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RESUMO
O romance As estradas da esperança, publicado pela Editora Clube do Livro (SP), em 1982,
escrito por Antônio Leal de Santa Inez, é o objeto e a principal fonte deste artigo por
representar aspectos memorialísticos e do cotidiano da linha ferroviária que ficou conhecida
como Estrada de Ferro de Nazaré (EFN). Chamada inicialmente de Tram Road de Nazareth
(TRN), a ferrovia partiu de Nazaré (Bahia) em 1871, chegando a Jequié em 1927. Com
extensão de 290 km, fazia o transporte de passageiros e dos principais produtos agrícolas da
região, como café, fumo e cacau. Entre os anos de 1871 (início da construção) e 1971 (quando
foi desativada), a estrada permitia a integração das microrregiões do Vale do Jequiriçá /
Recôncavo Sul / Jequié e Salvador, conectando ferrovia e navegação, contribuindo assim com
intercâmbios culturais, sociais e econômicos.
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INTRODUÇÃO

Em As estradas da esperança, obra publicada pela Editora Clube do Livro (SP), em
1982, os editores destacam que Antônio Leal de Santa Inez estava entre os escritores
brasileiros que concorreram aos últimos concursos literários para a concessão do Prêmio
Nacional Clube do Livro. Informam que ele foi classificado no 6.º Concurso com a láurea de
Menção Honrosa pela obra A Ilha Esquecida.2 De acordo com essa editora, o autor era nome
―de boa expressividade‖ no mundo das letras. A riqueza temática e a originalidade no estilo
— poético, lírico e fotográfico — lhe dava o merecido destaque na moderna literatura
nacional.
Santa Inez nasceu em Laje, baixo sudoeste da Bahia, em 1927 e recebeu uma educação
tradicional. Em Salvador, estudou no Colégio da Bahia e depois, em Jaguaquara (Bahia), no
Colégio Taylor Egídio. Migrou para o Rio de Janeiro em 1952 e formou-se em Direito pela
Universidade do Distrito Federal, em 1960. Dedicou-se à Publicidade e, em particular, à

Pesquisa Mercadológica. Em 1962, assumiu o cargo de gerente no escritório de Pesquisa
Mercadológica, em São Paulo e, em 1972, fundou sua própria empresa, o Instituto Paulista de
Pesquisas de Mercado. Possuía cursos de especialização em Estatística e era conferencista
nesta área. Publicou os romances Serra do Meio (1980), seu primeiro livro, pela Edições
Melhoramentos e As estradas da esperança (1982). Escreveu também Contos de amor e
ternura e A família é um arquipélago ou os Santa Inez da Bahia. Estes, encadernados,
datilografados e guardados com muito zelo pela filha Vânia Maria, não foram publicados.
Santa Inez morreu em São Paulo, em 1995.3
O romance As estradas da esperança é o objeto e a principal fonte deste artigo por
representar aspectos memorialísticos e do cotidiano da linha ferroviária que ficou conhecida
como Estrada de Ferro de Nazaré (EFN). Chamada inicialmente de Tram Road de Nazareth
(TRN), a ferrovia partiu de Nazaré em 1871, chegando a Jequié em 1927. Com extensão de
290 km, fazia o transporte de passageiros e dos principais produtos agrícolas da região, como
café, fumo e cacau. Entre os anos de 1871 (início da construção) e 1971 (quando foi
desativada), a estrada permitia a integração das microrregiões do Vale do Jequiriçá /
Recôncavo Sul / Jequié e Salvador, conectando ferrovia e navegação, contribuindo assim com
intercâmbios culturais, sociais e econômicos.4
A fonte literária aqui empregada não permite explorar o período de construção e
ampliação da ferrovia (1871 a 1927, quando alcança a cidade de Jequié). A maioria dos
diálogos que envolvem as personagens criadas por Santa Inez acontecem no interior do trem e
referem-se, principalmente, aos anos de 1960, quando começa a desativação da ferrovia na
região do Vale do Jequiriçá, e 1971, ano da desativação do último trecho, que ligava Santo
Antônio de Jesus e Nazaré.
A obra As estradas da esperança permitiu articular uma discussão envolvendo
literatura, história, memória, ferrovia e cotidiano. Neste estudo, a palavra literatura está sendo
utilizada para especificar a fonte literária — o romance — como possibilidade de
interpretação e compreensão de processos históricos. Já os conceitos de história e memória,
apesar das aparentes semelhanças, diferem-se. No entanto, ambos têm o passado como
substrato comum.5
No que se refere ao tema da ferrovia, esta relação é esclarecida no decorrer da análise
da obra. Antônio Leal de Santa Inez apresenta como cenário um conjunto de cidades do
interior da Bahia e as pequenas estações ferroviárias dos povoados rurais, que eram servidas

