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SOBRE O AUTOR
Edivar Barbosa dos Santos1

O

autor nasceu na Cidade de Apuiarés
interior do Ceará em novembro de
1969. É filho de uma 3º geração de
descendentes direto de índios e negros, na pele
carrega a melanina dessa mistura tipicamente
Brasileira. Tem formação superior em Ciências
Contábeis e MBA em Controladoria e Finanças,
Graduando nos Cursos de Educação Física e
Licenciatura em História.
1
Bacharel em Ciências Contábeis Pela UniAteneu, Especialista em MBA e Controladoria e Finanças Pela
UniAteneu. Bacharel em Educação Física pela UNIBTA e Licenciatura em História pela Unyleya. Autor de vários
artigos científicos publicados em parceria com a Universidade Federal do Ceará - UFC, Assembléia Legislativa
do Estado do Ceará e Editora Via Dourada. Atualmente organizador das Séries Saberes e Fazeres da Educação,
Conhecimento Africano e Afrobrasileiro, Saúde no Brasil, Formação Acadêmica e Exercicio da Profissão e da Série
Segurança Pública, Direito e Justiça Brasileira.
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Como escritor sempre teve o desejo de publicar
um livro narrando à trajetória da família Ferreira,
mais especificamento de seu genitor o sertanejo
Francisco Ferreira dos Santos "Seu Franciné".
Sonho este, que o levou a cursar uma granduação
em História para realizar o desejo.
Essa
oportunidade
veio quando ele
conversando com o amigo Estanislau Ferreira Bié,
editor da Editora Via Dourada. Nas narrativas
históricas contadas no livro ele foi testemunha
de muitos dos acontecimentos, pois tinha uma
boa amizade com o personagem principal do
livro "Franciné: memórias de um sertanejo
nordestino".
Após a morte do personagem central em
2018, o autor decidiu homenagear à família com
a publicação dessa obra, abra esta que vinha se
construíndo ao logo de décadas nas rodas de
conversas e nas reuniões familiares que acontecia
geralmente à noite sentados na calçada, um hábito
muito comum entre as famílias do Ceará.
A concretização do livro nasceu quando sua
Editora Via Dourada
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professora Úrsula Pinheiro do Curso de História da
Faculdade Unyleya no final de 2020 determinou que
cada aluno produzisse um livro sobre Manifestações
Culturais e Literárias do Brasil.
Assim com muita dedicação foi publicado no
mês de março de 2021 esta obra literária que conta
a trajetória da família Ferreira, natural do Distrito
do Aracatiaçu em Sobral - Ceará - Brasil.

Série Saberes e fazeres educativos: volume 13

O

INTRODUÇÃO

termo multiculturalismo encontrase ainda em construção no nosso país.
Ele levanta a bandeira da pluralidade
de identidades culturais, a heterogeneidade como
marca de cada grupo e opõe-se à padronização e/
ou rotulação de uniformização definidas por grupos
dominantes da sociedade. Este livro apesar de ter sido
escrito baseado em memórias de um jovem sertanejo
nascido no interior do Ceará, será fundamental para
a análise da época e também servirá de conhecimento
sobre alguns fatos marcantes da história do nosso
sertão nordestino. A confecção desse livro traz muita
ligação com o passado do nosso povo nordestino, e
as raízes dele com o passado muito duro da nossa
história, que foi a escravidão e o preconceito contra
a pessoa negra.
O Ceará foi formado por indígenas com sua
própria cultura e que depois foram catequizados e
batizados pelos jesuítas portugueses. Após grande
Série Saberes e fazeres educativos: volume 13
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resistência à colonização e escravização, os negros
que aqui viviam como trabalhadores tinha em
maioria, sua liberdade, poucos deles eram escravos.
O povoamento do território foi e tem sido bastante
influenciado pelo fenômeno natural da seca. Os
primeiros habitantes se instalaram em locais mais
propícios à sobrevivência, próximo de vales úmidos
e serras.
O desenvolvimento da independente do
Ceará começaria apenas depois de sua separação
de Pernambuco em 1799, e sua história foi sempre
marcada por lutas políticas e movimentos armados,
que na maioria das vezes já se tratava aqui de questões
que envolviam o multiculturalismo social da época.
Essas manifestações prolongaram-se durante
o Império e a Primeira República, normalizando-se
depois da reconstitucionalização do País em 1945.
As secas, os conturbados fatores sociais
e econômicos do Estado acarretaram eventos
importantes na história desse povo, como o cangaço,
os movimentos messiânicos, a emigração para
à Amazônia e para outros Estados, inclusive
Editora Via Dourada
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os do Sudeste do Brasil. A Idade Média, com a
expansão islâmica até a Península Ibérica, entre os
anos 632 e 732, trouxe consigo a noção do outro.
A aparência física, como a cor da pele (branca,
preta, castanha ou vermelha), a forma dos olhos
(redondos os amendoados) ou do nariz (comprido,
largo ou achatado), o tipo de cabelo e a escassez
ou abundância de pilosidades faciais, era usada
para identificar os povos, definindo os principais
estereótipos desenvolvidos mais tarde.
Essa visão contrastava com a aparência dos
negros africanos, considerando-os o resto da
humanidade, classificando-os como selvagens e
indolentes possuidores de uma inteligência inferior.
No berço desses conceitos europeus, eles colonizaram
a região onde aconteceu essa história que você irá
ler caro leitor. Alguns personagens como Negro
Cosme e Maria Tomásia Figueira Lima que foram
grandes defensores, que levantaram a bandeira da
libertação dos negros no século XVIII, contribuíram
muito para a compreensão da pluralidade cultural.
Historicamente o Ceará tem passado por
Série Saberes e fazeres educativos: volume 13
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grandes transformações desde a sua colonização,
progressivamente se tornando um Estado
predominantemente urbano, mais industrializado e
com crescente desigualdade regional, principalmente
na distribuição de renda. Vivemos em uma sociedade
heterogênea quanto a gênero, raça, religião,
deficiências, padrões culturais e outros. Dessas
diferenças surgem conflitos, porque a sociedades
padronizaram uma cultura e raça como a correta
ao longo de todos esses anos. Já no arcabouço dessa
evolução nosso personagem principal -- por ser
neto de escravo contraria essa visão eurocêntrica
pregada no período colonial, que julgava a cultura
do europeu superior a todas as outras.
Proporcionando desigualdades de sobrevivência, e gerando nesse contexto histórico, conflitos dos
subalternos em busca de seu reconhecimento e respeito ao seu modo de ser pensar e agir. Neste sentido, este livro deve ser lido sobre uma visão crítica
que aborda o multiculturalismo, onde lhes apresento como acontecimento principal a união entre um
homem negro e uma mulher branca, que lutaram
Editora Via Dourada
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contra tudo e todas pra viver uma linda história de
amor. Essa criticidade levantará questões bem pertinentes ao nosso desafio de combate ao preconceito, tais como; Onde surgiu? Como se processa? E os
desafios para a superação dos impasses gerados por
essa pluralidade cultural.
Precisamos entender que o multiculturalismo
se refere a estudos voltados para as diferentes
culturas espalhadas em todos os lugares do mundo,
objetivando a partir da aprendizagem a importância
de cada cultura a fim de evitar os conflitos sociais.
Podendo também estar voltado à política, quando os
grupos como negros, índios, mulheres, religiosos,
LGBTQ+ e outros reivindicam perante as
autoridades políticas seus direitos e deveres como
cidadãos.
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CAPÍTULO 1
ORIGENS, E LOCAL DE
NASCIMENTO

O

território da capitania cearense foi
colonizado
tardiamente,
somente
no século XVIII após a separação de
Pernambuco ano de 1799, os boiadeiros chamados
de sesmeiros cruzaram o sertão e começaram a
instalar suas fazendas de criação de bois nas regiões
de serras e vales úmidos, com isso deram origem
aos primeiros povoados em muitas regiões. Com o
apoio da igreja começaram também um trabalho de
evangelização dos povos indígenas.
A igreja nesse período era comandada pelo
bispo de Pernambuco, e ao chegar tratou logo de
dividir as terras e nomear santos da igreja como
padroeiros. A construção de vilas se deu rápido e
sempre com capelas para evangelizar os povos locais,
assim como os nativos. O distrito de Aracatiaçu
Série Saberes e fazeres educativos: volume 13
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no município de Sobral tem sua fundação em 18
de março de 1843, e se localiza as margens do rio
Aracatiaçu, com nascente nas serras de Santa Luzia
e Tamandua, no Município de Sobral, e desagua na
praia de Moitas, em Amontada Ceará. O rio tem
como principais afluentes dois outros rios; rio Bom
Jesus e rio Pagé.
A população era muito pequena devido ao clima
semiárido com chuvas escassas, e por esse motivo,
e pela baixa rentabilidade na pecuária, essas terras
apresentavam pouco interesse da coroa Portuguesa.
Nesse período as terras férteis no Brasil eram todas
usadas para a produção de grãos para atender o
mercado internacional.
No século XVIII aconteceu em todo Brasil a
libertação dos escravos e mais precisamente no
Ceará em 25 de março de 1884. Quatro anos antes
de a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, como
não tinham posses, os escravos tiveram que se
submeter aos trabalhos nas fazendas por troca de
alguns vinténs. Em contrapartida receberam ainda
alguns pedaços de terra para a subsistência através
Editora Via Dourada
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da agricultura. Aos poucos eles foram se adaptando
a essa nova vida, e montando acampamentos em
terras mais prósperas próximas de rios e lagos onde
pudessem trabalhar nas fazendas mais próximas.
41 anos após a libertação dos escravos em 25
de Fevereiro de 1925, nasce “Franciné Ferreira”
filho de João e Amélia Ferreira, neto de um desses
escravos libertos. O menino de cor negra nasceu
com 50 cm de tamanho, pesando 3.300 gramas e
bastante saudável. Seu apelido “Franciné” vem de
Francisco! O nome vem lá do outro lado do continente
europeu e significa francês livre. Já seu sobrenome
que também vem da Europa, mas precisamente de
Portugal, era o nome de uma família que viveu no
século XI na península Ibérica que moravam em
local onde havia muito minério de ferro.
No Brasil, há indícios de que a família Ferreira
se dirigiu ao nordeste em caravanas logo após o
descobrimento do Brasil, onde criaram algumas
comunidades no agreste alagoano pela grande
diversidade de alimentos que podiam ser plantados
na região, já que a zona da mata era ocupada pelos
Série Saberes e fazeres educativos: volume 13
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canaviais e coqueirais. Depois dessa data a família
Ferreira não parou mais de crescer e na data que
já foi dita nasce o nosso personagem na caatinga
cearense.
Seu pai casou-se três vezes, e ele é filho do
primeiro casamento. Sua mãe morreu quando ele
tinha apenas 10 anos de idade, coitadinha morreu
no parto do sétimo filho. A segunda esposa de seu
pai morreu dois anos após o casamento e não teve
filhos. A terceira esposa que se chamava Quitéria era
uma mulher mais jovem e deu a seu pai mais dois
filhos. O pai de Franciné era dono de um pedaço
de terra no distrito onde morava com a família, e
que junto com os filhos cultivam anos após anos
na plantação de alimentos para a subsistência da
família.
Na terra plantava de tudo, feijão, milho, batata,
algodão e mandioca. O pedaço de chão era bem
grande e o que plantavam dava para alimentar a
família e todos os animais domésticos que a família
tinha; cavalos, jumentos, bois, cabras, porcos,
ovelhas e algumas aves que enchiam os cercados de
Editora Via Dourada

