro, o chefe de família que provinha à
sua prole o dinheiro para sustentação e manutenção dos luxos e extravagâncias,
especialmente os da sua esposa, consequentemente, ela estabelecia seu vínculo
identificatório com seus filhos no controle total na partilha desses bens, de modo que
era ela quem decidia sobre os castigos infligidos a seus filhos. No seio desse
dispositivo que influenciou a sua família, os filhos ocuparam então, em sua relação
com a Mãe, o lugar central reservado a Deus pai. Assim, eles herdaram, valendo-se
de sua onipotência, uma imagem turva da autoridade paterna, a do Papai Antônio,
que parecia se dissipar no nada de uma maternalização crescente de Mamãe Didi.
Enquanto vivo, Papai Antônio propiciou uma vida de rainha à sua esposa, nada lhe
opondo e nem medindo esforços para satisfazer qualquer desejo de consumo. Onde
o dinheiro poderia alcançar, Mamãe Didi tinha forte atuação, e um fato, a seguir
relatado, expressa muito claramente a forma como ela lidava com esse poder.

Usufruindo desse prestigio de riqueza e poder, Mamãe Didi, quase todas as
tardes, ia fazer compras acompanhada de sua nora Zelinha, casada com seu filho
Dilson, e esta lembra que Mamãe Didi, tinha sempre um pequeno revólver de marca
Baretta (Figura 16) na sua bolsa e só saía armada. A Loja Duas Américas e a Casa
Sloper eram os magazines chiques da Rua Chile de 1950 a 1977. Nesse tempo, as
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lojas de Salvador fechavam para o almoço das 12h às 14h. Relatam alguns netos
que, certa vez, num intervalo de almoço, ela telefonou para o Sr. Raposo, gerente da
Loja Duas Américas, mandando ele abrir a loja porque o motorista iria levá-la para
fazer compras, de forma que a loja ficava fechada para o público em geral, mas
aberta com exclusividade para ela. Em outras ocasiões, passava tardes inteiras
nessas lojas com Zelinha, a qual era tida como a nora de bom gosto, elegante e de
sensibilidade. O mesmo acontecia com a Casa Sloper, vizinha à Loja Duas
Américas. Alguns gerentes de outras lojas concorrentes comentavam, em tom de
piada, que os donos das Duas Américas e da Casa Sloper tinham enriquecido por
causa do dinheiro de Mamãe Didi, pois, quase todas as tardes, ela estava fazendo
compras nessas lojas.
Figura 16 – Imagem ilustrativa de uma Baretta

Fonte: Google.com.br (2017).

Alguns netos contam que, vez por outra, Mamãe Didi os levava também para
passear na Loja Duas Américas. Enquanto ela ficava sentada numa poltrona a
escolher tecidos diversos, os netos ficavam soltos dentro da loja a fazer todas as
traquinagens possíveis como se estivessem num parque de diversões, todavia,
nenhum funcionário ou mesmo gerente chamavam-lhes a atenção, pois se tratava

dos “netos de Dona Didi, esposa do Coronel Antonio Ferreira” (Figura 17) e a essas
crianças tudo era permitido dentro da loja. É sabido também que, quando Mamãe
Didi, gostava de um determinado tecido, ela não comprava por metragem, mas a
peça inteira, que variava de 30 a 40 metros de comprimento. E o mesmo acontecia
com os aviamentos para costura, tipo botões, zíperes, etc., sempre comprando em
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grandes quantidades. Raramente, Mamãe Didi perguntava os preços das coisas que
ia adquirir, ela comprava sem questionar os valores.
Figura 17 – Mamãe Didi e Papai Antônio, em 1950, na Casa de Nazaré, Salvador – Bahia

Fonte: Acervo da família.

É importante situar a posição da Loja Duas Américas na época dos fatos aqui
relatados. Era uma loja de grande porte, estava estabelecida no melhor endereço da
cidade – a Rua Chile. A marca consistia em duas bailarinas de mãos dadas
representando as duas Américas, a do Norte e a do Sul. Era a joia da coroa no
mesmo cenário onde despontavam concorrentes do peso da Casa Sloper, que
vendia perfumes, joias e vestuário (Figura 18), e do Royal Palace, com seu
magnífico mobiliário em jacarandá, que vendia jarros, porcelana chinesa e prataria.
A Loja Duas Américas era muito mais do que uma loja de departamentos. Habib, o
proprietário, inspirou-se no conceito do Parc Royal, o grande magazine do Rio de
Janeiro, e montou um ponto comercial que oferecia ao cliente tecidos em geral,
sedas finíssimas da melhor procedência, peles e casacos, impecáveis paletós de

linho branco, tapeçarias, objetos de decoração, móveis para varanda e jardins,
moda para crianças, seções de perfumaria, cine-foto, brinquedos e até uma casa de
chá no último andar, que a freguesia costumava frequentar no fim da tarde. Foi a
primeira loja de Salvador a instalar a novidade das escadas rolantes, inauguradas
em grande estilo em 1958 (Figura 19).
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Figura 18 – Loja Sloper, foto da escada rolante (1958).

