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RESUMO 
 

 
 
 
 
 

Este estudo investiga duas obras produzidas pelo autor baiano Euclides Neto, o livro de 

contos O tempo é chegado (2001) e o texto cultural Dicionareco das roças de cacau e 

arredores (2002), dicionário de uso. Analisa aspectos de hibridação cultural, como 

marcadores do caráter identitário regional grapiúna nas duas obras citadas, com ênfase na 

linguagem utilizada pelo autor, bem como aspectos da identidade cultural, tomando a 

memória e o imaginário como artífices de construtos de identidade. Para tanto, toma por 

aporte teórico as noções de hibridação cultural, linguagem, memória coletiva e individual, e 

imaginário social, propostas, respectivamente, por Canclini (2000), Barthes (2006), Maurice 

Halbwachs (2006), Iser (1996) e de identidade cultural, propostas por Stuart Hall (2008). 

Conclui que Euclides Neto apresenta, a partir das vicissitudes da região e dos dramas 

decorrentes, narrados e explorados em suas obras, o sujeito grapiúna completamente 

fragmentado e afeito aos dias hodiernos, ainda que guarde em si os traços identitários da 

sociedade a que pertence ou se sente pertencer. 
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ABSTRACT 

 

 

 
 
This study investigates two works produced by Bahia’s author Euclides Neto, the storybook O 

tempo é chegado (2001) and cultural text Dicionareco das roças de cacau e arredores (2002), 

dictionary use. It examines aspects of cultural hybridization, as markers of regional Grapiúna 

identity nature in two works cited, with emphasis on language used by the author, as well as 

aspects of cultural identity, taking memory and imaginary as artificers of identity constructs. 

For this, it takes as theoretical support the notions of cultural hybridization, language, 

collective and individual memory, and social imaginary proposed, respectively, by Canclini 

(2000), Barthes (2006), Maurice Halbwachs (2006), Iser (1996), and cultural identity 

proposed by Stuart Hall (2008). It concludes that Euclides Neto presents, from the 

vicissitudes of region and resulting dramas, narrated and explored in their works, the subject 

Grapiúna completely fragmented and accustomed to hodiernal days, even to save itself the 

identity features of the society which he belongs or he feels to belong. 

 

Keywords: cultural hybridization, language, memory, imaginary, cultural identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na década de 30 do século XX, surgiu uma geração de escritores que marcou época na 

Literatura Brasileira, cujas narrativas ficcionais adotaram um modelo de romance que ficou 

conhecido como romance da terra, caracterizado por denunciar as mazelas regionais do povo 

oprimido (sobretudo o nordestino), ante o poderio econômico das elites dominantes, bem 

como a penúria social em que os miseráveis buscavam sobreviver, ainda que o cenário não 

apontasse quase nenhuma expectativa de vida ou até mesmo de superação. 

A produção literária do Sul da Bahia não ficou indiferente à explosão do regionalismo. 

Tal tendência se afigurou por meio da chamada Literatura do Cacau, que se notabilizou por 

tomar o cacau como referente do imaginário regional (SIMÕES, 1998), quando os seus 

escritores focalizaram a realidade socioeconômica da região e a ficcionalizaram, apresentando 

uma visão crítica do convívio social entre os homens e a influência do meio sobre eles. 

A Literatura do Cacau, assumida por Jorge Amado, Adonias Filho, Euclides Neto, 

dentre outros, como a literatura regional sul-baiana, passou a ocupar lugar distinto no cenário 

brasileiro. Entretanto, os estudos acadêmicos se concentram sobremaneira nos escritores Jorge 

Amado e Adonias Filho, enquanto a plêiade literária sul-baiana não se restringe 

exclusivamente a esses dois autores.  

Desse modo, visando contribuir para a maior visibilidade dos autores sul-baianos 

tematizadores da problemática do cacau, esta pesquisa destaca Euclides Neto (1925-2000), 

singular escritor que tomou as lutas de classes nas roças de cacau como tema recorrente de 

sua considerável obra, ao passo que soube dar ênfase à linguagem coloquial e se valer das 

particularidades sociais da região, para evidenciar uma época que vai dos tempos áureos à 

derrocada do “fruto de ouro”.  

De uma perspectiva culturalista, pode-se dizer que o universo ficcional de Euclides 

Neto, rico de elementos identitários, necessita de maiores estudos no meio acadêmico, a fim 

de contribuir para a formação desse perfil regional, haja vista que escassos são ainda os 

estudos acadêmicos que o contemplam. 

Esse foi o fator que justificou esta pesquisa, sobretudo no que tangeu à necessidade 

hodierna de redefinir ou retomar a identidade cultural grapiúna, aparentemente indefinida com 

o processo de mudanças históricas, socioeconômicas e culturais que a região cacaueira sul-

baiana sofreu ao longo dos anos. 
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As problematizações abordadas ficaram por conta de saber se há elementos nas obras 

euclidianas O tempo é chegado e o Dicionareco das roças de cacau e arredores, que 

sublinham um possível perfil identitário da região cacaueira do Sul da Bahia, bem como se o 

caráter regionalista das referidas obras explora a retomada do passado, com base na memória 

e no imaginário, partindo do presente crítico do autor. 

Dessa forma, a pesquisa teve por objetivo geral estudar parte do universo literário de 

Euclides Neto, investigando como ocorrem os construtos identitários da Região Cacaueira do 

Sul da Bahia, presentes nas obras O Tempo é Chegado (livro de contos) e Dicionareco das 

roças do cacau e arredores (texto cultural). 

Os objetivos específicos buscaram: 1) analisar aspectos de hibridação cultural, como 

marcadores do caráter identitário regional grapiúna nas duas obras citadas, com ênfase na 

linguagem utilizada pelo autor; 2) analisar aspectos da identidade cultural, tomando a 

memória e o imaginário como artífices de construtos de identidade.  

Para tanto, o estudo buscou subsídios teóricos, dentre outros, sobre hibridação cultural, 

em Nestor García Canclini (1998 e 2000); cultura, em Clifford Geertz (1989); literatura, 

linguagem literária e língua, em Roland Barthes (1997 e 2006); linguagem, em Sarmento 

(2005); Literatura do Cacau, em Simões (1998); identidade cultural, em Stuart Hall (2005 e 

2008), Zygmunt Bauman (2005), Kathryn Woodward (2008), Tomaz Tadeu da Silva (2008); 

memória em Maurice Halbwachs (2006), Paul Ricœur (2007), Michael Pollak (1992) e 

Jacques Le Goff (2003); imaginário, em Wolfgang Iser (1996) e Bronislaw Baczko (1985). 

Na abordagem da Literatura do Cacau, a discussão se volta para a literatura em si e 

procede à indagação sobre de que maneira ela se relaciona com a realidade. As acepções de 

Roland Barthes (1997 e 2006) sobre literatura e linguagem literária são fundamentais para 

esse foco da pesquisa, pois o autor discorre sobre literatura e a sua força de representação, 

tendo o real como principal objeto de desejo. 

Nessa esteira, segundo Barthes, ainda que o real (pluridimensional) não seja 

representável – mas somente demonstrável –, os homens desejam constantemente representá-

lo por meio das palavras (unidimensional), conferindo assim a “função utópica” da literatura. 

Os homens não se conformam em que não haja paralelismo entre o real e a linguagem, e é 

essa recusa que produz incessantemente a literatura. 

Wolfgang Iser (1996), por sua vez, esclarece que o texto ficcional contém fragmentos 

que podem identificar a realidade, apresentando um mundo para o leitor que não é real, mas 

tomado como se real fosse. Em razão disso, o teórico literário traz a diferença entre literatura 

(ficcional e parcial) e a realidade, ainda que ambas se relacionem intrinsecamente. 
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Noutras palavras, a argumentação de Iser demonstra que os sinais da ficcionalidade 

põem entre parênteses o mundo apresentado no texto, evidenciando que deve ser apenas visto 

e entendido com uma representação do real, e não o real propriamente dito.  O imaginário é o 

fator que faz o fictício assumir uma forma e realizar-se. Isso porque o ato de fingir promove 

novas possibilidades em relação ao que há de realidade, transgredindo os limites previamente 

dados e podendo produzir outros mundos de maneira contínua. 

Os processos de ficcionalização do real e do imaginário também são considerados, 

haja vista que ambos desempenham um papel de percepção da identidade, promovendo a 

interação das narrativas com o leitor. Esse, ao imaginar e interpretar, visualiza as várias 

formas possíveis do mundo identificável que o escritor baiano apresenta. 

Tal assertiva conflui com o entendimento de Simões (1998), para quem a literatura se 

constitui em ótica do universo cultural e vivencial presente na visão de mundo do ficcionista 

e, num segundo momento, do leitor, cujos comportamentos éticos, filosóficos e políticos são 

traduzidos em estratégias discursivas que revelam o imaginário, que, por sua vez, perspectiva 

o mundo, estando a ficção e o contexto sociocultural fundamentalmente em interação.  

Na região Sul-baiana, o cacau se tornou o referente do imaginário regional e passou a 

ser tematizado, originando a Literatura do Cacau que, com o ciclo do cacau a partir dos anos 

trinta do século XX, ganha estatura nacional na Literatura Brasileira de cunho regionalista. 

Em seguida, o próprio imaginário regional acompanha as mudanças sociais sofridas pela 

região Sul da Bahia, sobretudo econômicas, até chegar aos tempos atuais em que, já 

empobrecida, busca se diversificar econômica e culturalmente, seguindo a nova ordem 

mundial que se estabeleceu, caracterizada pela globalização, tecnologia, comunicação de 

massa, multiculturalismo, configurando o que veio a se chamar pós-modernidade. 

Certo é que, ainda que tenham persistido as mesmas matrizes temáticas, a literatura 

regional, vem apresentando certas mudanças. Conforme Simões, se num primeiro momento 

interessava para o ficcionista o que contar, posteriormente, ele passa a se preocupar em como 

contar a história, numa clara preocupação com o discurso. Nesse sentido, destacam-se Jorge 

Amado, no primeiro momento; Adonias Filho, no segundo – representantes das gerações de 

30 e 45, respectivamente. 

No contexto dos dias hodiernos, a autora indaga quais são as tendências da ficção 

contemporânea produzidas pelos escritores regionais sul-baianos. Entre as tendências citadas, 

Simões (1998, p. 127) aponta justamente o Dicionareco das Roças de Cacau e Arredores 

(2002) como um exemplo de texto que tem sua fronteira de gênero tênue e redimensionada, 
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apontado, ainda, como um texto indicativo da identidade e memória cultural, expressão do 

imaginário e resgate de uma cultura em transformação. 

Por ser o Dicionareco das Roças de Cacau e Arredores um dicionário em essência, 

esta pesquisa aborda o conceito e características inerentes a esse tipo de produção textual, 

recorrendo-se a questões formuladas por Canclini em seu artigo Leitores, espectadores e 

internautas, de 2008, quando para ele as definições contidas nos dicionários deveriam 

terminar em reticências, ante a gama de significados que determinado termo pode abarcar em 

si mesmo, confluindo assim com o pensamento de Barthes acerca das palavras contidas na 

linguagem literária. 

Com seu pensamento fulcrado na semiologia, Barthes esclarece, ainda, a diferença 

entre linguagem do discurso científico, caracterizada por ser direta e sem ambigüidades, e 

linguagem literária, a qual não necessita seguir estruturas previamente estabelecidas. Do 

mesmo modo, o teórico conceitua a língua, ao afirmar que ela é uma parte social da 

linguagem, já que esta, de acordo com Sarmento, possui uma dimensão mais ampla, pois o 

indivíduo pode se comunicar por meio de palavras, gestos, imagens, sons, cores, expressões, 

etc., caracterizando-se por ser universal e abstrata. 

Em razão de a linguagem ser um dos aspectos culturais da sociedade, esta pesquisa 

ultrapassa o aspecto meramente lingüístico, ampliando para o aspecto cultural da linguagem. 

Por isso, ela é tomada como um produto cultural e histórico, constituído de acordo com a 

comunidade que o utiliza em seus diversos contextos, que variam em razão das necessidades e 

experiências da vida em sociedade.  