Edivar Barbosa dos Santos | 23

toda a propriedade.
A família morava numa casinha a cima de um
monte, a casa era de pau a pique, também conhecido
como taipa, esse tipo de casa é uma técnica
construtiva antiga que consiste no entrelaçamento
de madeiras verticais fixadas no solo, com vigas
horizontais, geralmente de bambu, amarradas
entre si por cipós, dando origem a um grande
painel perfurado que, após ter os vãos preenchidos
com barro, transforma-se em parede.
Na casa de poucos cômodos morava toda
família. Seu pai era muito bom para todos os
filhos, mas sua madrasta não era uma pessoa na
qual Franciné Ferreira nutrisse muito carinho,
pois ela controlava todas as coisas na ausência do
chefe da família. Franciné era o único filho homem
do primeiro casamento de seu pai, e muito jovem
precisou ajudar o pai a cuidar da família, da lavoura,
dos animais domésticos e todos os bens que a família
possuía.

Série Saberes e fazeres educativos: volume 13

CAPÍTULO 2
A INFÂNCIA

O

tempo para brincar era muito pouco, pois
tinha que dedicasse muito aos fazeres
domésticos e ajudar seu pai na lavoura.
Na vizinhança próxima ao terreno que moravam
existia outra família que era amiga da família do
menino e que também tinham outras crianças. Em
especial outro garoto com a sua mesma idade e que
gostava bastante de brincar com Franciné e as irmãs
no quintal da casa.
O garoto era um menino que tinha um
temperamento difícil, invejava bastante os
brinquedos na casa dos amigos, e em particular
gostava de brincadeiras com insultos. Para Franciné
devido à educação que recebia do seu pai, brigas de
rua eram coisas de gente desordeira e que devia
sempre ser evitado. Por ser um filho muito obediente,
ele nunca retribuía aos ataques do garoto vizinho, e
Série Saberes e fazeres educativos: volume 13
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contava sempre ao seu pai, o ocorrido, que sempre
lhe alertava para não ficar arrumando desavenças
com vizinhos.
Um dia ao sair para a missa com toda a família
num domingo de agosto por sorte o pai de Franciné
vê os insultos do garoto do vizinho, ele finge não
está vendo, mas toma uma decisão de falar com
o pai do garoto na primeira oportunidade que
houvesse. Dias depois o pai encontra com o vizinho
ao cominho da roça, chegou então à oportunidade
de falar do que viu e lhe dizer qual a decisão que
havia tomado. João Ferreira aborda o pai do garoto
e conta toda a história que vem acontecendo já há
algum tempo, ele lembra que sempre orienta seu
filho a não ficar cedendo a provocações, e nem ficar
arrumando confusão com ninguém, e que seu filho
já havia lhe relatando há algum tempo, que o garoto
sempre que o encontrava lhe peitava para a briga, e
que seu filho não brigava em respeito às orientações
que recebia dele que era pai, mas que agora iria
deixar o filho por uma única vez revidar aos avanços
do outro garoto, e que isso serviria como uma lição
Editora Via Dourada
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de vida.
Os dois iriam brigar, e aquele que perdesse
ficaria com medo, e pensaria duas vezes antes de
insultar novamente, uma vez que o perdedor iria
evitar toda e qualquer confusão dali em diante.
Franciné que sempre foi curioso escutou toda
a conversa e esperou que seu pai viesse lhe falar
pessoalmente, conversa que não precisou acontecer,
pois todos os dias ele encontrava o outro garoto no
caminho do poço onde ele tirava água para abastecer
as reservas de sua casa.
No dia seguinte tudo aconteceu como havia
sido previsto o garoto mais uma vez veio fazer
insultos, Franciné então pensou é agora ou nunca...
E partiu para cima do menino desferindo um soco
certeiro no rosto, fazendo com que o menino caísse,
ele então monta em cima e continua com a sessão de
vingança. O outro garoto não sobe nem se defender.
Franciné com pena do outro menino que já estava
chorando -- para então de bater -- mas manda um
aviso pra que ele nunca mais se atrevesse a insultá-lo
porque até ali ele havia evitado por recomendações
Série Saberes e fazeres educativos: volume 13
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de seu pai, não que tivesse medo do menino.
Seu pai no dia seguinte ao ficar sabendo do
ocorrido relatado pelo pai do garoto que apanhou,
apenas disse que havia lhe avisado do que ainda ia
acontecer. Essa foi a maior lição que esse garoto
recebeu de alguém, pois daquele dia em diante
nunca mais se atreveu a compra briga com o amigo
vizinho, e que apesar do ocorrido tornou-se muito
amigo de Franciné.

Editora Via Dourada

CAPÍTULO 3
A MESA FARTA

N

osso sertão nordestino sempre
apresentou estações chuvosas muito
irregulares, mas em especial houve um
ano em que o inverno havia sido bastante regular e
que muita fartura estava botando na mesa da família.
Ao acordar numa manhã e ver sua mãe limpando
as unhas com uma ponta de faca que ela costuma
usar para pequenas tarefas diárias, Franciné logo
imaginou minha mãe vai fazer canjica e pamonha
hoje e com certeza irá me pedir para buscar milho
verde no roçado.
Aprontou-se logo com o bornal na cintura e
seguiu logo a caminho da tarefa antes mesmo que
sua mãe pedisse. Ele procurou entre todos os pés
de milho aquele que tivessem as melhores espigas
encheu a sacola e trouxe para casa. Sua mãe Amélia
quando viu que o filho tinha imaginado seus
Editora Via Dourada
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pensamentos sorriu e agradeceu a Deus pelo filho
maravilhoso que tinha.
Dona Amélia tinha um dom de ser uma
excelente cozinheira e seus dotes culinários eram
conhecidos por toda a família e parentes vizinhos.
Nesse dia ela decidiu fazer o melhor cural de milho
para agradar toda a família e pede para João correr na
vila do comércio e trazer o pó de canela para espirrar
por cima da papa do milho antes de servir pra ser
consumido pela família. Uma ceia foi aprontada
com bastante comida e de sobremesa uma bacia de
cural de milho com cobertura de pó de canela para
felicidade de todos.

Série Saberes e fazeres educativos: volume 13

CAPÍTULO 4
A FESTA E O PRIMEIRO
ENCONTRO

O

tempo foi passando e Franciné então
completa 18 anos, devido ao excesso
de trabalho que toda a família tinha
pouco tempo restava para o lazer. Seu pai sempre
o aconselha dormir cedo, para pegar no batente,
no dia seguinte aos primeiros raios de sol. Ele ficou
sabendo que no vilarejo vizinho a cinco quilômetros
de sua casa haveria um forró de arrasta pé em
comemoração a padroeira da cidade, Nossa Senhora
de Fátima. Esse é um hábito comum entre as cidades
do Brasil inteiro, e esse tipo de festa comemorativa
é mais comum entre as cidades do interior, mais
que nas capitais.
Esse tipo de festa é muito animado, ela começa
Série Saberes e fazeres educativos: volume 13
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com uma novena que acontece na igreja da cidade, e
depois disso todo o povo se dispersa para a feirinha
de novidades, promovidas pelos comerciantes que
vem para o evento no intuito de faturar alguns
trocados.
Sabendo que se pedisse ao seu pai ele não
autorizaria que ele fosse, resolveu então bolar um
plano para enganar seu pai e participar da festa.
Algumas semanas depois chega então o dia da tão
planeja festa, sem demora chegou a hora de botar o
plano em ação.
Ele engana a família que vai dormir mais cedo
e para incentivar os demais fazerem o mesmo,
espera que todos se recolham as suas redes e o
plano começa a ser posto em ação. Ele espera que
todos adormeçam e pega o pilão que sua madrasta
e irmãs usavam para pisar e triturar alimentos e
coloca dentro de sua rede, pilão é um objeto feito
com pedaço de madeira com um furo no centro onde
as mulheres colocavam o grão dentro e começavam
a bater com a mão-de-pilão até conseguir formar
uma espécie de farinha do grão.
Editora Via Dourada
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A intenção seria evitar que seu pai passasse
por baixo de sua rede de madrugada, para ir a
cozinha tomar um copo de água ou aliviar a bexiga, e
ocorresse dele perceber que a rede estava vazia, pois
com o peso do objeto poderia enganar facilmente
seu pai. E então ele veste sua roupa de festa que já
estava separada e dentro de uma bolsa ao lado do
cavalo, e parte então para o festejo.
Ao chegar ele avista aquela que seria a mulher
da sua vida, e pra toda a eternidade. Maria era uma
moça branquinha de um metro de sessenta e cinco,
bem aperfeiçoada, e tinha olhos azuis, e a mais
simpática dentre todas as outras que estavam na
festa. Ela era filha de Valdomiro e Regina Reis, seus
pais quando perceberam o princípio de paquera
trataram logo de retirar um da visão do outro, pois
eles sempre tiveram uma má impressão do Franciné
por ele ser um caboclinho de origem negra.
Valdomiro pai de Maria era um senhor alto,
magro de olhos azuis, sua mãe Regina já era mais
preconceituosa e não aprovou a paquera. Corria a
boca miúda que Franciné era considerado um rapaz
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namorador e que não queria compromisso sério.
Não adiantava muito que a mãe da moça tentava
fazer -- evitando a aproximação entre os dois, em
algum ponto daquele salão onde todos dançavam
sempre um olhar buscava o outro. E assim nasceu
uma paquera que veria ser mais tarde um sentimento
duradouro que uniriam os dois. As horas foram
passando e rápido o relógio apontou quatro horas
da manhã. Franciné precisava correr para casa, pois
não poderia correr o risco de seu pai não encontrálo dormindo em sua rede.