Fonte: Disponível em: <http://maisdesalvador.blogspot.com.br >.
Figura 19 – Anúncio da Casa Sloper (década de 40)

Fonte: Jornal A Tarde (década de 40)
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A Loja Duas Américas revolucionou o comércio baiano, inspirando o
surgimento de grandes magazines como a Florensilva e criando a cultura das
grandes promoções de vendas com sorteio de prêmios. Chegou a sortear, em 1961,
cinco automóveis Simca Chambord. Essa história empresarial de sucesso foi
devorada pelo fogo, em incêndio ocorrido em 1977, que “destruiu as instalações da
loja, consumiu todas as mercadorias do depósito, labaredas que também
machucaram o coração dos baianos que tiveram as suas histórias de vida, de
alguma forma, marcadas pela loja âncora da Rua Chile” (CADENA, 2012).
O fato relatado ilustra a relação de Mamãe Didi com o dinheiro por ela
usufruído das exportações de cacau das suas fazendas. Não havia limites para seus
caprichos de consumo, comprando desde joias caríssimas, a exemplo de anéis de
brilhantes, colares de pérolas, pulseiras, brincos e relógios de ouro, até mobiliário
em jacarandá, porcelanas chinesas, pratarias diversas, taças e lustres de cristais
fabricados pela Fratelli Vita, de onde saíram os melhores e mais luxuosos cristais já
produzidos

no

Brasil,

cujas

características

mais

marcantes

eram

brilho,

transparência, cores, desenhos delicados e o timbre de seus sons. Entre seus
produtos, destacavam-se taças, copos, compoteiras, e jarros, todos fabricados
manualmente. A casa de Nazaré da Família Ferreira da Silva era repleta dessas
riquezas. Nas festas natalinas, suas filhas eram sempre presenteadas com muitas

joias de altíssimo valor.
3.2 FAZENDA INDEPENDÊNCIA: SÍMBOLO DO PODER ECONÔMICO DA
FAMÍLIA
Papai Antônio construiu seu império financeiro a partir de uma pequena roça
comprada no antigo povoado de Água Preta, atualmente a cidade de Uruçuca. A
esse pedaço de terra, ele chamou de Fazenda Independência, a qual veio a se
tornar a fazenda sede em relação a todas as outras fazendas e roças de sua
propriedade. Ali, nasceu a maioria dos seus onze filhos através de parteiras,
conforme comentado anteriormente. Hábito muito usado até os anos 50 do século
XX, embora a figura das parteiras persista até hoje em pleno século XXI, pois muitas
mulheres que não têm acesso à assistência institucional ao parto se utilizam das
parteiras na maioria das comunidades rurais, quer pela falta de assistência médica
ou pela distância dos centros de saúde, uma vez que vivem em situação de
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isolamento. Por isso o trabalho da parteira torna-se indispensável nessas
comunidades, sendo nestas reconhecida e respeitada. Muitas delas recorrem a
práticas de tradição popular, como o uso de plantas medicinais, superstições e
simpatias, além da sempre presente oração, tornando-se a fé um parâmetro para
que o trabalho de parto aconteça sem maiores problemas, independentemente da
religião a que pertençam. Normalmente, esse tipo de trabalho é passado de mãe
para filha, perpetuando gerações de parteiras.
A Fazenda Independência (Figuras 20, 21 e 22), com um total de 449 hectares,
foi constituída, como já referido, a partir da sucessão de compras de pequenas
outras fazendas e roças vizinhas de cacau e de terras devolutas do Governo do
Estado da Bahia. Em 16 de outubro de 1907, quando o Dr. José Marcelino de Sousa
era o governador do Estado da Bahia (período 1904 a 1908), Papai Antônio comprou
os primeiros 20 hectares de terras no antigo povoado de Água Preta, terras estas
que viriam a formar a Fazenda Independência. Ao longo dos anos seguintes, seriam
anexadas mais dez outras roças e pequenas fazendas de cacau compradas
diretamente da vizinhança, conforme o Cartório de Registro Geral de Imóveis e
Hipoteca da Comarca de Ilhéus, onde estão as transcrições seguintes por ordem de
ano de aquisição:

1. Transcrição n° 10.504, em 2 de Dezembro de 1920, no Registro de Imóveis
de Ilhéus, de uma área de terras medindo 20 hectares situada no lugar de
Água Preta, havida por compra ao Governo do Estado da Bahia, conforme
título de terras n° 957, de 16 de Outubro de 1907.

2. Transcrição n° 1.118, em 29 de Abril de 1908, no Registro de Imóveis de
Ilhéus, de uma área de terras relativas a uma plantação de cacaueiros e
respectivas terras, havida por compra feita a Manuel Tomé dos Santos e
sua mulher. (Não especifica a metragem em hectares.)

3. Transcrição n° 1.056, em 2 de Dezembro de 1920, no Registro de Imóveis
de Ilhéus, de uma área de terras medindo 22 hectares situada no lugar de
Água Preta, havida por compra ao Governo do Estado da Bahia, tendo
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como governador em exercício o Dr. João Ferreira de Araújo Pinho,
conforme título de terras n° 605, de 6 de Dezembro de 1910.

4. Transcrição n° 1.0505, em 21 de Dezembro de 1920, no Registro de Imóveis
de Ilhéus, de uma área de terras medindo 64 hectares situada no lugar de
Ribeirão D’Água Preta, havida por compra ao Governo do Estado da Bahia,
tendo como governador ainda em exercício o Dr. João Ferreira de Araújo
Pinho, conforme título de terras n° 604, de 6 de Dezembro de 1910.

5. Transcrição n° 1.724, em 12 de Agosto de 1933, no Registro de Imóveis de
Ilhéus, de uma área de terras medindo 15 hectares situada no lugar de
Água Preta do Mucambo, havida por compra ao Governo do Estado da
Bahia, e tendo como governador em exercício o Dr. Aurélio Rodrigues
Viana, conforme título de terras n° 710, de 5 de Setembro de 1911.

6. Transcrição n° 1.691, em 28 de Julho de 1933, no Registro de Imóveis de
Ilhéus, de uma área de terras medindo 122 hectares situada no lugar Rio
Mucambo, conhecido por “Pancadinha”, havida por compra ao Governo do
Estado da Bahia, sendo governador em exercício o Dr. Antônio Muniz Sodré
de Aragão, conforme título de terras n° 70, de 30 de setembro de 1918.

