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Em princípios do século XX, em uma porção de terra desmembrada da Fazenda Santo
Antônio, Juvino Ribeiro construiu o seu “império” baseado na criação de gado bovino.
Edificou a sede da fazenda, casas para os vaqueiros, capela. Fez e cercou tanques d’água e o
demais necessário a constituição de uma estrutura nunca vista naqueles sertões e que se
manteve como referência de organização e produtividade na região até a sua morte em 1967.
O sertão a nordeste da Bahia tem como principal ecossistema a caatinga, do tupiguarani: mata branca, um bioma só existente no Brasil e que ocupa uma área de 844.453 Km²,
abrange, em ordem decrescente de dimensão, os estados da Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco,
Paraíba, rio Grande do Norte, Alagoas, Minas Gerais, Sergipe e Maranhão. Sua maior área
fica no território baiano medindo 300.967 Km².
O bioma da Caatinga caracteriza-se por uma vegetação rasteira, arbustiva, espinhenta,
com poucas árvores de grande porte, o solo é pedregoso com algumas áreas propícia ao
plantio de grãos e hortaliças. O clima é bastante seco, com regime de chuvas irregulares. Na
primeira metade do século XX as chuvas ocorriam com certa frequência nos primeiros meses
do ano, depois cessavam, mas já havia períodos prolongados de seca, nunca comparáveis aos
da atualidade.
No inverno os dias são quentes e as noites frias como nos desertos. É a área desértica
mais povoada do mundo e exigiu de seus habitantes uma adaptação que permitisse a vida em
ambiente tão hostil. Nesse espaço o português judeu, árabe, cigano juntou-se ao índio
constituindo o caboclo, o brasileiro do sertão nordestino responsável pela “civilização do

couro”, em que a mão de obra dos negros escravizados foi em muito menor escala que nas
zonas açucareiras.
A Fazenda Morro Branco localiza-se no município baiano de Curaçá, no distrito de
Barro Vermelho, onde Juvino Ribeiro começou sua vida de negociante. Nascido na Fazenda
Santo Antõnio, em 12 de maio de 1892, era filho legítimo de Filismino José Ribeiro e Antônia
Nunes Ribeiro (Totonha). Em 20 de junho de 1916 casou-se aos 23 anos de idade, em regime
de comunhão de bens, com Rozália da Silva Martins (Lilia), com 21 anos de idade, natural de
Barro Vermelho, filha legítima de Manoel Felix Martins e Filismina Felix Martins (ambos
falecidos), que passou a se chamar Rozália Martins Ribeiro (Curaçá, Bahia. Certidão de
Casamento, Livro 1, fl. 56, n. 113, 20.06.1916). No ano seguinte, no dia primeiro de junho
nascia sua primeira e única filha das núpcias, Alice Ribeiro.
Iniciou sua vida como comerciante no arraial de Barro Vermelho, já nesse tempo sua
prática comercial se diferenciava por abrir o seu armazém em qualquer horário somente para
vender qualquer produto, mesmo o mais barato, como uma caixa de fósforo. A origem de sua
riqueza era explicada por alguns seus contemporâneos, em especial Oscarina Oliveira
(Mimim) filha de Pança.(OLIVEIRA, Oscarina. Entrevista concedida a Luiz Alberto Ribeiro
Freire. Barro Vermelho, Curaçá, Bahia, 23 jun. 1996). Teria enriquecido comprando e
vendendo peles de ovinos, caprinos e muares. Detinha o monopólio de compras no comércio
de peles da região. Em certa época o preço baixou muito e ele passou um ano somente
comprando e estocando peles sem vende-las aos curtumes, o que provocou um
desabastecimento do mercado, a escassez do produto fez elevar significativamente o seu
preço, daí então passou a vender o seu grande estoque pelos mais altos preços, enriquecendo.
(FREIRE, Antonio Alberto Ribeiro. Entrevista concedida a Luiz Alberto Ribeiro Freire. Barro
Vermelho, 24 jun. 2017.) 1
Construiu a casa para sua primeira família, no próprio distrito de Barro Vermelho, em
local fora do arraial, foi a primeira edificação que atraiu o crescimento do povoado para as
bandas de cima. Esta casa ainda preservada, e em posse de sua neta Letícia Ribeiro, possui
uma porta central com duas janelas em cada lateral, três quartos, duas salas, copa, cozinha,
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O bisneto de Juvino, Antonio Alberto Ribeiro Freire colheu informações de vários pessoas, tais como: Maria
Alice Ribeiro Freire, Rosália Martins Ribeiro, Iolanda Martins Ribeiro, Theodomiro Mendes Filho e muitos
outros, por se tratar de conhecimento público.
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despensa, banheiro e privada e ainda uma garagem transformada em uma pequena casa de um
quarto para morada de sua ex-mulher depois que se separaram.
Próximo a essa casa Juvino Ribeiro construiu uma capela de adobe caiada com um
cruzeiro para nela sepultar seu pai. A capela não mais existente, tinha os fundos para a casa de
seu primo, Olympio Ribeiro. Era uma capela com proporções harmônicas, com um frontão
recortado em volutas, coerente com a tradição barroca luso-brasileira. No seu espólio a capela
é identificada como Casa de Oração e na partilha dos bens coube a sua filha Jaidete Carvalho
Ribeiro, sendo demolida posteriormente pela Prefeitura Municipal de Curaçá.