Editora Via Dourada

CAPÍTULO 5
SEU PRIMEIRO NOIVADO, E O
TERNO BRANCO

d

epois que completou 18 anos Franciné
começou a perceber que tinha que correr
atrás de novas conquista em sua vida.
Tomou uma decisão então de tornasse um cacheiro
viajantes, desses que coloca tudo no lombo de um
cavalo e sai entre um vilarejo e outro comprando e
vendo qualquer coisa no intento de fazer lucro. Os
anos foram se passando e Franciné além de ajudar
sua família na lavoura ainda cuidava dos negócios das
vendas. Depois que sua mãe morreu, e o casamento
de seu pai com sua madrasta Quitéria aconteceram,
o rapaz não achou mais ambiente para continuar
morando com seu pai e suas irmãs.
Começou então fazer planos para sair de casar,
ele não gostava muito de sua madrasta, pois ela
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controlava tudo dentro de casa e ainda infernizava a
sua vida contando conversas tortas a seu pai. Em uma
das suas viagens aos vilarejos vizinhos ele conheceu
uma moça de nome Zuleica na cidade de Itapagé,
interior do Ceará, no qual começou a nutrir uma
paixão. Era uma jovem formosa de cabelos negros,
olhos puxados e com características indígenas que
também sonhava conhecer um bom rapaz para se
casar.
Os dois começaram então um namoro depois
que Franciné pede permissão ao pai da moça para
namorá-la. O pai de Franciné depois que soube das
intenções do filho em formar a sua própria família
resolve então ajudá-lo, mas sem que sua esposa
ficasse sabendo, pois do contrário ela tentaria
atrapalhar o marido de ajudar ao filho.
Os dias foram se passando e Franciné já estava
com tudo pronto para o casório. Tinha casa montada
e mobiliada, e também as roupas que usaria no dia,
por ser um rapaz de família humilde não lhe faltavam
motivos para agradar a moça, e sempre que podia
lhe fazia mimos com presentes. O casamento foi
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marcado para domingo na Igreja Matriz de Itapagé
às oito horas da manhã no dia 1 de abril de 1945,
era um domingo de páscoa esse dia. No dia antes
do casamento todos sabiam que Chico José que era
um organizador de festas iria promover um arrasta
pé dos bons em sua casa de morada e que todos os
amigos estavam convidados.
Os noivos combinaram então para irem juntos
à festa que antecedia ao seu casamento. Esse tipo de
festa geralmente começava ao anoitecer e se estendia
até os primeiros raios de sol, no geral tinham mais
de dez horas de evento. Zuleica esperou pelo noivo
até às sete horas no que o noivo não chegou, e tomou
então a decisão de ir à frente e esperá-lo na festa.
Quando Franciné chegar à casa dos pais de
Zuleica para encontrá-la e irem todos juntos ao
forró, ele sente a falta da noiva e pergunta por ela,
os pais da moça informa que ela cansou de esperar e
foi na frente e deixou recado para que ele fosse que
ela estava esperando por ele na festa. Ele então vai
tomar banho e aproveita para pensar no assunto da
noiva não ter lhe esperado para irem todos juntos.
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Quando termina o seu banho ele pede para que
a mãe de Zuleica lhe traga o seu terno branco que
ele iria usar para se casar no dia seguinte, a mãe
da moça pergunta-lhe por que não usa outro, uma
vez que o casamento já será no dia seguinte e não
teria tempo de lavá-lo caso ele suje. Franciné então
diz que terá cuidado e que não tem risco de isso lhe
acontecer, sendo que irá tomar todo cuidado.
Ele veste e vai para o salão onde estaria
acontecendo o forró, ao chegar ao local era uma
casa grande de tijolo com várias janelas e portas
dando acesso ao espaço externo da casa. Ele se
aproxima e avista sua noiva já dançando e suada
dando várias gargalhadas de tanta felicidade, cena
essa que ele desaprovou totalmente, ele então toma
uma decisão de não atrapalhar a felicidade da moça,
ao invés de ir até ela, resolve então, ir a outro ponto
onde estava acontecendo outro forro, só que nesse
caso era apenas um espaço de chão batido sem piso
de cimento, regado com muita cerveja e um forro
puxado na sanfona, tudo que ele mais gostava de
ouvir. Ao chegar ao local pede logo uma cerveja e
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começa a dançar com todas as moças que estavam
no local.
Assim ele passou a noite inteira tomando um
gole de cerveja entre uma dança e outra. O dia estava
pra amanhecer ele então se despede de todos e toma
a última cerveja pra ir embora. Ao voltar para a casa
da noiva seu terno já não era mais branco mais um
pedaço de pano tingido por uma argila vermelha
que nem lavando com muito cloro conseguiria mais
recuperar a cor original do tecido.
Depois de passar a noite se divertindo o
jovem rapaz volta em direção à casa da noiva para
comunicar sua decisão. Ele chama todos à sala e
comunica que não haverá mais casório, que tomou
essa decisão bem pensada, e que não voltaria
atrás por nada. Todos estranham aquela decisão,
e Zuleica não entendi e começa a chorar querendo
saber o porquê daquela atitude tão drástica. Ele
então comunica que não estaria preparado para um
casamento, sendo que a vida de solteiro ainda lhe
atraia muitos encantos.
A moça inconformada quer saber o motivo da
Editora Via Dourada

Edivar Barbosa dos Santos | 43

desistência, mas o rapaz se guarda a não contar os
reais motivos da desistência, apenas a comunica que
nada que ele tenha lhe dado precisa ser devolvido,
apenas as roupas dele que estavam guardados na
casa dela, Na verdade o rapaz ficou com muito
medo de casar com a moça, e depois de casado não
conseguir controlá-la, em virtude do ocorrido na
noite anterior. Depois desse fato Franciné voltou
pra casa, e a conversa se espalhou pelo vilarejo todo
onde morava de que o rapaz tinha se casado com
uma moça de nome Zuleica na cidade vizinha. E
essa conversa chegou aos ouvidos de Maria filha de
Valdomiro e Regina Reis, no que a moça ficou muito
triste...
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CAPÍTULO 6
O ASSALTO

v

ida que segue, mágoas esquecidas... é
hora de levantar a cabeça esquecer a
desilusão e seguir em frente. A vida no
sertão não se compara muito com a vida de quem
mora na zona urbana, cedo no primeiro cantar do
galo todos precisam levantar e cuidar nos fazeres
diário, cada um com suas tarefas e labuta que
não têm fim. Franciné depois que desmanchou
o noivado seguiu tocando sua vida de cacheiro
viajante, tocando seu comboio ele seguia entre um
vilarejo e outro facilitando a comunicação, trazendo
as informações e comercializando mercadorias de
um ponto ao outro, e ainda arrumava tempo para
ajudar o pai na lavoura.
Itapagé era a cidade que ele mais visitava, pois
esse município sempre teve maior ligação com a
capital Fortaleza, tudo que fosse novidade na capital
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logo chegava ao município e era comercializado no
mercado público.
Esse local era ponto principal de parada para
o rapaz que comprava e vendia seus produtos... Um
dia ele resolveu comprar uma carga completa de
tecidos para atender a alguns pedidos e mais um
pouco para vender no vilarejo onde morava.
Depois que tinha terminado o noivado com
Zuleica até esse dia já tinham se passado alguns
meses. O rapaz não esperava, mais em uma dessas
bancas de venda ele esbarra justamente em uma,
onde trabalhava a ex-noiva -- que estava sozinha
fazendo o atendimento no momento da abordagem
-- ela vendia a fruta originária daquela região –
fruta do conde, ou simplesmente como é conhecida
no interior cearense por ata. Desde que pôs fim ao
noivado nas vésperas do casamento os dois nunca
mais tinha se visto, a moça aproveita o encontro
casual para fazer juras de amor e confessar que ele
sempre foi o homem da vida dela, e que não amará
mais ninguém nessa vida.
Franciné que não queria comprar confusão
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procura se distanciar da moça sem que ela fique
magoada, ou chame a atenção de alguém. Ele ficara
sabendo através de conversas de terceiros que após o
final de seu noivado com ele, ela teria se casado com
um primo legítimo, obrigada pelos pais dela quando
souberam que ela e o primo teriam dormido juntos,
e que seus pais ao ficarem sabendo teriam obrigado
os dois a se casarem para evitar que a moça ficasse
falada na cidade.
O rapaz percebe então que para se livrar daquela
situação difícil, o melhor seria carregar logos seus
animais com a carga que havia comprado e partir
dali logo rumo ao seu vilarejo. A viagem entre a vila
de aracatiaçu que ele morava e a cidade de Itapagé
tinha aproximadamente uns 70 quilômetros de
distância entre os dois pontos, como as estradas
eram bastante precárias e não era asfaltada uma
viagem dessas levava quase 24 horas pra percorrer
devido o peso da carga que tornava os animais mais
lentos.
Nessa pressa para sair logo daquela situação
ele não percebe que estava sendo observado de
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longe por três criminosos. Eles observavam de tudo;
onde o rapaz comprava, o que comprava, e onde
ele guardava seu dinheiro. Depois de tudo pronto o
rapaz parte então rumo ao seu destino, depois que
sai dali os bandidos que o observava passaram a
acompanhá-lo de longe sem que ele percebesse que
estava sendo seguido.
Algumas horas mais tarde e já ao cair da noite
quando tudo fica iluminado apenas pelo claro que
a lua reluzia na estrada, os bandidos resolvem se
aproximar e abordar o rapaz para assaltá-lo. Quando
os bandidos perceberam que mais a frente tinha um
local com mata mais fechada resolvem então que ali
seria o local da ação, eles tinham a intenção de criar
uma espécie de cancela, onde só passaria depois que
pagasse o preço que eles estipulassem.
Franciné sem nada perceber segue seu
caminho, sempre com os jumentos a sua frente
carregando a carga e ele atrás montado em seu
cavalo conduzindo o rebanho.
Nos sertões esse tipo de animal de tanto
fazerem esse curso decoram todo o caminho, e
Editora Via Dourada