pelo trem de Nazaré. O cotidiano por sua vez é representado pelas características das
personagens: suas ações, envolvimentos em brigas e/ou relações amorosas, profissões
(marinheiro, carpinteiro, sanfoneiro, fiscal do trem, trabalhador rural) e modos de viver
(pedindo esmola, bebendo cachaça, tocando, cantando, cultivando mandioca).
Em A invenção do cotidiano, Michel de Certeau analisou as práticas cotidianas das
pessoas comuns, como fazer compras, caminhar pela vizinhança, arrumar a mobília ou ver
televisão. A rua, o bairro, a cidade e a casa, por exemplo, são espaços que ganham sentido
pela presença e o fazer do ser humano. Esse autor define o cotidiano como ―aquilo‖ que nos é
dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois
existe uma opressão do presente.6 O uso frequente do trem para diversão ou trabalho; como
meio de deslocamento até uma cidade maior com a finalidade de estudar num colégio
importante ou consultar-se com um médico da capital; o hábito de parar nas estações para
fazer um lanche; comprar um cafezinho ou um mingau; almoçar; embarcar ou desembarcar
produtos e passageiros; visitar familiares ou encontrar-se com a namorada; vender doces ou
frutas no interior desse meio de transporte; conversar com amigos ou desconhecidos; viajar
durante a noite ou o dia e irritar-se com o atraso, a poeira ou um acidente na estrada, são
atividades perceptíveis na obra As estradas da esperança.
Nesse sentido, o cotidiano é a percepção do ―comum‖, daquilo que se tornou habitual
e que muitas vezes não é descrito numa abordagem macro - histórica. No romance As
estradas da esperança vê-se a presença de personagens simples, homens e mulheres que
criavam porcos, galinhas, torravam farinha, faziam beiju de forma artesanal e sobreviviam nas
proximidades da EFN. Neste estudo é feito um recorte regional, que se propõe a uma redução
de escala de análise ao partir da fonte literária e de um olhar para a vida nas estações, na linha
e no interior do trem de Nazaré. As experiências individuais, locais e regionais estão
relacionadas a assuntos mais amplos, como a implantação e desativação de linhas férreas no
cenário nacional.7
Nota-se na obra uma relação estreita entre as personagens e o narrador, o que leva a
concluir que nasceram de sua memória, tendo como referência pessoas vivas, companheiras
de viagens no trem.8 Assim como no discurso literário de Santa Inez, em outros romances de
cunho memorialístico, os autores se revelam, criam, imaginam, contam histórias, expressam e
se realizam por intermédio de suas personagens.9