As concepções culturais contemporâneas não diminuíram ou suprimiram os bens 

tradicionais, como é o caso da literatura regional, no mercado simbólico, mas sim os 

redimensionaram, quando a própria cultura se inova dentro da tradição, mantendo seus 

aspectos originais, porém em constante negociação com outras culturas. 

Ao abordar a questão identitária, esta pesquisa se pauta principalmente nas ideias do 

teórico cultural Stuart Hall. Assim, recorreu-se, sobretudo, à sua célebre obra A identidade 

cultural na pós-modernidade, publicada originalmente em 1992, quando se passou a 

questionar, de forma mais veemente, se o sujeito vivencia crises de identidade. 

Para Hall (2005), a identidade de um indivíduo é dinâmica, deixando de ser fixa, 

essencial ou permanente, haja vista que se encontra em constante construção, formada e 

transformada continuamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, muitas vezes contraditórias, de modo que as identificações sejam deslocadas 

dentro dos sistemas de significação e representação cultural. 
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Essa ideia de “sujeito fragmentado”, de Hall, colige com a de Maffesoli (1998), o qual 

afirma ocorrer um processo de desindividualização, em que o indivíduo não se acha mais em 

si mesmo exclusivamente, pois a multiplicidade do eu o faz interagir com a ambiência 

comunitária, razão pela qual a pessoa (persona) só existe quando relações com o outro são 

estabelecidas. 

Dessa forma, de acordo com Woodward (2008), a identidade é relacional, uma vez que 

depende, para existir, de outra identidade que dela se difere, razão pela qual a identidade é 

marcada pela diferença, ainda que uma identidade forneça condições para que a outra exista.  

Quanto às possíveis crises de identidade, entendidas como características da 

modernidade tardia, elas estariam atualmente ligadas às transformações globais que o mundo 

vivencia, marcadas pela interação entre fatores econômicos e culturais, resultando em 

mudanças nos padrões de produção e consumo, ao passo que essas mudanças ocasionam 

identidades novas e globalizadas. 

Todavia, paradoxalmente, se por um lado a globalização acarreta uma homogeneidade 

cultural que leva ao distanciamento da identidade por parte da comunidade e da cultura local, 

por outro, pode levar a uma resistência que fortalece e reafirma identidades nacionais e locais 

ou levar ao surgimento de novas posições de identidade. 

Nessa mudança estrutural da sociedade, tornam-se evidentes os processos de 

hibridação cultural. Conforme Silva (2008), refuta-se a ideia de que as identidades são 

fundamentalmente separadas, divididas, segregadas, pois as identidades que são formadas a 

partir de processos de hibridação não são mais integralmente as identidades originais, ainda 

que conservem traços delas. 

Esta pesquisa recorre ao antropólogo argentino Nestor García Canclini, precisamente a 

respeito da sua conceituação acerca do termo híbrido e de que forma o mesmo é utilizado nas 

discussões culturais, sobretudo no que se refere aos processos de hibridação cultural que as 

sociedades vivenciam, conservando possibilidades de se filiarem culturalmente entre si, bem 

como de circularem entre as identidades, misturando-as, gerando novas estruturas e práticas. 

Do mesmo modo, necessário também se faz conceituar cultura, que, para Clifford 

Geertz, metaforicamente, é uma teia de significados que os indivíduos tecem e a ela se 

prendem, quando se interagem. Tal concepção de Geertz encontra fulcro no entendimento da 

sociologia weberiana, para a qual o homem só é capaz de viver em um mundo que para si seja 

dotado de sentido. 

É nesse cenário que se buscou investigar se há nas narrativas de Euclides Neto, 

elementos que caracterizem a identidade cultural da Região Cacaueira do Sul da Bahia. E, 
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dentre os fatores que constroem essa identidade, enfatiza-se a memória, em razão de ser um 

mecanismo de identificação humana, quando se busca afirmar as identidades rememorando o 

passado, acabando por criar novas identidades, num movimento de presente para o passado. 

O sociólogo Maurice Halbwachs é quem traz conceitos como memória individual, um 

fenômeno próprio da pessoa, e memória coletiva, fenômeno social, construído de forma 

coletiva e sujeito a constantes transformações. O indivíduo carrega em si mesmo a lembrança, 

porém é no contato e interação com os outros indivíduos que as lembranças são construídas, 

pois as lembranças individuais estão impregnadas das lembranças daqueles que o cercam. 

Desses dois tipos de memória citados, a pesquisa enfoca justamente a memória 

coletiva ou social, sobretudo no que tange à construção de identidades, pois desempenha a 

função de possibilitar o sentimento de pertencimento a um determinado grupo de passado 

comum e que compartilha suas memórias. 

As acepções de Paul Ricoeur acerca de memória também são consideradas, 

principalmente porque o teórico não a considera apenas uma ferramenta para guardar dados 

mnemônicos, mas também uma capacidade de significação ou ressignificação das coisas e, 

para os indivíduos, de si mesmos. Dessa forma, para Ricoeur, a memória integra e forma a 

identidade de determinado grupo social. 

Assim como Halbwachs, Ricoeur discorre também sobre memória individual e a 

memória coletiva, entretanto à luz da fenomenologia husserliana, priorizando, no primeiro 

momento, o objeto de sua investigação (o quê?), para somente depois abordar o sujeito 

(quem?) – se o “eu” da memória individual ou se o “nós” da memória coletiva. Por essa razão, 

importa abordar antes a fenomenologia da lembrança, que vem a ser, para o autor, o momento 

objetal da memória. 

Como esta pesquisa analisa uma obra ficcional, a questão da memória está 

estritamente ligada às noções sobre imaginário, haja vista que este se pauta nas experiências 

vividas ou possivelmente vivenciadas pelo indivíduo, construindo o espaço da ficção sob 

novo enfoque, já que os fatos trazidos do passado são refletidos de maneira crítica no 

presente. 

Desse modo, por meio do imaginário, o indivíduo e a coletividade mergulham para o 

desconhecido ou rebuscam o conhecido suposto, em todos os espaços e ao longo dos tempos, 

confluindo as noções de imaginário com as de memória, haja vista que o tempo e o espaço 

estruturam os cenários sociais da memória e são fundamentais para a rememoração do 

passado, tomando por base as lembranças. 
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Metodologicamente, a partir de uma perspectiva comparativista e em processo 

metalingüístico, foram realizadas a leitura, a interpretação e a análise da narrativa ficcional O 

tempo é chegado (contos), em diálogo com as referências contidas no texto cultural, o 

Dicionareco das roças de cacau e arredores. Esse, enquanto referente cultural, serviu como 

apoio para a análise dos processos de hibridação cultural e da linguagem, investigados no 

livro de contos. Assim, a leitura do texto ficcional esteve estritamente associada à do texto 

cultural, o Dicionareco das Roças de Cacau e Arredores, haja vista que o livro de contos está 

impregnado dos termos da cultura popular da região cacaueira, o que justifica o diálogo entre 

ambas. 

O texto dissertativo está estruturado em dois capítulos. Discute-se, no primeiro, a 

hibridação cultural e de que forma, como processo sociocultural, incide e é evidenciada nas 

citadas obras de Euclides Neto, ou seja, de que modo a formação sociocultural grapiúna se 

deu a partir de mesclas culturais de diversos tipos humanos, caracterizando a sua diversidade. 

Esse capítulo é fundamental para se abordar a questão identitária grapiúna, memória e 

imaginário, aspectos que são discutidos no 2º capítulo. Parte-se da premissa que a hibridação 

está diretamente associada à construção das identidades culturais, enquanto a linguagem é 

considerada um dos fatores mais importantes para afirmar o caráter social da memória, uma 

vez que as interações entre os indivíduos de um mesmo grupo, num mesmo espaço histórico e 

cultural, ocorrem essencialmente pela linguagem. 

Uma vez abordadas a hibridação cultural e a linguagem como construtos da identidade 

cultural grapiúna n’O tempo é chegado, no segundo capítulo realiza-se a abordagem de per si 

das noções de memória e imaginário social, projetando-os também como construtos 

identitários, posto que a redescoberta do passado e as representações simbólicas fazem parte 

do processo de construção da identidade no presente, dando significado à realidade e 

expressam os valores e formas de determinado sujeito ou grupo de sujeitos. 

Após a abordagem e análise dos quatros construtos de identidade – hibridação cultural, 

linguagem, memória e imaginário social – a questão identitária é por sua vez focada sob o 

fenômeno da diferença, em razão de as sociedades contemporâneas justamente se 

caracterizarem por aspectos que as diferenciam umas das outras, ao passo que Euclides Neto 

se vale das diferenças para explorar as tensões que permeiam as suas narrativas ficcionais n’O 

tempo é chegado. 

Portanto, a conclusão é de que se encontram nas obras O tempo é chegado, bem como 

no Dicionareco das roças de cacau e arredores, elementos que caracterizam a identidade 

cultural da região cacaueira do Sul da Bahia; do mesmo modo, o caráter regionalista das obras 
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euclidianas explora a retomada do passado, com base na memória e no imaginário, partindo 

do presente crítico do autor. 
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1. PROCESSOS DE HIBRIDAÇÃO CULTURAL NA OBRA DE EUCL IDES NETO 

         

A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa 
distância que a literatura nos importa. 

 

Roland Barthes 

 

 

O cacau é o arquétipo fundante de uma literatura que vicejou a partir dos anos 30 do 

século XX, quando romancistas, poetas e contistas passaram a escrever sobre o modo de ser e 

de viver, as paisagens, as tradições, os costumes, a arte, as crenças, a linguagem e os tipos 

humanos que compõem o painel sociocultural da região cacaueira do Sul da Bahia, “de forma 

objetiva, como testemunhas da evolução sócio-econômica e, ao mesmo tempo, intérpretes do 

sentimento ‘grapiúna’. Isto é, como filhos da região” (PÓLVORA; PADILHA, s/d, p. 5). 

Assim, a ficção produzida no Sul da Bahia, naquele período, constituiu o ciclo do 

Cacau e se tornou referência na Literatura Brasileira, sendo conhecida e reconhecida em 

âmbito nacional. Isso porque, à época, a própria região cacaueira sul-baiana, retratada nas 

narrativas, representava social e economicamente uma cena notória na história brasileira.   

Ademais, Cardoso (2006) apresenta alguns fatores que fizeram a Literatura do Cacau 

se destacar no contexto geral da Literatura Brasileira: riqueza e diversidade dos textos; adoção 

de uma postura humanista, já recorrente na intelligentsia1 nacional desde o século XIX; busca 

por redescobrir o país, ao abordar as contradições da realidade histórico-social em que se 

encontrava o ser oprimido e como este poderia superá-la; integrou o chamado Movimento 

Nordestino, caracterizado pela análise social, por meio da literatura, enfocando a figura do 

marginalizado e a exploração do homem pelo próprio homem.  

Desses fatores, depreende-se o fato de que a literatura tem servido como um espaço 

em que se registram e se propagam ideias que fundamentam um período histórico ou a 

cosmovisão de um autor. Na chamada Literatura do Cacau, os escritores partem da realidade 

específica da civilização cacaueira sul-baiana e a ficcionalizam, tomando o cacau como 

referente do imaginário e fato vivo de um momento histórico. 

Essa literatura insere-se no contexto sul-baiano no qual 

 

a uniformidade ecológica, flora e fauna e clima, no fundo de uma normal variação 
de ambientes, não basta para justificar a civilização do cacau. A estrutura social e a 

                                                 
1
 Os intelectuais considerados como classe ou grupo, ou, em especial, como uma elite artística, social ou política 

(NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO, versão eletrônica). 
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organização econômica – sempre resultantes do cacau – a completam como 
fornecedoras de normas, convivências, identidades e fins que asseguram 
regionalmente a integração. É através dessa integração, responsável pela civilização 
em processo de permanente mudança, que as contribuições culturais se inserem 
como valores definitivos (ADONIAS FILHO, 1976, p. 17). 

 

Para Pólvora e Padilha (s/d), a região cacaueira da Bahia passou a compor o mapa 

literário brasileiro a partir dos primeiros sinais definidores dos ciclos regionais na sua prosa 

de ficção. Adonias filho completa que a civilização do cacau não se impõe acima das 

mudanças, porque foi justamente em torno dessas mudanças – os ciclos históricos – que a 

civilização se realizou. 

