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RESUMO 
 

 

O presente estudo tem como objetivo discutir a ação dos tropeiros no Recôncavo Sul 
nas primeiras décadas do século XX, precisamente no Distrito de Cabeças o atual 
município de Governador Mangabeira-Ba. Será evidenciada a importância do comércio 
fumageiro destacando a atuação dos tropeiros nessa região, procurando localizar 
estradas e pousos desses viajantes. Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário 
traçar um breve panorama objetivando apontar como o tropeirismo se desenvolveu no 
Brasil desde os tempos coloniais até o século XX, incluindo a região do Recôncavo Sul. 
Por fim será trabalhado a influencia cultural desses tocadores de tropas no Distrito de 
Cabeças. 
 
Palavras-chaves: Recôncavo. Tropeiro. Fumo. 
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RESUMEN 
 

 

La presente investigación tiene como objetivo discutir las acciones de los arrieros en 
Reconcavo Sul en las primeras décadas del siglo XX, exactamente en Distrito de 
Cabeças el actual municipio de Governador Mangabeira-Ba. Será evidenciado la 
importancia del comercio tabaquero resaltando la actuación de los arrieros en esa 
región, en búsqueda de ubicar carretera y poso de eses viajantes. Para el desarrollo del 
presente estudio fue necesario delinear un breve panorama objetivando apuntar cómo la 
actividad de los arrieros se desarrolló en Brasil desde los tiempos coloniales hasta el 
siglo XX, a inclui la región del Reconcavo Sul. Por fin será trabajada la influencia 
cultural de esos tocadores de tropas en el Distrito de Cabeças. 
 
Palabras-clave: Recôncavo. Arriero. Fumo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

       O tropeirismo foi muito importante para a ocupação e o desenvolvimento do 

território brasileiro. Desde o período colonial, homens conduzindo tropas de animais 

cruzavam o interior do Brasil estabelecendo trilhas e rotas. Fenômeno quase sempre 

associado às regiões mineradoras, o tropeirismo também se desenvolveu em outras 

regiões, incluindo o Estado da Bahia. Esse movimento com origens na colônia se 

estendeu até o século XX. Foi o caso da região do Recôncavo Sul contemplada nesse 

estudo, mais especificamente o distrito de Cabeças – atual município de Governador 

Mangabeira -. Nessa região, tropas e tropeiros contribuíram para o conhecimento da 

região dinamizando o comércio das cidades, vilas, interligando o interior.  

Pouco se tem escrito sobre o tropeirismo na Bahia e menos ainda ao que se refere 

ao Recôncavo Sul. A maioria das fontes bibliográficas sobre esse tema aborda a região 

sudeste, principalmente o tropeirismo em São Paulo e Minas Gerais. A partir dessa 

realidade torna-se necessário destacar as contribuições dos tropeiros na Bahia. O 

objetivo dessa pesquisa é analisar o tropeirismo na região do Recôncavo Sul mais 

precisamente no município de Governador mangabeira, antigo Distrito de Cabeças que 

pertencia à cidade de Muritiba e teve sua emancipação em 14 de março de1962. O 

período contemplado são os anos de 1920 e 1930 quando o Distrito de Cabeças adquiriu 

grande importância econômica com a produção e exportação de fumo. Nesse contexto o 

trafego de tropeiros já existente intensificou-se. 

Pesquisar os tropeiros no Recôncavo sul não foi uma tarefa fácil em função de 

vários aspectos, entre os quais podemos destacar as limitações referente a bibliografia 

sobre o tema. Os estudos sobre a atividade dos tropeiros contemplam em sua maioria, a 

Região Sudeste do Brasil, principalmente a cidade de Sorocaba no Estado de São Paulo 

onde houve as primeiras criações de muares e um intenso comércio de animais.  

A Bahia precisa ser mais destacada nos estudos sobre o tropeirismo, pois ela teve 

papel de destaque na produção de subsistência, sendo uma das responsáveis em 

abastecer as regiões mineradoras no período imperial. Nas primeiras décadas do período 

republicano foram os tropeiros baianos os responsáveis em fazer circular o fumo 

produzido no Recôncavo Sul, um produto que dependia da habilidade desses viajantes. 
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Um dos lugares dessa produção era o Distrito de Cabeças. Data das primeiras 

décadas da república a expressividade econômica desse local quando a produção 

fumageira ganhou destaque e permitiu um maior movimento dos tropeiros que 

trilhavam os caminhos e estradas da região carregando fardos de fumo e  outras diversas 

mercadorias como alimentos, tecidos e bebidas vindas de vários lugares do Brasil. Vale 

enfatizar que mesmo após o transporte de carga com animais ter se extinguido quase 

completamente no sudeste brasileiro, este meio de transporte e de comunicação 

predominou na Bahia até meados do século XX. 

É importante ressaltar que as idas e vindas das tropas ajudaram não só dinamizar o 

comércio, mas também povoar regiões. Ás margens das trilhas e estradas por onde os 

tropeiros passavam foram surgindo com o decorrer do tempo, casas comerciais e 

residências como veremos no desenvolvimento desse estudo. Buscaremos, portanto, 

apontar a importância socioeconômica do tropeirismo em Cabeças, demonstrando como 

a figura do tropeiro aparece no imaginário popular ainda de forma marcante. Até hoje os 

moradores de Governador Mangabeira convivem com a tradição das narrativas que 

envolvem muitas histórias de tropeiros. Histórias que são passadas de geração para 

geração e que permitem um conhecimento mais amplo acerca do tropeirismo e suas 

influências na região. 

As fontes utilizadas foram periódicos encontrados no município de São Félix, a 

exemplo de O Correio de São Félix, que como a maioria dos jornais da época apresenta 

notícias que nos permite conhecer um pouco do cotidiano das regiões onde circulavam. 

No caso dos tropeiros as notícias não são diretas, entretanto, algumas notícias 

veiculadas nesse periódico permitiram um cruzamento com outras fontes, a exemplo dos 

relatos orais nos dando condições de analisar diversos aspectos do contexto em que 

vigorou o tropeirismo no Recôncavo Sul.  

O Recôncavo tem figurado como lugar privilegiado na historiografia baiana. 

Entretanto, não podemos tomar essa região de forma generalizada, o Recôncavo 

açucareiro tem merecido um maior destaque na literatura sobre a Bahia, mas o 

Recôncavo está para além do açúcar. Dessa forma, outras regiões não foram tão 

estudadas quanto a que nós conhecemos, e compor o cenário do que seria esse 

Recôncavo Sul não foi tarefa fácil.  Para estudar o tropeirismo nessa região foi 

necessário analisar uma bibliografia que nos permitisse contextualizá-la, dando-nos 

informações sobre variados aspectos locais. Nesse sentido, percebemos quanto lacunar 

ainda é a história desse Recôncavo não açucareiro. Assim, a história regional e/ou local 
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nos possibilitou, ainda que com dificuldades e limitações,  um breve conhecimento não 

só do espaço físico, mas também de aspectos econômicos, culturais e sociais dessa 

região, corroborando a informação de Barros, ao afirmar que: 

 

Quando um historiador se propõe a trabalhar dentro do âmbito da história 
regional ele mostra-se interessado em estudar diretamente uma região 
especifica. O espaço regional é importante destacar, não estará 
necessariamente associado a um recorte administrativo ou geográfico 
podendo se referir a um recorte cultural ou a qualquer outro recorte proposto  
pelo historiador de acordo com o problema histórico que será examinado.1 

 

Para Rafael Samuel, a história local é um campo diversificado que permite ao 

historiador capturar de forma mais imediata o passado: 

 

A História local requer um tipo de conhecimento diferente daquele focalizado 
no alto nível de desenvolvimento nacional e da ao pesquisador uma idéia 
mais imediata do passado. Ele é encontrado dobrando a esquina e descendo a 
rua. Ele pode ouvir seus ecos no mercado, ler o seu grafite nas paredes, 
seguir suas pegadas no campo.2 

 

Fontes indispensáveis para esse trabalho foram às entrevistas orais com ex-

tropeiros e moradores que viveram no contexto do tropeirismo e com ex-trabalhadores 

do Armazém de fumo de Cabeças. Trata-se de relatos que possibilitaram reconstituições 

de experiências. Além disso, o trabalho de memorialistas e fotografias foram 

fundamentais para um maior aprofundamento do tema. 

Um ponto importante na metodologia desse estudo diz respeito especialmente ao 

uso dos relatos orais, esses documentos de natureza complexa foram grandes aliados 

para construção da pesquisa. Através dos depoimentos foi possível buscar explicações 

que ampliaram questões diversas ajudando a recompor o cotidiano dos tropeiros. O uso 

da História Oral tem proporcionado mudanças e transformações nos enfoques, e 

também a abertura de novas Áreas importantes para a investigação. Tais relatos 

permitiram responder questões sobre sujeitos históricos concretos e possibilitou uma 

maior dinâmica entre os sujeitos e o seu passado envolvendo uma constante construção 

e reconstrução nos moldes observados por Elizabete Rodrigues: 

 

                                                 
1 BARROS, José D’ Assunção. O Campo a História: Especialidades e Abordagem. Petrópolis: Vozes, 
2004, p. 152. 
2 SAMUEL, Rafael. Historia Local e Historia Oral IN, Revista Brasileiro de Historia. São Paulo. Tev. 
1990, p 220 
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A evidencia oral corresponde ao efeito da experiência humana dando o tom 
próprio no tempo alem de oferecer novas possibilidades de velhas ou outras 
questões numa nova perspectiva assim a historia oral através da remanência 
pessoal é para história social um instrumento de poder, tendo em vista a sua 
adequação aos objetos e a possibilidade de reconstruir de forma mais 
consistente a dimensão subjetiva dos processos históricos e instituir sujeitos 
históricos concretos.3 

 

A História Oral contribuiu tanto para a reconstituição do cotidiano dos tropeiros, 

como para evidenciar as relações sociais estabelecidas nos locais por onde eles 

passavam. Também foi possível recuperar aspectos importantes das experiências 

humanas de quem viveu esse período. Destacamos aqui a importância dos relatos dos 

senhores Sebastião Pereira da Silva que exerceu durante muito tempo a atividade  de 

tropeiro , Eufrain Nunes Fonseca comerciante no Distrito de Cabeças, o senhor 

Albertino Manuel dos Anjos e as senhoras Enedina Gonzaga ex – funcionária do 

armazém de fumo e Maria do Carmo de Almeida. Além do comerciante Malaquias 

Cerqueira Ferreira do Distrito de Cabeças e o professor José Raimundo do Nascimento 

que trás um outro aspecto da história oral, as lembranças das histórias contadas sobre 

esses viajantes e que alimentam ainda hoje o imaginário sobre o tropeirismo na região. 

Não obstante as contribuições desses depoimentos destacamos aqui as limitações 

e dificuldades que esse tipo de fonte nos impõe. No nosso caso “trabalhar com o fator 

idade” requereu muito preparo, horas e horas de muita paciência para poder respeitar a 

idade e o lado emocional dos depoentes. Boa parte dos entrevistados possuíam idade 

acima dos 80 anos e embora demonstrassem lucidez e todos os requisitos que os 

tornaram depoentes em potencial, os cuidados durante as entrevistas tiveram que ser 

dobrados, situação que prolongou em muito o nosso tempo de recolhimento dos 

depoimentos. As dificuldades se fizeram presentes, especialmente nos momentos em 

que a ansiedade dominava, e, em busca das informações necessárias, por vezes 

chegamos a nos inquietarmos com procedimentos que eram indispensáveis, porém, 

incompatíveis com o tempo destinado ao cumprimento deste estudo. Assim, o trabalho 

corriqueiro de respeitar o ritmo dos entrevistados, de ouvir as entrevistas e retomar 

quantas vezes fosse necessário para novos depoimentos, se fez ainda mais necessário, 

devido à idade desses entrevistados. 