Tanto na literatura como na historiografia, o tema ferrovia é bastante representado.
Muitas estradas de ferro foram construídas e desativadas no Brasil. Algumas caíram no
esquecimento e outras foram pesquisadas e ficaram registradas em forma de livro.10 A EFN
foi privilegiada com um registro deixado por Santa Inez — a obra As estradas da esperança.
Na obra Mad Maria (1980), Márcio Souza conta a história da construção da ferrovia
Madeira-Mamoré com riqueza de detalhes, informando os conflitos étnicos entre as
personagens que representam os trabalhadores (americanos, indianos, chineses, africanos,
alemães, espanhóis, portugueses, indígenas); os desafios enfrentados para sobreviver na selva
com as epidemias, principalmente de malária; as dificuldades encontradas pelos estrangeiros
para retornar ao país de origem, em função da baixa remuneração que recebiam; o trabalho
dos operários, enfermeiros, médicos, engenheiros e a fiscalização dos guardas para evitar as
fugas; o calor; a chuva rápida; a lama; a ameaça dos escorpiões; a febre; a diarreia; a vida; a
morte; enfim, o cotidiano das pessoas que se aventuraram pela Amazônia na esperança de
trabalho e de uma vida digna.11
Se, por um lado, Souza apresenta um discurso amargo, vingador, trágico, denunciador
de políticos corruptos e de desilusão com as ferrovias, criticando a construção da Madeira Mamoré, no início do século XX, por outro, em As estradas da esperança, Santa Inez, talvez,
influenciado pelas discussões referentes ao sucateamento das linhas férreas, no Brasil,
especificamente, nos anos de 1960 e à crise internacional do petróleo entre os anos de 1970 e
1980, se posiciona contra as rodovias, revela sua admiração e apego ao antigo sistema de
transporte, considerando um crime ―a morte do trem‖. Ambas as obras foram publicadas em
datas próximas (1980 e 1982). Elas retratam períodos diferentes, mas tem em comum o tema
do cotidiano: uma narra a vida dos trabalhadores durante a construção, a outra, a vida dos
passageiros do trem de Nazaré durante a desativação. Porém, o objetivo aqui não é fazer uma
comparação das duas obras, mas ressaltar a temática das ferrovias no âmbito da literatura
brasileira.
No romance, O pecado viaja de trem, publicado em 1960, Nelson Gallo informa que
ao longo das estações ferroviárias baianas havia carregadores, desocupados, vendedores de
frutas, bolos, mingau, rolete de cana, beiju e pamonhas, assim como parentes ou conhecidos
dos viajantes, que diziam uma última palavra e davam um último abraço ou aperto de mão nos
que partiam. ―A locomotiva arfava. A sineta vibrou. O apito estridente do chefe da estação
dominou todos os outros ruídos‖.12

Neste estudo, além da análise da obra As estradas da esperança, houve a necessidade
de consultar trabalhos acadêmicos que, de modo integral ou parcial, representam aspectos
históricos da EFN e ajudaram a problematizar algumas questões, como a existência e
desativação da ferrovia. Dessa forma, Ferrovia e Rede Urbana na Bahia, de Francisco
Antônio Zorzo; As Estradas de Ferro no Recôncavo, de Lindinalva Simões; As Estradas de
Ferro de Nazaré no contexto da política nacional de viação férrea, de Cássia Maria Muniz
Carletto e Mudança na paisagem física e social associados à ferrovia: Estrada de Ferro de
Nazaré no Vale do Jequiriçá, de Elenildo Café de Jesus foram alguns dos estudos
consultados.13
A obra As estradas da esperança, além do cotidiano, tem como matéria a região e a
desativação da EFN, pois Santa Inez usou o nome real das cidades e dos povoados que eram
conectados por essa ferrovia, lamentou o fim da estrada e criou personagens baseadas em suas
viagens no trem.
Este artigo foi composto por fragmentos da minha dissertação de mestrado, defendida
na Universidade do Estado da Bahia, Campus V, em 2011, que foi dividida em três capítulos.
O primeiro apresenta o enredo do romance, problematizando ficção, memória e cotidiano a
partir da trajetória das personagens Franz, Laura e Lourenço. Destaca as representações da
EFN com base na fonte literária e em alguns memorialistas, que reproduzem um discurso da
ferrovia como fator de modernidade e progresso.
O segundo capítulo ocupa-se da representação da região percorrida pelo trem de
Nazaré, destacando as cidades servidas pela ferrovia, bem como suas características
geográficas, culturais, sociais e econômicas. Neste capítulo o cotidiano da ferrovia e dos
passageiros do trem de Nazaré é representado pelas personagens criadas por Santa Inez com o
auxílio de fotografias. A parada do trem na estação promovia a feira e ―a festa‖, o comércio,
os encontros, o namoro, a despedida, a política, a descrição dos alimentos consumidos e
produtos agrícolas comercializados. Portanto, a região e o cotidiano aparecem entrelaçados
com as cidades e a ferrovia. Os diálogos das personagens no interior do trem e nos arredores
das estações fornecem subsídios para abordar essas questões.
O terceiro e último capítulo aborda a desativação da EFN — o ―choro‖ do narrador
com o fim da estrada, o surgimento das rodovias e as ―doenças‖ que causaram ―a morte do
trem‖. As dificuldades relacionadas aos transportes no Vale do Jequiriçá são delineadas