À medida que se conhece as mudanças ocorridas ao longo da história sul-baiana, 

torna-se possível identificar os elementos que, resultantes do processo cultural, norteiam a 

civilização do cacau. Desde o Descobrimento até o século XIX, a região passou pelo ciclo das 

atividades extrativistas marcadas pela exploração da floresta e, em seguida, pelo ciclo do 

cultivo da cana-de-açúcar e da mandioca, até chegar ao ciclo do cacau. 

Os componentes sociais na Região Cacaueira se conformaram e se desenvolveram 

proporcionalmente ao complexo cultural que se realizava, tanto em conseqüência das 

condições ecológicas, quanto do cultivo do cacau – o “agente surpreendente” que definiu 

determinados elementos culturais, engendrando um típico modelo de civilização regional.  

A época da chamada Literatura do Cacau tem a sua expressão maior desencadeada no 

início na década de 1930. Dentro dos chamados ciclos da Literatura Brasileira, o ciclo do 

Cacau, é representado, principalmente, por Jorge Amado, depois seguido de Adonias Filho, 

James Amado, Hélio Pólvora e Jorge Medauar, tempo em que o cacau passou a ser 

considerado o centro da dinâmica econômica e sociocultural da região sul-baiana, quando 

passa a ser tematizado e se torna um grande gerador de dramas, já que era o termômetro das 

alegrias e tristezas de sua gente, conforme Simões (1998).  

 Isso porque a região monocultora, se por um lado se mostra rica, opulenta e poderosa, 

marcada pelas disputas de poder e de riqueza, por outro mostra o estado de penúria dos 

trabalhadores rurais oprimidos, submissos e, muitas vezes, massacrados, vítimas da ambição 

que imperava na época. Desse modo, esse ciclo do cacau contribuiu com a tendência 

regionalista da Literatura Brasileira – a perspectiva caracterizada pela preocupação dos 

escritores de utilizarem as narrativas para denunciar a realidade atroz e de miséria em que 

vivia, principalmente, o povo nordestino.  

O regionalismo dominaria, assim, a ficção da segunda geração modernista, por meio 

do romance da terra, com base no romance regional romântico e no Realismo, retomando, do 



20 

 

primeiro, o interesse por retratar o contato entranhado dos seres humanos com o ambiente em 

que vivem; e, do segundo, a perscrutação das relações sociais. Entretanto, abandona a 

idealização romântica e a impessoalidade realista, a fim de apresentar uma visão crítica do 

convívio social entre os homens e da influência do meio sobre eles. 

As narrativas regionalistas ou neo-realistas se caracterizam pela abordagem da 

realidade distinta de determina região e suas especificidades geográficas, humanas, sociais, 

econômicas e culturais, retratando, sobretudo, a vida sofrida e injusta que martiriza o 

indivíduo, bem como o seu aprisionamento e a sua subordinação ao meio, tudo isto como 

modo de dar início à transformação dessa realidade inclemente, haja vista que não se furta de 

apontar os caminhos de superação. 

Foi sob esse modelo do romance da terra que alguns escritores compuseram o 

ficcionismo da região cacaueira sul-baiana, contribuindo para o construto identitário regional, 

principalmente por meio das narrativas de Jorge Amado e Adonias Filho que representam a 

sua problemática social, traçando os perfis humanos e a ambiência, razão pela qual os estudos 

literários concentraram-se, sobretudo, nesses dois escritores.  

Dentre os escritores dessa região, Euclides Neto tomou as lutas de classes nas roças de 

cacau como o tema recorrente de sua considerável obra (CESAR, 2003). Desse modo, soube 

dar ênfase à linguagem coloquial e se valer das particularidades da região e de seus tipos 

humanos, para evidenciar uma época que vai dos tempos áureos do cacau à derrocada, 

características da verve euclidiana evidenciadas, nesta pesquisa, nas obras O tempo é chegado 

e Dicionareco das roças de cacau e arredores. 

As convicções marxistas e socialistas do escritor marcaram a sua vida política e 

literária, razão pela qual sua literatura valoriza tipos humanos populares, representantes de 

minorias. Assim, a luta de classes é o seu tema principal, ficando manifesta em toda sua obra 

uma clara simpatia pelo trabalhador rural e explorado na lavoura cacaueira, o que explica sua 

obstinação engajada em denunciar as mazelas sociais e econômicas da região sul-baiana. 

Euclides Neto faz parte de um estilo literário que buscou romper com os preconceitos 

etnocêntricos, realizando uma ficção mais preocupada em representar a realidade cultural 

nacional, híbrida, como é formado o povo brasileiro. Desse modo, Richter (2004) afirma que 

 

a literatura, por longa data, foi a verdadeira vilã na demarcação cultural centro X 
periferia, foi também personagem protagonista no desmonte ao preconceito 
instaurado pelas metrópoles nos países colonizados, sendo que uma das maneiras 
encontradas para superar tal preconceito foi através da hibridação cultural. No 
Brasil, esse fato acontece a partir do momento em que ocorre o amadurecimento dos 
escritores da literatura considerada a “prima pobre” da literatura européia, ou seja, 
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há nesse período uma adaptação da cultura e da literatura européia que começam a 
ganhar contornos brasileiros (RICHTER, 2004, p. 13). 

 

Convém mencionar que este estudo toma a hibridação cultural como o processo 

sociocultural em que as estruturas e práticas se combinam para gerar novas estruturas e 

práticas, diferentemente ao tempo em que existiam em formas separadas (CANCLINI, 2000). 

Noutras palavras, a hibridação cultural é entendida como diversas mesclas interculturais, e 

comumente associada ao processo de construção das identidades nacionais, que não são mais 

integralmente nenhuma das identidades originais, muito embora guardem traços delas. 

O Modernismo buscou fazer uma literatura essencialmente nacional, voltada e 

representativa das cores e tipos humanos locais, de uma forma autêntica e original, ainda que, 

em seu primeiro instante, mesclasse o novo estilo com as vanguardas europeias. Esse caráter 

híbrido possibilitou que a literatura brasileira se inserisse na literatura universal, de maneira 

peculiar e autônoma. Isso porque 

 

o Modernismo brasileiro inaugurou uma fase singular em nossa literatura, pois, 
apesar de inspirar-se nas vanguardas européias, utilizou-se somente daquilo que 
realmente lhe interessava. Para tanto, fez uso do caráter crítico e seletivo, ou seja, 
apropriou-se da cultura outra, mas somente daqueles elementos que pudessem suprir 
nossas necessidades, de tal modo que, quando fossem integrados à cultura brasileira, 
ficassem revestidos com as cores do país, representando a nossa cultura (RICHTER, 
op.cit., p. 95).  

 

Canclini (1998) defende que os artistas “adeptos” dos modelos europeus não são 

meros imitadores das estéticas importadas, bem como não podem ser acusados de 

desnacionalizar a própria cultura. Pelo contrário, o modernismo cultural deu o impulso e o 

repertório de símbolos para a construção da identidade nacional.  

Em razão do cacau, a região sul-baiana foi sendo paulatinamente povoada por tipos 

populares que se multiplicaram, trazendo cada um de seus locais de origem sua diversidade, 

cujas mesclas culturais foram capazes de dar à região, um perfil próprio e características 

étnicas que, pouco a pouco, singularizaram a cultura cacaueira. 

Dessa forma, percebe-se que a formação sociocultural da região cacaueira sul-baiana 

pode ser classificada como uma formação híbrida, tendo em mente que ela se originou a partir 

de estruturas socioculturais, que antes existiam separadas, combinaram-se, formando uma 

nova estrutura sociocultural que é a “civilização grapiúna”. 

Hall (2005), falando das culturas nacionais, preceitua que estas – compostas de 

instituições culturais, símbolos e representações – constroem identidades toda vez que 
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produzem sentidos sobre a nação (a comunidade simbólica). Tais sentidos possibilitam as 

identificações humanas, influenciando e organizando as ações e a concepção que as pessoas 

têm de si mesmas. 

A narrativa da nação é uma das estratégias representacionais para construir o senso 

comum sobre o pertencimento ou sobre a identidade nacional. Ela advém das histórias e 

literaturas nacionais, da esfera midiática e da cultura popular, uma vez que 

 

essas fornecem uma série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos 
históricos, símbolos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam as 
experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à 
nação (HALL, 2005, p. 52, grifo do autor).    

 

Depreende-se que são as narrativas que possibilitam a identificação do sujeito, à medida 

que ele se identifica com os acontecimentos que são narrados. Depreende-se, ainda, que cada 

indivíduo se forma e se reforma a depender do contexto vivido. Ao mesmo tempo em que ele 

marca a sociedade em que vive, é influenciado por sua ambiência histórica, social e cultural. 

Assim, a Literatura do Cacau traz narrativas comprometidas com os aspectos sociais e 

econômicos da região sul-baiana, criando tipos humanos que simbolizassem as experiências e 

representações de toda uma comunidade. Porém, seguindo os princípios norteadores do 

regionalismo, buscou estudar a realidade vigente, preocupado, entre outras coisas, em mostrá-

la sem afetações, ainda que ficcionalizada, quando “a preocupação com o espaço concreto e 

próximo do autor tornou-se uma característica dos escritores. Algo como uma tendência geral 

da arte brasileira de então” (CARDOSO, 2006, p. 29). 

Assim, a maioria dos escritores regionalistas baseou-se no conhecimento pessoal da 

realidade que buscou retratar. Euclides, nascido e criado nas terras do cacau, buscou, na 

formação sociocultural híbrida2 da região sul-baiana, os elementos necessários para construir 

as narrativas, nas particularidades da cultura regional e sobremaneira nas contradições e 

tensões entre as forças antagônicas que regeram o ciclo cacaueiro: coronel x trabalhador rural, 

riqueza x pobreza, poder x subserviência, exploração x trabalho. 

Essa acepção da realidade ficcionalizada conflui com o entendimento de Barthes 

(1997), segundo o qual a literatura é utópica, pois permite que novas realidades sejam criadas, 

sendo a representação do real uma das funções da literatura. Todavia, o real não pode ser 

                                                 
2 Por definição, o termo híbrido, cunhado das ciências biológicas, significa o resultado do cruzamento de 
espécies diferentes. Nas discussões socioculturais, ganha abrangência, englobando as idéias de sincretismo, 
mestiçagem e fusão. Canclini (2000) prefere usar hibridação, já que abrange diversas mesclas interculturais, 
enquanto o sincretismo refere-se às questões religiosas ou aos movimentos simbólicos tradicionais, mestiçagem 
às questões históricas e antropológicas, e fusão à música. 
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representado de maneira unidimensional, já que sua natureza é pluridimensional. A natureza e 

as funções da literatura são de acordo com a realidade cultural e social em cada época 

literária. 

Iser (1996) esclarece que um texto ficcional contém vários fragmentos que podem 

identificar a realidade, ainda que esta deva ser colocada em parênteses, para que se saiba que 

o mundo representado na ficção não é o mundo real, mesmo sendo entendido como se o fosse, 

o que o torna um mundo referencial para quem o lê: 

 

O texto ficcional contém muitos fragmentos identificáveis da realidade, que, através 
da seleção, são retirados do contexto sócio-cultural, quanto da leitura prévia ao 
texto. Assim, retorna ao texto ficcional uma realidade de todo reconhecível, posta 
entretanto sob o signo do fingimento. Por conseguinte, o mundo é posto em 
parênteses, para que se entenda que o mundo representado não é o mundo dado, mas 
que deve ser entendido como se o fosse (ISER, 1996, p. 24).   

 

Os sinais da ficcionalidade também põem entre parênteses o mundo apresentado no 

texto, evidenciando que deve ser apenas visto e entendido com uma representação do real, e 

não o real propriamente dito. A diferença entre o mundo ficcionalizado e o mundo real que 

“se apresentam à medida que o mundo do texto não significa o que designa e metaforiza o 

mundo empírico, presente para ele” (ibid., p. 265).  