Um grande auxílio para os depoimentos orais foram os periódicos, apesar do 

estado físico em que esses materiais se encontravam. Nesses jornais foram encontradas 

                                                 
3 SILVA, Elizabete Rodrigues. Ser Charuteira: Uma Atividade Feminina. Salvador: UFBA. Dissertação 
de Mestrado, 2001 p 16. 
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reportagens  retratando a precariedade das estradas, corroborando com o que os 

entrevistados descreviam sobre as dificuldades existentes para o tráfego de animais 

responsáveis pelo transporte do fumo e pelos deslocamentos dos pedestres que iam 

trabalhar nos armazéns. Tanto as tropas quanto os pedestres tinham que dividir o 

mesmo caminho para chegar ao seu destino, às cidades de são Félix e Cachoeira, além 

de outras partes da Bahia. 

No decorrer da pesquisa no arquivo público da cidade de São Félix foram 

encontradas algumas reportagens que destacavam na década de 40 do século XX o uso -

mesmo que modesto- de caminhões transportadores de mercadorias. Os anúncios de 

vendas e também de melhorias das estradas e a necessidade de construções de rodovias 

foram veiculados através de apelos populares e dos jornalistas. Essas reportagens 

também dão sinais acerca do declínio do tropeirismo no Recôncavo sul. 

Inicialmente, esse trabalho foi pensado num recorte temporal mais amplo indo até 

o declínio das atividades tropeiristica. No entanto, o decorrer da pesquisa demonstrou 

sérias limitações em relação às fontes, a ausência das mesmas, bem como um tempo 

muito curto para realização deste trabalho nos fez optar por não abordar a decadência do 

transporte com animais cargueiros e o surgimento das rodovias.   

 Esse estudo está dividido em dois capítulos. No primeiro à guisa de uma 

contextualização, traça-se um panorama geral de como o tropeirismo se desenvolveu no 

Brasil, em busca de localizar suas origens especialmente na região mineradora quando a 

descoberta de ouro possibilitou a organização do transporte e comércio tropeirístico. 

Chama-se atenção para o fato desse tipo de transporte ter se expandido por várias 

regiões do Brasil inclusive o Recôncavo Sul na Bahia, destacando o contexto das 

primeiras décadas republicanas. Procura caracterizar o Recôncavo Sul apontando seu 

importante papel no comércio fumageiro e destaca como o tropeirismo sobreviveu na 

Bahia até o século XX apontando a relevância que o Distrito de Cabeças ganhou nas 

primeiras décadas da República. Ainda nesse capítulo apresenta-se o Distrito de 

Cabeças e sua inserção no Recôncavo Sul, ressaltando aspectos significativos da 

história dessa localidade. 

O segundo capítulo intitulado Tropeirismo, fumo, comércio e cultura; traz a 

importância do comércio fumageiro enfatizando a atuação de dois grandes 

comerciantes: o senhor João Altino da Fonseca e o senhor Cesário Costa como 

possibilidade de entendimento das relações comerciais da região. Nesse capítulo, os 

tropeiros de Cabeças são apresentados a partir da reconstituição de aspectos que 
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definiam o cotidiano desses homens. Apesar das dificuldades procurou-se, por falta de 

mapas adequados, fazer uma localização das rotas traçadas pelos tropeiros dentro do 

Distrito. Tal exercício permitiu a visibilidade das dificuldades enfrentadas por esses 

homens ao trilharem as estradas da Bahia. Outro aspecto que busca contemplar nesse 

capítulo diz respeito ao legado cultural deixado por esses viajantes. 

Por fim cabe ressaltar que aspectos mais precisos acerca do tropeirismo na região 

de Cabeças poderiam ter sido mais bem evidenciados não fosse as lacunas referentes a 

documentação, assim como a dispersão das mesmas e as dificuldades que geralmente 

enfrentamos ao trabalharmos com as Instituições de Pesquisas, sobretudo as localizadas 

no interior da Bahia. Foi o caso do Arquivo de Cachoeira que por meses teve seu acesso 

suspenso por questões que não cabem maiores discussões, mas que representaram para 

nós pesquisadores uma série de limitações e restringiu nosso trabalho na busca de uma 

documentação mais consistente que nos desse condições de empreendermos um estudo 

mais amplo sobre o tropeirismo no Recôncavo Sul.    
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CAPÍTULO 1 - INFLUÊNCIAS SÓCIO-ECONÔMICA DOS TROPEI ROS 

 

 

1.1 Tropeirismo: tempo e espaço 

 

 

Fenômeno conhecido desde o período colonial, o tropeirismo pode ser entendido 

como um grande movimento histórico e social fundamental para o desenvolvimento 

comercial que interligou diferentes e longínquas áreas da colônia e sobreviveu até o 

século XX apresentando nessa trajetória características diversas que fizeram com que 

esse movimento fosse observado em maiores ou menores proporções nos diversos 

contextos no qual esteve presente. 

Conforme, Luis Carlos Borges o tropeirismo teve sua origem no Brasil Colonial 

em função das dificuldades para transportar mercadorias de uma região para outra, 

intensificando-se especialmente com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a partir do 

século XVIII e espalhando-se posteriormente por outras regiões inclusive o Recôncavo 

baiano4.  Nesse contexto o tropeirismo, potencializou o mercado interno, já que era um 

dos principais responsável pela sua existência. 

Abastecendo cidades, vilas e fazendas ao transportarem mercadorias variadas em 

lombo de muares, burros, mulas, - as tropas eram formadas por animais híbridos, de 

grande resistência,- os tropeiros contribuíram para a formação de um mercado interno, 

ligando as zonas rurais às áreas urbanas. A necessidade de transitar por locais de difícil 

acesso, percorrendo distâncias enormes, enfrentando terrenos íngremes e transportando 

cargas pesadas revelou a necessidade de estratégias adequadas a essas finalidades. Num 

período em que não existiam meios de transportes e cargas motorizado, nem tão pouco 

estradas dotadas de infra-estrutura que permitisse o trânsito seguro, o burro foi a 

solução ideal. 

Associado inicialmente às áreas litorâneas, às regiões mineradoras e ao sul do 

País, a partir da intensificação da pecuária e da interiorizarão do território nordestino, o 

tropeirismo foi se espalhando, seus espaços de atuação foram ampliados. As tropas 

adentraram cada vez mais o nordeste tornando a figura do tropeiro mais presente e  

conhecida no interior do Brasil.  

                                                 
4 BORGES, Luis Carlos. A vila e o Coronel: Poder local na Vila de Cabeças (1930-1962), Santo Antonio 
de Jesus, 2004, p. 32. 
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Na historiografia brasileira5 encontramos várias referências a esse movimento, 

indicando que as ações dos tropeiros tiveram como base a comercialização de bens 

importados, produtos nacionais, além do comércio de mulas provenientes das grandes 

fazendas produtoras no Rio Grande do Sul. Nas minas, os tropeiros destacaram-se por 

suprirem aquela região com produtos não produzidos localmente, esse comércio 

proporcionou força e importância a esse grupo, tornando-o cada vez mais conhecido e 

responsável pelo abastecimento das minas e transporte de produtos diversos tantos 

necessários a alimentação básica quanto os artigos de luxo a serem consumidos pelos 

novos ricos privilegiados com as descobertas auríferas.  

Segundo Rafael Straforini uma das conseqüências da mineração foi o rápido 

crescimento populacional provocando crise no abastecimento interno, principalmente no 

que se refere aos gêneros alimentícios, uma vez que o desinteresse pela agricultura de 

subsistência era generalizado, fazendo com que a população se preocupasse apenas com 

a mineração vivendo na ilusão do rápido enriquecimento4. Além do mais não era fácil 

alimentar a grande quantidade de pessoas que se aglomeravam em torno dos espaços de 

mineração, assim, a fome tornou-se um dos problemas gravíssimos desse período. 6 

Laura de Mello e Souza observa que nos primeiros anos de exploração na região 

mineradora a fome foi responsável por muitas mortes.  Tais crises afligiram a zona 

mineradora por longos períodos, atingindo ricos e pobres e obrigou as autoridades 

coloniais a interromperem os trabalhos extrativistas para a produção de gêneros 

alimentares. 7  

Os anos de 1697-1698 e 1700-1701 registraram momentos agudos da crise, nesse 

período os núcleos urbanos e as rotas que davam acesso as Minas Gerais ainda eram 

extremamente precários. Entretanto em 1713 também ocorreu uma grande crise 

provocando a fome na região, o que demonstra a pouca preocupação da administração 

colonial em resolver o problema. Interessava a Coroa Portuguesa os lucros fabulosos 

que a mineração proporcionava restavam às populações preocuparem-se com os 

problemas que lhes afligiam diretamente e assim uma das saídas foi à implantação na 

                                                 
5 Sobre a importância dos tropeiros nesse período consultar: ZEMELLA, Mafalda P.: "O 
abastecimento da capitania das Minas Gerais no século XVIII". Coleção Estudos Históricos, 
Hucitec-Edusp, São Paulo,1990;  FURTADO, Celso. "Formação econômica do Brasil", Cia. 
Editora Nacional, São Paulo, 1979. 16ª Edição; PRADO JÚNIOR, Caio: "Formação do Brasil 
Contemporâneo (colônia)". Brasiliense, São Paulo, 1996 e  "História Econômica do Brasil". 
Brasiliense, São Paulo, 1974. 17ª Edição. 
6 STRAFORINI, Rafael. No Caminho das Tropas Sorocaba TCM 2001 p 22 
7 SOUZA. Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro: A pobreza mineira no século XVIII. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 1985. (capítulo I) 
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região de roças locais, uma pequena uma pecuária, principalmente de suínos nos 

quintais das casas - mesmo as das vilas. De resto, cabia a população conviver com a alta 

de preços nesses momentos, retornarem aos seus locais de origem ou a morte por 

inanição. 8 

Com a falta de alimento e o inchamento populacional a região das minas 

transformou-se no centro de inflação: o alqueire de milho era vendido por vinte oitava 

de ouro, o da farinha por trinta e dois, assim como o do feijão  e o da galinha alcançava 

doze oitavo, o prato de sal custava oito oitava de ouro e quem quisesse dar-se o luxo de 

fumar tinha que pagar cinco oitava por cada vara de fumo. 9 

Uma das saídas encontrada pelos moradores foi o cultivo das roças conjugadas, as 

lavras e a criações de animais no quintal das casas, porém muitos trabalhadores das 

minas e os senhores proprietários não queriam abandonar a procura dos metais 

preciosos para se dedicarem à produção de viveres. Nesse caso era morrer de fome com 

os bolsos cheios de ouro. 

A vida nas minas não era nada fácil tanto para adquirir produtos de subsistência 

quanto para transportar o que era retirado das minas. Com a carência de animais 

cargueiros para transporte era usado o que José Alimpio Goulart chamou de “bestas 

humanas” _índios, pardos, negros livres e muitos escravos que faziam não só os curtos 

trajetos, mas também os de longas distâncias. 10 

Esse transporte era muito penoso, pois as cargas eram transportadas nos ombros 

ou na cabeça, devido essas dificuldades muitas cargas não chegavam ao local desejado. 

As perdas humanas eram muito grandes principalmente ao atravessar rios e riachos ou 

quando chuvas copiosas encharcavam as estradas tornando intransitáveis os raros e 

péssimos caminhos existentes. 