7. Transcrição n° 9.047, em 28 de Julho de 1933, no Registro de Imóveis de
Ilhéus, de uma área de terras medindo 73 hectares situada no lugar de
Moderna e Água Preta, havida por compra a Miguel Gomes Carucho e sua
mulher em Maio de 1919.

8. Transcrição n° 1.0507, em 03 de Dezembro de 1933, no Registro de Imóveis
de Ilhéus, de uma área de terras medindo 33 hectares situada no lugar de
Mucambinho, havida por compra ao Governo do Estado da Bahia, sendo
governador o Dr. José Joaquim Seabra, conforme título de terras n° 470, de
19 de Outubro de 1920.
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9. Transcrição n° 1.693, em 28 de Julho de 1933, no Registro de Imóveis de
Ilhéus, de uma área de terras medindo 17 hectares situada no lugar de
Ribeirão D’Água Preta, havida por compra ao Governo do Estado da Bahia,
sendo governador em exercício o Dr. José Joaquim Seabra, mais conhecido
como J.J. Seabra, conforme título de terras n° 541, de 19 de Outubro de
1921.

10.Transcrição n° 1.694, em 28 de Julho de 1933, no Registro de Imóveis de
Ilhéus, de uma área de terras medindo 19 hectares situada no lugar de
Ribeira Seca, havida por compra ao Governo do Estado da Bahia, sendo
governador em exercício o Dr. Francisco Marques de Góis Calmon,

conforme título de terras n° 967, de 30 de Janeiro de 1924.

11.Transcrição n° 17.456, em 29 de Maio de 1930, no Registro de Imóveis de
Ilhéus, de uma área de terras medindo 64 hectares situada no lugar de
Mucambo, havida por compra ao Governo do Estado da Bahia, sendo
governador em exercício o Dr. Frederico Augusto Rodrigues da Costa,
conforme título de terras n° 3506, de 6 de Maio de 1930.
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Figura 20 – Fazenda Independência em 1973

Fonte: Foto do autor (1973).

Com o falecimento de Mamãe Didi em 1980, a Fazenda Independência fica
de herança para os filhos que a vendem, em 1985, para a família Bacelar, atual
proprietária.
Figura 21 – Fazenda Independência em 1983

Fonte: Fotos Aéreas (Fotorama São Paulo, 1983).
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Figura 22 – Fazenda Independência atualmente

Fonte: Foto do autor (maio 2017).

Em pesquisas realizadas recentemente em Uruçuca, maio de 2017, entrevistei
Nayde

Margarida

Cardoso

do Rosário (Figura 23) nascida na Fazenda

Independência, ex-professora do ensino médio e ex-vereadora por três gestões, filha
de Joaquim Cardoso do Rosário e Emília Santos Cardoso (Figura 24). Seu pai era o
marceneiro da fazenda, aquele que fabricava os móveis e outros objetos de madeira
sendo o responsável pela construção de todo o mobiliário da casa principal bem
como das barcaças e da sua manutenção. Os empregados residiam em casas

cedidas espalhadas dentro da fazenda.
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Figura 23 – Nayde Margarida Cardoso do Rosário (2017)

Fonte: Fotografia do autor (maio de 2017).
Figura 24 – Pais de Nayde Margarida (1929)

Fonte: Arquivo pessoal da entrevistada (1929).

Nayde diz lembrar bem de toda a família de Antônio Ferreira, chegando a
conhecer vários netos do Coronel: “Brinquei com quase todos eles na fazenda
quando era menina, inclusive as filhas de Newton, que moraram um tempo por lá”.
Fala também que o Coronel Antônio Ferreira gostava muito do seu pai, admirava o
capricho e a qualidade do seu oficio em fabricar os móveis da fazenda. Lembra-se

da história contada alguns anos depois pelos seus pais, que seu irmão Thelésphoro
falecera na fazenda vítima de sarampo: “Naquela época, não existiam as vacinas, o
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Coronel Antônio Ferreira custeou as despesas do velório fazendo questão de estar
presente ao cortejo até o cemitério, ajudando também a carregar o caixão”.
Figura 25 – Enterro de Thelésphoro Reis do C. do Rosário, irmão de Nayde Margarida
(c1939/1940)

Fonte: Arquivo pessoal da entrevistada: foto dada ao autor (c1939/1940).

Nayde recorda que “o coronel era gente muito boa, tranquilo, falava baixo e
muito calmo, ajudou a muita gente aqui em Uruçuca, mas dona Didi ... autoritária e
firme nas suas palavras, ela não era fácil”. Adelson Conceição, um amigo de
Gilberto e Nilton, que costumava jogar bola todos os domingos no campo da
fazenda, lembra também que
[...] o coronel Antônio Ferreira era gente boa, muito servidor da
comunidade de Uruçuca, ajudou muita gente aqui, inclusive doou
muitos pedaços de terras pras pessoas na cidade construírem suas
casas. Aqui ninguém tem o que falar mal da família Ferreira. Me
recordo das festas de São João que o Coronel e Dona Didi faziam na

sede, eram festas boas, com muita gente onde eu ia tomar meu licor
[...].
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Toda a área para construção do bairro Independência (Figura 26) foi doada
pelos filhos de Papai Antônio ainda em vida, e o terreno do campo de futebol foi
também outra doação para o município, sendo o campo inaugurado em 12 de
dezembro de 1987 com o nome de “Estádio Municipal Antônio Ferreira”, chamado
pela população de “Ferreirão”, situado no bairro Independência, como mostra a
placa na Figura 27 (A/B). O campo do estádio, ainda hoje existente, foi fotografado
pelo autor (Figura 28)
Atualmente, existe um anúncio da prefeitura informando sobre a futura
reforma do “Ferreirão” com recursos federais (Figura 29).