quando Santa Inez apresenta os diálogos em que o caminhão e o jipe substituem o trem nos
trechos desativados.
O trem foi ―aposentado‖, mas, entre os anos 1960 e 1971, havia poucos automóveis na
região para transportar passageiros e produtos agrícolas. Pela forma como a ferrovia foi
desativada, o Vale do Jequiriçá perdeu o seu principal meio de transporte e, por algum tempo,
ficou apenas com os trilhos e estradas de rodagens precárias. A narrativa de Santa Inez indica
que muitos moradores migraram para Jequié, Santo Antônio de Jesus, Valença, Salvador, Rio
de Janeiro e São Paulo.14 Definitivamente, a desativação da ferrovia alterou os meios de
transportes no Brasil, e o cotidiano de numerosos homens e mulheres na Bahia.

FICÇÃO, MEMÓRIA, FERROVIA E COTIDIANO NA OBRA AS ESTRADAS DA
ESPERANÇA

Em nota explicativa, prefaciando o livro de seu pai, Vânia Maria Moura de Santa Inez,
relata que o romance As estradas da esperança conta uma das histórias mais bonitas que ela
já leu: a história de um trem que realmente existiu e foi desativado. Ela informa que seu pai
viajava neste trem, conheceu as personagens que descreve e, numa daquelas viagens,
conheceu a esposa, a senhora Maria Carmelita. ―Porque meu pai nasceu naquelas matas da
Bahia, naqueles sertões tão bem retratados por ele‖, afirma.15
Ainda que Antônio Leal de Santa Inez não tivesse a pretensão de apresentar aspectos
históricos importantes da Estrada de Ferro Nazaré, nota-se que sua obra representa traços da
história e da memória dessa estrada. É inegável que Santa Inez tenha se apropriado de outras
leituras, de outros discursos acerca dessa ferrovia, mas a data de publicação de sua obra, sua
posição social, intelectual, sua história de vida, onde morou, estudou, trabalhou, tudo isso
ajuda a compreender melhor o seu discurso literário.
Ao criar suas personagens e relatar a viagem do trem, de estação em estação, falando
das noites quentes em Jequié, do acidente em Lagoa Queimada, do aleijado, do sanfoneiro, da
banana frita, do mingau de tapioca, de Jaguaquara (a toca da onça), da farinha de mandioca,
dos beijus, dos umbus e licuris de Santa Inês, do Coronel e sua grandeza, de Areia (atual
Ubaíra), da notícia da morte do trem em Mutuípe, de Laje, de São Miguel, Amargosa, enfim,

de todas as estações ou cidades que o trem passava, Santa Inez constrói uma representação
dessa estrada, revelando vários aspectos do cotidiano da ferrovia.
Em Mad Maria, Márcio Souza descreve o cotidiano dos trabalhadores que construíram
a Ferrovia Madeira – Mamoré na Amazônia, um ambiente insalubre e perigoso para suas
personagens: engenheiros, enfermeiros, médicos, indígenas, pessoas de diferentes
nacionalidades e origem étnicas. Esse autor conta história de forma romanceada, criticando o
capitalismo e as dificuldades enfrentadas para se construir aquela ferrovia, no meio de uma
floresta composta por árvores enormes, formigas, escorpiões, cobras, mosquitos, insetos,
pragas naturais diversas, rios e cachoeiras. Sua narrativa informa sobre as atividades
desenvolvidas, a carga horária de trabalho e o estado físico e psicológico dos indivíduos
envolvidos na execução daquele projeto:

Os chineses trabalhavam no desmatamento, iam avançando pela floresta. Os
alemães cuidavam do serviço de destocamento e da terraplanagem. Os
barbadianos estavam no serviço de colocação do leito ferroviário. Os
espanhóis, egressos do sistema repressivo colonial em Cuba, faziam as vezes
de capatazes e compunham a guarda de segurança. Cada homem tinha o seu
trabalho definido, e a jornada era de onze horas por dia, com direito a um
intervalo para o almoço. Mas o aspecto de cada homem era igual,
independente de sua nacionalidade. Todos estavam igualmente maltrapilhos,
abatidos, esqueléticos, decrépitos como condenados de um campo de
trabalhos forçados.16