Com a expansão da mineração crescia também a necessidade de meios de 

transportes mais eficazes, para isso foram utilizados animais cargueiros de grande 

resistência. A importação desses animais no Brasil localiza-se nas primeiras décadas do 

século XVIII, vindas principalmente da região do Prata, fazendo com que o comércio 

desses animais crescesse rapidamente. 

 

                                                 
8 Sobre esse aspecto consutar: SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro: A pobreza mineira 
no século XVIII. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985; e ZEMELLA.Op. Cit.p.191. 
9 SOUZA, Laura de Mello. Os desclassificados do ouro.In_____VAZ, Maria Luiza; PANAZIO, Silvia. 
Navegando pela história. São Paulo: Quinteto Editorial, 2006. p. 78 
10 GOULART, José Alimpio. Tropas e Tropeiros na Formação do Brasil.Conquista. Rio de Janeiro, 1961. 
p.. 25 
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O comercio de animais por compensador cresceu rapidamente no centro sul e 
no centro norte na medida em que se difundia o movimento minerador e os 
núcleos auríferos se multiplicavam pelo interior sertanejo tornando-se cada 
vez mais exigentes no tocante ao problema da circulação; e as manadas de 
muares que ali chegavam eram rapidamente ou inteiramente absorvidas. 11 

 

   A escolha de mulas como animais aptos ao tropeirismo não foi uma opção 

qualquer, tem diversas explicações, dentre elas: a experiência positiva na utilização 

desses animais nas colônias espanholas de mineração; outro fator era que consideravam 

esses animais mais resistentes aos caminhos brasileiros, marcados por montanhas, 

lugares secos e pedregosos. As mulas eram consideradas por muitos como uma espécie 

de camelo latino americano. 12 

 A região das minas também se destacou pela construção de rotas de comércio que 

a mantinha sempre abastecida de produtos que iam dos necessários aos mais supérfluos. 

Situação permitida graças à rápida concentração de capitais, o que fez com que o resto 

da colônia, muitas vezes, passasse a produzir em função desse mercado mineiro. O 

crescimento desse mercado possibilitou o desenvolvimento de zonas especializadas na 

criação, engorda ou negociação de animais, e nesse sentido, o abastecimento dessa 

região teve a contribuição fundamental dos tropeiros.  

     Esse tipo de produção e de comércio foi observado em toda a colônia, mas 

como vimos o Sul se afirmou como centro produtor de animais de carga e tração a partir 

de grandes fazendas produtoras. A região de Curitiba destacou-se pela atividade de 

engorda de animais após as longas viagens. São Paulo, e mais especificamente a região 

de Sorocaba, se especializou na comercialização dos animais de carga, era nessa cidade 

que ocorria anualmente a grande feira de animais, chegando a registrar a venda de cerca 

de 30.000. 13  

     Nesse quadro de especialização dessas regiões destacam-se cidades nas quais 

passaram a "fornecer" tropeiros, a exemplo de Mogi - Mirim, Campinas e Jundiaí, com 

principal destaque para essa última que costumava concentrar grande parte da mão de 

obra que após as feiras levava as mulas até a região onde seriam vendidos e utilizados 
14. 

                                                 
11 GOULART. Op. cit. P. 37 
12 PAES, Jurema Mascarenhas. Tropas e Tropeiros do século XIX no Alto do Sertão Baiano. Salvador, 
2001p. 150 
13 PASSETTI, Gabriel.  Interligando a Colônia: A ação dos tropeiros no Brasil dos Séculos XVIII e XIX. 
Disponível em: http://www.klepsidra.net/klepsidra4/tropeiros.html. Consultado em 02/07/09.  
14 Idem. 
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Apesar da literatura sobre o tropeirismo ser repleta de associações entre esse 

fenômeno e a região mineradora, as tropas avançaram e percorreram outros espaços. 

É sabido que a descoberta de ouro nas regiões das Minas abriu novas perspectivas 

comerciais, pois, como vimos, deslocou o pólo de atração comercial da colônia - que 

priorizava a área litorânea – interiorizando e fortalecendo o mercado interno a partir de 

variados produtos. Essa interiorização fez com que novas áreas entrassem em cena, foi o 

caso do Recôncavo Baiano que participou desse comércio fornecendo uma grande 

diversidade de alimentos, aguardente e fumo em pleno século XX. 

 

 

1.2. O Recôncavo Sul e o tropeirismo:  

 

 

 Desde o período colonial o Recôncavo já se destacava na exportação para 

Europa de vários produtos importantes para o consumo alimentar como açúcar, 

aguardente, melaço e o fumo. O surgimento do tropeirismo facilitou a interligação dessa 

região com as diversas vilas, povoados e cidades do Brasil oxigenando através dos 

caminhos e estradas as relações socioeconômicas do interior. 

Conforme Spix e Von Martius em suas experiências viajando pelo Brasil no 

século XIX destacaram a importância das estradas do recôncavo baiano para o 

desenvolvimento comercial brasileiro. 

 

Da vila da Cachoeira partem três estradas: a de Muritiba que segue pelo o 
porto de São Felix, a sudoeste até o distrito de Rio de contas e daí para Minas 
Gerais, Góias; a de Belém que liga Cachoeira com a parte sul da província e a 
de Capeiruçú que segue ao oeste e noroeste da Comarca de Jacobina para a 
estrada real do gado por onde são localizadas as estradas do Piauí. 15 

  

     A vila de Nossa Senhora do Porto da Cachoeira foi o maior entreposto 

comercial do interior. Tratava-se de um porto importante para escoar a produção do 

interior onde não havia rios navegáveis. Assim, essa Vila interligava regiões da Bahia e 

de outras províncias. 

Elizabete Rodrigues infere que Cachoeira representava o centro administrativo, 

político e econômico do Recôncavo Sul devido sua posição portuária e juntamente com 

                                                 
15 Pinto, L.A Costa. Recôncavo: Laboratório de Experiência Humana. IN Brandão, Maria(org) Recôncavo 
da Bahia – Sociedade em Transição. Salvador UFRB, 1997. p103 
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São Félix e Muritiba tinham a função de sediar o escoamento da produção inclusive de 

fumo em grande quantidade16. 

Além disso, o porto de Cachoeira tinha grande destaque nessa região, situado no 

terraço fluvial a margem esquerda do rio Paraguaçu esse porto tem sua utilização e 

considerável importância no recôncavo desde a colonização e mesmo com a malha 

viária já na década de 40 e 50 grande parte da produção fumageira, incluindo as 

manufaturas de charutos ainda era escoada por vias fluviais elementos muito importante 

na estrutura econômica e social da região17. 

A participação do Recôncavo nesse comércio registra também a presença do 

tropeirismo indicando que não só as regiões mineradoras vivenciaram esse fenômeno. 

Vimos que ele surgiu entre os séculos XVII e XVIII, privilegiando as áreas 

mineradoras, entretanto, no século XIX e _como nos interessa diretamente_ no período 

republicano os tropeiros ainda se faziam presentes no Recôncavo Sul da Bahia, a 

demonstra que as tropas tiveram grandes influencias na constituição socioeconômica 

dessa região, contribuindo para interligar não só o campo, às cidades, mas as diversas 

regiões da Bahia.  

È sobre esse tropeirismo no Recôncavo durante o século XX que esse estudo se 

propõe investigar. Avaliar a importância desse grupo e a contribuição que deram a 

economia, a sociedade e a cultura do Recôncavo, especialmente na região de Cabeças é 

uma forma de evidenciar as ações de sujeitos que atravessando trilhas, “cortando” 

caminhos abasteceram armazéns e mercearias com produtos secos e molhados18, 

propagaram notícias, levaram recados, enfim, dinamizaram a economia e as 

sociabilidades naquela região. 

È importante ressaltar que no Sul e Sudeste do Brasil o transporte cargueiro com 

animais quase que não existia no século XX, porém no Recôncavo Sul e principalmente 

no distrito de cabeças devido à falta de transporte automotor, esse tipo de transporte 

com animais foi usado até meados do século XX como enfatizou José Alimpio Goulart: 

 

Nos dias que correm onde a ponta do trilho não chegou e o caminhão ainda 
não se acomodou, grupos de animais cargueiros continuam sendo o meio de 
transporte mais requisitado. Fácil vê-lo em grande número nas áreas onde a 
topografia local e a que se estende impossibilitando a passagem de veiculo 
automotores. Ora os muares, ora os eqüinos esse grupo continua sendo 

                                                 
16 RODRIGUES, Elisabete. Op.cit. p. 28. 
17 Idem, p. 28.  
18 Secos era o nome dado aos produtos não comestíveis (sabão, tecido) molhados eram os produtos 
comestíveis (peixe seco, biscoito, farinha, feijão, aguardente) 
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sustentáculo da sobrevivência, o esteio da fixação de muitos núcleos 
populacionais existentes na hiterlândia brasileira. 19 

     

Destacaremos o trabalho de homens que partindo de uma das regiões mais antigas 

do estado da Bahia percorreram os longos caminhos que interligavam o Recôncavo Sul 

a outras partes da Bahia e do Brasil. Abrangendo cerca de 30 municípios no Recôncavo 

que teve uma relevante importância econômica nas primeiras décadas da República com 

a produção de fumo nas cidades de Cachoeira, São Felix, Cruz das Almas e Muritiba – 

nesta última está incluído o antigo Distrito de Cabeças importante localidade para o 

comércio tropeirístico e fumageiro. Kátia Mattoso definiu essa região baiana e destacou 

a facilidade de navegação existente, 

 

Recôncavo significa fundo de baia, mais o Recôncavo baiano abrange todas 
as terras adjacentes ilhas, ilhotas, bem para além das praias, vales várzeas e 
planaltos próximo do mar uma orla de quase trezentos km torna bastante fácil 
a circulação, ainda mais porque numerosos rios lançam na Bahia amplos 
espaço navegáveis.20 
 

Já  segundo Costa Pinto, a definição de Recôncavo está associada a uma 

construção social resultante das ações das populações dessa região: 

 

Uma sociedade regional estruturada a base de uma síntese ecológica que 
historicamente se formou e se desenvolveu em torno das atividades por meio 
das qual a população que ali vive ocupando a terra e explorando seus 
recursos produz e reproduz as condições materiais de sua existência e forma 
o meio social em que vive21 

 

Outra definição sobre o Recôncavo Sul é dada por Elizabete Rodrigues: 

 

[...] Está região estendia-se de Maragogipe a Santo Antônio. Nestes limites 
destacam-se as cidades de Maragogipe, Cachoeira, São Felix e Muritiba 
interligadas pela antiga Br 02, Segundo o curso do Rio Paraguaçu, a sua 
margem direita e ligada a Cachoeira pela ponte D. Pedro II  que encontra do 
outro lado o rio a cidade de São Felix e subindo a escarpa da folha chega-se a 
cidade de Muritiba e o seis quilômetros após o Distrito de Cabeças 
(Governador Mangabeira município criado em 1962)22 

 

                                                 
19 GOULART, José Alimpio, OP. CITI. Pág. 89 
20 MATOSO, Kátia M. de Queiros. Bahia Século XIX. Uma Província do Império. Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 1992, p. 51 
21 PINTO, L. A Costa. Recôncavo: Laboratório de Experiência Humana. IN Brandão, Maria (org) 
Recôncavo da Bahia – Sociedade em Transica. Salvador UFBA, 1997. p. 103 
22 SILVA, Elizabete Rodrigues. Ser Charuteira: Uma Atividade Feminina. Salvador, UFBA 2001. APUD 
BORGES Luis Carlos. Vila e o Coronel: Poder local na Vila de Cabeças (1930-1962). Santo Antonio de 
Jesus . 2004, p. 17. 
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Nas definições citadas chamam-nos a atenção as referências à extensão da região 

do Recôncavo, bem como a importância dos rios favorecendo a navegação e a 

articulação entre as cidades dessa região. Apesar do destaque para os rios, a circulação 

de mercadorias também necessitou da contribuição dos tropeiros. Fazer com que 

produtos diversos chegassem até as embarcações, foi papel fundamental exercido pelas 

tropas. 