Edivar Barbosa dos Santos | 49

seguem até mesmo sem comando até chegarem aos
seus destinos.
Mais alguns minutos depois que o grupo de
criminosos tomaram um atalho, por infelicidade o
rapaz topa com o grupo que deixa o comboio passar
e avançam os três na direção do rapaz para roubalhe seus pertences e todo o seu dinheiro guardado.
Ao aproximarem-se do dele, os bandidos anunciam
o assalto, estavam os três com um pano escondendo
rosto, eles pediram todo o dinheiro guardado,
Franciné avisa que não tinha dinheiro, que havia
gasto tudo nas compras que seguiam nos jumentos
à frente.
Sabendo que o rapaz estava mentindo, eles o
comunicam que querem o dinheiro que ele guarda
por baixo da cela do cavalo onde estava montado
dentro de uma bolsa de palha. Franciné ao perceber
que estava numa situação bastante complicada
toma então uma decisão, ele sabia que esse tipo
de crime um dia poderia acontecer, então andava
sempre armado com uma boa faca e um pedaço
de madeira feito de jucá, uma espécie de madeira
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bastante resistente difícil de quebrar e que serveria
para se defender-se dos ataques dos inimigos, o
segredo seria defende-se das facadas com o pedaço
pau e quando tivesse oportunidade também atacaria
com a outra arma que carregava -- a faca que era
bastante afiada.
Ele pula de cima do seu cavalo com suas armas,
uma em cada mão e vai logo mandando um aviso
que se eles querem algum pertence dele, vão ter que
lutar com ele pra tomar. A noite não estava bem clara,
pois não era dia de lua cheia, a luta então começa, o
rapaz precisava ser ágil pra livra-se dos golpes que
os inimigos tentavam lhe aplicar, entre uma facada
e outra o pedaço de jucá sempre fazendo a defesa
do rapaz contra as facas que vinham em todas as
direções.
Franciné sabia que para se livra ele teria que
atingir todos três de deixá-los caídos sem direito a
reação. A cada golpe de faca que vinha em sua direção
uma nova defesa era feita com o pedaço de pau, o
rapaz consegue então derrubar o mais franzino dos
três depois de defender-se de uma facada e acertar
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o bandido com uma paulada na cabeça.
A luta já estava com mais de quinze minutos de
duração e todos já estavam ficando cansados, restava
agora dois pra derrubar e livra-se daquela situação
que poderia custa-lhe a vida. As facas rasgavam
o escuro espelhando um pouco da luz da lua, no
que facilitava a visão do rapaz para defender-se e
em contra partida ele devolvia uma paulada para
tentar acertar pelo menos a mão do bandido para
que ele não conseguisse mais lutar com as dores da
pancada.
O jovem rapaz sempre foi bastante ligeiro, o
único problema é que eram dois contra um, mas ele
sabia que se fraquejasse poderia está entregando sua
vida e tudo que lhe pertencia nas mãos de bandidos,
ele decide então resistir até não aguentar mais. Por
sorte, um bandido já bastante machucado e sem
forças mais para continuar resolve correr e deixar o
combate agora apenas um a um.
O relógio agora já marcava mais de 25 minutos
de luta, quanto mais facadas vinha em direção, mais
astucioso o rapaz tinha que ser, para se defender.
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Franciné então toma a decisão deixar que o bandido
que continua a lutar com ele ache que está ganhando
a luta, ele tinha a intenção de aproveitar um descuido
do inimigo para atingi-lo, e conseguir escapar com
vida, sendo que dos três restava apenas um. De todos
os combates que lutara na sua vida aquele estaria
sendo o mais difícil, mas ao mesmo tempo estava
se tornando gratificante, sendo que a luta começara
desigual e agora ela estava igualada -- pois dois já
eram.
Franciné já bastante cansado e com alguns
ferimentos no corpo decide então puxar uma
conversa que possa induzir o bandido a pensar
que está ganhando a luta. Ele fala para o criminoso
que dará uma quantidade de dinheiro para ele, se
resolvesse parar com a luta, uma proposta que não
foi aceita pelo bandido e os golpes agora ia e vinha
sempre na direção do peido do adversário, ambos
sabiam que esse local era fatal. Mais os lutadores
eram bastante experientes e não se entregariam
sem um final justo, ali a ordem agora seria. matar
ou morrer.
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Meia hora de luta já marcava o relógio, o rapaz
sabia que seu adversário não iria se entregar assim
tão fácil, o local onde à luta acontecia não era local
totalmente aberto, tinham muitas plantas ao redor e
por sorte ambos sabia defender-se bem por entre um
galho, e outro das plantas. Com os dois combatentes
já bastante exausto a luta começa a tomar um ritmo
mais lento, talvez agora fosse à hora de acabar com
essa luta que o rapaz já não aguentava mais.
O seu corpo já apresentava muitos ferimentos,
e ele sabia que estava precisando de cuidados, se
não quisesse enfraquecer e correr o risco de não
terminar aquela luta de forma honrada e heroica. O
bandido também já sangrava na cabeça, nas pernas,
nos braços, costas e as mãos também bastante
inchadas de tantas pauladas que levara. Franciné
sabia que estava levando vantagem então decide
aplicar um pouco mais da energia que ainda lhe
restava e resolve atacar mais que defender-se.
Ele estava certo, pois o bandido não tinha mais
tantos reflexos para se livrar das facadas e pauladas.
E na segunda invertida de faca que o bandido lhe
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dera o rapaz consegue acerta uma tacada no punho
dele e com isso consegue desarmá-lo, no que o
deixou sem defesa. Chegou a hora de partir pra
cima e terminar com aquele sufoco, nosso herói já
muito cansado consegue mirar a cabeça do bandido
e acerta-lhe a maior cacetada que ele mesmo nunca
havia imaginado, e aplicou-lhe o que restava de força
numa única paulada, e conseguiu livra-se do perigo.

Editora Via Dourada

CAPÍTULO 7
A CURANDEIRA

d

epois da parada forçada, o rapaz muito
ferido e perdendo sangue por conta dos
ferimentos consegue montar de volta em
seu cavalo que estava parado a uns 50 metros dali,
pois o animal depois que o cavalheiro desceu ficou
aguardando por ele nos arredores e ficou procurando
pasto verde para comer.
Do local onde tudo aconteceu até chegar a sua
casa, ainda, demoraria algumas horas de viagem,
depois de quase uma hora ele alcança o comboio de
jumentos que levava a carga. O rapaz sentindo se
fraco e muito cansado resolve pedir ajuda em uma
casinha na beira da estrada, os moradores não tinha
muitos recurso para cuidar dos ferimentos, mas o
simples fato de pelo menos tomar alguma coisa, lhe
daria mais força para chegar ao seu destino.
O sertão cearense é terra de povo bastante
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hospitaleiro, em uma situação dessas ninguém nega
ajuda. Era a casa de mulher parteira que quando
percebeu a gravidade foi logo tratando de ferver
água pra limpar as feridas do rapaz. Sua roupa estava
toda rasgada e bastante ensanguentada, aquela
mulher achou que o rapaz talvez nem escapasse
de tanto ferimento que tinha no corpo. Depois dos
ferimentos limpo, e não mais sangrando, tratados
com uma pasta feita da casca do cajueiro, o rapaz
toma um chá preparado para amenizar as dores.
Aquela bondosa senhora ofereceu-lhe pouso
para aquela noite, ela tinha receio que devido à
perda de sangue o rapaz não conseguisse chegar
ao seu destino, mas ele lembrou-se que o comboio
com a carga havia seguido em frente sem parar, e
tinha medo que alguém os encontrasse e roubasse
a carga, ele agradece a hospitalidade o tratamento
das feridas e a bebida quente, mas decide continuar,
pois tinha que alcançar os jumentos antes que outra
pessoa os encontrasse. Ele tira algumas moedas de
cruzeiro que estava guardado por baixo da cela do
seu cavalo e entrega para a senhora -- agradece por
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tudo -- monta em seu cavalo e apressa o passo para
alcançar o comboio.
Desde o momento que ele decidiu parar naquela
casa até a hora de voltar pra estrada havia se passado
umas três horas, e logo o dia iria amanhecer. Ele ia
observando pela estrada se conseguia ver o rasto por
onde o comboio teria passado, sabia que se os rastos
estivessem ali é porque os animais estariam no rumo
certo. E continuou naquela marcha apressada por
mais de duas horas até que o sol começou a apontar
os primeiros raios, ao chegar num descampado
elevado ele avista os animais mais a frente e já quase
chegando à casa de seu pai, rezava para que o velho
não visse os animais chegando sozinho, pois ele iria
ficar muito aperreado.
Com muita sorte e fazendo orações por todo
caminho ele chega também em casa, antes que
todos percebessem sua ausência. Ao avistá-lo suas
irmãs correm para ajudá-lo e saber o que tinha
acontecido depois de avistar tantos ferimentos em
seu corpo, ele diz que está muito fraco e que precisa
de cuidados e alimentação primeiro. Seu pai ao ver
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toda aquela cena imagina que possa ter acontecido e
pede para que as irmãs cuidem do irmão enquanto
ele vai à casa de uma vizinha que prepara remédios
caseiros preparados de folhas, e raízes misturados
com outros ingredientes, para pedir-lhe ajuda pra
cuidar do filho ferido.
A mulher se assusta ao ouvir o relato do pai
aflito, corre em sua cozinha e pega tudo que serve
pra tratar ferimentos e corre pra casa do rapaz
para tratá-lo. Depois que todos ajudaram a cuidar
do rapaz ele adormece e não consegue contar nada
para ninguém, suas irmãs choram muito pensando
que iam perder o irmão, por sorte a fé de todos
prevalece e o rapaz consegue sobreviver pra contar
a história no dia seguinte.
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A MENTIRA E O ENCONTRO