Mad Maria e As Estradas da Esperança, mesmo que se considerem suas diferenças
quanto à forma e ao conteúdo, irredutíveis a comparações estritas, servem para abordar
questões que outras fontes não permitiriam e para perceber que os discursos históricos e
literários constroem uma ideia de realidade e nos ajuda a refletir sobre o ofício do historiador.
Pensar uma discussão envolvendo a relação da literatura com a história exige reflexão sobre
conceitos como imaginário, real, representação, discurso, narrativa histórica e ficção. Deve-se
considerar que, para construir a sua representação sobre o passado a partir das fontes ou
rastros, o caminho do historiador é montado por estratégias que se aproximam das dos
escritores de ficção, através de escolhas, seleções, organização de tramas, decifração de
enredo, uso e escolha de palavras e conceitos.17
O que diferencia o historiador do romancista é a sua dependência do arquivo, o dever
de fazer a citação das fontes, a não liberdade para criar personagens e inventar os fatos. Ainda

que a literatura não se comprometa diretamente com a veracidade, discursos ficcionais como
o de Santa Inez contêm história e memória.
O enredo do romance As Estradas da Esperança é baseado nas fugas das personagens
Franz e Alípio. O primeiro rouba o seu próprio pai e, aos 15 anos de idade, foge do meio rural
para a cidade. Descrito como aventureiro, torna-se marinheiro e viaja pelo mundo, mas
retorna trinta anos depois. Fracassado e pobre, recomeça a vida trabalhando em fazendas. Nos
diálogos que envolvem esta personagem não há muita ênfase nas viagens do trem, que
acontecem ora muito distante, ora nos arredores da ferrovia. Alípio, por sua vez, engravida a
personagem Rosa e foge no trem partindo de Jequié em direção a Nazaré, para não ser morto
pelo pai da moça. Alípio desce na estação da cidade de Mutuípe, consegue emprego na
prefeitura e, depois de algum tempo, quando tenta retornar para Jequié, encontra problemas
relacionados aos transportes, pois a EFN já havia sido desativada no Vale do Jequiriçá. Como
se não bastasse as dificuldades para regressar à sua cidade de origem — algumas partes do
percurso foram feitas de caminhão, jipe e caminhada —, descobre que Rosa é namorada de
Franz e os dois travam uma luta por causa desta mulher.
Além de Franz e Alípio, as personagens principais que figuram a obra de Santa Inez
são: o sanfoneiro Patrocínio, que tocava e cantava no trem, fazendo a diversão dos
passageiros; o aleijado, que ganhava a vida pedindo esmolas; o louco, que aparece na
narrativa quando o trem passa pela estação da cidade de Jaguaquara e vai até Rio Fundo,
próximo a Nazaré, para tratar-se com o curador Zé Felício; e o coronel Astério, que entra no
trem na estação da cidade de Itaquara, acompanhado da filha Lininha e da esposa, Dona Caró,
que estava doente e ia se consultar com os médicos de Salvador. Os diálogos que envolvem
estas personagens acontecem no interior do trem em movimento, deslocando-se de Jequié em
direção a Nazaré.
Há também as personagens secundárias, como Dona Sé e Téia, que com a desativação
da ferrovia no Vale do Jequiriçá migraram de Lagoa Queimada para Jequié; o tropeiro
Sebastião e seu ajudante Benedito, que se tornou sócio de Franz e abriu uma carpintaria nesta
cidade; Maria Soldado, cuja casa era uma espécie de pousada e bordel, também localizada em
Jequié; Alexandre e Lidinha, o casal pobre, que morava em São Miguel das Matas e migrou
para Santo Antônio de Jesus (onde ainda havia o trem). A narrativa envolvendo essas
personagens é exterior ao trem e reflete um momento em que o trecho da estrada que ligava
Santo Antônio de Jesus a Jequié já havia sido desativado.

Ainda como personagens secundárias e desligadas do enredo no interior do trem,
Laura e Lourenço, o casal que sonhava ficar rico cultivando mandioca, representa a vida no
meio rural e foi importante para interpretar o cotidiano nas proximidades da ferrovia.
Algumas práticas cotidianas também são descritas na trajetória de Franz, permitindo
problematizar a relação entre ficção e memória, autor e personagem, ou seja, criador e
criatura.
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