 

 

     1.3. Os Tropeiros, suas ações e suas tropas. 

 

 

A importância dos tropeiros não está restrita apenas a circulação de mercadorias, 

cabe ressaltar que esses homens constituíram um expressivo sistema de comunicação no 

período colonial e em outros momentos da história do Brasil, a exemplo das primeiras 

décadas da Republica, época em que observamos um número expressivo de tropas, 

especialmente nas primeiras décadas do século XX, sobretudo no Nordeste onde esse 

movimento parece ter persistido até a década de 60. 

Os tropeiros não devem ser vistos apenas como simples transportadores, pois, 

além de homens de negócios e comerciantes, assumiam principalmente a função de 

difusor de notícias, atuavam como carteiros levando e trazendo cartas, recados e 

encomendas de uma cidade para outra. É preciso considerar também, a abertura de rotas 

variadas que foram interligando várias regiões e tornando o território mais conhecido.  

Sobre esse grupo Ronaldo Vainfas escreveu: 

 
Os historiadores da economia costumam designar como tropeiro 
especialmente os que negociam os animais (mascates) e os que tinham para 
transporte de mercadorias, sendo os últimos mais importantes, sobretudo 
porque não raro combinavam a propriedade de tropas à atividade agrária. Há 
também referência ao tropeiro como simples condutor da tropa ainda que não 
proprietário (...) A figura do tropeiro ligou-se a imagem da aventura, do 
destemor e do conhecimento profundo dos acidentados caminhos 
montanhosos quase sempre, picadas abertas nas densas florestas única forma 
de contato entre as Minas e o atlântico.23 

  

O trabalho dos tropeiros ganhou tanta importância no contexto da economia 

aurífera que se transformou em um empreendimento altamente lucrativo. Gabriel 

                                                 
23 VAIFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808), Rio de Janeiro. Objetiva 2000 p 565 – 
566. 
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Passetti registrou que se tratava de lucros altíssimos, muitas vezes maiores do que os 

dos próprios mineradores , pois estes dependiam dos tropeiros.  Estes lucros permitiram 

aos tropeiros uma ascensão social e a exibição de símbolos de riqueza. 24 

Jurema Paes observou a importância do status para esse grupo, bem como a 

possibilidade de ascender socialmente ao fazer parte de uma tropa: 

 

[...] O tropeiro demonstrava sua riqueza pelo tamanho da tropa e pelo luxo 
dela, ser dono ou fazer parte de uma tropa era um status fosse tropa grande ou 
pequena todos queriam ser tropeiro, conhecer novos mundos e ter a chance 
de se deslocar de um segmento da sociedade para outro.25 
 

Falando em status é possível perceber que essa categoria também estava presente 

na própria constituição da tropa, dessa vez, relacionado aos animais. Havia uma 

hierarquia na arrumação do rebanho quando se considerava o fato do animal mais velho 

do lote conhecer os caminhos a serem percorridos pelos outros animais. Tratava-se da 

madrinha da tropa. Bastante enfeitada usando guizos, chocalhos e sinos pendurados ao 

pescoço esse animal despertava curiosidade por onde passava. O barulho provocado 

pelos objetos que levava no pescoço marca o ritmo do movimento da madrinha fazendo 

com que os demais a seguissem até mesmo no escuro. Era comum a madrinha ser 

enfeitada também com outros objetos como espelhos e fitas, pois quanto mais enfeitada 

mais respeitada era a tropa. Na foto abaixo, observa-se o uso desse recurso no Distrito 

de Cabeças na década de vinte. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
24 PASSETTI, Gabriel.  Interligando a Colônia: A ação dos tropeiros no Brasil dos Séculos XVIII e XIX. 
Disponível em: http://www.klepsidra.net/klepsidra4/tropeiros.html. Consultado em 02/07/09.  
25 PAES, Jurema Mascarenhas. Op.cit. p 79. 
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Ilustração 1: Tropa e madrinha da tropa, No distrito de Cabeças em 1920. 
Fonte: Arquivo pessoal de Luís Carlos Borges 

    

  Através das entrevistas foi observado que era comum a população assistir a 

passagem da tropa vinda das diversas cidades. O senhor Eufraim Nunes lembrou com 

saudosismo da passagem desses animais principalmente da madrinha da tropa no 

Distrito de Cabeças. 

 

Eu gostava de ver as danadas das mulas passar, o sininho era coisa linda e as 
mulas passavam toda enfeitada marcando o caminho. A madrinha era aquela 
que vinha na frente, elas eram ensinadas, não pense que era qualquer uma 
não era a mais velha e quando batia o sininho todos sabiam que estava 
passando o animal.26 

  

 Dona Enedina Gonzaga também relembrou com saudades os momentos em que 

as tropas passavam e proporcionavam aos moradores de Cabeças, a visão da madrinha 

enfeitada, bem como, as novidades trazidas pelos tropeiros:  

 

Eu me lembro da mulinha que vinha na frente dos outros tudo em filinha 
pelas ruas e toda enfeitada. Tinha um sininho que fazia um barulho forte  
tirim tirim tirim... quando a gente ouvia esse barulho já sabia que lá vinha o 
monte de animal carregando coisa, eu lembro bem disso nunca esqueci.27 

                                                 
26 Eufrain Nunes Fonseca. Comerciante aposentado e antigo morador do distrito de Cabeças. Entrevista 
concedida em 18/11/2006. 
27 Enedina Gonzaga, Funcionaria aposentada de armazém de fumo. Entrevista concedida em 10/03/2007. 
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Além da madrinha existiam outros animais que eram classificados de acordo o seu 

tipo: as arreadas e as xucras. As tropas arreadas ou de carregos existiu por todo o Brasil 

e o transporte de mercadorias era feito com elas, já as xucras eram tropas tangidas do 

campo de criação para os mercados onde eram vendidas, precisavam ser domadas e 

adaptadas ao tropeirismo. 28 

As tropas podiam ser grandes ou pequenas: as pequenas podiam ter até sete 

animais o que equivale a um lote. Geralmente este tipo de cargueiro circulava por 

pequenas distâncias, estava ligado ao carregamento de produtos de subsistência. As 

tropas grandes geralmente tinham três ou mais lotes sendo que cada lote poderia compor 

de sete a doze mulas, faziam transportes para maiores distâncias, vendiam mercadorias e 

faziam serviços de frete. 29 

A madrinha da tropa era sinônimo de poder e riqueza, quanto maior era a tropa 

mais enfeitada era sua madrinha . Como pode ser observado na ilustração 1 as tropas 

que faziam o carregamento de fumo era pequena formada entre 7 e 10 animais 

equivalendo a 1 lote. Elas eram responsáveis em carregar o tabaco produzido em 

Cabeças e cidades vizinhas até as cidades de Cachoeira e Muritiba. 

 

 

1.4. “Cabeças nas estacas”: o surgimento de um Distrito  

 

 

Na definição de Tropeirismo dada por Ronaldo Vainfas vimos que a figura do 

tropeiro também está relacionada com aventura e destemor. Esses homens, ao viajarem 

por estradas pouco movimentadas, quando não desertas, enfrentaram situações de 

perigo. Tratava-se de caminhos de todo o tipo, montanhosos, enlameados, acidentados, 

verdadeira trilhas no meio do mato, picadas abertas ligando às vezes regiões inóspitas a 

lugares ermos. As ações criminosas de grupos armados que impunham seu poder sobre 

moradores de vilas, viajantes, lavradores e outros trabalhadores no interior da Bahia 

foram relatados diversas vezes desde o final do século XVIII. Nos séculos XIX e XX, 

                                                 
28 PAES, Jurema. op.cit. p. 79 
29 IDEM p. 79 
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os relatos continuam a informar a existência de grupos ou indivíduos que ameaçavam a 

“ordem”, muitas vezes, cometendo atos de violência.30 

    O município de Cabeças, espaço geográfico desse estudo, tem esse nome, 

segundo os memorialistas, a partir de um desses contextos violentos que marcavam o 

cotidiano de boa parte do interior da Bahia. Sua origem está relacionada a uma antiga 

lenda propagada pelos tropeiros que passavam pela estrada que ligava esse distrito ao 

estado de Minas Gerais. Sobre isso a memorialista Angelita Gesteira destacou, 

 

 Nos indos tempo quando imperava a lei dos mais fortes era por aqui a grande 
artéria de ligação da Bahia ao grande estado de Minas Gerais. Era por essa 
longa via que vinha as grandes tropas de muares gados (...) Era então esta 
região de múltiplos perigos quando os raios de certa manhã encontram 3 
cabeças enfiadas na estaca, os transeuntes em seus pontos de parada passou a 
denominar a localidade de Cabeças31  

 
      

Para o memorialista Antonio Pereira da Mota Júnior o nome Cabeças está 

relacionado à morte por encomenda e assim como Angelita Gesteira ele registra 

dramaticamente que o nome dessa localidade foi dado pelos transeuntes que saiam do 

sertão e passavam pelo distrito de Cabeças. 

 

 (...) Quando de certa manhã ao levantar o manto da noite que findava, 
chocaram-se e estremeceram-se de espanto ao descobrir os olhos 
esbugalhados das cabeças humanas enfiadas em pontas de estacas! Era o 
banditismo em ação! Era a época do bacamarte  traiçoeiro! Era a época da 
chacina fria encomendada (...) O trecho local não tinha até então segundo 
parece nenhuma denominação. Visto que o escabroso acontecimento figurava 
nos olhares assustados dos transeutantes as pontas da estaca dando o nome 
aquele local ali traçado de Cabeças. 32 
 

Pelos relatos acima, a denominação “Cabeças” surgiu a partir de uma situação 

grave que reflete a violência existente nas estradas da época. Os memorialistas atribuem 

aos tropeiros à ação de nomear o local já que esses homens ao transitarem por esses 

espaços, testemunhavam ou até mesmo estavam suscetíveis a esse tipo de situação. Ao 

                                                 
30 Para o século XVIII, observar os relatos de VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no Século XVIII. 
Volume III, Bahia: Editora Itapuã, 1969. Para o XIX ver BRITO, João Rodrigues de. (desembargador). 
Cartas Econômico-políticas sobre a agricultura e comércio da Bahia. Lisboa: I. A F. Benevides, 1821 e 
SOUZA, Antonio Moniz de. Viagens e observações de um brasileiro. Organização e notas de Ubiratan 
Castro de Araújo. 3 ed. Salvador : Instituto Geográfico e historio da Bahia, 2000. No século XX, 
especialmente nas primeiras três décadas da República há referências ao “banditismo”. Vários jornais da 
época usavam esse termo para destacar esse tipo de ação. 
31 FONSECA, Angelita Gesteira. Primórdio e Progresso da Cidade de Governador Mangabeira, 2000 P 12 
32 JUNIOR, Antonio Pereira da Mota. Chacina que deu Nome a Localidade. Tipografia Naval p. 16 
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trafegarem pelo local que ainda não havia nome, os tropeiros, “inspirados” pela cena, 

certamente aterrorizante, o batizaram de “cabeças”, pois, tornou-se comum, usarem a 

expressão “ali nas cabeças” para localizarem espacialmente essa região. Atualmente, 

esse município é conhecido como Governador Mangabeira. Segundo Luiz Carlos 

Borges esse Distrito nasceu em 1881 pelo ato provincial número 2149, antes pertencia a 

Cachoeira e em 1889 passou a pertencer a São Félix. Em 1919 com a transformação de 

Muritiba em cidade, Cabeças passou a ser Distrito dessa cidade permanecendo nessa 

condição até 1962 quando alcançou sua emancipação e ganhou a denominação atual..33 

De acordo com os relatos nos caminhos por onde passavam as tropas, aos poucos, 

foram instalando-se pequenas roças, vendas e pastos que funcionavam como pontos de 

auxílio para tropeiros, viajantes de toda espécie e seus animais. Ao redor destes núcleos 

agregadores, surgiram diversas cidades e vilas.  