Figura 26 – Bairro Independência – Ponte sobre o Rio Água Preta, Uruçuca (maio de 2017)

Fonte: Fotografias do Autor (maio 2017).
Figura 27 – Placa de inauguração (A) e Estádio Municipal Antônio Ferreira (B)

Fonte: Fotografias do Autor (maio 2017).
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Figura 28 – Campo de Futebol do Estádio Antônio Ferreira

Fonte: Fotografia do Autor (maio 2017).

Figura 29 – Placa oficial sobre realização de obras no Estádio Municipal Antônio Ferreira

Fonte: Fotografia do Autor (maio 2017).
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3.3 OS NOVOS RICOS E SEUS PADRÕES DE COMPORTAMENTO

A burguesia é uma classe social do regime capitalista, cujos membros são os
proprietários do capital, ou seja, comerciantes, industriais, proprietários de terras, de
imóveis, os possuidores de riquezas e dos meios de produção. Burguesia é a
qualidade do burguês. É o oposto do proletariado, a classe operária, cujo único bem
é a força de trabalho. Sua etimologia pode ser originária do latim burgus, que
significa fortaleza, ou do alemão Burgs, pequena cidade.
Chamo os filhos do casal Ferreira da Silva de “os pequenos novos burgueses”
por questões de que essa geração pertenceu a uma classe social financeira elevada
por força do trabalho exclusivamente do seu pai, todavia esta fortuna patriarcal não
os fizera alcançar uma posição social e cultural burguesa no tocante à sociedade da
Capital Salvador, nem ao interior do Estado onde residiram por algum tempo. As
riquezas que detinham, pela posse de inúmeras fazendas de cacau e pelas
exportações do fruto, não os fizeram alcançar uma projeção social de destaque no
âmbito da sociedade. Papai Antônio tinha o desejo de ver seus filhos em evidência
no círculo cultural, social ou político, embora ele próprio não tivesse galgado maiores
projeções a não ser o título de “Coronel do Cacau”, que era atribuído a todos os
grandes fazendeiros ricos do sul da Bahia. A sua influência junto à classe política e
social advinha da sua posse de terras e pela fortuna acumulada.
Todavia, Papai Antônio tinha uma boa influência nos meios políticos de
Salvador e no interior do Estado, assim como um relativo trânsito com políticos de
projeção nacional, tendo sido, inclusive, amigo íntimo do deputado federal Plínio
Salgador5, o qual se hospedava em sua residência, o palacete de Nazaré, todas as
vezes que vinha a Salvador. A amizade entre eles veio através de amigos em
comum ligados à política local. Papai Antônio não foi filiado, porém, a qualquer
partido político.

5

Inicialmente um adepto da ditadura de Getúlio Vargas, Plínio Salgado foi mais tarde preso e obrigado
a se exilar em Portugal, acusado de promover levantes contra o governo. Após retornar ao Brasil,
lançou o Partido de Representação Popular (PRP), sendo eleito para representar o Paraná na Câmara
dos Deputados em 1958 e reeleito em 1962, desta vez para representar São Paulo. Foi também
candidato à presidência da República no pleito de 1955, obtendo 8,28% dos votos. Após o Golpe de
Estado de 1964, que acabou por extinguir os partidos políticos, se juntou à Aliança Renovadora
Nacional (Arena), obtendo mais dois mandatos na Câmara. Plínio Salgado se aposentou da vida
política em 1974, apenas um ano antes de sua morte. Foi membro da Academia Paulista de Letras,
tendo também fundado alguns jornais (PLÍNIO SALGADO. WIKIPÉDIA, 2017).
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Nenhum dos seus onze filhos foi sócio de clubes frequentados pela elite de
Salvador, a exemplo do Clube Baiano de Tênis, do Iate Clube da Bahia ou da
Associação Atlética da Bahia. Também seus nomes não apareciam em colunas
sociais escritas por jornalistas especializados em divulgar acontecimentos triviais da
vida social dos ricos de Salvador. Uma de suas netas relata que, certa vez, Papai
Antônio estava na varanda de sua casa em Nazaré, conversando com um amigo
“rico”, quando chegava da rua Tio Wal. Papai Antônio, então, apresenta-o ao amigo
dizendo: – “Venha cá Waldemar! Esse é o meu filho mais velho!”, no que responde
de imediato Tio Wal: – “Agora não, vou cagar!”. Mortos de vergonha e diante de tal
desfeita, ficaram Papai Antônio e seu nobre amigo sem reação a tamanha grosseria.
Após a saída do amigo, Papai Antônio chama Waldemar e o repreende pela falta de
educação, tendo como resposta do seu filho: – “Mas se eu ia mesmo cagar!” Essa
história ficou marcada na família como um fato hilário, contado por todos por muito
tempo, mas que também mostra o quando “casca grossa” eles eram, segundo
comentou uma neta de Papai Antônio.
Por outro lado, todos os filhos homens procuravam mostrar a que classe
pertenciam, pois se vestiam com os melhores e mais caros ternos de linho branco e
sapatos importados de couro legítimo, comprados nas melhores lojas masculinas
dessa época, tanto as da Rua Chile em Salvador, ou as do Rio de Janeiro.
Compravam na Rua Chile porque era o símbolo de requinte e elegância, da oferta
de serviços de qualidade, reduto do carnaval baiano e ponto de encontro das
pessoas mais importantes e ricas de Salvador durante a primeira metade do século
XX. Mas também traziam do Rio de Janeiro seus ternos, gravatas e sapatos de
couro italiano.
Marcos Vinício Amorim Vasconcelos, amigo de infância de Gilberto e Newton,
filhos de Papai Antônio, diz que, quando jovem, costumava jogar bola todos os
domingos pela manhã no campo de futebol da fazenda e que, anos depois, na
condição de comprador de cacau para a indústria Correia Ribeiro, testemunhou que
a Fazenda Independência, de 1º de outubro de 1986 a 15 de janeiro de 1987,
produzia mil arrobas de cacau por semana, o que equivale a 250 sacos de cacau, ou
seja; 4 mil arrobas/mês, chegando a mais de 700 sacas de cacau e que, na fazenda,
havia por volta de 200 trabalhadores, sendo a folha de pagamento em torno de 90 a
120 mil cruzeiros, uma produção bastante elevada para os padrões da época.