Figura 1: à direita: Casa construida por Juvino Ribeiro em Barro Vermelho, Foto: Luiz Freire , 2017.

Figura 2: Capela (Casa de oração) construída por Juvino Ribeiro em Barro Vermelho. Fonte: Ivete Ribeiro
Santos.
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Não sabemos quando a Fazenda Morro Branco foi estruturada, nem construída a sua
sede, é possível que isso tenha acontecido depois de 1923, ano em que recebeu uma porção de
terras da Fazenda Santo Antônio como herança de seu pai. Em 1936 quando se desquitou de
sua primeira mulher o Morro Branco já contava com a sede e demais benfeitoria, exceto a
capela, construída depois da morte de sua primeira e então única filha.(Arquivo Judiciário.
Curaçá, Bahia. Inventário de Jovino Ribeiro, Nº 67/67, 21.08.1967. fl. 22-22v.)

Figura 3: Retrato de Juvino Ribeiro jovem.
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Figura 4: Retrato de Rosália Martins Ribeiro e sua filha Alice Ribeiro provavelmente com 6 anos de idade (Ca.
de 1923).

Em cerca de 1933 sua filha Alice Ribeiro casou-se com um parente, aliado político e
pessoa da sua confiança, Francisco Rodrigues Ribeiro. Desse casamento nasceram suas
primeiras netas: as gêmeas Maria Letícia e Maria Leatrice Ribeiro, nascidas em 3 de setembro
de 1934 e Maria Alice Ribeiro, nascida em 28 de setembro de 1936.
Em 29 de agosto de 1937 Alice Ribeiro faleceu com vinte anos e dois meses de idade,
deixando as gêmeas com três anos de idade e a mais nova com onze meses de nascida. Elas
aprenderam a amar a mãe, precocemente morta, através de poucas fotografias e transmitiram
esse amor aos filhos pelo mesmo recurso e por pequenos objetos que lhes tinham pertencido.
A causa de sua morte tinha uma versão oral, não confirmada por seus pais: Ela teria bebido
um preparo abortivo, pois não queria ter o filho que já estava em gestação, por ter visto seu
marido, Francisco Ribeiro, cortejando uma prima nas festas da casa do Maestro Filemon
Gonçalves Martins.
Antes de morrer, Alice daria sua filha mais nova para essa prima batizar. Alice
Ribeiro era dotada de grande beleza física, comentada em toda a região, possuía estatura
elevada, cor branca, elegante, de fisionomia delicada, de grande simpatia e muito amada por
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seus pais e parentes. Além da alfabetização obtida com professoras leigas, da própria família,
esteve com as religiosas do Bom Pastor, em Salvador, capital da Bahia, onde aprendeu a
pintar, deixando um paninho e uma caixa de charutos de madeira pintados e mais não
sabemos sobre seus estudos.
Antes do falecimento da filha, Juvino separou-se de Rosália, desquitando-se
amigavelmente em 28 de dezembro de 1936. Na ocasião os bens do casal foram avaliados em
Rs 23:265,000 (vinte e três contos duzentos e sessenta e cinco mil reis). (1936. Certidão de
desquite amigável de Juvino Ribeiro e sua mulher Rosália da Silva Martins, fl. 4. 8 fls.).

Figura 5: Retrato de Alice Ribeiro, cerca de 1936.
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Figura 6: Retrato do casal Alice e Francisco (Chico) Ribeiro, 1935.

Em cerca de 1937, ou depois dessa data Juvino Ribeiro passou a viver com a segunda
mulher, Cecília Carvalho, filha de Marcelino e Laura Carvalho, ele um conhecido, com quem
fazia negócios. No ano seguinte, em 20 de abril, nasceu desse enlace seu primeiro filho
homem, Jaicou (Jailson) Carvalho Ribeiro, que viveria somente um ano e onze meses,
falecendo em 22 de março de 1940, em Recife, Pernambuco, onde Juvino e Cecília moraram.
Os restos mortais do filho foram trazidos para a fazenda e enterrados no piso da capela.
O casal ainda teve mais quatro filhos, Jair (nascido em 17.03.1942), Jailson (nascido
em 06.03.1943), Jaidete (nascida em 29.05.1944) e Jainete Carvalho Ribeiro (nascida em
03.01.1948). (Arquivo Judiciário. Curaçá, Bahia. Inventário de Jovino Ribeiro, Nº 67/67,
21.08.1967. fl. 7-9). Ao terceiro filho foi repetido o nome do primeiro e todos receberam
nomes começados pela letra “J” de Juvino.
Na época o único instrumento jurídico de registro de separação de casais era o
desquite, que não permitia um segundo casamento, Juvino tratou de reconhecer oficialmente a
paternidade dos filhos tidos com a segunda mulher e lavrou em cartório uma escritura de
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reconhecimento de paternidade em 18 de outubro de 1949. ( 18.10.1949. Escritura de
reconhecimento de filhos naturais feita por Juvino Ribeiro. Curaçá, Tabeliã Marieta Torres ).
Da prole fora do casamento, teve um filho com Dulce Batista Varjão (01.09.190829.04.2002), denominado Gilberto Ribeiro Varjão (24.11.1935-20.03.2014). A ele deu o seu
sobrenome, mas estranhamente colocou antes do sobrenome da mãe. Esse filho trabalhou na
fazenda recebendo tratamento igual ao dos outros trabalhadores. O mesmo não faria com os
dois filhos tidos fora da união com Cecília Carvalho. Com Adalice Fernandes dos Santos teve
Maria de Lourdes Fernandes dos Santos (24.08.1951-11.02.2010) e José Fernandes Sobrinho
(Zequinha) (04.11.1958). A divisão dos bens de Juvino no inventário seguiu a sua vontade
expressa pouco antes de morrer a seu filho Jailson. Nela, não houve benefício algum para seus
filhos tidos fora do casamento com Rosália e da união com Cecília Carvalho. No ano da
morte de Juvino Ribeiro a legislação brasileira não dava direito de herança aos filhos
“ilegítimos”.
Cecília Carvalho, a segunda mulher, era de estatura elevada, voz de timbre alto,
enérgica, agregadora, alegre, acolhedora, cozinhava e governava a casa com grande
eficiência, fazia doces e salgados com mestria.