Este foi o caso do Distrito de Cabeças, pois, o local ocupou posição importante 

por constituir-se ponto de parada das tropas nos quais os tropeiros cuidavam dos 

animais. Dado o desgaste da longa caminhada e algumas vezes, a ingestão de algumas 

plantas venenosas os animais acabavam adoecendo. Nesses momentos, Cabeça 

constituía-se um local corriqueiro de parada para descanso e tratamento dos animais, 

bem como o descanso dos homens. Ao relatar esses momentos, o senhor Sebastião, ex-

tropeiro, relembra que a doença mais comum era a dor de barriga tratada com reza e 

garrafadas. 

Confirmando os relatos do senhor Sebastião, Rafael Straforini informa que era 

necessário ao fim de cada caminhada de um percurso vencido fazerem paradas para que 

os peões e animais pudessem descansar e pernoitar. A distância segundo Straforini 

variava muito de acordo com o caminho, as tropas paulistas costumavam caminhar de 

12 a 14 horas, já as baianas de acordo com as condições climáticas, poderiam caminhar 

de sol a sol.34 

Seu Sebastião informa que hoje no local onde está edificada a praça matriz da 

cidade de Governador Mangabeira era um dos pontos estratégicos de parada obrigatória 

para as tropas, pois na época, o local possuía pequenas vendas e também muitas árvores 

que serviam para descansar os animais e proporcionar uma boa conversa com 

moradores da redondeza. 

 

                                                 
33 BORGES, Luis Carlos. op.cit. p .26 
34 STRAFORINI, Rafael. No Caminho das Tropas Sorocaba. TCM, 2001, p. 31 
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Naquela praça que tem ali era toda de jaqueiral, toda de tropa que vinha do 
sertão, o tropeiro pousava ali naquele jaqueiral, formava as trempes de fogo a 
noite para cozinhar o feijão, peava o burro e soltava na rua. Ali saia o burro 
peando pela rua naquela época era comum ver muitos animais na rua. 35 

 
 

As vendas localizadas perto desses jaqueirais abasteciam os tropeiros com 

produtos diversos como feijão, farinha, carne seca, comidas para os animais... Além 

disso, as arvores permitiam que eles amarrassem suas redes e improvisassem locais para 

uma rápida higiene pessoal. 

As margens das estradas pela quais as tropas passavam surgiram casas comerciais 

e residenciais. Isso pode ser percebido através de um anúncio em um jornal da cidade de 

São Felix sobre a venda de algumas casas no distrito de Cabeças: 

 

Vende-se as margens da estrada de Minas Gerais, no lugar chamado portão 
no distrito de Cabeças dez casas com uma faixa de terreno própria sendo o 
mais apreciável o ponto para negocio, com casa própria, isso em virtude de 
ser além da margem da grande artéria que é a estrada de cima referida, fica 
cerca de oitocentos metros da sede do citado distrito. Ver e tratar com seu 
proprietário Antonio Mota Junior36 

 

A partir de 1910 com os armazéns de fumo, o Distrito de Cabeças começou a 

ganhar destaque no cenário econômico. No auge da sua produção as estradas viviam 

cheias de carregadores que transportavam os fardos para o porto de Cachoeira que 

depois seriam exportados para a Alemanha. O memorialista Anfilófilo de Castro 

destacou a importância desse comércio para o Recôncavo Sul. Segundo ele a produção 

de tabaco era o sustento do Distrito de Cabeças. Essa produção foi possível devido a 

qualidade do solo favorável ao cultivo de vários produtos agrícolas como laranja e 

mandioca, porém seu maior destaque era com a plantação e beneficiamento do fumo. 

Ele destaca que o solo de Cabeças apresentava uma composição natural adequada a 

fumicultura por ser rica em húmus que determinava a boa qualidade e a quantidade de 

fumo. 37 

 A indústria fumageira abrangia quase a totalidade da ocupação dos moradores de 

Cabeças. As pessoas viviam da plantação de fumo e do beneficiamento do mesmo. 

Como era de fácil manejo todos que possuíam um pequeno pedaço de terra plantavam o 

                                                 
35 Sebastião Pereira dos Santos. Praticou atividades Tropeirística no Distrito de Cabeças 
36 Jornal o Correio de São Felix. Ano XI nº- 502 Arquivo Publico de São Felix, Livro 8 
37 CASTRO, Anfilofilo Historia e Estrelas de Muritiba Suas Historias, Seus Fardos e Digressões. 1941, 
Topografia Naval Bahia p. 147 
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fumo fazendo da Vila de Cabeças um grande cenário produtor e fabril como indica 

Rodrigues. 

 

Cabeças formava o grande cenário fabril de charutos, onde as pessoas e os 
lugares estavam impregnados dos elementos característicos daquela atividade 
desde cheiro ativo do fumo que espalha ao vento por toda a vila. A presença 
do fumo em trouxas ou em manocas espalmadas e picotadas nas casas sendo 
raro a sua ausência, até nas ruas onde lixeiros podiam encontrar resto de 
fumo e ponta de charutos que eram varridos porta a fora.38 

     

     O apogeu da produção fumageira no Distrito de Cabeças possibilitou o 

incremento do comércio local. As pequenas mercearias existentes no Distrito passaram 

a comercializar vários produtos a exemplo da carne de charque comprada do Rio 

Grande do Sul e até mesmo bacalhau importado de Portugal. Essa implementação do 

comércio está associada diretamente ao tropeirismo, pois eram os tropeiros os principais 

responsáveis por abastecer o Distrito com produtos diversos vindos de variadas regiões 

e escoar a produção fumageira para as cidades vizinhas e para o porto de Cachoeira 

como veremos com mais detalhes no capítulo que segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 RODRIGUES, Elizabete Silva. Op.cit. p 29. 
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CAPÍTULO 2 - TROPEIRISMO, FUMO, COMÉRCIO E CULTURA  

 

 

2.1 Produção fumageira no Recôncavo Sul 

 

 

Os interesses econômicos foram sempre fatores importantes para o 

desenvolvimento de cidades, vilas e distritos. Em Cabeças não foi diferente, a riqueza 

do Distrito era gerada pela a agricultura principalmente pelas lavouras de fumo. Os 

pequenos proprietários tiveram grande participação no crescimento econômico do 

Distrito, pois eram eles que além de plantarem o produto trabalhavam nos armazéns 

ganhando péssimos salários e vivendo em condições miseráveis. 

O ganho recebido pelo pequeno agricultor de fumo e sua família não era suficiente 

para uma vida razoável dando lugar a certas práticas, como por exemplo, comprar parte 

dos mantimentos por um longo período nos armazéns e vendas mais próximas sob o 

registro de uma  cardeneta, a pagar a dívida com o próprio fumo ou somente quando 

vendiam a sua produção. E alguns agricultores não conseguiam pagar suas dívidas com 

os comerciantes aumentando-as cada vez mais com os juros cobrados por eles, assim, os 

agricultores estavam sempre endividados. 

Como já foi destacado quase todos os pequenos agricultores de Cabeças 

plantavam fumo. O fumo do Recôncavo era conhecido como lavoura de pobre, ou seja, 

de fundo de quintal por ocupar os menores espaços dos pequenos proprietários e 

abarcava um grande contingente humano dedicado ao cultivo, porém os maiores lucros 

ficavam nas mãos de intermediários, comerciantes e dos donos de armazém de fumo. 

De acordo com Luis Carlos Borges a dependência da população de Cabeças em 

relação à produção e beneficiamento do tabaco gerou explorados,  ou seja , pessoas que 

eram submetidas aos caprichos dos donos  das fazendas ou dos armazéns. Quando não 

vendiam sua mão de obra, recebiam ajuda financeira do patrão para produzir o fumo na 

sua propriedade pagando o custeio com a própria produção sobrando apenas pequenos 

valores para comprar a alimentação e tecidos para fazer roupas principalmente em época 

de festas 39 

                                                 
39 BORGES, Luís Carlos. OP.CIT.. p. 21 



 

 

35   

O trabalho com o fumo não era uma coisa fácil, dependia de várias etapas desde a 

colheita até o beneficiamento. Francisco Antonio Zorzo informa que o trabalho nos 

armazéns de fumo em folhas precisava de uma grande quantidade de operários usando 

para isso a mão de obra local. Segundo seus relatos a manipulação do tabaco começava 

com o serviço dos “carregadores” que conduziam os fardos de fumo curado para o 

galpão dos armazéns. Um fardo era cedido a cada operário chamado catador que surrava 

a manoca de fumo selecionando as folhas e arrumando-as em montes. O contramestre 

controlava os catadores e também os que levavam os maços das folhas selecionados 

para os passadores. Nessa etapa realizava a classificação do fumo de acordo o cheiro e 

qualidade. 40 

Com o desenvolvimento da produção de fumo no Distrito surgiu uma variedade 

de casas comerciais como destacou Anfilófilo de Castro: 

 

Cabeças que está a seis quilômetros de seu distrito judiciário e administrativo 
é o mas importante entre os outros. Dá-lhe vida o seu comércio de fumo de 
grande vulto e portas abertas, com armazéns de secos e molhadas, padaria, 
farmácias, lojas e fazendas. Tem agencia postal e três escolas de ensino 
primário[...]41. 
 

Quem mais se beneficiou com o crescimento comercial do Distrito de cabeças 

foram os grandes plantadores de fumo e os donos de armazéns que podiam comprar as 

safras dos pequenos produtores - antes mesmo das colheitas-, a preços baixos depois 

revendiam a preço de mercado, obtendo uma grande margem de lucro. 

 

 

2.2 COMÉRCIO FUMAGEIRO 

 

 

O desenvolvimento dessa produção fumageira também possibilitou o surgimento 

de casas comerciais intituladas pelos moradores de vendas. Esses estabelecimentos 

comerciais cresceram não só na zona urbana, mas nas zonas rurais também. Nessas 

vendas os principais produtos a serem comparados eram os gêneros alimentícios, 

aguardente, querosenes vindos de diferentes localidades e até mesmo charques vindos 

                                                 
40 ZORZO, Francisco Antonio. Ferrovias e Redes Urbanas na Bahia: Doze Cidades Conectadas pela 
Ferrovia Sul do Recôncavo e Sudeste Baiano (1870-1930) – Feira de Santana. Universidade Estadual de 
Feira de Santana, p. 52 e 53 
41CASTRO, Anfilofilo. Op.cit. 173 
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do Rio Grande do Sul e o bacalhau de Portugal como nos informa o senhor Malaquias: 

“Eu cansei de comprar na mão de Zé Ramos 30 fardos de carne de sertão do Rio Grande 

do Sul, carne de sertão curada, boa chegava cair até óleo de tanta gordura. Vendia 

depois os fardos para Cabaceiras e São José de Timborá.42 

Os tropeiros eram os grandes responsáveis em transportar esses produtos vindos 

diretamente de Salvador para Cabeças e outras localidades. O senhor Malaquias, 

comprava tais produtos dos tropeiros e ao recebê-los, contratava carregadores para 

entregarem os mesmos em Cabaceiras e São José do Timborá. (Distrito ainda hoje da 

cidade de Muritiba) 

As vendas eram muito importantes e despertavam um grande interesse por parte 

da população. Locais para além das relações comerciais, as vendas eram também 

espaços de sociabilidades. Era nesse ambiente que os agricultores vendiam o que era 

produzido em suas roças aos donos desses estabelecimentos e ao mesmo tempo 

adquiriam produtos vindos de outras localidades. Mas era também nessas vendas que os 

tropeiros acabavam relatando suas experiências  de viagens e ouvindo historias dos 

moradores locais. 