Marcos ainda conta que Mamãe Didi era a maior fornecedora de cacau para a
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Indústria Correia Ribeiro, e que os Ferreira da Silva gostavam muito de carrões.
Recorda também que, na década de 70, Mamãe Didi tinha um carro Ford Galaxie
Landau6 (Figura 30). Relata Marcos:
Hélio, motorista da família, quando ia levar Dona Didi para o Rio de
Janeiro, abastecia sempre o carro no posto de gasolina da cidade, e
para querer aparecer para o dono do posto dizia: tal hora eu te ligo
do Rio pra você, marque aí a hora. Pela BR 101, Hélio corria o
máximo que o carro permitia, e assim dito, na hora prevista de
chegada, ele ligava para o posto dizendo: a madame já está aqui [...]

Marcos lembra também que, nos fins dos anos 60 e início de 70, a indústria
automobilística da Chevrolet do Brasil lança uma série especial de carros exclusivos:
“Chevrolet Série Ouro, composta pelo Opala, Caravan, Veraneio e Chevette (Figura
31). Dona Didi comprou todos de uma só vez!”.
Figura 30 – Fotografias ilustrativas do Ford Galaxie Landau (décadas de 60 e 70)

Fonte:
Google.com.br (2017).

6

O Ford Galaxie Landau é um automóvel que foi fabricado pela Ford no Brasil em fevereiro de 1967.
Trata-se de um modelo sedã luxuoso, contando inclusive com ar condicionado e direção hidráulica já
no fim da década de 60, itens considerados opcionais até hoje em muitos carros. Eleito, pela Revista
Mecânica Popular, o Carro do Ano de 1967, foi também considerado pelos automobilistas o carro mais

luxuoso do Brasil.
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Figura 31 – Fotografias ilustrativas de Chevrolet Opala, Veraneio, Chevette, Caravan e Opala

Fonte: Google.com.br (2017).

Papai Antônio contrata, inicialmente, Hélio Costa para ser o motorista de sua filha
Trude, mas, posteriormente, ele fica a serviço de Aurinha, e, algum tempo depois ele
passa a ser o motorista de Mamãe Didi, não só servindo como motorista da família,
mas também como guarda-costas e mordomo. Trabalhou servindo os Ferreira da
Silva por mais de quarenta anos, gozava da total confiança de Mamãe Didi, a ponto
de causar ciúmes principalmente entre seus filhos Gilberto e Newton. A intimidade
de Hélio e Mamãe Didi era um pouco mais além do que o convencional para uma
relação entre patroa e empregado, a ponto de levantar suspeitas na família de que
um suposto envolvimento amoroso entre eles dois poderia existir. Hélio era muito
serviçal à sua patroa, inclusive ele tinha acesso aos aposentos íntimos de Mamãe
Didi, sendo um dos poucos que entrava no banheiro quando ela estava a banhar-se,
assim como sentava na sua cama sem nenhuma cerimônia ou reclamação por parte
dela, no entanto, nenhum neto se atrevia a sentar ou deitar na sua cama sem que
ela reclamasse e de imediato mandava trocar os lençóis. Essa relação mais próxima
entre eles dois se intensifica após o falecimento de Papai Antônio em 1965, quando
Hélio passa a administrar todos os pagamentos dela, era ele quem fazia os serviços
de banco, saques e depósitos ficavam sob sua guarda.
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Foi também nesse período que alguns filhos e netos mais próximos comentavam
que Hélio roubava muito Mamãe Didi, uma vez que ela não tomava pé da situação
dos seus movimentos bancários, e, por sua vez, o motorista gozava de sua total
confiança. Comenta-se também que, certa vez, Mamãe Didi quis dar uma surra no
seu filho Newton, este já adulto, casado e com filhos, porque ele tinha feito algum
comentário sobre Hélio, dizendo que ele a roubava, foi um maior “bafafá” na casa de
Nazaré. Mamãe Didi não admitia que ninguém ou mesmo seus filhos falassem mal
de Hélio.
Hélio se apresentava como Polícia Civil, conforme carteira de identificação
funcional da Secretaria da Segurança Pública, lotado na Delegacia de Polícia de
Uruçuca, expedida em 31 de janeiro de 1990 (Figura 32).
Figura 32 – Fotografia da Carteira de Identificação Policial de Hélio Costa

Fonte: Acervo da Família Costa.

Tenho razões para acreditar que essa carteira de polícia civil era falsa.
Pesquisas e entrevistas feitas em Uruçuca e com pessoas que foram mais próximas
dele não confirmaram a sua formação policial, mas quase todos foram unânimes em
afirmar que, naquela época, Hélio, usufruía do prestígio da família do Coronel