Figura 7: Retrato das gêmeas Maria Letícia e Maria Leatrice Ribeiro, filhas de Francisco e Alice, primeiras netas
de Juvino Ribeiro.
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Figura 8: Retrato de Maria Alice (Marli) Ribeiro, terceira neta de Juvino Ribeiro.

Figura 9: Retrato de Jaidete Carvalho Ribeiro com Igor Sales Freire nos braços, filha de Juvino Ribeiro com
Cecília Carvalho. Fotografia: Luiz Freire

Em 1967, quando morreu, Juvino Ribeiro deixou a Fazenda Morro Branco com
107.198 hectares de terra e as seguintes benfeitorias: quatro casas de adobes cobertas de
telhas, uma capela de orações, um cemitério contíguo a capela, um açude com parede de
pedra e barro cercado com paus; uma roça cercada de paus tendo uma cacimba no seu
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interior; uma roça cercada de paus com dois tanques no seu interior, oito tanques pequenos,
sendo quatro cercados com paus e quatro abertos. (Arquivo Judiciário. Curaçá, Bahia..
Inventário de Jovino Ribeiro, nº 67/67ª, 1967. fl. 15).
O patrimônio ainda constava de três capoeiras de roças nos termos da Fazenda Santo
Antônio, duas capoeiras, sendo uma no riacho do Grigorio e outra no riacho da Caraiba; uma
caiçara (pequeno curral) na Fazenda Velha da Fazenda Santo Antônio; uma posse de terras no
lugar Santa Fé em terrenos da Fazenda Santo Antônio; uma posse de terras na Fazenda Santo
Antônio; uma posse na cacimba da Fazenda Santo Antônio; uma posse de terras na Fazenda
Ipoeira; uma posse de terras na Fazenda Angiquinho; uma posse de terras na Fazenda
Formosa; uma posse de terras na Fazenda Salgado; uma posse de terras com parte na casa de
Barro Vermelho; uma casa de orações na Vila de Barro Vermelho; três posses no açude da
Fazenda Bom Jardim; uma posse de terras na mesma fazenda com uma roça de madeiras; uma
posse de terras na Fazenda Cacimba – Todas no Distrito de Barro Vermelho; uma posse de
terras na Fazenda Ginipapo. Em Patamuté, também distrito de Curaçá, próximo a Barro
Vermelho: uma posse de terras na Fazenda Lagoa das Tocas, uma posse de terras na Fazenda
Manoel de Cristo; uma posse no açude da mesma fazenda e uma posse de terras na Fazenda
Lagoa de São José, no município de Chorrochó. (Arquivo judiciário. Curaçá, Bahia.
Inventário de Jovino Ribeiro, nº 67/67ª. 1967. fl. 15)
Os bens semoventes constavam de 41 vacas, 11 novilhas; 10 novilhotes; 12
novilhotas; 3 touros; 13 garrotas; 14 garrotes; 15 bezerras; 10 bezerros; 50 bois; 1 égua; 2
cavalos de campo; 5 burros; 100 cabras; 10 bodes; 20 marrans de cabras; 19 cabritos; 10
cabritas; 8 ovelhas; 5 marrans de ovelhas; 6 carneiros; 6 borregos. (Arquivo Judiciário.
Curaçá, Bahia. Inventário de Jovino Ribeiro, nº 67/67ª. 1967. fl. 15).
Foi um grande criador, comprador e vendedor de gado, que conseguiu angariar uma
fortuna considerável para os padrões da região. Isso tudo, graças as estratégias que utilizava
nos negócios, como a de comprar bezerros ainda no ventre da vaca e a de comprar reses (gado
jovem), deixando-os com o vendedor. Pesava as reses, anotava os pesos e deixava-os sob os
cuidados dos vendedores, depois de algum tempo, voltava para retirar os animais já crescidos,
pesava novamente, pagava a diferença e levava o gado comprado para revende-lo por preços
bem superiores aos seus fregueses.(FREIRE, Antonio Alberto Ribeiro. Entrevista concedida a
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Luiz Alberto Ribeiro Freire. Barro Vermelho, 24 jun. 2017.)2 Tais práticas lhes garantiram
lucros vultosos, uma alargada rede de relacionamentos, lhe desonerava da concentração do
criatório na Fazenda Morro Branco e potencializava sua capacidade de atender a clientela
como a 7ª Região Militar do Exército sediada em Recife. Provavelmente esse fornecimento
fora conquistado por suas relações políticas com o grupo do Coronel do exército Juracy
Magalhães (pai), do Partido do presidente Getúlio Vargas.
Emprestava dinheiro a juros possuindo uma grande carteira de clientes, que em
determinada altura superava a carteira da agência do Banco do Brasil de Juazeiro, da Bahia.
As quatro casas de adobe mencionadas no inventário são: a sede da fazenda, uma casa
nos fundos da privada da sede, que servia de garagem e para os jovens se instalarem; de uma
casa do vaqueiro que cuidava do gado vacum localizada mais distante da sede e próxima ao
tanque reservado ao gado e uma casa do vaqueiro que cuidava dos caprinos, localizada no
caminho da capela e próxima do tanque em que os caprinos bebiam.
A feitura dos tanques, e a gestão deles era extremamente importante para a vida de
humanos e animais na fazenda, pois o regime de seca era constante, embora nesses anos a
chuva ocorresse com regularidade, 10 tanques incluindo os dos arredores se destinavam ao
abastecimento de água da fazenda, servindo cada um a um tipo de uso diferente e
constituindo, alguns deles em reservas para os períodos de maior escassez.
Gilmar Ribeiro, sobrinho de Juvino, filho de seu irmão João, morou na Fazenda de
1960 a 1967, convivendo com o tio dos 5 aos 12 anos, disse que havia tanque, como o açude,
destinado ao consumo humano, sua água abastecia os potes da fazenda e das fazendas
próximas, outro para aguar as plantas, um caldeirão (poço profundo, natural, formado nas
pedras) para lavar as roupas onde eram postas para quarar em cima das pedras. (RIBEIRO,
Gilmar Oliveira. Entrevista concedida a Luiz Alberto ribeiro Freire. Fazenda Morro Branco,
23 jun. 2017.)
Alguns tanques eram cercados para evitar que os animais tivessem acesso livre, a
exemplo do tanque destinado a dar de beber ao gado vacum, esse gado sempre entra na água
para beber, contaminando-a, por isso era necessário um tanque somente destinado a eles, que
2
Antonio Alberto Ribeiro Freire, bisneto de Juvino Ribeiro, colheu essas informações com vendedores de gado,
que vendiam a Juvino, que hoje estão com idades avançadas, a exemplo de José Silvano da Silva (Zezinho – 71
anos), Francisco Antônio de Andrade (Dudu Miguel – 79 anos); Maria Ferreira de Andrade (mais de 80 anos de
idade) Todos da Fazenda Parente, Curaçá, Bahia.
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fica próximo a casa do vaqueiro encarregado desse gado, enquanto o tanque, próximo a
capela, também cercado, destinava-se aos caprinos, que bebiam água na beira, sem entrarem.
O vaqueiro responsável por cada espécie de animal controlava o acesso deles aos tanques.
Esse conhecimento deveria ser tradicional, que Juvino Ribeiro se valeu para sistematizar o
uso da água na sua propriedade. (RIBEIRO, Gilmar Oliveira. Entrevista concedida a Luiz
Alberto ribeiro Freire. Fazenda Morro Branco, 23 jun. 2017.)