Conforme a memorialista Angelita Gesteira no Distrito de Cabeças existia três 

grandes comerciantes: Eloy, Carlindo Fonseca e João Altino da Fonseca, esse último 

destacou-se entre os outros não só pela sua posição econômica de exportador de fumo 

para a Europa, mas  também devido ao seu  prestígio no meio político chegando a ser 

conhecido como coronel. Por causa desse prestígio ele foi o grande responsável em 

trazer energia elétrica para o Distrito ainda na década de 30. 43 

Eufrain Nunes Fonseca destacou a importância desse comerciante e o seu 

crescimento econômico em Cabeças. 

 

João Fonseca era importante, ele começou com numa vendinha natural e o 
negócio dele de fumo e montou uma firma e começou a vender fumo... E 
você sabe que o tabaco era um produto muito interessado todo mundo queria 
fumar, ele vendia fumo, esse fumo era vendido para a Europa. Ele como 
comerciante foi tomando fôlego e fez muito negócio com a Alemanha, com a 
França e acabou expandido o negócio dele. 44 
 

                                                 
42 Malaquias Cerqueira Ferreira, comerciante aposentado. Entrevista concedida em 20/04/2007. 
43 FONSECA, Angelita Gesteira. Primórdio e Progresso da cidade de Governador Mangabeira. 
Governador Mangabeira, 2000. p. 16. 
44 Eufarin Nunes Fonseca, comerciante aposentado. 
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Sem dúvida o coronel João Altino foi o comerciante mais próspero do Distrito de 

Cabeças suas atividades com o fumo, segundo o historiador Luís Carlos Borges, 

começou por volta de 1915, quando passou a desenvolver a atividade de comerciante de 

tabaco possuindo um dos armazéns mais famoso da região do Recôncavo baiano. Na 

época esse comerciante chegou a dispor de um contingente de mais de 100 operários 

tanto do sexo masculino, como feminino o que lhe propiciou um grande acúmulo de 

capital. 45 

Na fotografia abaixo podemos observar o armazém de fumo pertencente à família 

Fonseca na década de vinte. O tamanho da construção nos dá idéia da expressividade 

das relações comerciais e empregatícias que o mesmo promovia para a população da 

região. Nos períodos da safra, esse armazém juntamente com outros três considerados 

mais importantes da região fumageira movimentavam uma produção média de quarenta 

mil fardos pesando cerca de cinco arrobas cada um deles, produzidos por milhares de 

pessoas que encontravam nessa atividade formas de sobrevivência. 

 

 

Ilustração 02 - Armazém de fumo pertencente a família Fonseca – frente: década de 30 (Arquivo 
pessoal do senhor Luís Carlos Borges )  

 

Anfilófilo de Castro destacou a riqueza e a grandiosidade do comércio de fumo no 

município de Muritiba e Distrito de Cabeças sendo que a maior produção diária era sob 
                                                 
45 BORGES, Luís Carlos. Op.cit. p. 41. 
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encomenda européia. Para honrar com os compromissos comerciais os donos de 

armazéns mobilizavam um grande número de operários. 

 

[...] O seu comércio principal é o fumo para cujo beneficiamento tem quatro 
armazéns, dois na sede e dois no distrito de Cabeças – que trabalham durante 
a safra conforme a necessidade da praça em média 1200 operários e 
trapicheiros produzem em média na capital do estado, onde são exportado 
principalmente para Argentina e Alemanha. 46 
 

Anfilófilo de Castros citou os operários que trabalhavam diretamente nas fábricas 

que segundo seus relatos chegavam a 1.200, porém para produção fumageira era exigido 

um número maior de mão de obra, se for levado em conta os plantadores, os 

atravessadores e carregadores. Por tudo já exposto pode ser percebida a importância 

desse produto agrícola na economia baiana.   

Eufrain Nunes da Fonseca enfatizou que no começo dos negócios João Altino 

acompanhava as tropas de animais no transporte de fumo para garantir que sua 

produção chegasse ao destino sem sofrer grandes danos 

  

[...] Ele montava daqui para Bonfim de Feira, fazia farofa botava João cabra 
meio ruzio que era capanga dele, chegava em Bonfim de Feira pedia na 
pensão comida e uma cervejinha.... Voltava para casa deixava tudo 
determinado, os cargueiros pagos, chegando aqui despejavam no armazém 
dele47. 
 

 A riqueza do coronel João Altino era bastante significativa. Quando o município 

nem sonhava em ter carros e o transporte de pessoas e mercadorias eram feitos no 

lombo de animais, esse comerciante, de acordo com o relato do senhor Sebastião, após 

voltar de uma viagem da França trouxe um automóvel, o último modelo europeu 

causando espanto na população. O grande detalhe era que o Distrito não possuía 

estradas adequadas para o tráfego desse tipo de transporte. 48 

 

                                                 
46 CASTRO, Anfilofio. História e Estrela de Muritiba: Suas Histórias Fardos e Digressões. (941 
Topografia Naval: Bahia 145). p. 145. 
47 Eufrain Nunes Fonseca. Entrevista já citada. 
48 Sebastião Pereira dos Santos – Realizou atividade troperística no Distrito de Cabeças. Entrevista 
concedida em 16/11/2006. 
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Ilustração 03 – Foto de João Altino da Fonseca e família, retirada logo após o seu retorno da Europa – 
(Arquivo pessoal de Eufraim Nunes Fonseca)  

 

Na volta da viagem da França trazendo o último modelo de automóvel francês e 

vestindo à moda européia João Altino mostrava o prestigio que tinha não só no distrito, 

mas nas regiões circunvizinhas. Esse fazendeiro possuía uma grande propriedade de 

terra no atual bairro do Portão localizado no antigo Distrito de Cabeças. Nesse bairro 

passava a principal estrada de Cabeças, importante via comercial de entrada e saída do 

comercio de cargas. 

Cesário Costa foi outro comerciante que se destacou no Distrito de Cabeças. 

Proprietário de grandes fazendas, conforme seu Eufrain Nunes Fonseca, Cesário Costa 

possuía mais de 300 cabeças de animais e fazia o comércio carregando diversos 

produtos entre o Distrito de Cabeças e os Sertões. 

 

Cesário Costa tinha uma fazenda que levava daqui pro sertão a mercadoria e 
trazia para aqui madeira tudo que passava por aqui ia embarcar no Porto de 
Cachoeira a estrada por onde ele passava se tornou oficial e essa estrada vai 
pra lá e pra cá e Cesário Costa passava por ela, ele tinha muito animal. 49 

 

                                                 
49 Malaquias Cerqueira Ferreira, comerciante aposentado. Entrevista já citada. 
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Geralmente os donos das tropas que possuíam propriedades comercializavam os 

seus próprios produtos. Com Cesário Costa não foi diferente ele abastecia diversas 

localidades com fumo, farinha, milho e feijão que segundo Angelita Gesteira raramente 

chegavam ao destino sem sofrer acidentes devido o atoleiro na estrada em épocas de 

inverno. O senhor Sebastião além de destacar a riqueza que Cesário Costa possuía, 

ressaltava também a importância dos animais de propriedade desse comerciante para o 

transporte de cargas por toda e região do recôncavo. 

  

Cesário Costa foi um grande proprietário em Cabeças aquela rua, aquele 
terreno tudo era dele, Cesário Costa deu essa parte que mora esse pessoal aí. 
Ele tinha tropas boas de animais, deportava de um lugar para outro, pra São 
Felix, Cachoeira, Muritiba a lombo de Burro e Cesário Costa ia. 50 
 

Ainda conforme os relatos, Cesário Costa acompanhava sempre que possível os 

seus animais quando não podia contratava pessoas de sua confiança para fazer o 

transporte de suas cargas. A respeito de donos de tropas Caio Prado Junior escreveu, 

para o período colonial, que o proprietário era o tropeiro, homem às vezes com grandes 

recursos , senhor de muitas tropas empregadas no transporte e que os trajetos eram 

prefixados com data de chegada e partida bem como tabelas estabelecidas de fretes51.   

Nas primeiras décadas da República não foi diferente, os fretes também eram pré-

estabelecidos e os condutores de tropas eram os principais responsáveis pelos 

carregamentos. Como já se descreveu nos relatos anteriores tanto o senhor João Altino 

quanto o senhor Cesário Costa sempre que possível acompanhavam as tropas. O 

primeiro para garantir que seu carregamento chegasse ao local desejado sem grande 

prejuízo; o segundo acompanhava as tropas para fechar novos fretes – tendo em vista 

que ele era dono de animais de carga e também para garantir junto aos seus empregados 

a segurança das cargas e dos seus animais. 

O transporte feito por muares está intimamente interligado a consolidação dos 

núcleos populacionais do Recôncavo Sul. Imprimindo novas dinâmicas ao processo de 

povoamento, através desse transporte foi possível abrir  estradas que possibilitaram o 

transporte principalmente de gêneros alimentícios, isso devido ao aumento desenfreado 

das populações nas regiões mineradoras abrindo novas perspectivas comerciais para o 

Recôncavo indo além da produção da cana-de-açúcar52. 

                                                 
50 Sebastião Pereira dos Santos. Entrevista concedida em 16/11/2006. 
51 PRADO JUNIOR,  Caio. Formação do Brasil Contemporâneo, 23ª Ed. Brasiliense; 1994, p. 261. 
52 Programa de Desenvolvimento Sustentável. PDRS. Recôncavo Sul. Salvador, 2002, p. 35. 
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Assim, o comércio que envolveu a cultura do fumo nessa região está amplamente 

associado ao incremento das tropas. Mas, vale lembrar que além de produtos diversos os 

tropeiros foram responsáveis por transportar pessoas numa época em que as estradas 

não eram dotadas de infra-estrutura ou às vezes nem existiam. 

 

 

2.3.Vencendo distâncias e interligando os espaços 

 

 

Os depoentes informam que na região do Recôncavo Sul era comum o uso de 

animais também para transportar pessoas. Os animais de Cesário Costa, por exemplo, 

quando não eram usados no transporte de mercadorias, conduziam pessoas visto que 

não existia alternativa, a não ser a carroça. O senhor Albertino nos conta sobre as 

viagens que fazia quando ia para Candeias montado em lombo de burro e relembra as 

duras condições que enfrentava num percurso que chegava a durar três dias, já para 

Salvador a duração era de cinco dias a depender do estado da estrada: 

 
 

Para ir a Candeias ia de lombo de burro, pra Candeias a viagem durava até  3 
dias, não tinha transporte, depois que apareceu o caminhão o povo ficou 
ilustrado [...] Para ir para Salvador durava 4 ou 5 dias dormindo nas estradas, 
passava em São Gonçalo, Feira de Conceição Humildes, São Sebastião esses 
lugares todos rodavam até chegar até Salvador53 

 
 

 Apesar de apresentarem difíceis condições de tráfego as estradas nesse contexto 

representavam espaços imprescindíveis para a articulação e interligação de várias 

regiões. Luiz Vilhena chamava a atenção para a importância estratégica das diferentes 

estradas que saiam da Vila de Cachoeira e demonstra que havia comunicação entre a 

região das Minas, o Sertão, e até mesmo a Praça do Rio de Janeiro: 

 

Saem da Vila de cachoeira diferentes estradas, o que concorre muito para fazê-
la famosa, pois que todas as minas e sertões se vêm dar naquele porto. A 
estrada que sai por São Pedro da Muritiba estende-se até Minas Novas, Rio das 
Contas Serro Frio e todas as Minas Gerais até que circulando Sai no Rio de 
Janeiro.54 

 

                                                 
53 Albertino Manoel dos Anjos. Depoimento cedido em 30/08/2008 
54 VILHENA, Luis dos Santos .A Bahia no Século XVIII. Vol 2 ..Salvador . Itapuan , 1969, p 483  
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Essa importante estrada passava pelo distrito de Cabeças e sendo uma das 

principais “artérias” comerciais do Brasil, eram nela que passava os fardos de fumo 

vindos de diferentes localidades. Passavam tropas vindas do sertão para entregar seus 

variados produtos e também era a principal ligação entre o Recôncavo e o Sudeste 

brasileiro. 