Assim, literatura e realidade não são as mesmas, justamente pelas características 

ficcionais e parciais da primeira, ainda que ela se refira à segunda. O fictício necessita 

diretamente do imaginário para poder se realizar, quando este assume uma forma. Isso porque 

o ato de fingir promove novas possibilidades em relação o que há de realidade, transgredindo 

os limites previamente dados.  

O ato de fingir indica que o mundo apresentado no texto não é mundo algum. Todavia, 

deve ser imaginado como se o fosse, pois permite ver o não-real como uma realidade. E dessa 

interação entre o fictício e o imaginário, de modo contínuo, revela que as realidades 

apresentadas no texto, baseadas em possibilidades, são decompostas, resultando em novas 

possibilidades que servem para produzir continuamente outros mundos. 

Como já foi dito, o cacau se tornou o referente do imaginário regional grapiúna, e por 

isso foi largamente tematizado, dando razão a ser chamada de Literatura do Cacau a ficção 

praticada na região. Entretanto, com a própria região cacaueira se inserindo e se 

transformando, sob a influência de tempos pós-modernos, surgiram novos ficcionistas 

propondo novas indagações temáticas em seus textos, ainda que o cacau não tenha deixado de 

ser tematizado, pois persistem as matrizes temáticas. 



24 

 

 Desse modo, o próprio imaginário regional acompanha as mudanças estruturais, 

principalmente econômicas, sofridas pela região sul-baiana até chegar aos tempos atuais em 

que, já empobrecida, ela busca se diversificar econômica e culturalmente, seguindo a nova 

ordem mundial que se estabeleceu, caracterizada pela globalização, tecnologia, comunicação 

de massa, multiculturalismo, configurando o que veio a se chamar pós-modernidade. 

De acordo com Simões (1998), agora outras problemáticas ocupam o interesse 

ficcional de nova geração com o olhar voltado para outros focos. Assim, tanto pelas 

transformações socioculturais que a região vivencia quanto pelos caminhos temáticos 

tomados, a literatura regional grapiúna deixa de ser temática para ser geográfica.    

Segundo Araújo (2008), o romance baiano do século XX, cuja contribuição da ficção 

grapiúna foi preponderante, evoluiu em virtude da ampliação dos objetos originais, do 

aperfeiçoamento progressivo das técnicas de composição, do acréscimo constante de novos 

nomes e da acumulação de identidades estruturais e temáticas, singularizando o gênero no 

panorama da literatura nacional. Ademais, como conseqüência, fez rejuvenescer a tradição à 

medida que impôs novos modelos e caracterizou emergentes discursos. 

Pode-se dizer que o regionalismo modernista, que marcou a geração de 1930, 

apresenta-se hoje completamente transformado. Por isso, a ficção regionalista grapiúna, que 

acompanhou essa tendência nacional, não se perdeu no tempo. Transformou-se do mesmo 

modo.  

A própria Literatura do Cacau já sinalizava algumas mudanças ainda nos anos 30. 

Conforme Simões (1998), a princípio, com destaque para Jorge Amado, interessava para o 

ficcionista o que contar, passando, num segundo momento, a se interessar pelo como contar, 

preocupando-se mais com o discurso. Adonias Filho foi quem bem representou essa mudança 

de postura. 

Euclides Neto se apresenta em sintonia com as transformações da ficção regionalista 

brasileira. O tempo é chegado e Dicionareco das roças de cacau e arredores são exemplos 

dessa sintonia, uma vez que ambas as obras guardam elementos que as vinculam à literatura 

pós-moderna, como a experimentação com a linguagem (resgate de arcaísmos, adoção de 

neologismos, reconstrução do linguajar da gente grapiúna, a metalinguagem, as intercalações 

dialogais com o leitor) e por romper com as estruturas narrativas. 

 O escritor ainda tematiza o cacau, porém as questões abordadas vão além da 

perspectiva regional. Isso porque, ante a derrocada do ciclo cacaueiro, desnuda o sujeito 

fragmentado e, por vezes, contraditório, explorando os dramas humanos, o que confere à sua 

obra um caráter universal. 
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 N’O tempo é chegado, Euclides experimenta as narrativas curtas, ganhando em 

leveza, rapidez e agilidade, sem se importar com o tempo cronológico para narrar a saga do 

cacau e todas as suas vicissitudes que ele acompanhou tão de perto, dando dimensão nova ao 

regionalismo do qual integrou, sobretudo com a experimentação de uma linguagem peculiar 

da gente simples grapiúna como principal ferramenta de criação e construto de identidade. 

No contexto contemporâneo, Simões (1998) aponta o Dicionareco das Roças de 

Cacau e Arredores como um exemplo das novas tendências da ficção regional sul-baiana, 

pois se trata de uma produção literária que apresenta fronteira de gênero tênue e 

redimensionada, além de ser um indicativo de identidade e de memória cultural, expressão do 

imaginário e resgate da cultura grapiúna em transformação. 

 

 

 

1.1. Dicionareco: a linguagem híbrida das roças de cacau e arredores 

 

De um modo geral, a expressividade da literatura reside certamente nas palavras, que 

podem ultrapassar seus próprios limites de significação, conquistando novos espaços e 

possibilitando novas formas de se perceber a realidade, o que confere à linguagem literária, 

segundo Barthes (1997), aspectos de representação e demonstração, uma vez que as palavras 

assumem vida própria, à medida que são criadas novas significações, diferentes das 

preconcebidas usualmente.  

Noutras palavras, Barthes esclarece que, com a criação de novas realidades, a 

literatura confere às palavras uma verdadeira heteronímia das coisas, haja vista ter a 

linguagem literária o poder de atribuir novos significados às palavras, jogando com os signos 

em vez de reduzi-los a um universo pré-determinado. 

Segundo Paz (2006), as palavras (signos e símbolos), constituem a representação 

simbólica de um elemento da realidade por outro, como nas metáforas, acrescentando que, 

para capturar a linguagem, não é preciso mais que usá-la, uma vez que é algo indivisível e 

inseparável do homem, uma de suas condições de existência. Dessa forma, a representação se 

constitui a essência da linguagem. 

Foi justamente isso que fez Euclides Neto, quando buscou essa linguagem usada pelo 

povo, capturando-a ao se colocar entre aqueles que a falam. Porém, não satisfeito em apenas 

reproduzi-la nos seus romances, contos, artigos para jornais, ensaios e crônicas, Euclides 
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resolveu compilá-la no que chamou de Dicionareco das roças de cacau e arredores, obra 

publicada originalmente em 1997. 

De forma geral, os dicionários, de natureza coletiva e não temporal, buscam realizar, 

de forma sistemática (habitualmente em ordem alfabética), a descrição do léxico de uma 

língua natural3, cujos lexemas, tomados como denominações, apresentam definições ou 

equivalentes parassinonímicos, atualmente podendo ser consultado por meio de livro 

impresso ou versão eletrônica.  

De acordo com a sua especificidade, podem ser classificados como lingüísticos, 

ideológicos, etimológicos, históricos, especializados. Entretanto, em suma, todos são 

ideológicos, pois a definição de cada palavra registrada denota, a princípio, uma posição 

ideológica do lexicógrafo, acabando por espelhar a ideologia da comunidade com a qual ele se 

identifica e representa.   

Entretanto, o dicionário não se resume apenas a um instrumento de consulta de 

significados, uma vez que se torna um referencial entre a língua e a ciência, entre a língua e a 

cultura, representando o patrimônio sociocultural de determinada comunidade, conservando o 

seu saber lingüístico e evidenciando a maneira com que tal comunidade se organiza e se 

expressa, haja vista que 

 
o acervo verbal de um idioma é o resultado de um processo de categorização secular 
e até milenar na cultura, através do reconhecimento das semelhanças e das 
diferenças entre os elementos da experiência humana, tanto a experiência resultante 
da interação com o ambiente físico como com o meio cultural (BIDERMAN, 1981, 
p. 134). 
 

A partir do século XX, difundiu-se o chamado dicionário de uso, caracterizado por 

apresentar, de forma descritiva, a língua em uso freqüente por determinada comunidade 

lingüística, evidenciando as palavras que são efetivamente empregadas pelos falantes e a 

maneira pela qual ocorre o emprego, haja vista que o contexto é parte importante e substancial 

da mensagem transmitida. 

 Igualmente, Canclini (2008) indaga se, em detrimento de se realizar uma simples 

coleção de definições ou elaborar uma antologia de respostas com pretensões a definir a 

totalidade, como é uma enciclopédia, não seria mais útil um dicionário que focalizasse 

pequenas partes e dizer algo que se pudesse saber sobre cada coisa, trabalhando assim com 

noções ainda que não fossem conceitos, que as pessoas utilizam embora não estejam no 

dicionário convencional.  

                                                 
3 Os dicionários podem ser monolíngües, bilíngües ou até mesmo plurilíngües ou multilíngües. 
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Assim, a melhor definição não buscaria somar-se a outras apenas para ampliarem o 

panorama do saber, mas tornar visível o que parece brilhar por uns minutos e o que fica 

interrompido ou oculto entre elas. O dicionário ideal, para Canclini, é aquele que, 

 
mais do que uma operação destinada a controlar a ambigüidade, dá oportunidade de 
manifestação às indecisões do sentido, se não fosse óbvio demais, algumas 
definições deveriam terminar com reticências, outras, com dois pontos ou sem 
nenhuma pontuação final, permitindo que as últimas palavras de cada artigo 
ficassem esperando as seguintes (CANCLINI, 2008, p. 45). 

 

Tal pensamento conflui com o de Barthes (1997), o qual esclarece que, no discurso 

científico, a linguagem é direta e não permite ambigüidades, ao contrário da linguagem 

literária em que as palavras adquirem novos significados e representações, bem como não 

necessita seguir regras de estruturação para ser compreendida, ao contrário da linguagem 

cotidiana que encontra, na obediência à estrutura, a chave para que haja uma perfeita 

comunicação. Desse modo, cada autor formula uma estrutura própria, a fim de expressar seus 

sentimentos e ideias, passando da mera utilização comunicativa para uma utilização artística 

da linguagem. 

Assim, longe de pretender ser um dicionário convencional de natureza científica, 

caracterizado por ser um conjunto de vocábulos de uma língua ou de termos próprios de uma 

ciência ou arte, o Dicionareco das roças de cacau e arredores pode ser compreendido como 

um dicionário de uso, carregado de ideologia e informações culturais, que busca entender e 

demonstrar o modo de ser e de viver do trabalhador rural da região cacaueira, cuja pretensão 

“vale como um esforço para bandeirar a prosa da gentinha dos eitos. Antes que os meios de 

comunicação, chuva remelenta, acabem de mermar o que resta do dialeto parido nesse setém 

de mundo do cacau” (NETO, 2002, p. 12). 

Do mesmo modo, a proposição de Canclini parece ser a natureza do Dicionareco das 

roças de cacau e arredores, haja vista ser uma produção essencialmente cultural que, por 

meio de uma visão mais ampla, propõe-se a resgatar e preservar a linguagem popular da 

sociedade cacaueira, formada hibridamente a partir de várias mesclas culturais, desde tempos 

coloniais, como evidencia Teyssier (1997) a respeito da formação lingüística brasileira: 

 

Os “colonos” de origem portuguesa falam o português europeu, mas evidentemente 
com traços específicos que se acentuam no decorrer do tempo. As populações de 
origem indígena, africana ou mestiça aprendem o português, mas manejam-no de 
uma forma imperfeita. Ao lado do português existe uma língua geral, que é o tupi, 
principal língua indígena das regiões costeiras, mas um tupi simplificado, 
gramaticalizado pelos jesuítas (TEYSSIER, 1997, p. 94). 
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Segundo Canclini (2003), o sujeito brasileiro conservou (e ainda conserva) para si a 

possibilidade de várias filiações4, circulando entre identidades e misturando-as. Dessa forma, 

ocorreu na formação sociocultural brasileira, quando o índio-nativo, o branco-europeu, o 

negro-africano souberam, de uma maneira ou de outra, mesclar suas culturas, praticando-as de 

maneira ora isolada ora coletiva, no decorrer da convivência. “Assim, cada uma das culturas 

em contato se mantém como texto para o grupo e ao mesmo tempo consegue ‘impregnar’ 

outros” (CANCLINI, 2003, p. 109 – grifos do autor). 