d

epois que os boatos do ocorrido com o
rapaz se espalhou por todo o vilarejo, um
grande espanto e medo toma conta de
toda aquela pequena comunidade. Maria que nutria
sentimentos e admiração por Franciné também
ficou sabendo, suas amigas, que percebia o quanto
de admiração ela tinha pelo rapaz, e sabendo que
sua mãe não aprovava o romance levaram-lhe a
notícia e trataram de aumentar um pouco mais a
conversa.
Franciné era um rapaz formoso, trabalhador,
e excelente dançarino, por esse motivo era bastante
disputado pelas moças, nenhuma queria que o rapaz
casasse tão cedo, pois o costume era que homem
casado não deveria dança com nenhuma moça além
de sua esposa em bailes e festa, e nessa matéria Maria
era uma moça bastante ciumenta. Por esse motivo,
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as amigas quando vieram para conta-lhe do ocorrido
com o moço, também aumentaram a conversa e
contaram-lhe que ele havia se arrependido de ter
desmanchado o noivado com a Zuleide e que essa
viagem teria sido para fazer as pazes e realizar o
matrimônio.
A notícia chocou o coração de Maria, que ficou
muito triste, e que agora teria que esquecer e tirar
aquele moço de seus pensamentos. Aos poucos os
boatos se espalharam, e logo, todos já comentavam
que o filho do João Ferreira havia sofrido uma
tentativa de assalto, no caminho que liga o vilarejo
a cidade de Itapagé, depois de ter feito essa viagem
para casar-se com sua antiga noiva, depois que o
mesmo teria se arrependido de ter colocado fim ao
noivado.
Franciné não sabia o que as pessoas comentavam
ao seu respeito, pois tinha pouco tempo para ficar
atualizado dos assuntos. Dias depois em uma missa
de domingo, todos os moradores se encontraram
presentes na paróquia de nossa senhora de Fátima
para cumprirem sua missão de fé. O rapaz que
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aproveitava sempre esses encontros para flertar
com a moça percebeu o distanciamento de Maria
naquele dia, e fez de tudo para abordá-la e perguntalhe qual seria o motivo da indiferença, uma vez
que ela sempre lhe retribuía os olhares com belos
sorrisos.
Franciné pediu que sua irmã levasse um recado
para Maria – Ele pedia para encontrá-la na lateral
da igreja após o término da missa – A intenção do
rapaz era para saber qual o motivo da moça não
está mais retribuindo seus olhares. Quando o padre
começou a fazer a oração de despedida, o rapaz faz
logo o sinal da cruz e segue para o local marcado,
ansiosos para tocar as mãos da moça e saber das
boas novas.
Maria quando recebeu o recado pensou duas
vezes antes de ir ao encontro do rapaz, mas seu
carinho pelo moço falou mais alto e então resolveu
escutá-lo, mesmo que fosse por uma última vez.
Quando a moça decide ir ao local do encontro,
ela se certifica se sua mãe e pai não estavam lhe
seguindo pela visão, após a certeza ela então sai pela
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porta lateral da igreja e quando chegou ao local o
jovem rapaz já estava a sua espera.
Os jovens se cumprimentam e vão logo direto
ao assunto, uma vez que essa conversa tinha que ser
rápido, pois pegava muito mal uma moça solteira
está conversando sozinha com um homem casado. O
rapaz aproveitando o momento sozinho com a moça
vai logo lhe perguntando, porque ela não olhava
mais pra ele, e estava ignorando a sua presença, a
moça que também sabia do quanto àquela conversa
tinha que ser breve, responde-lhe que ficou sabendo
que ele havia se casado em Itapagé, e que por esse
motivo não deveria ficar conversando com homem
casado.
O rapaz tomou um espanto quando ouviu a
notícia, e sem saber o que dizer, e como também
não tinha muito tempo a seu favor, apenas tratou
de desmentir a informação, sem muitos detalhes,
pois a mãe da moça já estava a sua procura, e sem
que os dois percebessem, ela já tinha avistado os
dois conversando, e já caminhava na direção deles.
Ao aproximar-se a mãe da moça apenas a pega pelo
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braço e sai lhe puxando em direção ao marido para
que ambos fossem para casa. Ao chegarem a casa,
a mãe conta para o pai o que tinha visto e tratam
de aplica-lhe um castigo – Eles colocaram a moça
reclusa dentro de um quarto por uma semana sem
direito a colocar nem a cabeça pra fora de casa
pela janela, inclusive estava proibida até de receber
qualquer visita, fosse de quem for.
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CAPÍTULO 9
O PLANO DE FUGA

P

assaram-se os dias, e logo o rapaz ficou
sabendo que a mãe da moça estava lhe
castigando muito por tê-la encontrada
conversando com um homem casado, e que ainda
por cima era negro, preconceito de cor de pele que
dominava bastante a sociedade daquela época, e
que aquela senhora por ser descendente de família
branca, que tinha os olhos azuis não aceitava de
forma nenhuma, qualquer aproximação da filha
com o rapaz.
Franciné pede novamente para que sua irmã
procure Maria e marque um encontro entre os
dois, para que pudessem conversar -- O rapaz fazia
planos de roubar a moça da casa dos pais, e caso ela
aceitasse, eles fugiriam juntos, e depois se casariam
escondidos. A irmã do rapaz levou alguns dias, mas
conseguiu marcar um encontro as escondidas no
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fundo do quintal da casa da moça.
No dia e hora marcada os dois estavam
presentes ao encontro, e o rapaz pergunta pra moça
se ela aceita fugir com ele e casar-se escondido.
Agora que Maria sabia que tudo que diziam sobre o
rapaz era mentira, ela sentia-se mais confortável e
interessada nos seus galanteios. Durante o encontro
o rapaz expressa o seu sentimento pela moça, e dizlhe que ficou sabendo dos castigos que sua mãe
estava lhe aplicando, por não querer a aproximação
dos dois.
Maria que correspondia ao mesmo sentimento
pelo jovem rapaz não pensou duas vezes e disse
que topava sim, dos dois fugirem juntos. Então os
dois combinaram o dia e a hora para a fuga. O dia
seria três dias depois daquele encontro no horário
da noite, quando todos estivessem já deitados para
dormir. Maria começou a fazer os planos para a
fuga, pegou uma pequena bolsa de palha e colocou
algumas peças de roupas dentro, na sequência ela
escondeu a bolsa debaixo de um pé de mato verde a
uns cem metros de sua casa.
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Franciné que era rapaz obediente, depois que
combinou a fuga com a amada resolve chamar seu
pai para conversar, e contar-lhe do seu plano. Ele
avisa para o seu pai quais são seus planos, que iria
fugir com Maria filha da Regina com o Valdomiro, e
depois levá-la para a casa de uma tia que dará abrigo
à moça até o dia do casamento. O pai do rapaz disse
que isso seria uma decisão séria, que ele deveria
estar ciente do seu ato e que deveria honrar com a
responsabilidade da atitude da qual estava tomando
– Ele deveria casar-se com a moça o mais rápido
possível e nada deveria deixar faltar para ela, e que
ainda deveria lhe proporcionar uma vida melhor
que a que ela estava vivendo na casa dos seus pais,
e que, se percebesse que não iria ter a condição de
fazer isso, deveria deixar tudo como estava.
Depois da longa conversa que o rapaz teve
com seu pai, faltava-lhe agora planejar a fuga com
a ajuda de dois amigos que garantiriam a segurança
da moça até o dia do casamento. O rapto de moça
donzela era crime para aquela pequena localidade,
então os noivos só poderiam dormir juntos após
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o casamento, por isso precisaria dos amigos para
ajudá-lo, e a casa da tia garantiria a segurança
física da moça, certeza de que os dois não teriam
conjunção carnal antes das bênçãos de Deus e das
famílias de ambos.
Chega então o tão planejado dia da fuga, o rapaz
prepara seu cavalo e vai ao encontro dos amigos que
o ajudarão a colocar o plano em ação. Ao chegar à
casa dos irmãos que serão testemunhas do ato, o
rapaz já os encontra com tudo pronto, e tomam o
caminho na direção ao local marcado com Maria,
para que juntos a partir dali começassem uma nova
história em suas vidas.
Enquanto isso Maria que estava com uma
ansiedade imensa espera o momento certo para sair
de casa e ir ao local marcado. O caminho de onde os
rapazes partiram até o local do encontro levava uns
quarenta minutos até chegarem lá. Então chegou
a hora – Maria espera seus pais entrarem para o
quarto pra dormir, pede a benção aos dois e avisa
que está com um pouco de dor de barriga e que
irá ao banheiro que fica no fundo do quintal, e que
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depois também iria dormir.
Chegando ao local ela já avista os rapazes
montados em seus cavalos, a moça toma então
sua bolsa de roupas à mão e espera até que se
aproximem. Ao avistá-la a sua espera o coração do
rapaz enchesse de emoção e começa a bater com
mais força, suas mãos começam a suar e bate-lhe um
calafrio no corpo, ele sabia que daquele momento
em diante sua vida teria outro rumo. Maria monta
a garupa do cavalo do rapaz e fogem dali pra bem
longe, para viver um novo destino ao qual nem ela
e nem o rapaz sabiam o que os aguardavam.
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CAPÍTULO 10
O DESESPERO DA SOGRA