Figura 10: Açude – maior tanque da Fazenda Morro Branco. Fotografia: Luiz Freire, 2017.

Todos que conviveram com Juvino falam de seu zelo excessivo pela limpeza, o
terreiro da fazenda (a malhada) era tão limpa, que se alguém avistasse um “bolo” mais escuro,
seria uma cobra, como disse Maria Caqueiro ( SILVA, Maria Antônia da Silva. Entrevista
concedida a Luiz Alberto Ribeiro Freire. Barro Vermelho, 23 jun. 2017.). Constantemente
esse terreiro era limpo de vegetação, pedra ou qualquer outro elemento. Para evitar que os
estrumes dos animais sujassem o terreiro, foi construído um abrigo coberto de telhas nos
fundos da privada que servia para amarrar os burros e cavalos de quem vinha a fazenda,
evitando que eles transitassem livremente pela malhada.
A obsessão por limpeza ia mais além, a água do açude abastecia a vizinhança, mas
essa teria que retirá-la com uma vasilha da fazenda, destinada para isso, sua dentadura era
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lavada com uma lata de flandres de querosene (cerca de 5 litros). Esse comportamento podia
ser uma mania, ou um dado cultural dos “cristãos novos” preservado? Sua família materna era
“Nunes”, sobrenome tradicional dos cristãos novos vindos de Portugal para o Brasil, outro
indício que reforça essa possibilidade é o seu tino comercial, próprio da cultura judaica.
Contudo, é impossível aprofundarmos essa investigação por falta de dados e de descendentes
capazes de responder a essa questão.
A casa sede da Fazenda Morro Branco imita na fachada e na relação com o exterior, as
casas urbanas das cidades, tendência que verificamos em algumas casas do povoado de Barro
Vermelho e na sede do munícipio, Curaçá, ou em outras cidades maiores, que lhes são
próximas como Uauá. É uma fachada ornada com pilastras nos extremos, que sustentam uma
cimalha. A porta de entrada e as quatro janelas, assim distribuídas, uma do lado esquerdo da
porta e três, do lado direito da porta. Essas aberturas são ornadas por faixas retas que
compõem retângulos na parte superior e terminam com molduras feitas na argamassa de barro
e cal.
Os ornatos podem refletir a maneira “art deco” de animar as fachadas, que foi muito
adotada nas cidades do nordeste brasileiro. No passado a fachada era pintada de uma
tonalidade roséa e os ornatos em branco e as demais paredes externas e internas, eram caiadas
de branco, com um rodapé vinho em todas as paredes internas.