Depreende-se, assim, que o português brasileiro é uma variação lingüística do 

português europeu, mesclada, por processos de hibridação, com os idiomas indígenas locais e, 

mais tarde com os africanos, em virtude do tráfico negreiro, acrescentando que, devido às 

extensões geográficas brasileiras, o português brasileiro foi deixando de ser homogêneo à 

medida que sofreu influências lexicais e culturais em cada região, ganhando estilos próprios. 

O português europeu conservou-se no litoral brasileiro, onde se situavam os grandes 

centros de colonização, em virtude do constante intercâmbio comercial e cultural com a 

metrópole, ainda que já apresentasse alguns traços lingüísticos distintos. Os vernáculos rurais, 

todavia, afastados do litoral, distanciaram-se da norma lusitana, sofrendo influência direta das 

línguas indígenas e dos falares africanos, hibridando-se. 

Em consideração da diferença entre língua e linguagem, para efeito de compreensão 

do que aqui se trata, vale ressaltar a língua como um sistema de sinais vocais e, muitas vezes, 

gráficos (palavras faladas ou escritas), pertencente a determinado grupo social ou 

comunidade. Veículo de ação social, a língua pode sofrer modificação somente pela ação da 

comunidade e não de um único indivíduo. 

Barthes esclarece o conceito de língua, corroborando as assertivas acima: 

 
Como instituição social, ela não é absolutamente um ato, escapa a qualquer 
premeditação; é a parte social da linguagem; o indivíduo não pode, sozinho, nem 
criá-la nem modificá-la. Trata-se essencialmente de um contrato coletivo ao qual 
temos de submeter-nos em bloco se quisermos comunicar; além disto, este produto 
social é autônomo, à maneira de um jogo com suas regras, pois só se pode manejá-lo 
depois de uma aprendizagem (BARTHES, 2006, p. 18). 

 

Depreende-se, na argumentação de Barthes, que a língua é o lado público e coletivo da 

linguagem. Do mesmo modo, é uma instituição social, em razão de ser uma estrutura 

                                                 
4 A população nacional brasileira se formou basicamente de três matrizes (a indígena, a européia e a africana), 
durante os séculos de colonização, além dos novos traços culturais advindos dos imigrantes europeus não-
portugueses, asiáticos e árabes. A partir do século XIX, cada qual apresenta suas matrizes compostas por 
diversidades socioculturais (costumes, crenças, hábitos, pensamentos, arte, linguagens, culinárias, etc.) que 
compuseram, principalmente por processos de hibridação, a diversidade sociocultural brasileira.  
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decorrente da necessidade dos indivíduos para se comunicarem, por meio de um conjunto de 

regras e convenções indispensáveis para a prática da linguagem por tais indivíduos, 

pertencendo a uma determinada comunidade lingüística como um todo. 

O objetivo é fazer-se entender, produzir sentido, pois a compreensão se dá à medida 

que os indivíduos integram um corpo social, num mesmo espaço, num mesmo tempo. 

Entretanto, para se comunicar com outras pessoas, o indivíduo necessita estar afeito com a 

língua, não se restringindo tão somente ao vocabulário, já que é preciso também estar afeito à 

estrutura da língua e a sua cultura. 

Outro ponto tocado por Barthes, na sua conceituação semiológica5 sobre língua, é o 

fato de que ela se modifica ao longo do tempo, por uma ação coletiva dos indivíduos que 

integram o corpo social. Assim, a língua sofre um processo natural de se modificar, mudar, 

evoluir, até para efeito de existência. Evoluindo, a língua em uso propicia variações 

lingüísticas por certo tempo, em virtude das constantes mudanças da própria vida social. 

Já a linguagem, Sarmento (2005, p. 14) define, em sentido amplo, como sendo “a 

propriedade do ser humano de representar o pensamento por meio de sinais codificados com o 

intuito de comunicar-se com outro ser humano”. Assim, o indivíduo pode se comunicar por 

meio de palavras, gestos, imagens, sons, cores, expressões, etc. (linguagem verbal e não-

verbal), caracterizando por ser universal e abstrata.  

Tomada como um produto cultural e histórico, constituído de acordo com a 

comunidade que o utiliza em seus diversos contextos, que variam em razão das necessidades e 

experiências da vida em sociedade, a linguagem é um elemento constitutivo da identidade 

cultural de determinada comunidade, uma vez que identificar as coisas e nomeá-las, 

atribuindo-lhes existência e manifestando conhecimento, são algumas das atividades culturais 

da linguagem.  

Mais do que isso, a linguagem tem sido considerada a marca cultural central, dentre os 

marcadores plurais constitutivos das identidades. Isso porque ela tanto influencia uma cultura, 

haja vista o modo como dá forma à percepção que se tem da realidade, quanto é influenciada 

pelo ambiente e pela cultura, em que se desenvolve. Dessa forma, a linguagem é o principal 

construto de identidade cultural adotado por esta pesquisa. 

Ressalta-se o conceito de cultura adotado por Geertz (1989), o qual considera que a 

cultura é uma ciência interpretativa à procura do significado. Metaforicamente, Geertz diz ser 

a cultura uma teia de significados que os homens tecem e a ela se prendem, à medida que 

                                                 
5 A semiologia – em oposição à lingüística, que toma apenas a linguagem como objeto de estudo (signos 
lingüísticos) –, tem por objeto qualquer sistema de signos, a saber: imagens, vestuários, ritos, etc. 
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mantêm interações cotidianas que influem diretamente nas suas ações sociais. De igual modo, 

a cultura é como um texto ou um conjunto de textos que os atores sociais leem e interpretam 

no curso dos acontecimentos sociais. 

Ademais, o antropólogo esclarece que a cultura não são cultos e costumes apenas, mas 

as estruturas de significado por meio das quais os indivíduos dão forma à sua experiência. 

Igualmente, Geertz afirma que, 

 
como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu chamaria símbolos, 
ignorando as utilizações provinciais), a cultura não é um poder, algo ao qual podem 
ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 
instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser 
descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade (GEERTZ, 1989, p. 
24).    

 

Conforme Soares (1995), as relações entre linguagem e cultura constituem a questão 

nuclear tanto para a ideologia da “deficiência cultural” quanto para a ideologia das 

“diferenças culturais”. A primeira considera inferiores os padrões lingüísticos diferentes do 

oficial, pelo fato de a língua ser considerada monolítica e de acordo com as descrições das 

gramáticas e dos dicionários. Assim, a língua teria apenas uma possibilidade de realização, e 

qualquer mudança que divirja do estabelecido pelo padrão lingüístico vigente, pode ser 

tomada como um erro crasso. 

Já a segunda aponta a linguagem como o principal produto da cultura e o principal 

instrumento para sua transmissão, razão pela qual não devem ser condenados os padrões 

lingüísticos diferenciados. Além disso, oferece um conjunto flexível quanto às regras de 

seleção, combinação e substituição, sem comprometer ou alterar a interação, constituindo um 

sistema de possibilidades múltiplas, ou seja, de variações lingüísticas. 

Sobre essa dialética, Leite (2005, p. 184) esclarece: 

 
Fica, assim, a impressão de que existe apenas uma norma lingüística possível, 
imutável, aquela prevista na gramática. Isso, porém, não é verdade, e, o que é pior, 
essa norma da gramática não é efetiva e cabalmente realizada por nenhum falante. O 
que realmente existe é um mosaico de normas, um leque de possibilidades de 
realização da língua, e entre essas possibilidades há uma realização, falada ou 
escrita, que se aproxima mais do que prescreve a gramática normativa. 

 

É evidente que Euclides compartilha da ideologia das diferenças culturais, em que não 

se pode considerar língua melhor ou pior, língua superior ou inferior, principalmente num país 

onde a diversidade lingüística é tão marcante. Os usos variados da língua não são 

hierarquizados, assim como não há uso lingüisticamente melhor que outro. Assim, o escritor, 

no preâmbulo do Dicionareco das roças de cacau e arredores, tece severa crítica, em bom 
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linguajar rural do Sul baiano, aos defensores do padrão normativo da língua, meros 

sistematizadores que nada criam: 

 
Os filólogos [...] se acham estradeiros de selesso do mundo. Pretendem botar no 
viajeiro-travado o cavalo trotão, ou, com canivete em punho, enfincam crases, 
escorraçam e enfiam vírgulas, cravam infinitos, ciscam pronomes, como quem abre 
caroços de cacau seco atrás de mofo, violetas, querendo desclassificar o superior 
para gude ou inferior. Porém não sabem plantar, colher e secar os grãos (NETO, 
2002, p. 16).  

 

Euclides conscientiza o seu leitor de que a linguagem peculiar e espontânea do 

trabalhador rural sul-baiano, utilizada como ferramenta de comunicação cotidiana, constroi a 

própria identidade do grupo social em um determinado contexto, mesmo que sejam 

expressões consideradas, na maioria das vezes, como inadequadas em diversas ocasiões e 

contextos, por não estarem de acordo com a norma culta, sendo rechaçadas, em vez de serem 

valorizadas em sua riqueza e diversidade.  

Segundo Preti (1994), os fatores referentes ao falante, que determinam ou influenciam 

a fala do indivíduo são idade, sexo, raça, profissão, posição social, grau de escolaridade, local 

onde mora, etc. Outros fatores como ambiente, tema, estado emocional do falante, o grau de 

intimidade entre os interlocutores, também determinam ou influenciam o processo 

comunicacional.  

Assim, para compor o Dicionareco das roças de cacau e Arredores, Euclides se 

concentra na figura do trabalhador rural – o falante – e em todo o contexto cultural que este 

vivencia. Como bom “matuto grapiúna”, tinha a exata noção da influência desses fatores na 

cultura popular das roças de cacau sul-baianas, sobretudo na formação dessa linguagem tão 

rica e peculiar, que ele bem soube registrar e reunir no Dicionareco das Roças de Cacau e 

Arredores, explorando as nuanças culturais que repercutem diretamente na linguagem desse 

corpo social. 

Leite (2005) argumenta que no Brasil, por não existir uma “língua padrão” em moldes 

rígidos, não há diferença de valor quanto aos usos regionais referentes a aspectos gramaticais 

e lexicais, pois 

 
o que há, ao lado de todas as normas praticadas pelos falantes, é um padrão ideal de 
linguagem, a que todos almejam alcançar, que tem como parâmetro uma norma 
tradicional, também denominada prescritiva ou explícita. Os dialetos e registros são 
avaliados, então, a partir do seguinte critério: se mais distante dessa norma, menor 
prestígio; se mais próximo, maior prestígio (LEITE, 2005, p. 187). 
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Evidentemente, como uma variação distante da norma tradicional, o palavreado 

grapiúna está associado a uma comunidade que não conta com prestígio social, cujos 

indivíduos se situam, muitas vezes, na linha da miséria e apresentam baixa escolaridade. 

Porém, apresenta uma riqueza lingüística sem tamanho, a ponto de ser, como já foi dito, um 

importante constitutivo da identidade cultural grapiúna. 

Sob outro aspecto, Euclides visa ao leitor do Dicionareco das roças de cacau e 

arredores e, ao elaborá-lo, amplia a sua comunidade de leitores, pois a compreensão dos 

termos peculiares alcança qualquer leitor disposto a mergulhar em suas narrativas, utilizando 

essa obra como um referente cultural de sentido. Em razão desse leitor, que pode ser 

potencialmente qualquer um, Euclides toma o cuidado de esclarecer: 

 
Caso o leitor encontre alguma palavra estrambótica, vá tolerando o linguajar. É o 
nosso cá de fora – crueira grossa de pancaré. No arrasto, topará falação já 
aposentada lá pelas capitais, porém vivinhas-da-silva por aqui, como se tivessem 
apeado agora, na fumaça do gongo, das descobridoras caravelas. Ou antes. Também 
dará com a focinheira em outras, ainda beslicando a casca do ovo, nascendo. Toda 
palavra leva uma carga emocional e uma intenção. É a intenção que lhe dá sentido. 
O povo da roça gosta do palavreado (NETO, 2002, p. 16). 