Antônio Ferreira e, facilmente, poderia ter conseguido uma carteira dessas. Não
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havia, nesse tempo, maiores dificuldades para se obter um documento como esse
no interior, que, para os padrões vigentes, o habilitava a andar armado de forma
legal e dando a ele um falso status de poder perante os moradores..
Hélio

era

casado

com

Jacy,

filha

de um trabalhador da Fazenda

Independência, cuja família morava na própria fazenda, local onde eles se
conheceram. Dessa união, tiveram duas filhas. Hélio era natural da região de Água
Preta, nascido no ano de 1933, e veio a falecer em 16 de novembro de 2005, aos 72
anos de idade, em decorrência de uma queda do telhado de sua casa onde ele
estava a fazer reparos do vazamentos de chuva. Sofreu traumatismo craniano em
consequência de ter batido a cabeça no piso da varanda da casa vizinha. Ainda com
vida, foi levado por ambulância para Itabuna e lá vindo a falecer. Nessa ocasião,
Hélio já tinha sido aposentado pela família logo após o falecimento de Mamãe Didi,
em 1980. Pela aposentadoria feita pelos filhos herdeiros, coube a ele um armazém
na cidade que, depois, Hélio vendeu e, com os rendimentos, comprou uma ampla
casa no centro de Uruçuca.
À boca pequena, em comentários diversos como já falamos antes, não só entre
alguns familiares de Papai Antônio, bem como de conhecidos mais próximos a Hélio
e residentes em Uruçuca, se dizia que Hélio mantinha uma relação com sua patroa
que passava dos limites de um mero empregado e motorista, isso após a morte do
Coronel. Ele se gabava muito para as pessoas de Uruçuca dessa intimidade com
Mamãe Didi e sua filha Aurinha, e fazia questão de aparecer como o homem de
confiança dela. Hélio se achava também um herdeiro da fortuna do Coronel. E
falavam: “Ele chegava à cidade dando ordens, mandava e desmandava em tudo, se
achando o bambambã, o rei da cocada!”. Ele, inclusive, dava ordens também para
alguns netos e netas de Mamãe Didi que residiam na Fazenda Independência.
A despeito desses relatos sobre ele e Mamãe Didi, o certo é que a família
estava acostumada a viver como nababos, mantendo todos os comportamentos que
se esperavam de novos ricos. A Figura 33, a seguir, demonstra essa aparência de
ostentação no modo de vestir.
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Figura 33 – Família Ferreira em 1947 (com legenda)

Fonte: Acervo da família.

Outro caso ilustrativo desse poderio demonstrado pelos Ferreira da Silva é
relatado pelo Dr. Ronaldo, médico da família. Conta ele que estava assistindo a um
filme no Cine Uruçuca, quando um empregado da fazendo vem falar-lhe que o
Coronel estava chamando para ver sua filha Maria Hilza, que não estava passando
bem. Diz Dr. Ronaldo: “Achei estranho sair no meio do filme para um atendimento,
mas era um pedido do Coronel Antônio Ferreira, tinha que ir. Meio chateado em
deixar o filme pela metade, fui até a fazenda ver sua filha. Felizmente não era nada
grave, apenas um mal estar torácico. No dia seguinte, recebo outro recado do
Coronel dizendo que o Cine Uruçuca iria fazer uma seção especial só para mim, a
fim de que eu pudesse assistir ao filme completo”.
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No tocante à questão da sexualidade dos seus filhos e filhas, não há registros

de homossexualidade ou mesmo atitudes homofóbicas. Sabe-se que os filhos
homens tinham um pouco de exagero nas atitudes machistas. Conta um neto que
todas as vezes em que ia à casa de Nazaré, sempre era questionado pelos tios
quanto ao número de mulheres com que tinha “ficado”: “Quantas você comeu essa
semana?”. Essa pergunta machista e preconceituosa vinha antes mesmo de um
“Olá, tudo bem? Como está você?” Lembra esse neto que essa pergunta era uma
constante para todos os outros sobrinhos.
A relação entre psicanálise e homossexualidade dificilmente pode ser
considerada estável. A posição segundo a qual “todos os seres humanos são
capazes de fazer uma escolha de objeto homossexual e que de fato a consumaram
no inconsciente” (MARQUES, 2010), reflete a ideia de que a homossexualidade “não
é motivo de vergonha, não é uma degradação, não é um vício e não pode ser
considerada uma doença” (MAYA, 2007,) Apesar disso, durante décadas, as
instituições de diversos segmentos das igrejas católicas, protestantes ou universais,
da psicologia em geral, da filosofia e, por vezes, até da psicanálise promoveram uma
visão moralizante da conduta sexual, entronizando a heterossexualidade reprodutiva
como destino de uma sexualidade supostamente normal. Entre a ciência que não
define gênero e os ensinamentos de Deus que são claros quanto a isso, cada um
pode escolher o que fazer, e o restante precisa respeitar o livre-arbítrio alheio. Não é
meu propósito aprofundar essas questões de gênero ou orientação sexual nessa
família, mas fazer algumas ponderações e considerações comportamentais de
identificação e preferências sexuais.
Observei, através de entrevistas realizadas e depoimentos de sobrinhos, netos e
amigos próximos que frequentaram a casa de Nazaré, que questões relativas à
homossexualidade, tanto masculina como feminina, no clã Ferreira da Silva, não
eram postas em evidência, ou seja, pessoas com comportamentos feminizados ou
masculinizados não eram discriminadas por qualquer um deles, não havendo
também qualquer tipo de comentário jocoso ou pejorativo por parte de Papai Antônio
ou Mamãe Didi, como também não havia proibição a seus filhos de terem amigos
gays. É bom lembrar que, até meados de 1970, essas questões relativas às
preferências e condutas sexuais eram restritas a pequenos guetos ou grupos de
amigos que compartilhavam as mesmas condutas sexuais. Em famílias tradicionais
cujos filhos apresentavam trejeitos femininos ou cujas filhas se mostravam
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masculinizadas, estes eram quase sempre tratados com “certa” naturalidade.
Olhava-se para esse familiar como uma pessoa mais “educada” do que os demais,
principalmente os homens, geralmente eram mais ligados às mães ou avós, por
outro lado, também eram os componentes mais subjugados da prole.
Apesar de não haver gays entre seus filhos, havia em contrapartida
exacerbação do machismo nos filhos homens. Todos foram casados, com exceção
de Waldemar (Tio Wal), o filho mais velho, mas que, nem por isso, deixou de ter
várias “raparigas gordinhas e peitudas”. As raparigas eram mulheres que viviam com
um homem, mas sem estar casada com ele. Em Portugal significa moça, mas, no
Brasil, é um termo usado para se referir a uma prostituta. Os irmãos de Tio Wal
diziam que essa preferência por mulheres baixas e peitudas era por duas razões: a
primeira porque ele também era um homem de estatura baixa, e a segunda, quanto
aos peitos fartos, era pra fazer “espanhola”, ato de colocar o pênis entre os peitos e
ficar roçando. Quanto aos demais filhos homens, o fato de serem casados não os
inviabilizou de terem filhos fora do casamento com mulheres diversas. Era sabido,
por todos em casa, que eles também, furtivamente, tinham relações sexuais com as
empregadas domésticas da casa, hábito corrente nas chamadas classes altas
baianas e até em determinados setores da classe média na época.
A fim de ilustrar esse machismo desenfreado dos filhos de Papai Antônio,
recortamos o exemplo do seu filho Dilson, o mais novo entre os homens. Do primeiro
casamento civil e religioso com Zelinha, tiveram três filhos; da segunda união estável
com Naisy, teve mais duas filhas e, com uma empregada doméstica chamada Maria,
que trabalhava como babá de um dos seus filhos do primeiro casamento, teve mais
uma filha, a qual não foi reconhecida como filha legítima, isso sem contar outros no
interior do Estado. Também Gilberto (Tio Bé), apesar de não ter filhos do seu
casamento, teve dois filhos com outra mulher, os quais não foram também
registrados em cartório como filhos legítimos. Além deles, Newton (Tio Ni), de cujo
casamento civil e religioso com Mignon nasceram dez filhos, teve mais outros fora
do casamento, cujo número não me foi possível precisar com exatidão.
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3.4 TABARIS NIGHT CLUB