Figura 11: Fachada da sede da Fazenda Morro Branco antes da recuperação. Fotografia: Luiz Freire, 1996.
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Figura 12: Casa sede da Fazenda Morro Branco depois da recuperação realizada em 2005. Fotografia: Luiz
Freire, 2017.

Figura 13: Detalhe da cimalha da sede da Fazenda Morro Branco. Fotografia: Luiz Freire, 2017.

A fachada se eleva do chão por uma calçada alta, com uma escada que conduz
diretamente à porta de entrada. Mede 10m e 91 cm de frente, 3 m e 23 cm de altura. O
comprimento do lado esquerdo da casa mede 24 m e 78 cm de fundos, e, do lado direito, 31 m
e 92 cm de fundos. Essa diferença de proporção dos fundos, deve-se a um prolongamento de
cômodos que existe à direita da casa. A casa ainda se completa com dois blocos de cômodos
colocados fora do corpo, nos fundos e ao centro.
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O corpo principal da casa é dotado de uma sala de entrada, ladeada por outra sala
contígua, à direita, que servia como sala de espera e quarto, e, pelo quarto de Juvino Ribeiro,
à esquerda. Na mesma direção da sala de entrada, no centro desse corpo central, fica a sala de
jantar, onde todas as refeições do proprietário eram realizadas. Nesse ambiente o telhado de
duas águas atinge sua maior altura, 5 metros. Nas laterais dessa sala de jantar ficam dois
quartos de dimensões parecidas e à esquerda, a porta de entrada do quarto do proprietário.
No corpo principal da casa Juvino Ribeiro recebia os trabalhadores fixos e eventuais
da fazenda, comerciantes de gado, boiadeiros, políticos, eleitores e demais pessoas que iam
tratar de assuntos de diversas naturezas. O rito de recepção dessas pessoas distinguia-se da
prática comum, pela formalidade. O visitante era recebido por Maria “Caqueiro”, que os
acomodava nas cadeiras dobráveis com assento de sola lavrada, na sala de entrada e, ou na
sala contígua, até que Juvino chamava para atender cada um. A pessoa era conduzida pela
empregada até o quarto, que acumulava funções de escritório e quarto. Aí os assuntos eram
tratados e resolvidos, a escrituração dos tratos era feita e o numerário era movimentado e
guardado no cofre.
Maria Caqueiro (Maria Antônia da Silva) foi levada por Juvino da Fazenda Parente
com 14 anos de idade para o Morro Branco, em 1958, permanecendo ao seu serviço até a sua
morte em 1967, a qual assistiu.
Inicialmente dedicou-se aos serviços domésticos de limpeza, depois tornou-se uma
espécie de governanta e secretária, gozando de sua inteira confiança, e de regalias como a de
dormir, em um dos quartos do corpo principal da casa e de ter o seu salário livre dos gastos
com roupa, perfume, baton, etc. Foi sempre considerada uma pessoa da família, a quem todos
prezavam, passando a ser uma Ribeiro quando se casou com o viúvo Olympio Nunes Ribeiro,
primo carnal de Juvino. Atualmente mora em Barro Vermelho e conta com 73 anos de idade.
O mobiliário da casa era de muita simplicidade, uma cama patente, pouco usada para
dormir, já que dava preferência a rede para esse fim e para o descanso. Havia mesas onde
mantinha os documentos e anotações em cima com pedras para evitar que o vento os
espalhassem e o cofre de ferro onde documentos e dinheiro eram guardados e movimentados.
Juvino recebia a todos vestido com terno de linho branco, roupa que só tirava para
dormir. Tinha como princípio não deixar que nenhum visitante saísse da casa sem almoçar, e
fazia questão de alimentar quem tivesse fome. O número de comensais beirava a trinta por
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dia, o que demandava o abatimento diário de uma criação, o que exigia uma intensa atividade
do serviço doméstico, seja no preparo do alimento, seja no serviço de mesa e na higiene e
arrumação da casa, atividades que eram exercidas pelas mulheres na cozinha, despensas e
demais cômodos da casa. À mesa Juvino não dispensava a presença de uma empregada para
espantar as moscas durante as refeições. O ritual de recepção concluía-se na condução que
Juvino Ribeiro fazia do visitante até o abrigo em que o animal estava amarrado. (SILVA,
Maria Antônia. Entrevista concedida a Luiz Alberto Ribeiro Freire. Barro Vermelho, 23 jun.
2017.)
Maria “Caqueiro” que chefiava duas empregadas, uma cozinheira e uma arrumadeira
diz que nos onze anos que serviu a Juvino trabalharam na casa as seguintes empregadas:
Dulce (cozinheira) e Carmosa (ajudava na limpezq e arrumação), Zefa Caiana (cozinheira),
Elza (limpeza e arrumação), Brasília (limpezq e arrumação), Lourdes (limpeza e arrumação),
Benta (arrumadeira, carregavam água), Esterlita e sua filha (varredeira de terreiro). (SILVA,
Maria Antônia. Entrevista concedida a Luiz Alberto Ribeiro Freire. Barro Vermelho, 23 jun.
2017.).
Em um ambiente em que a fome era presente, devido as secas e ao índice de pobreza
esse procedimento relativo a alimentação causava impressão positiva de generosidade e de
caridade cristã que afirmavam o seu poder econômico, político e a elevada posição social. A
realidade da Fazenda Morro Branco era bastante distinta, era uma espécie de Canãa em que a
fartura, a limpeza, a organização, o trabalho (remunerado) e o tratamento cordial tornavam a
experiência de sua visita única e desejável.
Anexo ao corpo central desenvolvia-se uma sucessão de cômodos ligados ao preparo
dos alimentos, ao armazenamento dos víveres, a alimentação e descanso das empregadas
domésticas. Desse modo a casa se prolongava por dois corredores intercalados por duas
sequências de cômodos, um dos corredores constituía-se no quintal.
A sequência imediatamente próxima a porta da sala de jantar é constituída de um
quarto destinado a guarda em potes de barro, da água de beber, em seguida a cozinha.
Defronte do quarto dos potes, uma área coberta em que ficavam mesas para uso dos
comensais excedentes, que não conseguiram lugar para sentarem à mesa com Juvino.
Segundo Gilmar Ribeiro não havia distinção de classe para sentar-se a mesa e fazer as
refeições com o proprietário.
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Figura 14: Sala de jantar da sede da Fazenda Morro Branco. Fotografia Luiz Freire, 2017.