 
Assim ocorreu o palavreado dos trabalhadores das roças de cacau e de gado, recolhido 

por Euclides nas suas andanças, comumente com um caderno de anotações na mão, a fim de 

anotar tudo que ouvia durante as “prosas” com outros matutos – como ele mesmo se 

autodefiniu –, fruto assim da oralidade popular praticada nesse chão, sob a influência das 

mesclas interculturais entre as matrizes básicas formada por portugueses, indígenas e escravos 

negros6, mas em constante contato com a zona urbana, além da contribuição de imigrantes 

internos7 e externos8.  

Por isso, em nota de desculpas, mas que no fundo se trata de velada ironia, Euclides 

relata o dilema que lhe afligiu na escolha do título da sua obra em questão: 

 
 

                                                 
6 A cultura africana se desenvolveu especialmente na Bahia, mas na região cacaueira não foi com a mesma 
pujança que na capital Salvador e no recôncavo baiano. Isto porque somente parte do contingente humano 
traficado da África para os canaviais nordestinos veio trabalhar nas roças de cacau, enquanto a abolição não se 
concretizava. Pouco tempo para deixar herança cultural robusta, sobretudo na linguagem, se comparada com o 
português e o tupi-guarani. 
7 A imigração interna para região cacaueira se deu com a chegada de baianos das regiões fumageira e açucareira, 
em virtude da crise causada pela seca nas décadas 50 e 60 do século retrasado, e com a chegada de imigrantes de 
outras regiões do país, em sua maioria sergipanos, para as terras de Ilhéus e Itabuna, além de outros municípios 
circunvizinhos, fato que, segundo Pólvora e Padilha (1978) fez a cultura cacaueira sair das margens dos rios e 
subir as encostas, ocupando aos poucos extensa faixa de solos espessos. 
8 Os grupos estrangeiros de imigrantes eram compostos essencialmente por europeus e árabes (sobretudo 
libaneses/cristãos/maronitas, seguido de sírios). 
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Confesso, afinal, que fiquei em dúvida sobre o título desta conena. Dicionário não 
pegava bem. Tenho medo de alma penada. Imagino os lexicógrafos (com todo 
respeito, é a mãe!) Morais, Domingos Vieira, Candido de Figueiredo, além dos 
falecidos que carpiram o Dicionário da Academia Brasileira de Letras, virando 
alma-penada, vindo puxar meu rejeito à terçanoite. Depois encabrestei Glossário 
para a viagem. Pabulagem! Daí fazer mourão em Dicionareco das roças de cacau e 
arredores. Eco lembra boieco, garrote miúdo, o que é este troço. Pelo menos, o 
tamanho do título esconde o trisco desta bandeira de cacau. De qualquer modo, o 
eventual leitor pode dar o nome que bem o entender, já que pretendi democratizar, 
com a participação do povo, sem distinção de olhos, cabelos, ladainha e procedência 
(NETO, 2002, p. 19).  

   

À medida que resgata e reafirma a linguagem popular e específica sul-baiana, há claro 

intuito de Euclides em revigorar, pela língua, a própria cultura da civilização cacaueira, 

principalmente em tempos pós-modernos, em que prevalece a comunicação televisiva para as 

massas. Dessa forma, assim relata o autor: 

 
Quanto a mim, que sou mais “regionalista” que os outros porque me considero 
criador de cobras, moro e sou do interior e do interior não saio, eu quis fazer uma 
obra e até pensei em erudição, reparem meu pecado! Quando eu escrevi o dicionário 
das expressões típicas da região do cacau, que ofereci aos trabalhadores da roça e à 
Universidade, a preocupação foi de resgatar a linguagem dessa gente. 
Porque é curioso, o trabalhador ainda usa expressões que foram geradas no século 
XIII ou no século XIV. Puras, continuam cristalinas – e chamo inclusive a atenção 
dos gramáticos, dos filólogos, para que não se riam quando ouvirem um nome que 
um homem de pés descalços da feira profere, pensando que está errado. O homem 
da roça preserva a pureza do nosso português, criado por Camões, embelezado por 
Eça de Queiroz, e que recebeu sangue, alma e nervos com José Saramago. Então 
esse português, continua sendo trabalhado no Brasil através dos tempos e continuará 
(id., 1998, p. 221). 

 

Depreende-se então, conforme Araújo (2008), que a linguagem narrativa de Euclides 

se caracteriza pela oralidade extraída da fala do povo simples do interior, que não obedece a 

padrões lingüísticos, todavia mantém constante contato com os arcaísmos da linguagem 

formal, o que denota processos de hibridação na produção euclidiana, haja vista que “funde a 

expressão tropeira e primitiva ao virtuosismo da linguagem castiça” (ARAÚJO, 2008, p. 160).  

É o que se pode chamar de hibridação lingüística e literária, obtidas essencialmente 

por meio de mesclas entre a linguagem indígena e a portuguesa, cujo resultado, adaptado e 

utilizado no meio popular, confere elemento de identidade própria à Literatura do Cacau, da 

qual Euclides foi seguidor. 

Ressalta-se que arcaísmo é palavra ou expressão que caiu em desuso na fala ou na 

escrita padrão, entretanto não obsta continuar a existir como forma dialetal ou em usos 

especializados. Ressalva que Euclides não deixa de defender no Dicionareco das roças de 

cacau e arredores, já que o linguajar da roças de cacau e arredores está impregnado de 

arcaísmos, cujo uso atual é de tamanha força: 
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Metido a gato mestre, cometo a imprudência de ir bongar, a partir do século XII, 
quando o português estava no choco, palavras reladas no presente pelos estufeiros, 
podadores e tropeiros, ainda como as sapatas de pau Brasil. E tidas como piúcas 
pelos do comércio. Estes se esquecem que consideram boas hoje as corrutelas das 
arcaicas, com licença da má palavra que adiante vai. Das mesmas que caiam na 
idade, e ainda são guardadas, com fervor, na alminha mansa do povo. Vou adiante e 
volto atrás: as modernas e usadas ao meio dia serão as caducas da terça-noite 
vindoura. Não se despreza a mãe velha porque já anda de pilunguinha (NETO, 2002, 
p. 14). 

 

Dessa maneira, são inúmeras as formas arcaicas latinas ainda utilizadas pela gente sul-

baiana, extraídas e compiladas do linguajar grapiúna para conformar o Dicionareco das roças 

de cacau e arredores, a exemplo de nacer (nascer), orde (ordem), homees (homens), exempro 

(exemplo), nanje eu (nanja eu, não fui eu), frauta (flauta), fruita (fruta), cuma (como), óie 

(olhe), egreja (igreja), perjuizo (prejuízo), relampo (relâmpago), soidade (saudade), sembrante 

(semblante), oje (hoje), sprito (espírito), entre outros. 

Por se tratar de um efeito estilístico intencional presente em seu texto literário, o 

escritor não incorre em erros de expressão, sejam eles lexicais, semânticos ou gramaticais. 

Pelo contrário, Euclides demonstra a capacidade do povo em utilizar a língua de modo 

variado e adequado ao contexto, de acordo com as diferentes situações e práticas sociais: 

 
A palavra é como o girino: à medida que vai perdendo o rabo e ganhando pernas e 
mãos, transforma-se em sapo e sai pisando terra firme. Lembre-se que os girinos 
(gerúndios) fazendo, comendo, amando, estão largando a cauda, virando fazeno, 
comeno, amano. Mesmo na boca dos doutores. Aliás, dona Prosódia Africana 
montou por cima de dona Prosódia Portuguesa raspando os do gerúndio, tornando-o 
mais dengoso e macio como tudo feito pelas mulheres negras. [...] Ainda se podia 
dizer que o latim bruto como a pedra foi rolando na boca do povo. E as regras da 
gramática não caíram da madre antes para ser aplicadas depois como a Constituição, 
de Weimar. O tagarelar dos becos e caminhos da roça impuseram o uso (ibid., pp. 
14-15).  

 

Cabe ressaltar que os lexicógrafos, em geral, registram inúmeras palavras como 

brasileirismo ou regionalismo, a fim de evidenciar o léxico local característico de 

determinada comunidade lingüística, ultrapassando o nível lexical para apresentar as 

chamadas marcas de uso regional, bem como situar e diferenciar lingüística e culturalmente 

cada região geográfica em que os termos são utilizados de maneira tão peculiar.  

Sob outro aspecto, não é intenção de Euclides promover uma mera volta ao passado ao 

utilizar tais termos, mas como uma nova postura diante do sistema lingüístico. “Quantas 

expressões caíram na perambeira? E outras levadas pela cabeça d’água do tempo voltam à 

moda?” (NETO, 2002, loc.cit.).  Euclides utiliza os termos em profusão em toda sua obra, 



35 

 

numa intenção clara de recuperar e revigorar a virtualidade dos termos, percebida no linguajar 

do povo simples do interior sul-baiano, assegurando a sua identidade pela linguagem. 

Apontado por Coutinho (1976) como uma das causas9 do arcaísmo, o neologismo 

também tem seu destaque no Dicionareco das roças de cacau e arredores. Não para refutar 

termos antigos, mas a eles se assomar, gerando a riqueza da linguagem grapiúna. Sem contar 

que são utilizados largamente nas suas produções literárias. Os neologismos afloram, não por 

invenção intencional do escritor, mas pela capacidade criativa do próprio trabalhador rural, 

com sua arte de criar novos vocábulos para se comunicar: “Se campeia um termo para 

expressar a idéia e não topa, inventa, entorta o que já ouviu em alguma parte e solta-o” 

(NETO, 2002, p. 16). 

Os neologismos surgem principalmente por metáforas. Euclides exalta tal poder 

criativo, constatando que 

 
o povo – o trabalhador rural, o vaqueiro – cria metáforas admiráveis. Aqui, quando 
uma égua está no cio, o vaqueiro diz que ela está “vagalumando”, do verbo 
vagalumar. E então se imagina: o que tem a égua com o vagalume? De onde surgiu 
esse verbo? Pois vagalumar significa o seguinte: a égua, quando entra no cio, sua 
vulva abre e fecha, “vagalumando”; mostra a mucosa vermelha que “acende”, como 
o vagalume, uma luz, e também na traseira. Tem metáfora mais bonita que esta? Se 
tiver, vocês, escritores, me indiquem. Então como é que pode desprezar esse povo e 
depois dizer que ele não entende de arte? (id., 1998, p. 222). 

 

Assim como vagalumar, no palavreado grapiúna há outros “novos” verbos como 

calanguear (andar como o calango), abufelar (zangar), atupetar (encher), bangolar (andar a 

esmo, vagabundear), zabear (correr a notícia, como o zumbido das abelhas), vintar (completar 

20 anos), saborar (saborear), pistolar (cavalo colocar o pênis ereto para fora), encaprichar 

(formar opinião). 

Não somente termos como várias expressões surgem dessa capacidade criativa do 

povo, com o intuito de se comunicar entre seus iguais, sempre dessas mesclas entre o 

português, as línguas indígenas e os falares africanos, não obstante as expressões vindas de 

outras regiões do país e que foram incorporadas de tanto serem utilizadas (numa espécie de 

usucapião), boa parte delas reunidas no Dicionareco das roças de cacau e arredores, ou na 

própria informação de Euclides, em linguajar grapiúna típico: 

 
 
 

                                                 
9 Para Coutinho, são causas do arcaísmo: desaparecimento do costume, objeto ou instituição designada pelo 
termo; sinonímia ou neologismo; eufemismo; degradação de sentido; sentido especial; homonímia. 
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Inúmeros verbetes (é a sua!) e expressões de outros além-de-mundo são amarrados 
neste mourão. Porém, o assistir deles por aqui, até pela capião (quem quiser que bote 
o “uso” na estrela da testa, passaram a ser nossos, já que ninguém reclama, 
mostrando o ferro de dono na garupa (NETO, 2002, p. 14) 

 

Eis alguns exemplos compilados por Euclides Neto, inclusive muitos deles utilizados 

na zona urbana grapiúna: “andar nas onze” (viajar a pé); “azul de fome” (faminto); “brigar na 

vera” (brigar pra valer); “burro de cacau mole” (animal forte, próprio para ser cargueiro); 

“cabeça-de-patrão” (certo tipo de cobra venenosa); “cacau gude10” (cacau de qualidade 

intermediária); “cachorra-azeda” (cadela hidrófoba); “cair o cacau” (chover, fazer bom 

negócio); “canoa-de-trinta-sacos” (canoa que suporta e transporta trinta sacos de cacau); 

“cuspir no chão” (tempo mínimo que se tem pra realizar uma tarefa); “dar a testa” (enfrentar); 

“quebrar-o-cabresto” (perda da virgindade masculina), etc.    