O perigo nessas estradas era constante, basta lembrarmos do fato que está 

associado a denominação do município de Cabeças. Em épocas de chuva as condições 

de tráfego se tornavam ainda piores, Dona Enedina, Ex-funcionária de um armazém de 

fumo na cidade de Muritiba nos conta que os pedestres tinham de dividir o caminho 

com animais de carga carroça e quando chovia a estrada se tornava um atoleiro difícil 

de passar. Segundo essa depoente o caminho que ligava Cabeças a Muritiba e por sua 

vez a cidade de São Félix e Cachoeira servia tanto para os pedestres quanto para os 

tropeiros e suas tropas. 55  

Em dias de chuva essa estrada transformava-se num lamaçal. Nessas ocasiões era 

comum que pedestres se machucassem e que os tropeiros tivessem prejuízos, pois às 

vezes perdiam cargas e tinham seus animais machucados em função das péssimas 

condições para trafegar com chuva e lama. As chuvas arruinavam as estradas fazendo 

com que as viagens se tornassem mais longas e penosas tanto para os animais quanto 

para os homens. Dona Enedina, afirmou também que as estradas eram um tormento, 

pois com a passagem dos animais era aberta grande poças que impossibilitava o tráfego. 

O senhor Sebastião enfatizou que nos períodos chuvosos o transporte de fumo 

tornava-se muito mais difícil, uma vez que as folhas não poderiam ser molhadas depois 

do severo processo de secagem, por esse motivo os tropeiros tinham que ter cuidado 

redobrado tanto com os animais quanto com as mercancias. 

  Sobre as estradas que ligavam as rotas dos tropeiros no início do século XX, 

Idelma Aparecida, estudando a região de Vitória da Conquista, verificou que se 

caracterizavam por caminhos estreitos, obrigando a tropa andar em fileira e que tais 

.danificavam as mercadorias.56 

As estradas do Recôncavo Sul incluindo as do Distrito de Cabeças eram pouco 

mais que um estreito caminho para as mulas. Devido a falta de outros transportes a 

única maneira de carregar mercadoria era recorrendo ao uso desses animais. A 

                                                 
55 Enedina Gonzaga funcionaria de armazém de fumo aposentada 
56 Novais, Idelma Aparecida Ferreira. Tropas e Tropeiros no Sertão Baiano. Vitória da Conquista UESB 
2002. p.23 
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dificuldade por falta de opção para o escoamento da produção fazia com que pedestres e 

animais constantemente lutassem por espaço como destacou a senhora Enedina. 

 

Minha filha em época de chuva era terrível a gente tinha que sair para 
trabalhar nos armazéns em Muritiba e tinha que encontrar os animais cada 
vez que eles passavam e atolavam ainda mais a estrada que ficava fofa ou 
cheia de buraco. Não tinha muito o que fazer, pois quase que não existia 
carro, com animais ou não tinha que trabalhar não podia ficar em casa.57 

 

Já  na região de Muritiba, o Jornal Correio de São Félix nos dá indícios de que a 

realidade não era muito diferente ao destacar o perigo existente e as péssimas condições 

na qual a estrada se encontrava, chamando atenção para que as autoridades tomassem 

algum tipo de providência. 

 

A velha ladeira de Muritiba a via de ligação mais movimentada por pedestres 
e animais está precisando de reparo imediato. A valeta obstruída põe em 
perigo quem passa prometendo maior despesa para o município se não 
houver providências urgente58 

     

 A precariedade das estradas, o cansaço e as péssimas condições de pouso 

tornavam a viagem ainda mais desgastante reforçando a idéia de que coragem e 

destemor faziam parte do cotidiano dos tropeiros. Essa associação pode ser vista na fala 

do senhor Sebastião ao afirmar que “ser tropeiro era sinônimo de coragem”, pois os 

tocadores de tropa passavam até semanas trilhando caminhos. Ele destaca que não era 

só os homens que se desgastavam, os animais já que não só percorriam grandes 

distância mas o faziam carregando uma grande quantidade de peso de acordo com o 

mesmo, cada mula chegava a carregar 75 Kg em cada cangalha. Situação que exigia 

cuidados especiais com a alimentação e o preparo físico desses animais. 

Assim, pelas estradas da Bahia e de outras regiões, enfrentando perigos, sob sol e 

chuva, arriscando a vida, tropas e tropeiros se encarregaram de transportarem 

mercadorias e pessoas, dinamizando a economia, trazendo e levando notícias e 

informações, vencendo distâncias e interligando os espaços.  

Não foi à toa que Zemella observou como os tropeiros ganharam respeito a partir 

do seu poder econômico e político e aos poucos foram se transformando em uma figura 

popular e recebida com festa nos lugares em que passavam devido a função social que 

                                                 
57 Enedina Gonzaga funcionaria de armazém de fumo aposentada 
58 Jornal o Correio de São Felix. Ano XI nº- 502 Arquivo Publico de São Felix. 
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os mesmos adquiriram ao veicularem notícias, prestarem serviços de mensageiros, etc. 
59 

A partir das entrevistas sobre o tropeirismo no Recôncavo Sul percebemos que as 

memórias de ex-tropeiros estão repletas de recordações sobre o frisson que as tropas 

provocavam ao chegarem a determinadas localidades. Naqueles momentos, ao ouvirem 

o tilintar do sino da madrinha era comum que todos corressem para ouvir as notícias e 

saber dos últimos acontecimentos das vilas, povoados e cidades. A partir dos 

depoimentos observamos que o funcionamento das tropas como correio, não se dava 

somente pela demora em conseguir notícias através de outros meios, mas 

principalmente pela confiança que as pessoas depositavam nos tropeiros.        

 

 

2.4. Tropeirismo e aspectos culturais. 

 

 

Como vimos o tropeirismo conviveu com todos os períodos das histórias 

brasileiras desde o Colonial, passando pelo Império e por fim a República. Mesmo não 

sendo tema recorrente na literatura sobre o Recôncavo Sul, como destaca Idelma 

Aparecida o tropeirismo está presente em filmes, músicas, novelas e poesia. José 

Alimpio Goulart retratou o cotidiano e o romantismo desses homens que passava longos 

momentos fora de casa e também a suas ações como galanteadores,e conquistadores das 

moças que encontravam pelos pontos de paradas.  

 

 Maria por caridade 
Não ame o tropeiro não; 
Tropeiro é homem bruto, 
Bicho sem combinação. 
Maria escute conseio 
Sossegue seu coração 
Maria por caridade 
Tenha de mim compaixão 
 
Morena pu caridade 
Num ama tropeiro não 
Todo tropeiro é treteiro 
Todo cigano é ladrão 
Tropeiro compro fiado 
Deixa a conta pro patrão 
Morena pu caridade  
Nu ama tropeiro não60. 

                                                 
59 ZEMELLA. op. cit. P. 191 
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A senhora Enedina Gonzaga ressaltou que mesmo os tropeiros sendo homens 

rudes devido o cansaço das longas horas no lombo de animais trilhando diferentes 

caminhos. Os tropeiros despertavam atenções das mulheres por onde passavam. 

 A outra poesia destacada por José Alimpio Goulart descreve a dureza que era a 

vida diária de tropeiro, cujo trabalho diário poderia durar até 12 horas com alimentação 

e dormitórios improvisados.  

 

O tropeiro não goza prazer 
Sua vida é continuo penar 
Chega tarde no Rancho 
Que trabalho, meu deus, vai me dar! 
Comendo feijão com torresmo 
Escolher para cama um lugar 
Triste vida do tropeiro coitado 
É chegar a tropa do pastor 
Eu já ouço o cicerro temer 
Couro em cima do lote 
Os cabrestos, já vou parti61r 
 

 No Recôncavo Sul os tropeiros influenciaram nomes de localidades como já 

chamamos a atenção para o distrito de Cabeças. A lenda de Cabeças é tema recorrente 

nas escolas do município de Governador Mangabeira, a professora Maria de Fátima do 

Sacramento cedeu gentilmente uma poesia feita por ela ainda estudante no Colégio 

Cenecista Otávio Mangabeira nas décadas de 1970. 

 

Na estrada quem aqui passava  
Cabeça de gente encontrava  
Fincadas nas grandes cercas  
Por isso ficou gravado de um lugarejo  
Por muito tempo Cabeças 
 
Urubus e gaviões; anus e andorinhas  
Faziam serenata nas torres da igreja 
Toda vila tem uma lenda é o caso de cabeças 
Casimiro do lobisomem e a mula sem-cabeça[...]62 

 

 O senhor Sebastião enfatizou que nos pousos era comum os tropeiros contarem 

história para o tempo passar. Geralmente, essas histórias envolviam fatos sobrenaturais: 

Cabeças encontradas nas estacas na calada da noite, a visão de mula sem-cabeça ou 

homens que em noite de lua cheia viravam lobisomem para atacar as mocinhas da 

                                                                                                                                               
60 GOULART, José Alímpio, op. cit, p. 139. 
61 Idem, P 140. 
62 Poesia cedida gentilmente pela professora aposentada Maria de Fátima do Sacramento de Almeida 
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localidade. A poesia escrita por Maria de Fátima e o depoimento do senhor Sebastião 

retratam o significado que esses condutores e suas tropas tiveram e ainda tem no 

imaginário popular. 

O tropeirismo continua influenciando o imaginário popular no município de 

Governador Mangabeira, antigo distrito de Cabeças. Ao ser questionado sobre os 

tropeiros e o que ele já tinha ouvido dos seus pais o professor José Raimundo descreveu 

com saudosismo a história desses viajantes 

 
Eu não sou da época do auge do tropeirismo aqui em Governador 
Mangabeira, eu já peguei os caixeiros viajantes que também fazia comércio 
com animais, mas em pequena escala, mas eu lembro da história que meu pai 
sempre contava à respeito desses cabras que enfrentavam chuva e sol no 
lombo de um animal. Quando esses homens chegavam aqui, eram um transito 
danado, que pena que eu não vivi essa época. Na minha época já começava 
chegar mesmo que pouco as marionetes. 63 

 

 As roupas usadas pelos tropeiros eram marcantes e são constantemente 

lembradas e em muitos casos ainda usadas: o chapéu que eles usavam para se 

protegerem do sol escaldante, as capas usadas em época de chuva, as cangalhas 

necessárias para o transporte das mercadorias e as sandálias de couro que eram mais 

adequadas para as montarias dos animais. 

 Além desses objetos existiam outros dos quais caracterizavam as tropas e os 

tropeiros, como pode ser visto na imagem abaixo. 