Enquanto Mamãe Didi passava as tardes fazendo compras na Rua Chile e
Papai Antônio tocando os negócios das fazendas em Uruçuca, nenhum dos seus 11
filhos jamais exerceu qualquer atividade de trabalho. Os filhos homens eram
frequentadores assíduos dos melhores bordéis e cabarés da cidade dos anos 40 aos
50, a exemplo do Tabaris Night Club. Vejamos o que diz a jornalista Emília Costa no
seu artigo publicado no Jornal Correio da Bahia, em 12 de janeiro de 2007, sobre o
Tabaris:
Era quando as mulheres saíam dos bregas: “Casa 63, 19 da
Gameleira, 11 da Gameleira, Maria da Vovó, Monte Carlo, todos no
centro", lembra Grumberg. E quando acabava? “Quase de manhã. Daí
o pessoal saía para comer o feijão de Zé do Muro, ali na Praça
Castro Alves”, recorda Grumberg. “Muita gente ia também comer no
Mercado das Sete Portas”, acrescenta Lopes Pontes.
[...] Mas a festa não acabava para todos. “Depois que as portas
fechavam, rolava a maior algazarra lá dentro, com as prostitutas que
ficavam para a farra final”, segreda Grumberg. Ele garante que
Sandoval mantinha um quarto no piso superior do cabaré, apelidado
sugestivamente de “galinha dos pintinhos de ouro”, para curtir o resto
das noitadas com algumas mulheres e amigos mais íntimos.
(COSTA, 2007).

Nesse período de 1940 a 1960, a Bahia era boêmia, e Salvador oferecia várias
opções de dancing, bares e boates noturnas no centro histórico da cidade: ao lado
do antigo Cinema Guarani, funcionava o bar e restaurante O Cacique, praticamente
ao ar livre, com apenas uma pequena cobertura, uma espécie de toldo. Era ponto de
encontro de intelectuais. À noite, tudo se misturava, desde que, ao fundo do cinema,
existia o Tabaris, que funcionou dos anos 30 aos 60, tendo fechado suas portas em
1968. Antes, exibia as “grandes” companhias de revista do Rio de Janeiro que aqui
aportavam, acompanhadas pelas melhores orquestras de Salvador. Um luxo! As
artistas, após o espetáculo, sumiam, dando lugar às prostitutas do Nº 63 da Ladeira
da Montanha, conhecido também como “o puteiro ou brega Meia Três”. Havia
também o 11 e o 13 da Gameleira, além de outros menos famosos. Quem queria,
terminava a noite nos bordéis referidos e, em seguida, ia comer o tal feijão de Zé do
Muro ali mesmo na Praça Castro Alves, como relata Emília Costa (2007), ou
também descia a Ladeira da Conceição da Praia para pegar o sarapatel ou o
mocotó do Mercado Modelo.
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Existia, do lado direito do Teatro Guarani um sobradão colonial que abrigava o
Hotel Paris, preferido pelos coronéis do cacau e senhores de engenho. No fim da
primeira década do século XX, a Câmara Municipal doou o terreno à esquerda para a
construção do “Kursaal Baiano”, uma casa de espetáculos destinada à elite da
cidade, nome depois mudado para Cine Theatro Guarani. Na década de 40, na área
dos fundos, foi que surgiu o Tabaris, uma casa voltada para o público boêmio. Outros
bordéis e cassinos não menos importantes também foram frequentados pelos filhos
de Papai Antônio, a exemplo do Cassino Pita Lima, localizado na Pituba, e dos
cassinos da Rua Rui Barbosa, perto da Praça Castro Alves. Nesses lugares, eles
comentavam entre si que “tinham as melhores rameiras da casa”. Outros bordéis no
centro da cidade também eram frequentados por Waldemar, Newton, Gilberto e
Dilson, a exemplo do famoso Maria da Vovó, uma lendária cafetina onde os jovens
dos anos 50 iniciavam sua vida sexual (Figura 34), Alzira dos Brilhantes,
Arigoffe, Madame Cocô, Maria Pires, Rumba-Dancing, 63, entre outros. Sobre os
bordéis da Bahia, conta o antropólogo Roberto Albergaria em uma reportagem
publicada pelo Jornal Correio, em 23 de outubro de 2002: “No tempo em que se
tomava vodca com Laranja Turva, a Fanta da época, Mãe Preta é descrita por
frequentadores antigos como uma das prostitutas que fizeram gemer muito mancebo
sem experiência. Entre suas coxas, passaram de futuros políticos a filhos de
fazendeiros ricos. Artistas e pobres trabalhadores também. Você não era homem se
não fosse lá, era um rito da adolescência”.