O

s pais de Maria tinha um costume de
levantarem bem cedo nos primeiros
cantar do galo para cuidar dos fazeres
diário. O relógio marca apenas quatro e trinta da
manhã e já estavam todos de pé. O pai de Maria
sempre viajava até Sobral para vender alguns
produtos de palha na feira pública que acontecia
todos os dias no mercado.
A mãe de Maria começava também os
trabalhos domésticos logo cedo. No sertão uma dona
de casa deveria lavar cozinhar, limpa a casa, cuidar
dos bichos que criavam, e tudo era feito sozinha,
ou com a ajuda de Maria. A mãe percebeu que a
moça estava demorando em levanta-se e foi até o
quarto dela para chamá-la, ao adentrar o quarto
ela percebeu que a moça não estava no lá, e que
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algumas peças de roupa haviam sumido junto.
A mulher não entende nada e começa a ficar
com desespero querendo entender o que haveria
acontecido. Assim que os primeiros raios de sol
nascem chega um mensageiro com uma carta
direcionada aos pais da moça. Regina não sabia ler
e foi até uma casa de uma conhecida para que a
carta lhe fosse lida. Quando a mulher ficou sabendo
através das palavras escrita na carta sobre a fuga
da filha, ela chora muito e amaldiçoa o rapaz pela
atitude de ter carregado uma moça donzela.
A mulher gritava em desespero e todo o
vilarejo começa a entender o que havia acontecido,
ela gritava em palavras que vibravam em sua
garganta a seguinte frase “Tu pensas que carregou
uma mulher? Não! estás enganado, tu carregou
foi uma cascavel!”. A mulher sem saber muito que
fazer -- muda de roupas logo em seguida, e toma
uma condução até Sobral onde estava o marido
trabalhando para contar-lhe o acontecido, e ambos
se direcionarem a uma delegacia de polícia para
prestar queixa do rapto da filha.
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Ao chegar ao local de trabalho do esposo, a
mulher o encontra trabalhando e cai logo em prantos,
sem condição de contar o fato ao marido. Foi então
que ela teve a ideia de mostra-lhe a carta, o pai da
moça sabia ler, e logo percebeu todo o acontecido.
Ele por ser uma pessoa mais sensata e menos
preconceituosa não quis tomar uma providência
de cabeça quente, e resolveu voltar para casa antes
de ir à delegacia e na sequência procurar um padre
para que lhes orientasse sobre como proceder sobre
o fato.
Os dois tomam a condução para volta pra
casa, e antes de passarem em casa vão logo até a
igreja para procurar aconselhamento com o vigário.
Depois de analisar o caso, o padre aconselha que os
pais da moça procurem saber onde ela se esconde
e conversem com ela pra saber o que lhe tinha
acontecido, baseados na resposta dela tomassem a
decisão -- O problema era que a carta não dizia onde
a moça estava – Como então faria para conversar
com ela.
Eles ainda temiam que caso a moça voltasse
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para casa corria o risco de ficar falada, lhe restava
quase nada de opção, a não ser aceitar o destino que
a filha escolheu. Enquanto isso no esconderijo da
moça o rapaz não lhe deixava faltar nada e fez por
capricho todos os desejos da amada, manter-se pura
até o dia do casamento e marcar o matrimônio para
logo. O rapaz também manteve a casa abastecida
de todos os mantimentos, nada poderia faltar para
a noiva. Promessa feita por ele ao seu pai durante o
projeto de plano da fuga.
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CAPÍTULO 11
O DIA DO CASAMENTO

o

s dias se passaram e a mãe da moça
sempre na esperança do retorno da filha
para casa, coisa que nunca aconteceu, pois
a moça tinha um sentimento muito forte no peito
que alimentava sua paixão, e que em seus planos só
desejava tornar-se uma senhora casada e mãe dos
filhos do homem que ela amava.
Franciné resolve então procurar o padre
para marcar o casamento para a primeira data
disponível que tivesse. O padre conversa com o rapaz
e diz que os pais da moça lhe procuraram muito
aflitos e que queriam sua filha de volta em casa.
O rapaz pede para o padre marcar o casamento,
mas que falaria com a moça sobre o desejo de seus
pais em trazê-la de volta pra casa, e que ia deixá-la
resolver se queria casar-se ou não, ela ficaria livre
para decidir.
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O padre marca o casamento para sete de
setembro daquele ano, alguns dias após aquele dia
presente. Muito feliz pelo passo que estava dando
em sua vida, o rapaz retorna para a casa de seu pai
e conta tudo que aconteceu, o desejo dos pais de
Maria para que ela voltasse pra casa, e a data do
casamento para dali a alguns dias.
Todos seguem suas vidas e sempre nos
planos que tudo ocorra como planejado, todos os
dias o rapaz visitava a moça para conversar, sobre
os planos, e saber dela se continuava firme na
decisão de torna-se sua esposa. Enquanto os noivos
esperam ansiosos pelo dia do casamento, os pais dela
ansiavam pelo retorna da filha para casa, ao lado
deles e longe daquele rapaz que era negro e que não
merecia uma moça tão bela, branca e de olhos azuis
como esposa, para os pais a moça deveria casar-se
somente com um moço da mesma cor de pele, para
dá continuidade a etnia dos homens de pele branca.
O tempo passa rápido, mas para aqueles
noivos parecia um século que nunca chegava. Todos
trataram dos preparos para o casamento, o rapaz
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trouxe um pedaço de tecido branco em uma de
suas viagens e entregou para a moça produzir seu
vestido de noiva com a ajuda da tia que a hospedava
em sua casa. A família do rapaz é quem iria oferecer
o banquete para os noivos e seus convidados na
comemoração depois da cerimônia religiosa.
Chegou então o grande o dia, domingo, sete de
setembro de 1947 – Os noivos se aprontam e seguem
para a igreja montados no cavalo que pertencia ao
rapaz, junto deles foram todos os outros convidados
na cavalgada, em direção à igreja, onde o padre
celebraria a missa de domingo e na sequência
abençoaria os mesmo com o sacramento da união
matrimonial. No caminho de estrada de barro em
direção à igreja eles passaram de frente para a casa
dos pais de Maria, o rapaz parou o cavalo, desmontou
a noiva e mandou-lhe que fosse a casa dos pais para
tomar-lhe a benção e convidá-los para assistir ao
casamento.
A mãe da moça quando viu a cena começou
a chorar e virou as costas para a filha dizendo
que não abençoava aquela união. Já o pai da moça
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sabendo que nada mais poderia fazer abençoou e
acompanhou a cavalgada até a igreja, ele precisava
como pai certificasse que sua filha estava casando
por vontade própria e não sobre algum tipo de
coação.
Depois que todos saíram, a mãe da moça
resolve ir até a igreja, mas acompanharia o casamento
do lado de fora, pois não queria ser percebida por
ninguém. Passados todos os proclames, finalmente
agora os noivos puderam ficar aliviados de qualquer
barreira que tentava lhe impedir dos seus intentos.
A hora do sim chegou para aquele jovem casal, que
desde o primeiro dia que se viram apaixonaram-se
cegamente.
Na parte externa da igreja, a mãe da moça caiu
em prantos quando ouviu o sim da filha, aquela que
fora criada para gerar netos brancos e de olhos claros,
a impressão que ficava era de que nunca aquela
senhora iria aceitar a escolha da filha. Termina o
casamento e os noivos após a cerimônia chamaram
todos os amigos para a comemoração que fora
preparada com muita comida e bebida farta, pois o
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rapaz queria provar para sua sogra que a filha tinha
se casado era com um homem de vergonha, e que
iria fazer de tudo, para oferecer uma vida tranquila
e feliz à amada. Ele fez essa jura ao seu pai, que
nada iria faltar para a esposa e os futuros filhos que
haveria de nascer daquela união tão desejada pelos
dois, e que tanto desgosto causou a sogra.