Figura 15: Sede da Fazenda Morro Branco - área de transição da sala de jantar para o alpendre, a cozinha e o
quintal. Fotografia: Luiz Freire, 2017.
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A cozinha é dotada de um grande fogão à lenha com forno, peça rara nos fogões da
região. Um móvel para suportar potes de barro, banco com círculos vazados nos quais os
potes se sustentam afastados do chão para que a água não fosse contaminada, contém três
potes com água para o cozimento. Imediatamente após a cozinha um cômodo serve de apoio
com uma bancada de alvenaria, em que se apoiava pratos de louça, terrinas, panelas, etc e
uma mesa que também servia de apoio. O acesso é feito por uma porta no final do fogão.

Figura 16: Sede da Fazenda Morro Branco - Cozinha com o fogão a lenha. Fotografia: Luiz Freire, 2017.
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Figura 17: Banheiro da sede da Fazenda Morro Branco. Fotografia: Luiz Freire, 2017.

O cômodo seguinte servia de despensa, em que os víveres eram guardados em malas
de couro e as carnes secas eram penduradas em varais. Em seguida, há o banheiro, constante
de um arco no fundo do cômodo e um reservatório em cima do arco, que permite o
armazenamento da água, que é liberada por uma torneira (tarraxa). Para conter esse
reservatório foi preciso aumentar o pé direito desse cômodo, que é recoberto por um telhado
de duas águas. O quintal acompanha esses cômodos e se fecha com uma porta de fundos, que
dá acesso aos cômodos que ficam fora do corpo da casa.
A cozinha contém quatro acessos, dois para o alpendre que servia para o almoço dos
empregados e trabalhadores da fazenda, uma porta para a despensa e outra que dá acesso a um
pátio interno e um corredor em que estão localizados dois cômodos, sendo o primeiro
destinado ao armazenamento para o consumo do ano inteiro de requeijão e da manteiga
líquida, guardada em garrafas e por isso denominada até hoje como “manteiga de garrafa”.
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Figura 18: Planta baixa, corte e fachada da Sede da Fazenda Morro Branco. Cadastro araquidônico efetuado por
Denilson Borges Arquitetos Associados, Salvador, Bahia, 2017.

Figura 19: Desenho da fachada da Sede da Fazenda Morro Branco. Cadastro arquitetônico efetuado por Denilson
Borges Arquitetos Associados, Salvador, Bahia, 2017.
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O segundo cômodo desse corredor, era utilizado para o descanso, sobretudo
noturno das empregadas domésticas. O espaço é estreito e comprido, com apenas uma
janela para o exterior, em nada parecido com os amplos quartos do corpo principal da
casa. Há nele tornos (armadores) para armar as redes em que dormiam as empregadas,
e aí tomavam uma cachacinha e tinham seus encontros amorosos noturnos com os
trabalhadores da fazenda, possibilitados pela janela que dá para o exterior.

Figura 20: Sede da Fazenda Morro Branco - Quarto de dormir das empregadas domésticas. Fotografia; Luiz
Freire, 2017.