Figura 34 – Anúncio do “brega” Maria da Vovô, anos 50

Fonte: Facebook.
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Em frente à casa do jardim do largo de Nazaré, ficava uma fila de vários carros
importados, a exemplo da marca “DeSoto”, fabricados pela Chrysler americana.
Eram carros de alto valor monetário e que representavam elevado status para seus
proprietários para a época. Na Família Ferreira da Silva, aquele filho que sabia
dirigir, tinha seu próprio carro. Apesar de a casa de Nazaré ser uma mansão, só
possuía uma vaga de garagem, os demais carros ficavam estacionados à frente da
casa. As construções residenciais da época projetavam apenas uma única garagem
para toda a família, ou às vezes nenhuma, pois as demandas para carros
particulares eram poucas.
Papai Antônio mandou construir, nos anos 20, a casa do bairro de Nazaré
(Figura 36) com os recursos financeiros de uma única safra de exportação do cacau
de uma das suas inúmeras fazendas na região de Uruçuca. Foi a residência principal
de sua família em Salvador, até meados dos anos 70, apesar de ter outros
apartamentos em bairros diversos da Capital, e também no Rio de Janeiro, nos
bairros de Copacabana e Leme. O bairro de Nazaré era considerado, nessa época,
um local nobre, por isso outros fazendeiros de cacau também davam início à
construção de seus palacetes. Entretanto, na mansão da Família Ferreira da Silva,
seus salões nunca foram abertos para festas de congraçamentos ou comemorações
que pudessem ser motivo de notas em colunas sociais. A vida social dos filhos de
Papai Antônio e Mamãe Didi carecia dessas atividades. Espetáculos de teatro,
cinema, concertos musicais, entre outros, eram pouco ou quase nunca por eles
frequentados. Quanto a viagens ao exterior, não existem registros que comprovem
esses feitos, com exceção de Waldetrudes Filha, que, certa vez, viajou a passeio
para a Europa com seu marido Milton José Alves.
A casa de Nazaré (Figuras 36, 37 e 38) ainda existe até a presente data,
todavia não mais pertencendo à família. Após a morte de Mãe Didi, o imóvel ficou de
herança para sua filha caçula Maria Hilza, que, não podendo arcar com os altos
custos de manutenção com o imóvel, depois de dez anos, vendeu para uma
associação de trabalhadores rurais. A casa, localizada na Praça Conselheiro
Almeida Couto n° 14, tem 25 metros de frente; 70 metros de frente a fundo e três
pavimentos distribuídos da seguinte forma: no pavimento térreo – 01 sala de visitas;
01 sala de música; 01 hall; 02 quartos; 01 sanitário social; 01 sala de jantar; 01 sala
de almoço; 01 lavabo; 01 copa; 01 cozinha; 01 despensa; 01 saleta de estar; no
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pavimento superior – 07 dormitórios; 02 sanitários; 01 sótão com salão e 01
depósito; e no subsolo – 02 depósitos; 02 grandes salões; 02 quartos de
empregados; 01 copa; 01 cozinha; 01 despensa; 01 área de serviço; 01 sanitário de
empregado; 01 garagem, contendo ainda um quintal em dois lances, com 25 metros
de largura cada. Nesta casa, Mamãe Didi dispunha de 17 empregados, com funções
específicas:

cozinheiras,

copeiras,

arrumadeiras,

engomadeiras,

faxineiros,

camareiras, ajudantes de vestes para ela, etc. Durante a construção da casa de
Nazaré, Papai Antônio alugou um amplo sobrado colonial na Rua da Independência
n° 48, próximo ao Fórum Rui Barbosa, para que pudesse acompanhar mais de perto
a construção da sua mansão e trazer sua família de Uruçuca para Salvador. Até o
final dos anos 20, ele morou nesse endereço quando finalmente inaugurou a sua
casa em Nazaré. Inclusive, nesse sobrado, nasceram dois dos seus filhos, Dilza
Maria e Dilson José. Antes de residirem na Rua da Independência, Papai Antônio e
Mamãe Didi moraram por pouco tempo na Rua Senador Costa Pinto no 60, onde
nasceu seu filho Gilberto.
Esta é a antiga Rua da Independência (Figura 35), atualmente chamada de
Ladeira da Independência, no bairro de Nazaré. Esta fotografia (Satrap-Photo, DL
15), é por volta de 1930, considerando o estilo das casas na Ladeira. Ao fundo, estão
o Convento de São Francisco e a Catedral Basílica.
Segundo o historiador Cid Teixeira, essa rua foi construída na segunda metade
do século XIX (consta na Planta de Morales de los Rios, de 1894) para ligar o bairro
de Nazaré ao Largo de guadelupe, atual Praça dos Veteranos, e foi inaugurada
durante os festejos de Dois de Julho (GUIA GEOGRÁFICO..., 2017).
Figura 35 – Ladeira da Independência (1930)

Fonte: Guia Geográfico: Salvador Antiga (Google).
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Figura 36 – Casa de Nazaré em construção nos anos 20

Fonte: Acervo Maria Hilza.