Editora Via Dourada

CAPÍTULO 12
A DOENÇA ENCOMENDADA

a

gora que o casal formara uma nova
família, felicidades e vida longa foram o
que mais desejaram os parentes e amigos.
A vida de casado seguiu bem até que começaram a
vim os primeiros problemas de saúde. Franciné um
dia chegou mais cedo do trabalho e foi até o fogão
para servir-se de um bom prato de feito cozido
com pedaços de toucinho de porco, era um hábito
muito comum entre as famílias, temperar a panela
com partes gordas tirada de alguns animais criados
para suplementar a dieta de proteínas, também
era comum comprar esse tipo de mercadoria no
mercado público da cidade.
Ao chegar à parte de trás da casa onde ficava
o fogão a lenha que a família usava para preparar
seus alimentos, o rapaz avista um pássaro grande
e preto comendo de dentro da panela, a ave havia
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destampado a panela e estava se alimentando do
feijão que continha dentro. O rapaz espantou aquele
bicho, encheu um bom prato, sentou-se a mesa
perto da vasilha com farinha e outra com pedaços
de rapadura e comeu tudo.
Depois que terminou ele relatou a cena que vira
para a esposa Maria que estranhou muito aquele
comportamento da ave, pois em toda sua existência
nunca tinha ouvido falar naquilo. O restante do
dia se passou e quando foi naquela mesma noite o
rapaz caiu em uma febre que ninguém conseguia
entender a origem.
Ele tinha uma febre muito alta, com
calafrios gigantes, que tremia e suava os lençóis
completamente. A medicina não era avançada e
o médico mais próximo dali, só uns dois dias de
viagem, e o rapaz não resistiria uma viagem dessas
no lombo de um cavalo.
Mandaram chamar uma benzedeira que
morava duas léguas da residência, ela preparou um
cozimento de ervas para que o rapaz tomasse uma
parte e lavasse o corpo com o restante. Ninguém
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sabia as causas de uma febre tão alta. Após realizar
todo o ritual o rapaz melhorou um pouco e conseguiu
dormir o restante da noite.
No dia seguinte ele acorda com fortes dores
de cabeça que o faziam gemer de dor. Chamaram a
mulher curandeira mais uma vez – ela agora queria
investigar a causa da febre. A esposa do rapaz lhe
conta o que havia acontecido no dia anterior – dizia
a mulher -- que ao chegar da roça o marido teria
ido até o fogão para pegar um prato de feijão para
almoçar, quando se aproximou do fogão ele avistara
uma ave preta grande comendo, bicando dentro da
panela, e que o mesmo havia espantado o animal e
depois se serviu, comendo do mesmo feijão que o
animal estava se alimentando, depois de comeu foi
deitar um pouco, e em seguida haviam começado os
sintomas da febre.
A curandeira lhe fez outros preparos com ervas
do mato e mandou-lhe que bebesse e tomasse banho
duas vezes por dia, até que a febre fosse embora
de vez. Com esse tratamento o rapaz melhorou dos
sintomas da febre, mas desde este dia, nada mais
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foi como antes, tudo que lhe pertencia acabava-se
de repente, em nada ele conseguia progresso.
Depois de alguns meses ele percebeu que tudo
começou desde o dia que encontrara a ave comendo
na panela e que depois ele também teria comido do
mesmo feijão. O rapaz resolve procurar novamente
aquela senhora que preparava remédios naturais
para lhe contar tudo que estava acontecendo na sua
vida. Depois que ele lhe contou tudo em detalhes,
ela diz para o rapaz que já tinha visto uma vez
acontecer com um conhecido e que segundo sua
crença tratava-se de uma maldição mandada por
um inimigo, e que a única forma de cura seria um
tratamento espiritual com um pai de santo, coisa
que ela mesma não sabia como curar, mas que sabia
de alguém que poderia lhe ajudar, e essa pessoa
morava nos arredores da cidade de Fortaleza, e
que se o rapaz quisesse ela poderia lhe fornecer o
endereço para que ele procurasse por essa pessoa
na tentativa de buscar um possível tratamento para
o problema.
Depois que ouviu as orientações da mulher,
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ele volta para casa e começa a preparar sua viagem
para procurar o pai de santo. Alguns dias depois ele
viaja para Fortaleza, primeiro pega uma condução
até Sobral, e de lá toma outra com destino a capital.
Ao chegar a seu destino o rapaz procura estadia
na casa da irmã caçula, filha também da mesma
mãe do rapaz. Ao chegar à casa da irmã ele contalhe o acontecido e pede para ficar o tempo que for
necessário para buscar sua cura.
No dia seguinte bem cedinho ele levanta-se e
vai a procura do pai de santo, ao chegar à casa do
velho curandeiro o rapaz relata o motivo da sua visita
e diz que quem lhe indicou foi uma senhora que
morava também na mesma cidade que ele. O pai de
santo após ouvir o relato do rapaz também lhe diz
que se trata de trabalho feito para matar o rapaz, e
que o mesmo só ficará bom depois de vinte dias de
tratamento com algumas porções que ele mesmo
preparava, bastava que o rapaz lhe trouxesse alguns
itens para preparar a fórmula para o tratamento.
Depois de ouvir tudo que o velho lhe dizia e
anotava em papel ele volta pra casa da irmã e promete
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voltar no dia seguinte com os itens pedidos para
começar o tratamento. O rapaz deveria amanhecer
na porta do pai de santo todos os dias, durante todo
o tratamento, para ser o primeiro a ser atendido
todos os dias. E assim ele fez, comprou todos os
produtos que fora pedido, e no dia seguinte, ele saiu
da casa da irmã às quatro horas da madrugada para
amanhecer o dia na porta daquele homem.
Quando aquele velho abre a porta de sua casa,
seis horas da manhã, lá estava o rapaz com uma
sacola na mão e todos os produtos que fora pedido.
O homem manda que ele entre e tire a camisa, e
fique sentado em banco no centro da sala enquanto
ele preparava a fórmula com os produtos trazidos.
Depois de trinta minutos o homem retorna
e traz consigo uma bacia de alumínio de tamanho
médio, e alguns galhos de ervas dentro para começar
a sessão de tratamento no rapaz. A sessão dura
em torno de quinze minutos, onde o homem com
movimentos de vai e vem molhava e esfregava o
conteúdo da bacia no corpo do rapaz e pronunciando
algumas palavras baixinhas que mal dava pra ouvir.
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Depois que terminou a primeira sessão, o
homem manda o rapaz para casa, e marca seu
retorno para o dia seguinte sempre no mesmo
horário. Passaram os dias e chegou o último dia do
tratamento, o rapaz já não estava sentindo mais
tanto os sintomas do mal que lhe afetava.
Quando acabou a sessão, o rapaz recebe a
ordem do pai de santo para ir direto pra casa e não
se empalhar com nada no caminho, pois algumas
horas após aquela última sessão ele iria sentir uma
tremedeira em todo o seu corpo, que iria lhe baixar
uma febre de 40º graus, mas que ele não morreria
daquela reação.
O rapaz agradece pelo tratamento e promete
que depois voltaria para contar sobre o resultado
e traze-lhe um pagamento. Contrariando as
recomendações do pai de santo, o rapaz resolver
dar uma passada no mercado São Sebastião com
intuito de adquirir alguma novidade que pudesse
levar para casa.
Chegando ao mercado, ele avista um Box
de um amigo que vendia frutas, e vai até ele para
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cumprimenta-lo, o amigo surpreso com aquela visita
fica muito alegre e lhe fala que foi Deus que o tinha
mandado aquele lugar e momento, pois o amigo
estava precisando urgente de alguém para tomar
conta da banca por alguns minutos, enquanto ele se
ausentava para receber um novo carregamento de
frutas que acabara de chegar.
O rapaz disse que não podia se demorar mais
que se fosse por pouco tempo, não teria problema
nenhum. Quando o amigo do rapaz se afasta ele
começa a sentir alguns dos sintomas que o pai de
santo havia lhe dito que iriam acontecer. O rapaz cai
no chão por cima de umas palhas e começa a se bater
e produzir uma sudorese de molhar toda a roupa,
tremendo todo da cabeça aos pés, numa reação de
alguém que parece está tendo uma convulsão.
Os outros feirantes ao verem aquela cena
ficam todos assustados e correm para tentar ajudar
de alguma forma o rapaz. Foi quando o amigo que
havia saído retornou e viu todo o seu Box rodeado
de pessoas em torno. Ele também fica bastante
assustado, mas procura ajudar o amigo, oferecendoSérie Saberes e fazeres educativos: volume 13
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lhe água e alguns xaropes que eram vendidos em
outros boxes do mercado. Quando a consciência
do rapaz voltou já faziam mais de três horas que
ele estava naquela reação toda, mas aos pouco foi
se recuperando até conseguir sentar em um banco
e contar para todos o que tinha lhe acontecido. E
depois desse episódio o rapaz volta pra casa da irmã
já se sentindo bem, e na certeza que a cura havia
chegado.
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CAPÍTULO 13
A CHEGADA DA PRIMEIRA
FILHA

q

uando Franciné retorna pra casa, ele
retoma toda a sua vida que tinha antes.
Agora ele tinha a certeza que a cura do
feitiço teria acabado. Só restava saber quem lhe
tinha tanto ódio assim, ao ponto de querer a sua
ruina e destruição.
A esposa do rapaz também estava muito
contente, pois seu marido estava de volta e curado
do mal. Os dias passaram e a felicidade tomou conta
da vida dos apaixonados, que enfrentaram família
e sociedade preconceituosas com o relacionamento
deles – A união entre uma mulher branca e um
homem preto.
Os dois sabiam que onde existe amor, não
sobra espaço para outras coisas mundanas. Dias
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depois daquele ocorrido Maria começa sentir
algumas tonturas, náuseas e enjoos acompanhados
de vômito, chegara a hora mais feliz de um casal que
se ama, a moça estava grávida do primeiro filho.
Toda a gravidez da moça correu bem e chega à
hora do parto, o rapaz manda chamar uma parteira
que mora próximo de sua casa, que começa logo o
trabalho de parto daquela jovem mãe. Não se sabe o
porquê, mais a criança não consegue nascer, depois
de muitas horas e tentativas a mãe já se sentindo
fraca -- a parteira chama o rapaz e diz-lhe que a
mãe não conseguirá dar a luz, que a única solução
para não perder a mulher será fazer um parto
traumático, que seria tirar a criança à força do útero
da mãe cortada aos pedaços por uma tesoura.
O marido toma então a decisão que poderá ser
o final de uma linda estória de amor, ou o começo
de uma família, que fica completa apenas depois do
nascimento do primeiro filho. Ele opta por deixar
que a mulher tente por mais tempo dá a luz sozinha,
sem precisar sacrificar a vida da criança, e nessa
decisão pede para que chamem outra parteira, mais
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velha e experiente em partos difíceis, que tinha um
velho apelido de cachimbeira.
A fé do rapaz em São Francisco das Chagas
de Canindé lhe deu o maior presente que alegrou
o coração de todos, depois de alguns minutos
tentando, a velha parteira consegue fazer o que há
horas a outra parteira não havia obtido êxito. A mãe
consegue finalmente dá luz a uma linda menininha,
clarinha da cor da pele da mãe, ao qual deram o
nome de Francisca em homenagem ao santo.
Após o parto difícil e durante o resguardo da
mãe vieram algumas complicações para a criança, ela
apresentou uma infecção nos olhos que inflamaram
tanto, ao ponto de fechar os olhos da criança. Os
pais muito preocupados pediram mais uma vez a
intercessão de São Francisco de Assis, nas orações
eles pediam o restabelecimento completo da mãe e
da criança, e prometeram batizar a criança quando
ela completasse um ano de idade na igreja matriz da
cidade de Canindé, e a viagem até Cidade do Santo
Padroeiro seria feita a pé.
Essa viagem seria toda vivida como romeiro, à
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família se vestiria com o manto marrom comprido
que era a vestimenta de São Francisco de Assis das
Chagas de Canindé. Durante a viagem a família iria
depender da caridade das pessoas durante todo
o percurso dela, isto é, sobrevivendo apenas das
esmolas, tanto na ida, como na volta. E em cada
casa que houvesse parada para pedir a esmola, eles
contariam sua testemunha de fé em São Francisco
de Assis.
Graças a essa fé a menina ficou curada da
doença e com um ano de idade a promessa foi paga.
Durante a viagem e perante a profissão de fé dos dois,
eles receberam tantas esmolas que até dividiram
com outras pessoas mais pobres que encontraram
pelo caminho.
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CAPÍTULO 14
A DECISÃO QUE MUDOU
SUAS VIDAS

