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‘‘Cultura familiar - É lutando que se vence’’

Amália Santos Souza

Coração magoado, capim açu, alfavaca,
capim caboclo, cravo de defunto, velamim,
erva doce, cardo santo, tirana, hortelã
graúdo, hortelã miúdo, orelha de onça,
tansagem, mentraço, jurubeba, aroeira
branca, limão galego, beterraba, mandioca,
fumo, alface de manteiga, coentro, pepino,
laranja, corante, batata, brilhantina, pau
difuso, avenca, abóbora, quiabo, andu,
feijão, milho, morango, laranja, pimenta,
lima, batata doce, mangalô, cebola sempre
verde, cebola mulatinha e cenoura.

Tudo isso se encontra num estreito vale de terra com 2 tarefas, cercado por morros, na
localidade de Laranjeira, localizada a 3 léguas e meia de Mairi, município baiano da
região centro norte do estado. A responsável pelo cultivo dessa diversidade de plantas,
com destaque para as ervas medicinais, é dona Amália Santos Souza, 44 anos,
conhecida como Nega. Ela é mãe de 9 filhos, sendo 7 mulheres e 2 homens. Sua labuta
na agricultura começou cedo: “com 10 anos comecei a trabalhar na roça mais meu pai e
trabalho até nos dias de hoje. Faço cerca, corto de machado e capino dos dois lados.
Tem homem que só capina de um lado só; puxo roda, ranco toco, faço farinha e não
tenho inveja de trabalho de homem nenhum. Faço tudo. A minha única inveja na vida é
que não sei estudar”.
Dona Nega mostra as suas plantas

Numa faixa de terra sempre coberta pelo verde
das plantas, irrigadas com água de um tanque,
localizado na parte mais alta do terreno, os
canteiros
se
destacam
da
vegetação
embranquecida pela consequência da estiagem.
“Eu labuto aqui com minhas filhas Gabriela,
Rafaela e Graziela pelas manhãs, enquanto elas
vão à escola pela tarde”. O percurso da sua casa
até o ponto do ônibus escolar é longo e é feito a
pé.
Conhecedora dos efeitos das folhas, cascas e raízes encontradas na sua propriedade,
dona Nega é conhecida nas redondezas pelos chás extraídos das plantas medicinais,
contribuindo na melhoria e curas de alguns males como asma, inflamação, intiriça
(icterícia), limpar as vistas, gastrite, pneumonia e tosse.
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Ela garante que o “aprendizado’’ (da cura
com as plantas medicinais) foi um
ensinamento de Deus e que tem melhorado
a situação das pessoas que lhe procura. Ela
faz questão de manter em segredo os
mistérios e as misturas sobre as plantas
preservando os saberes e fazeres antigos.
Das verduras colhidas em seus canteiros,
que além de alimentar, garantem o sustento
da família, dona Nega comercializa, toda
semana, cenoura, alface, beterraba, coentro,
pepino, fava, mandioca, abóbora, repolho, andu, mangalô, cebola, sempre verde e
mulatinha, na feira livre de Mairi. A venda das verduras gera valores entre R$70,00 e
R$100,00. A mandioca é plantada em duas tarefas de terras que produz até 100 sacas
de farinha que é vendida no valor de R$100,00/cada.
Com a implantação de cisterna de enxurrada, ela pretende aumentar sua produção.
“Nos meus canteiros, não costumo usar veneno para matar as pragas. Uso 2kg de
folhas do fumo em um balde com 15 litros de água e deixo, durante 3 dias, guardado.
E só depois disso é que eu barrufo nas plantas. Lá na feira, as pessoas admiram pela
qualidade dos meus produtos e pergunta o que é que faço para as verduras ficarem
com boa qualidade’’. Dona Nega revela: ‘‘pego os restos de plantas, galhos e folhas e
faço uma cobertura com terra. Com algumas semanas tenho adubo para jogar nas
plantas e assim vou cuidando das coisas’’.
Ela acorda cedo para cumprir a jornada de trabalho e é mais uma das mulheres que
chefiam os lares brasileiros.
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