Euclides, no excerto acima, também esclarece que os verbetes e expressões são 

gerados no próprio seio grapiúna, bem como compõem o palavreado local palavras e 

expressões de outras áreas geográficas do país, o que ele chama de capião (corruptela de 

usucapião). Isso denota que o palavreado grapiúna é formado por termos e expressões 

específicos e representativos da região cacaueira sul-baiana, bem como por termos e 

expressões pertencentes ao vocabulário geral. 

Por sinal, Teyssier (1997) afirma que o brasileiro, principalmente com o intuito de 

identificar objetos e noções referentes à realidade nacional, ao clima, à flora, à fauna, às 

tradições locais, aos costumes, à cultura popular, à vida social, manifesta a sua criatividade 

vocabular e fraseológica, haja vista ter à sua disposição duas fontes importantes, a partir do 

momento em que os portugueses se misturaram em solo brasileiro: as línguas dos indígenas 

(em primeiro lugar, o tupi) e as línguas dos escravos negros. 

É no Dicionareco das roças de cacau e arredores que se encontra a explicação 

etimológica mais pormenorizada do termo que identifica o habitante da região cacaueira sul-

baiana, o seu modo de vida, seus hábitos, seus costumes, e tudo o que a essa região se refere: 

GRAPIÚNA. Entretanto, em vez de trazer uma acepção definitiva do termo, Euclides evoca a 

discussão se o próprio termo seria adequado para se referir ao universo cacaueiro sul-baiano, 

trazendo várias explicações etimológicas a respeito da origem da palavra grapiúna. 

Etimologias à parte, é indubitável a origem indígena do termo, formado essencialmente por 

aglutinação, conforme correlação com significados de vernáculos portugueses, denotando 

assim o processo de hibridação. 
                                                 
10 “Gude”, uma espécie de aportuguesamento da palavra inglesa “good” (bom), demonstrando o hibridismo entre 
a língua portuguesa e a inglesa. 
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Euclides, no Dicionareco das roças de cacau e arredores, deixa claro ser um daqueles 

que condenam o termo utilizado para identificar a região, por ter sido, historicamente, uma 

forma depreciativa com que os sertanejos se referiam aos habitantes do Sul da Bahia. 

Condena, mas não deixa de considerar, por não haver designação melhor e por força da 

influência amadiana em virtude do romance Gabriela Cravo e Canela, razão pela qual o 

termo grapiúna, para se referir à região cacaueira do Sul da Bahia, está consagrado tanto no 

Dicionareco das roças de cacau e arredores quanto nos dicionários convencionais. 

Entretanto, o escritor não se furta de assinalar sua inclinação por um termo mais 

adequado e que refletisse a própria formação sociocultural híbrida da gente sul-baiana: “De 

mim, preferia ser chamado de tapuia, do nosso sangue mestiço; tupiniquim; até aimoré, 

guerreiro, patachó. Menos grapiúna, que chega a ser pejorativo” (NETO, 2002, p. 63). 

Em termos semânticos, observa-se ainda no Dicionareco das roças de cacau e 

arredores que vários termos e expressões ganham significados não necessariamente idênticos 

ou semelhantes a outras regiões geográficas do país ou do vocabulário geral da língua, em 

razão das marcas específicas do palavreado grapiúna. Assim, eis alguns exemplos: baldear 

(misturar amêndoas secas de cacau inferior com outro melhor); bandeirar (juntar as cabaças 

de cacau em pequenas rumas e levadas, em seguida, a uma pilha maior, para serem quebradas 

e descaroçadas); barcaça (instalação para secar cacau11); batida (caminho); cachimbo (vulva); 

espiga (pênis); festejar (pressentir); instilar (urinar); jacaré (facão); mancar (ter relações 

sexuais); pó (pênis de menino); sentir (emagrecer). 

Também estão registradas, com sua origem e nome anterior quando possível, as 

cidades que compõem a civilização cacaueira, denotando assim o escritor o espaço, já que o 

espaço influencia principalmente na afirmação da identidade. A própria etimologia dos nomes 

das cidades, que Euclides chama de “tabas da tribo do cacau”, demonstram os processos de 

hibridação lingüística dos quais os nomes se originam, sobretudo de mesclas entre o 

português e tupi-guarani. 

 

 

1.2. O tempo é chegado: a formação sociocultural híbrida da gente grapiúna 

 

Como produto cultural, o Dicionareco das roças de cacau e arredores serve como 

apoio para a análise dos processos de hibridação investigados na ficção euclidiana O tempo é 

                                                 
11 Na versão eletrônica do Dicionário Aurélio: “tabuleiro, onde são postos a secar os caroços de cacau logo após 
retirados do coco”, conforme a acepção 3, que classifica o étimo como um brasileirismo específico da Bahia. 
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chegado, lançada postumamente em 2001, haja vista que o livro de contos está impregnado 

dos termos lingüísticos que consagram a cultura popular da região cacaueira, sendo a primeira 

obra um instrumento imprescindível para a melhor compreensão da segunda, sobretudo do 

contexto de cada narrativa de Euclides.  

Não poderia ser diferente, em virtude de ser uma obra de um escritor com raízes tão 

populares como Euclides Neto, o qual soube desenvolver o seu discurso literário por sua 

sensibilidade diante das coisas que viu e viveu, já que nasceu e cresceu à sombra dos cacauais 

e jequitibás. O tempo é chegado surge para contemplar o painel sociocultural sul-baiano que o 

escritor presenciou erigir-se em volta do cacau. 

N’O tempo é chegado, as narrativas abrangem o ciclo do cacau, desde a década de 

1930, época áurea do fruto, o período em que a derrocada econômica impôs drásticas 

mudanças na vida daqueles do lugar, até aludir tempos mais contemporâneos, sem Euclides se 

preocupar em seguir uma ordem cronológica dos fatos.  

Na sua escrita, utilizando linguagem jocosa e muitas vezes a metalinguagem, Euclides 

ficcionaliza personagens e fatos reais para compor as tramas, enfocando as transformações 

que a região sofreu durante todo o ciclo, sobretudo as mesclas culturais ocorridas no encontro 

e na interação das culturas, formando a identidade cultural grapiúna. 

Como já foi dito, a hibridação é entendida como diversas mesclas interculturais que 

ocorrem no seio da sociedade, e está comumente associada ao processo de construção das 

identidades culturais. Assim, seguindo os processos de hibridação cultural, logo nas primeiras 

páginas do livro, Euclides apresenta no conto O tempo é chegado – que dá título à obra –, a 

gênese grapiúna, cujos elementos humanos e naturais são os constituintes da sua identidade 

cultural: 

 
Antes, os índios, nas liberdades da criação. Chegaram os caçadores. [...] Muitos 
foram ficando por ali, abrindo clareira, levantando a casa de taipa, indaiá, chão 
socado. Sementes no útero da terra alvoroçada. Trilhas saindo daqueles brongos, 
procurando os pareceiros. Mandioca, cana, fumo, café. Cacau chegando. [...] Suor de 
homens escorrendo pelos eitos. Mulheres morriam de parto, homens esmagados sob 
as derrubadas dos machados, o pico-de-jaca matando meninos que metiam a mão  
nos ocos para tirar buguelos de periquito. Cruz nas encruzilhadas, testemunhando a 
despedida também dos que iniciaram a luta para tomar o trabalho do outro. A 
natureza sempre lutando contra o inimigo cruel, vingando-se com as forças telúricas, 
impiedosamente (NETO, 2001, p. 11).     

 

Euclides complementa em sua narrativa a formação sociocultural híbrida da região 

cacaueira, quando diz que assomaram, a essa realidade, os bodegueiros, também vindos de 

fora, farejando o fruto de ouro que lhes proporcionou tornarem-se fazendeiros, ao ser trocado 
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por mercadorias; “os primeiros”, que já haviam domado a terra, tornando-se agregados dos 

fazendeiros, vendendo-lhe a força dos braços; os doutores, que chegaram para mandar nos 

povoados e se refestelarem na luxúria daqueles anos gordos; e os sem-terra, valendo-se do 

ocaso trazido pela vassoura-de-bruxa, levantavam barracas sem pedirem licença para 

arranchar, assim como os ciganos, cobrindo a terra abandonada com “lonas pretas do luto de 

uma era que se extinguia” (NETO, 2001, p. 12)12. 

A composição do painel sociocultural do Sul da Bahia recebeu contribuição 

considerável dos imigrantes, estrangeiros e nacionais, atraídos pela força econômica do cacau. 

Entre os estrangeiros, na Literatura do Cacau, os árabes foram bastante decantados nos 

romances de Jorge Amado, como Gabriela, Cravo e Canela e Tocaia Grande.  

Esses imigrantes estrangeiros, sobretudo sírios e libaneses, comerciantes que acabaram 

se tornando mascates, percorriam cidades e fazendas com o intuito de vender ou trocar os seus 

produtos, passando, com o tempo, a vendeiros; desses, para comerciantes novamente e, até, 

proprietários de terras. Tal fato evidencia a referência sutil que Euclides faz no conto, ao 

descrever os bodegueiros: 

 
Com a terra mais domesticada pela valentia dos primeiros, os bodegueiros bateram 
palmas na chegada. Vinham também de fora, no faro do fruto já colhido, inventando 
os débitos no borrão guloso das vendas no fiado. Traziam raiva da decadência 
deixada nos nortes que deixaram. Não era gente da enxada. Gerações deles trocando 
charque, barricas de bacalhau, bulgariana, pólvora, chumbo, espoleta, pelos pés de 
cacau que começavam a safrejar [...]. Daí nasceram os fazendeiros cerzindo as roças 
umas nas outras (ibid., p. 11). 

 

Ressalta-se que, em razão de estar voltado essencialmente para a gente comum em 

todo o livro, Euclides Neto personificou a presença estrangeira em elementos desimportantes 

ou secundários, como ocorre com um padre alemão do conto Chico Zoim. Assim, cuida o 

escritor de enfocar os vindo de fora, porém de dentro do Brasil, saídos de suas respectivas 

regiões em busca de melhor destino que o cacau pudesse lhes proporcionar. 

A presença dos que Euclides chama no Dicionareco das roças de cacau e arredores 

de “outros além-de-mundo”, se não é em personagens, está na contribuição que deram na 

conformação do linguajar grapiúna, haja vista que o próprio escritor admite que inúmeros 

verbetes e expressões foram incorporados com o contato entre as diferentes culturas que 

passaram a ocupar e a conviver no mesmo espaço geográfico, com o passar do tempo. 

                                                 
12  Historicamente, conforme Ribeiro (2005), ao passo do desenvolvimento da economia cacaueira sul-baiana, os 
grupos sociais estavam assim delimitados: aristocráticos plantadores de cana do Recôncavo, colonos europeus, 
nordestinos, escravos e libertos, índios pacificados e lavradores locais. 
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A formação sociocultural que a região grapiúna experimentou, sutilmente descrita no 

conto O tempo é chegado, segue a tendência que ocorreu com o país como um todo. Isso 

porque o Brasil apresenta uma sociedade disposta à hibridação, detectando-se a forte presença 

de múltiplas interpenetrações entre os contingentes emigratórios que formaram o país, cujas 

filiações étnicas se dão como algo que pode ser mesclado. Assim, 

  
muitos componentes étnicos entram no patrimônio de outros grupos, através de 
práticas lúdicas e rituais, mas também mediante políticas culturais, passando a 
formar parte do seu horizonte. Sem perder a sua idiossincrasia, as identidades são 
menos monolíticas (CANCLINI, 2003, p. 108).  

 

Esse caráter não monolítico das identidades brasileiras ocorre porque o sujeito abre a 

possibilidade de experimentar várias filiações, podendo circular entre identidades e misturá-

las. Desse modo, ainda que mantenha seus traços individuais, a população se assume como 

plural, uma vez que se apropria da sua multiplicidade de heranças étnicas e culturais. 