d

epois que pagaram a promessa feita pela
cura da filha, veio anos de abonança para
o casal. Foi o período que o governador
do estado do Ceará Raul Barbosa autorizou a
retomada das obras para terminar a construção do
açude daquele pequeno povoado. O casal preparava
alimentos para vender aos trabalhadores que vieram
de várias cidades, para trabalhar na reconstrução
do açude.
O vilarejo ficou tão movimentado que tudo que
era colocado à venda era vendido e deixava excelentes
lucros, Vieram famílias inteiras para trabalhar e tirar
seus sustentos daquela obra. Bem cedinho o casal
levantava e preparava todos os equipamentos para
levar até uma barraca de palha que eles ergueram
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próximo do local para realizarem suas vendas.
Nessa barraca vendiam-se frutas, doces, café,
leite, bolo, pão, tapioca e até almoço. Se o casal
soubesse fazer investimentos poderiam até terem
ficado ricos. Franciné tinha adquirido um vício
que foi a ruina para o casal, tudo que ele ganhava
durante o dia nas vendas, gastava no final do dia e
começo da noite na mesa de baralho.
Maria como esposa fiel e dedica nunca tirou um
centavo do marido para guardar, tudo que ganhavam
era administrado pelo marido. Ele só comprava os
ingredientes para fabricação dos lanches e almoços,
e o que sobrava ele perdia todo no jogo. Quando
chegava o final de semana então, o jogo entrava na
madrugada adentro até o dia amanhecer. Em uma
das apostas ele quase matou um compadre de uma
facada.
Todos os dias quando ele e os companheiros
de jogo se juntavam para jogar apostado, alguns
curiosos se aproximavam para observar as façanhas
dos jogadores. Em uma dessas partidas o rapaz
percebeu que tinha um homem por trás dele,
Editora Via Dourada

Edivar Barbosa dos Santos | 101

observando o suas cartas e passando informações
para seu adversário.
Quando ele percebeu o que estava acontecendo
alertou ao homem para que não fizesse isso, e se
retirasse das suas costas, pois ele não sabia do que um
homem enganado seria capaz de fazer. Como esses
eventos eram regados de muita bebida alcoólica de
cigarros, tudo contribuiu para que o rapaz perdesse
o controle e tenha tentado matar o outro homem.
Depois de muitas horas de jogo e azar o rapaz
já estava perdendo muito, assim como também já
não estava mais tão sóbrio. Já se passara às três
horas da madrugada quando o homem continuou
observando seu jogo e passando informações para o
outro jogador. Como era muito comum, os homens
andarem armados de faca, sempre alguém tinha
uma arma branca dessas guardada em uma bainha
de couro segurada pelo cós da calça.
Após o rapaz perceber que estava sendo
vigiado e traído por um espia, ele saca de sua faca a
tira da bainha de couro e parte pra cima do homem
com toda fúria que domina um homem zangado. A
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agilidade do homem foi tão grande que ele conseguiu
pular, e a faca que vinha em direção as suas pernas,
atingiu uma porta de madeira ao ponto de perfurar
e enganchar a faca até o meio. Depois dessa cena
várias pessoas que estava no mesmo ambiente
correram com medo de se ferirem e outras partiram
para cima do rapaz com intuito de desarmá-lo e
acabar com a confusão.
Depois de alguns conselhos, os amigos
do rapaz pediram para ele terminar com aquela
bebedeira e com o jogo, e fosse pra sua casa que
sua mulher e filha estavam muito aflitas com o que
ouviram falar sobre o acontecido. O rapaz se retirou
e foi para sua casa muito arrependido do que tinha
feito, chegando em casa sua esposa lhe prepara um
bom café forte e amargo pra curar a ressaca, e o
coloca pra dormir.
No dia seguinte já curado da ressaca e
arrependido demais com o que tinha feito, ele
imaginou que quase teria se tornado um assassino
se aquela faca tivesse encontrado o seu objetivo. Ele
mais uma vez promete para seu Santo Padroeiro
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que enquanto de vida lhe restar, ele jamais sentará
numa banca de jogo, e que nunca mais colocaria
uma gota de bebida com álcool na boca e nem mais
fumaria, e que todo o dinheiro que economizasse
com os vícios seriam para o sustento da família e
comprar leite para seus filhos.
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CAPÍTULO 15
AS PAZES COM OS SOGROS, E
A PERDA DO FILHO

f

eliz de quem envelhece e ganha sabedoria.
Franciné sempre aprendeu com seus erros,
e com os alheios. Depois do episódio do
jogo, ele de fato, nunca mais sentou em uma mesa
de jogo. O rapaz continuou cuidado da sua vida e
da família. Depois que nasceu sua filha, as coisas
mudaram muito, principalmente com relação aos
seus sogros, que desde o dia da fuga não se falavam
e nem frequentavam a casa um do outro.
Um dia estava ele voltando do trabalho, quando
chega a sua casa, encontra sua sogra na sala de
estar e segurando a menina. Como o rapaz não deu
muita atenção as besteiras da sogra, e como ela viu
o quanto feliz estava sua filha depois de casada, e
que agora já tinha uma menina para alegrar os dias
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da família, estava na hora de todos esquecerem o
triste episódio que antecedeu os acontecimentos.
Um dia o rapaz acordou muito contente com a
felicidade da sua família resolveu dar um presente
para sua família. Ele chamou um fotógrafo para
eternizar aquela felicidade, e pediu-lhe que fizesse
um quadro com o busto dos dois, e colocasse num
quadro para pendurar na sala de estar da sua casa,
para que todos que entrasse ali observassem o
quanto aquela família era feliz.
Seus sogros foram os primeiros que logo
perdoaram tudo, e começaram a frequentar aquela
casa com mais assiduidade. Maria deu a luz a mais
filhos, mas viveu uma época de muitas dificuldades,
e com a medicina muito atrasada. Ela perdeu alguns
filhos ainda durante a gravidez, e outros morreram
ainda criança. Um de seus filhos mais novo nasceu
com malformação anorretal, um estreitamento do
canal por onde passava as fezes.
O nome do menino era Valdomiro, mesmo
nome do avô materno. Ele viveu até aproximadamente
uns sete anos, devido o problema ele se alimentava
Editora Via Dourada

Edivar Barbosa dos Santos | 107

muito pouco e com isso desenvolveu-se muito
pouco, devido a pouca alimentação que ingeria ele
ficou desnutrido e não desenvolveu como deveria.
Aos sete anos de idade ainda parecia um garoto de
dois anos.
No dia de sua morte ele senta no colo do pai e
pede que o mesmo lhe coloque somente pedacinhos
de carne em sua boca, para que ele mastigue, e
retire o suco salivar junto para depois engolir, e as
fibras da carne, parte que sobrava -- depois que
muita mastigava ele cuspia para que o cachorro da
família comesse. Depois que termina de salivar todos
aqueles pequenos pedaços de carne, o menino pede
para que seu pai o coloque na rede para dormir.
O pai faz o desejo do menino e depois vai
cuidar da sua venda, quando escuta o grito da mãe,
“Ele está morrendo”, o pai corre para ver que estava
acontecendo e já encontra o menino nos últimos
suspiros de vida. Só restava agora ao casal chorar
por mais um filho perdido para a mortalidade
infantil, que era muito grande no Brasil nos séculos
passados. Ao todo o casal tiveram onze filhos, mas
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apenas cinco chegaram à fase adulta. Franciné
morreu em 23 de janeiro de 2018 aos 92 anos, sua
amada também no mesmo ano, em 25 de Dezembro
aos 91 anos. Os filhos do casal lhes deram 13 netos,
e hoje estes netos alguns também já são pais e avós.
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CAPÍTULO 16
DEPOIMENTO DE UMA DAS
FILHAS
Terezinha Ferreira Farias1

u

Fonte: Acervo da família (Fotografia da década de 1950)

ma pessoa boa, íntegra, ser humano doce,
bondoso, pavio curto para bobagens, e
outras inúmeras qualidades, assim era

1
Na foto ela é a menor que está sendo segurada pela mãe Maria
Luzia em cima do banco.
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meu pai. Em sua simplicidade ele era humilde e
de um coração grandioso. Gostava de comprar a
cartela do popa-ganha todas as semanas, tinha um
sonho de comprar uma topique para colocar toda a
família dentro e viajar para o interior nos tempos
de festejos.
Como esposo e pai era alguém genuinamente
especial, sempre demostrou tremendo carinho pela
esposa e filhos, com muito zelo e atenção. Suas
palavras simples ao falar com seus filhos faziam-se
ricas, pois transmitiam sinceridade vinda do coração.
Sempre tinha um incentivo ou uma palavra amiga
pra confortar o coração aflito de um filho, neto ou
qualquer outro parente.
Dignidade e valores pessoais eram as virtudes
mais demonstradas em suas ações, ele acreditava
muito no potencial de um filho ou neto, sempre
aconselhava pra que nunca desistíssemos dos nossos
sonhos, ainda que fosse difícil, ou que a barreira fosse
gigante diante do nosso desejo. Tinha a família como
prioridade, gostava demais de juntar todos ao redor
da mesa aos domingos para o almoço. Seu coração
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era imenso de bondade, e quando estávamos todos
juntos e aglomerados fazíamos aquela algazarra.
Esposa, filhos, netos, bisnetos, genros, noras
e agregados todos paravam para escutá-lo falar e
contar-lhes suas histórias e aventuras bem vividas
aos logos dos seus 92 anos de vida. Não tinha nada
que o deixasse mais feliz que ter toda a família ao
seu redor lhe dando atenção.
Meu pai, meu herói foi e sempre será para
mim uma pessoal especial, o orgulho me toma toda
de emoção quando lembro que tive esse ser incrível
na minha vida e que pude chama-lo de pai. Quando
fez sua partida para morar com Deus em janeiro
de 2018 atendendo ao chamado de Deus foi muito
difícil para mim e todos da família, mas acredito
que ele vai está sempre presente nas nossas vidas,
por que nessa vida ele só nos deu exemplos de ser
humano justo e correto.
Nos corações de seus filhos, netos, bisnetos e
outros ele deixou uma riqueza muito grande, caráter,
dignidade e personalidade para continuamos o seu
legado, sempre seremos gratos por suas lições e
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ensinamentos, pois o amor que tínhamos por ele só
irá acabar quando em nossos corações não existir
mais vida.

Te amo demais meu pai!
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