 

 
 Ilustração 04: Muar (com adaptações) 
 Fonte: O folclore das tropas, tropeiros e cargueiros no Vale do Paraíba, p. 19. 

    

                                                 
63 José Raimundo, Professor no município de Governador Mangabeira. 
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• Cilha tira de couro ou pano que cinge o animal pela a barriga e por sobre a carga 

para segurá-la. 

• Sinos usados especialmente na madrinha da tropa. 

• Cabresto também chamado de cabeçada feito de couro cru que é colocado no 

focinho do animal. 

Retranca correia da qual passa sobre a cauda do animal e segura o lote para que 

não vá para frente. 

Além desses itens eram usados outros: cangalha feita a partir de armações de 

madeira; peitoral, uma correia de couro que cinge o peito do animal e se prende em cada 

lado das cangalhas para que estas não escorreguem para trás e o arrocho que consistia 

em um pau torto e curto que servia para torcer as cordas e correias com a finalidade de 

apertá-las corretamente. 64 

 As comidas também são conhecidas de norte a sul do Brasil e foi fundamental 

para sobrevivência dos tropeiros e para enriquecer a culinária brasileira cheia de 

diversidade, o arroz tropeiro, o feijão tropeiro foi adaptado às necessidades dos 

caminhoneiros que modificaram o tempero recebendo o nome de arroz carreteiro. No 

Recôncavo Sul ele foi incorporado à culinária local sendo servido tanto nas residências 

como nos restaurantes. 

Os tropeiros passavam semanas viajando e se alimentado com esse feijão que 

geralmente era temperado com carne seca, toucinho salgado. Além disso, usavam a 

farinha de mandioca imprescindível em qualquer refeição. 

O arroz entrou em sua refeição no século XIX e nesse período só era obtido 

quando encontrava um sitio ou fazenda. Carne fresca, quando obtida, era nos períodos 

de descanso das tropas e quando podia se aventurar nas caçadas ou pescarias. 65 

O arroz foi incorporado totalmente no século XX devido a facilidade no preparo e 

também os grãos poderiam durar muito tempo. Enquanto não achavam vendas para 

saborear novidades da culinária por onde passavam, o arroz, feijão e a carne seca era a 

única opção para alimentar toda a tropa. 66 

O café era outro item importantíssimo na alimentação dos tropeiros. O pó do café 

era preparado de forma artesanal. Antes da viagem era torrado e preparado depois 

                                                 
64 GOURLAT, José Alimpio, op.cit, p. 71-72. 
65 FRIOLI, Adolfo, O Cotidiano do tropeirismo pelo Brasil IN. O Tropeirismo Formação do Brasil. 
Sorocaba: Academia Sorocaba de Letras; Fundação Ubaldino do Amaral. Carucu 1984 p. 35 
66 MAIA, Tom; MAIA, Thereza Regina. O Folclore das Tropas, Tropeiros e Cargueiros no Vale do 
Paraíba. Rio de Janeiro: MEC – SEC: FUNARTE, 1981, p. 74. 
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embalados para agüentarem a viagem sem derramar pelo caminho. Na maioria das 

vezes o café poderia ser tomado sem coar, porém alguns tropeiros levavam o saco 

coador feito de tecido com uma armação de aro de ferro. O café poderia ser tomado 

puro ou com farinha de mandioca que sustentava o condutor de tropas até a próxima 

parada. 67 

Os tropeiros não influenciaram só na alimentação, segundo Tom Maia e Thereza 

Regina Maia muitos provérbios que fazem parte dos ditos populares são heranças da 

passagem das tropas pelas localidades. No Recôncavo Sul e no município de 

Governador Mangabeira não é diferente, pois é muito comum ouvir os populares 

citando os seguintes provérbios: Quando um burro fala o outro murcha a orelha; pela 

andadura da besta se conhece a montaria; os cães ladram as tropas passam;  conforme 

o burro é a  cangalha.68 

Existem também expressões bastantes populares: deixar de ser besta; não seja 

burro; pica a mula; é uma besta quadrada; ficou bestificado; deu com burros n’água; é 

uma bruaca; está emburrado; voto de cabresto; é bom pra burro.69 

É fácil observar que todas as expressões referem-se aos animais cargueiros, 

muitas vezes depreciados pelas expressões, porém mesmo carregando uma grande 

quantidade de peso nas atividades tropeiristica, sendo realmente um burro de carga 

esses animais eram muito apreciados pelos seus donos recebendo até mesmo alcunha e 

quando doentes eram tratados com rezas, simpatias e plantas medicinais. 

Conforme José Alimpio Gourlart , quando o animal morria em viagem devido a 

diversos motivos, era tomado uma série de providencias para não assustar os outros 

animais: 

 

[...] O vencido é coberto com alguns ramos. És o cuidado único que se 
tomava para advertir as outras topas que passavam, pois tanto as mulas como 
os cavalos tem uma grande aversão pelo cadáveres dos companheiros, nada 
os fariam passar junto de um lugar desse. Descrevendo uma grande curva, 
passam de orelha em pé e olham desconfiado para o corpo que já exala mal 
cheiro e somente mais adiante retomam o caminho antigo. Assim procede até 
que o último resto apodrecido desapareça inteiramente da estrada. Somente 
depois de afastada todos este vestígios voltam as bestas a transitar 
normalmente.70 

 

                                                 
67 Idem, p.74. 
68 Idem, P 40. 
69 Idem, P 41. 
70 GOULART, José Alimpio, Op. Cit, p. 85. 
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Os animais de carga costumavam ser bastante sensitivos, ou seja, possuíam a 

capacidade de perceber coisas que os condutores não detectavam, conforme nos 

descreveu o senhor Sebastião: “esses animais eram muito inteligente, capazes de 

perceber até mesmo perigos nas estradas, principalmente de animais perigosos como às 

cobras”. 71 

Outro ponto importante era o papel difusor de noticias que os tropeiros tinham, 

além de abastecer o comercio, abastecia a população com variadas noticias onde donos 

de estabelecimentos comerciais e freqüentadores paravam para escutar as noticias e 

saber as novidades dos principais centros urbanos. 

Para os moradores de Cabeças a passagem das tropas era o momento em que o 

Distrito de Cabeças ficava movimentado e a oportunidade da população adquirir ou 

encomendar novas mercadorias ou até mesmo receber correspondências ou recados de 

parentes e amigos. 

Então é percebido que além de transportadores de mercadorias e responsáveis por 

dinamizar o comercio na Bahia, os tropeiros foram grandes difusores de idéias capazes 

de dar nomes a localidades e mesmo depois do seu declínio continuarem presente no 

Recôncavo Sul . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Sebastião Pereira dos Santos, Entrevista já citada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazer um estudo sobre o tropeirismo no Recôncavo Sul foi de fundamental 

importância, pois além de demonstrar como esse comércio foi indispensável para 

dinamizar a economia da região do recôncavo, nos foi permitido abordar também alguns 

aspectos da história do município de Governador Mangabeira (Até 1962 Distrito de 

Cabeças) que sempre teve sua história relacionada aos municípios de Muritiba e 

Cachoeira. Não que este estudo tenha a pretensão de separar a historia do Distrito desses 

municípios, pois elas estão intimamente interligadas, mas considero importante mostrar 

a dinâmica interna de Governador Mangabeira, mesmo que esta se restrinja as questões 

específicas traduzidas pelo tropeirismo. Aliás, a dinâmica exercida por esse fenômeno 

no período aqui abordado é reveladora da importância socioeconômica de Cabeças para 

essa região entre as décadas de 1920 à 1930. 

Para esse trabalho foi necessário inserir o contexto da descoberta de ouro nas 

regiões das minas, pois a partir desse momento foram abertas novas perspectivas 

comerciais, pois o pólo de atração que antes era o litoral acabou interiorizando e 

fortalecendo o mercado interno. Nesse mercado comercial o Recôncavo Sul teve 

destaque sendo fornecedor de produtos de subsistência.  

Procurou-se nesse trabalho não apenas retratar os aspectos comerciais 

desenvolvidos pelos tropeiros, mas também sua influência na construção sócio-cultural 

no Recôncavo sul. Analisando não só a ação dos animais que constituíam a tropa. Um 

desses animais característico era o madrinheiro considerado como símbolo da comitiva 

e através da sua ornamentação poderia distinguir a riqueza do seu dono. 

O dono da tropa geralmente era alguém considerado “de posses” e sempre que 

possível acompanhava os seus animais ou contratava pessoas que fizessem esse serviço. 

Um dos grandes donos de tropa do Distrito de Cabeças foi o senhor Cesário costa. Seus 

animais faziam transporte de mercadorias e pessoas devido a falta de outros veículos 

transportadores, bem como a importância do tropeirismo naquele contexto.  

 Como as tropas constituam o único meio de circulação de mercadorias foi a partir 

desse intenso movimento tropeirístico abrindo e movimentado as estradas, que surgiram 

ao redor dessas rotas casas comerciais que tanto beneficiaram a região. Essas casas 

comerciais intituladas pelos moradores de Cabeças como “vendas” eram importantes 

pontos de encontros nos quais os tropeiros paravam para abastecer esses locais e entre 
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uma conversa e outra informavam a população o que acontecia nas outras localidades, 

trocavam prosa com os moradores, narravam suas histórias. 

A partir desse intenso comércio o Distrito floresceu economicamente fazendo 

surgir uma serie de estabelecimentos comerciais que favoreceram principalmente os 

grandes fazendeiros e comerciantes. Algumas bibliografias consultadas afirmaram que o 

fumo era considerado a lavoura de pobre porque diferente da plantação de cana-de-

açúcar, poderia ser plantado até mesmo em pequenas propriedades. 

Os questionamentos acerca da jornada de trabalho e condições de vida desses 

trabalhadores possibilitaram uma analise sobre as estradas e a precariedade delas. Foi 

discutido dentro desse contexto os cuidados que os tropeiros tinham com seus animais e 

a sua alimentação diária que hoje continua presente na mesa dos brasileiros. 

 A passagem das tropas no distrito movimentava muito essa localidade 

principalmente em época de venda da produção de fumo, em que esses viajantes e seus 

animais eram contratados para levarem os fardos de tabaco para o porto de Cachoeira, 

que segundo consta, depois teriam como destinos principais a Argentina e a Alemanha. 

Os locais onde as tropas passavam até hoje se constituem como pontos importantes: 

jaqueiral que tanto foi destacado pelo senhor Sebastião é o centro comercial da cidade. 

A rota principal que passava pela localidade do Portão atualmente tornou-se o bairro 

mais povoado da cidade. 

 A partir do enfoque dado a essa atividade percebe-se que os tropeiros não foram 

só responsáveis pelo carregamento de mercadorias ou difusor de idéias, eles também 

foram responsáveis por criar núcleos populacionais nas vias por onde passavam 

proporcionando um crescimento urbano, fato que revelou a necessidade de obras de 

infra-estrutura principalmente nas estradas. 

Destacar o Recôncavo fumageiro nessa pesquisa foi de fundamental importância 

para a compreensão do trabalho desses tropeiros no período entre 1920-1930, pois a 

partir do apogeu dessa produção foi requisitado intensamente o trabalho desses 

viajantes. Então se pode afirmar que no Distrito de Cabeças o tropeirismo e a produção 

de tabaco estão intimamente ligados.  

Em Governador Mangabeira, ex-distrito de Cabeças, ainda hoje o tropeirismo é 

muito presente no imaginário da população, vale ressaltar que mesmo sendo quase que 

totalmente extinto na década de 1950, momento em que as construções das rodovias e o 

uso constante dos caminhões, entraram em cena, a figura do tropeiro ainda está presente 

e sua imagem está ligada a aventura, destemor e conhecimento. 
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