O corredor se fecha e por uma porta dá acesso aos fundos da casa, onde na mesma
sequência desses cômodos, há dois outros, o primeiro com uma porta que se abre para a
lateral direita da casa, além da porta de entrada, destinado a lavagem dos pratos e o segundo
com uma janela e uma abertura formada por tijolos inclinados em uma sequência de
triângulos, peça muito comum na arquitetura vernacular brasileira. Esse cômodo servia para o
fabrico do requeijão e da coalhada.
Um pouco afastado desse bloco e ao centro do espaço exterior nos fundos da casa há
dois cômodos contíguos. Um deles constituía-se em uma privada (sanitário), depois os dois
serviam para a guarda de penicos e escarradeiras. Juvino fumava bastante cigarros e cuspia,
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constantemente, as escarradeiras eram constantemente trocadas, a cada troca, a escarradeira
suja era lavada e posta no cômodo como reserva para ser reutilizada. Havia várias
escarradeiras e penicos.

Figura 21: Fundos da sede da Fazenda Morro Branco. Fotografia: Luiz Freire, 2017.

Mais tarde foi construída outra privada mais afastada, mas na mesma linha da anterior.
Entretanto essa privada era de uso exclusivo dos visitantes, sobretudo os que vinham das
cidades maiores como Juazeiro. Os empregados da casa e da fazenda faziam suas
necessidades no mato, inclusive o próprio Juvino que utilizava de uma moita próxima a lateral
direita da casa para defecar.
Nesse espaço externo e afastado desses blocos isolados de construção articulados à
casa, havia uma casa que servia de garagem e onde os filhos jovens ficavam e podiam
exprimir mais livremente a espontaneidade, a galhofa e as brincadeiras próprias da idade.
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Figura 22: Privada da Fazenda Morro Branco. Fotografia: Luiz Freire, 2017.

A casa do vaqueiro que cuidava do gado vacum fica mais distante e por trás da sede. É
de dimensões aquém do necessário para a quantidade de prole que se tinha à época e tem um
alpendre que servia para esquartejas a criação morta para o consumo diário e para colocar a
carne de gado, de ovinos e caprinos para secar. Essa casa fica próxima ao tanque cercado,
destinado a dar de beber ao gado vacum.

Figura 23: Casa do vaqueiro do gado vacum, atual casa de Gilmar Ribeiro. Fotografia: Luiz Freire, 2107.
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A segunda casa de vaqueiro, não mais existente, ficava mais afastada e abrigava a
família do vaqueiro que cuidava dos caprinos, por isso localizava-se próximo ao tanque
cercado, que servia a dar de beber aos bodes e cabras.
A capela, peça incomum nas fazendas dos sertões, foi construída em 1937, ano do
falecimento de sua filha Alice, ou pouco depois. Em vida sua filha Alice, então única filha,
tinha manifestado o desejo de ser enterrada embaixo de uma árvore que existia próximo ao
local da capela, talvez fosse um umbuzeiro, árvore da caatinga que dá o umbu, fruto com que
se faz doce e umbuzada. A vontade da falecida foi feita, mas seu pai quis manifestar o afeto e
a dor de tão grande perda, então construiu uma capela para colocar os seus restos mortais e
fez inscrever no tímpano da porta de entrada “Alice Ribeiro N:1:6:1917 F:29:8:1937”, o pai
ainda colocou no interior da capela, o lugar em que os restos foram depositados, foi colocado
uma lápide de mármore com os seguintes dizeres: “Aqui descança em paz ALICE RIBEIRO
falecida a 29 de agosto de 1937 Saudades eternas de seu pai e filhas”. Omitiu, talvez ainda
ressentido, nas saudades eternas, sua ex-mulher Rosália, de quem já tinha se desquitado desde
1936.
O chão da capela ainda serviu para depositar os restos do seu primeiro filho homem,
tido com Cecília, chamado Jailson e que falecera em Recife, capital de Pernambuco. Na sua
lápide a inscrição: “Aqui descança em paz JAICOU RIBEIRO Nascido a 20 de abril de 1938
Falecido a 22 de março de 1940 SAUDADES ETERNAS DE SEUS PAIS”.
Os restos mortais dos demais parentes, inclusive sua mãe, foram enterrados no
cemitério que fica contíguo e no lado esquerdo da capela. Esses enterramentos eram marcados
por cruzes de madeira nas quais se inscreviam o nome dos falecidos com suas datas de
nascimento e morte. Essas cruzes foram se desgastando com o tempo e se apagando a
memória dos falecidos, só identificados hoje pelos parentes mais velhos e o sobrinho Gilmar
que mora na fazenda.
Ao falecer Juvino Ribeiro foi também enterrado no cemitério e só no ano de 2005, por
iniciativa de seus bisnetos Antônio e Luiz Freire, seus poucos restos mortais foram
trasladados para o interior da capela com uma lápide de granito vermelho com a inscrição:
“Descansa em paz JUVINO RIBEIRO *12.05.1892 + 06.08.1967 Filho de Felismino José
Ribeiro e Antonia Nunes Ribeiro FUNDADOR DESTA FAZENDA MORRO BRANCO
Saudades eternas de esposas, filhos, netos, bisnetos e familiares”.
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Figura 24: Fachada da Capela da Fazenda Morro Branco em 1996. Fotografia: Luiz Freire.

Figura 25: Capela e cemitério da Fazenda Morro Branco depois da alteração no frontão ocorrida em 2005.
Fotografia: Luiz Freire.
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Figura 26: Tímpano da porta de entrada da capela da Fazenda Morro Branco. Fotografia: Luiz Freire, 2017.

Ivete Ribeiro dos Santos, cujo pai era primo de Juvino Ribeiro, tem feito pesquisas
sobre a família Ribeiro, compôs a árvore genealógica e registrou outras informações inclusive
a de que era prática da família erguer capelas com o propósito de nelas enterrarem os
familiares mais próximos. Até o momento Ivete identificou cinco capelas construídas pelos
Ribeiros, isso explica a razão de ter Juvino construído duas capelas, uma em Barro Vermelho,
onde enterrou seu pai, dois filhos dos primos carnais Pedro e Olimpio Nunes Ribeiro e a do
Morro Branco. O telhado da capela da fazenda desabou levando abaixo a parte superior do
seu frontão, que não pôde ser reconstituído nas obras de recuperação. (SANTOS, Ivete
Ribeiro. Entrevista concedida a Luiz Alberto Ribeiro Freire. Juazeiro, Bahia. 22 jun. 3017.).
Todas as edificações da Fazenda Morro Branco seguiram a tradição construtiva do uso
do adobe unido por argamassa de barro e cal e coberturas em telhados de telha colonial (van
ou de capa e canal) com uma, ou duas águas. O alicerce foi feito com pedras do local.
Materiais e técnicas identificados por Natália Diniz no seu estudo sobre os sertões do rio
Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Bahia. (DINIZ, 2015, p. 151-159).
O madeirame do telhado era formado pelas madeiras da caatinga: as linhas de baraúna, os
caibros de angico, e as ripas eram feitas de facheiro. Os adobes são retangulares e medem
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aproximadamente 31 cm de comprimento, 22 cm de largura e 9 cm de altura. Todos os adobes
utilizados na fazenda são cozidos, o que indica o cuidado com a durabilidade e qualidade da
construção.
As telhas são de dimensões maiores que as atuais, medem aproximadamente 44 cm de
comprimento, 15 cm de largura e sua altura central é de 6 cm. Algumas telhas da casa sede
possuem a marca JR, iniciais de Juvino Ribeiro, provavelmente colocada com o próprio ferro
de ferrar o gado. Os revestimentos dos pisos das casas são em ladrilhos de barro cozido,
típicos da região.
As portas e janelas são de vergas retas, feitas de umburana e as guarnições de angico,
são formadas pela junção de tábuas estreitas fixadas por duas barras de madeira no lado
interno e pintadas de tinta a óleo na cor azul claro.
Todos os revestimentos da casa sede e demais casas e capela são feitos de ladrilhos de
barro cozido com dimensões que se aproximam as de 17x16 cm. As calçadas altas são
também revestidas de ladrilhos de barro cozido, as imediatamente relacionadas com o chão
são em pedra, lajes de formato irregular, da região, também presente no piso do quintal. A
casa sede é toda contornada por esse calçamento de pedra. Todas as paredes externas e
internas eram caiadas de branco, a caiação além de atender as necessidades estéticas cumpria
a função de higienizar o ambiente, matando os germes transportados pelas moscas.
Depois do desabamento do telhado da capela, dois dos bisnetos de Juvino, Antônio e
Luiz Freire se uniram para recuperar a capela e a sede da fazenda. Nesse trabalho foi mantida
na medida do possível as características, não sendo viável a substituição das madeiras
estragadas no telhado por similares, dado a grande devastação do bioma da caatinga, a
proteção oficial que hoje ela é alvo e pela própria consciência ecológica de não devastar a
reserva de mata ainda existente na fazenda. Optou-se por usar a madeira massaranduba para o
telhado da capela e da casa sede, as telhas da capela foram substituídas por novas, já que as
antigas tinham quebrado com o desabamento, entretanto as novas são mais leves e a ventania
de vez em quando desalinha.
Na sede pode-se aproveitar grande parte das telhas antigas, as novas que foram
inseridas, ficaram por baixo das velhas. Na sede ainda foram mantidas as linhas antigas do
telhado. Alguns ladrilhos de barro cozido foram substituídos, sobretudo na capela. As portas e
janelas originais da sede foram mantidas.
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Desde 1996 que vive na fazenda o sobrinho que Juvino ajudou a criar, Gilmar de
Oliveira Ribeiro (filho de João Nunes Ribeiro e Maria de Lourdes de Oliveira) com sua
mulher Rosilda Ribeiro e seus filhos, habita a casa que era do vaqueiro do gado vacum doada
por Jaidete, filha de Juvino, e cuida, dentro de suas possibilidades, da fazenda, garantindo que
ela não seja invadida e mantendo as cercas integras. É também responsável por manter a
memória de seu tio e da fazenda, modelo de organização que foi no passado e que tem nesse
texto o primeiro registro de uma memória que sobreviveu na oralidade e que estava prestes a
desaparecer.
Todos os dias o sol nasce forte e brilhante na fazenda e se põe tingindo o céu de vários
tons de vermelho, laranjas e amarelos. O silêncio do lugar só é quebrado pelos badalos dos
chocalhos e os gritos dos quem- quem (quero-quero) em revoada. Desse passado, somente as
edificações sobreviveram as pessoas e permanecem imóveis a testemunhá-lo.
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