Vale lembrar que a população nacional se formou basicamente de três matrizes (a 

indígena, a europeia e a africana), durante os séculos de colonização, além dos novos traços 

culturais advindos dos imigrantes europeus não-portugueses, asiáticos e árabes. A partir do 

século XIX, cada qual apresenta suas matrizes compostas por diversidades socioculturais 

(costumes, crenças, hábitos, pensamentos, arte, linguagens, culinárias, etc.) que compuseram, 

principalmente por processos de hibridação, a diversidade sociocultural brasileira. 

Isso ocorreu na formação sociocultural da região cacaueira sul-baiana, quando o índio-

nativo, o branco-europeu, o negro-africano e os demais imigrantes internos e externos (árabes, 

sírios e libaneses) souberam, de uma maneira ou de outra, mesclar suas culturas, praticando-as 

de maneira ora isolada ora coletiva, no decorrer da convivência. “Assim, cada uma das 

culturas em contato se mantém como texto para o grupo e ao mesmo tempo consegue 

‘impregnar’ outros” (CANCLINI, 2003, p. 109). 

Em termos étnicos, no conto Os ciganos, Euclides se põe a falar desse povo nômade, 

de provável origem indiana, mas que emigrou para a Europa Central, de onde se disseminou 

pelo mundo afora, inclusive considerável contingente para a região cacaueira sul-baiana. Ao 

contrário dos sírio-libaneses que progrediram de mascate a ricos comerciantes na região, os 

ciganos sempre se mantiveram no meio do povo decantado por Euclides Neto, razão que 

justifica a inclusão de tal grupo étnico nas páginas d’O tempo é chegado.  

Caracterizado por possuírem código ético próprio, tendo por atividades a música, o 

artesanato, ler a sorte e barganhar animais, os ciganos – “homens bigodudos, cor de metal 

doirado exposto ao sol” – ganharam a pecha de negociantes espertos. De negociantes espertos, 
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afamaram-se como agiotas, muitas vezes violentos, e enriqueceram, sobretudo cobrando juros 

pelos vultosos empréstimos que lhes tomavam os fazendeiros, durante a crise cíclica do cacau. 

É a essa pecha que Euclides dá maior enfoque no conto, principalmente quando o modo de ser 

dos “visitantes” entra em contato com “os da terra”: 

 

Todos sabiam que o negócio com aquela gente seria taboca13 na certa. Mas uma 
força esquisita levava os da terra a tentar uma barganha entre animais também 
defeituosos, como os do bando. Haveria alguma volta em dinheiro, único meio dos 
visitantes sobreviverem. Os do lugar sempre apanhavam. Mas voltavam a negociar. 
Uma espécie de gozo pela emoção do jogo. 

Os gajões são capazes de tudo para enganar: brocam os dentes cerrados dos 
animais velhos, que os têm furados quando novos; botam malagueta no fiofó, surram 
e colocam pedra debaixo no suador da sela, para que os lerdos pareçam árdegos; 
prendem a cilha por baixo da barriga à ponta da cauda, transformada em coque, 
evitando mostrar os cabeadores14. Tudo isso antes de mostrar a mercadoria ao 
freguês.  (NETO, 2001, p. 65). 

 

Dessa atividade dos ciganos, Euclides fala com propriedade e conhecimento, haja vista 

que, como se refere no Dicionareco das roças de cacau e arredores, o seu pai, em 

decorrência a derrocada do cacau, trabalhou de “cavalhadeiro” (ou “cavaladeiro”), da mesma 

forma que os ciganos que vendem, compram e trocam burros e cavalos, porém sem os seus 

costumes e tradições.  

Entretanto, o escritor, enquanto narrador no conto, mantém-se indiferente ao seu 

conhecimento de causa, dizendo que os da terra só sabiam que, além de espertos, os ciganos, 

vinham “ninguém sabe donde – do fundo dos tempos e das terras estranhas” (NETO, 2001, 

loc.cit.). Disseram até que eles pegavam meninos, alertando o escritor ser um exagero.  

Sutilmente, Euclides vai descrevendo aspectos culturais dessa gente, além da 

esperteza, como morar em barracas vermelhas e amarelas espalhafatosas como as mulheres, 

prometidas em casamento ainda crianças e que leem o futuro, um serviço de muito respeito, fé 

e devoção, que obriga os outros ciganos se retirarem do recinto, durante a leitura. 

A presença dos ciganos, indubitavelmente, era indesejável naquele chão. Todavia, no 

princípio, montaram suas barracas na entrada das cidades. Quando repararam, ao longo da 

derrocada econômica da região, os ciganos já estavam nos quintais das casas, invadindo as 

roças de cacau. Eram indesejáveis, mas teriam que ser suportados, ante a crise da lavoura 

cacaueira, pois os da terra se encontravam no caderno de dívidas daquela gente esquisita.  

                                                 
13 Passar a perna, fazendo melhor negócio que outro (Dicionareco, p. 94). 
14 Animal de sela ou cangalha que, sujando a cauda na lama, normalmente nos degraus, sacode-a sem parar, 
como um ventilador, emporcalhando o cavaleiro ou a carga (ibid., p. 39). 
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Eis um lado duro da crise cacaueira: a agiotagem de que se valeram os ciganos para se 

locupletarem à custa da falência dos fazendeiros. Onde há crise econômica, há dívidas; onde 

há dívidas, há os ciganos, sobretudo na região cacaueira cuja presença se tornou tão latente. 

Ao abordar a derrocada do cacau, Euclides não poderia ignorar os ciganos e a sua cultura. 

 Segundo Cesar (2003), a luta de classes nas roças de cacau é o leitmotiv15 da obra de 

Euclides Neto. Deste modo, é nas tensões que o escritor urde suas tramas, e não seria 

diferente ao tematizar, no conto Os Ciganos, a presença desse grupo étnico na região 

cacaueira, buscando o que tal presença provoca de tensão: o contato dessa cultura com a 

cultura da gente do lugar.  

Usando de metalinguagem, Euclides avisa: “Todo caso, romance ou conto, cobra o 

tempero da presença da mulher e violência” (NETO, 2001, p. 66). A esperteza é vista como 

um dado cultural, bem latente e representativa dos ciganos, mas também utilizada como 

“arma” pelos locais, representados pela personagem do fazendeiro Nicodemo, que se julga tão 

sabido quanto os que vieram de fora.  

O tempero mulher fica por conta de Carmelita, uma sensual gajoninha adolescente, 

prometida desde os onze anos, que chama a atenção do fazendeiro, o qual não agüentava ver 

um rabo-de-saia. Um risco certamente, pois uma gaja cigana se envolver com um não-cigano, 

além de já prometida conforme a tradição, era algo inadmissível, intolerável. “Cigano não 

perdoa mulher que trai” (ibid., p. 70). Eis a tensão que Euclides queria. 

Em dado momento, Euclides coloca novo elemento no caso, outro bando de ciganos, 

denotando que mesmo dentro de uma cultura de costumes e tradições arraigadas, pode haver 

diferenciações, principalmente quando assimila modo de ser, costumes e atitudes de outra 

cultura: 

 
O bando se demorou ainda tempos no areão. Foi tangido por outros ciganos 
inimigos. E os chegantes não eram iguais àqueles pés-rapados, quase às esmolas, 
ladrões de galinha. Os novos apareceram em caminhonetes do ano, cabina dupla, 
automóveis de luxo substituindo a tropa. Barracas amplas, mulheres bem tratadas e 
roupas brilhantes, muitos dentes de ouro, alguns encastoados com brilhantes como 
escavaiou por toda parte. Até as argolas delas eram graúdas, de metais preciosos, 
lembrando seus velhos antepassados indianos. O comportamento também se 
diferenciava (ibid., p. 67). 

 

No excerto, ficam evidentes os processos de hibridação que ocorreram com o grupo de 

ciganos. Ao mesmo tempo em que mantém suas tradições arraigadas, a ponto de lembrar suas 

origens indianas, assimila os costumes e comportamentos do novo lugar para o qual emigrou. 

                                                 
15 Repetição, no decurso de uma obra literária, de determinado tema, a qual envolve uma significação especial 
(NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO, versão eletrônica). 
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Ocorre, assim, uma transculturação, caracterizada pela mescla entre elementos culturais 

tradicionais do povo cigano com elementos culturais existentes no novo lugar, gerando novas 

manifestações que guardam aspectos tanto da cultura original quanto da nova cultura 

apropriada.  

Noutras palavras, uma mescla cultural, uma fusão, havendo perdas e ganhos para 

ambas as culturas, resultando num novo elemento híbrido, razão que faz o comportamento do 

grupo ser diferenciado, tanto do original quanto da outra cultura, ainda que apresente aspectos 

culturais de ambos. 

Hall (2005) assinala que o processo da vida moderna está centrado no coletivo, cujas 

sociedades contemporâneas se caracterizam pela diferença, sobretudo a cultural. O autor, 

desse modo, apresenta o conceito de tradução, que consiste na tentativa de que a cultura se 

inove dentro da própria tradição. As culturas, ainda que mantenham seus traços, valores e 

tradições, estão em constante negociação com outras culturas, sendo obrigadas a traduzir suas 

tradições e a negociar entre elas. Assim, as pessoas que experimentam esse processo, 

 

são, irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas interconectadas, 
pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias “casas” (e não a uma “casa” 
particular). As pessoas pertencentes a essas culturas hibridas têm sido obrigadas a 
renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer tipo de pureza cultural 
“perdida” ou de absolutismo étnico. Elas são irrevogavelmente traduzidas (HALL, 
2005, p. 89).  

 

Euclides demonstra como a cultura cigana se inovou dentro da própria tradição. O 

bando de ciganos manteve seus traços, valores e tradições, mas não obstou sua cultura entrar 

em contato e interagir-se com a cultura cacaueira sul-baiana, permanecendo constante 

negociação entre elas. Para Canclini (1998), é na tensão dialética entre o tradicional e o 

moderno que se dá o novo, porque ocorrem alianças freqüentes entre os grupos.  

Voltando à tensão do drama euclidiano, Carmelita fugira do seu bando, acompanhada 

por noivo prometido, que por ela desrespeitou a tradição e contrariou a vontade dos seus pais. 

Incorporam-se ao bando dos ciganos ricos, como ficaram conhecidos, já que fizeram fortuna 

naquele lugar, com a já notória esperteza e a agiotagem. Bom pra Nicodemo, pois continuaria 

perto da gajinha que tanto desejava e atiçava seus pensamentos. Bom também para os 

ciganos, que perceberam o olhar enviesado do fazendeiro para a proibida cigana, fato que 

poderia lhes render vantagens futuras: 
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Toda vez que eles desejavam algum negócio mais vantajoso traziam o fazendeiro 
para o acampamento. Ofereciam feijoadas com mocotó e muita fôia pôde. Carmelita 
já se intrometia na conversa parecendo a mulher dele. Mandava na sua vontade 
(NETO, 2001, p. 70).  

 

Nesse excerto, percebem-se novas assimilações culturais por parte dos ciganos. 

Degustavam feijoada, uma iguaria de caráter híbrido que ainda será analisado neste estudo, e 

bebiam fôia pôde, espécie de cachaça com folhas maceradas para acarretar sabor exótico16. 

Assim como o evento que vem a seguir: o casamento de Carmelita, já mulher feita, e seu 

noivo prometido ainda no aflorar da adolescência, seguindo a tradição daquela raça, porém 

sem abrir mão de um padre como celebrante, de estola e tudo, alianças e um altar 

improvisado.  

É nesse ponto que Euclides retoma a tensão da história. Os antigos parentes de 

Carmelita, raivosos com a fuga da ciganinha, surgem para cobrar a vingança e levá-la de 

volta, atirando para todo lado. Nicodemo que se fazia presente, julgando-se o sabido, 

aproveita a celeuma para fugir com a mulher de seus desejos: 

 
Nicodemo cantava de galo no Poço da Caça, escondido no fundo das roças de cacau. 
Mais uma fêmea conquistada e, agora, no meio das balas, o que a tornava mais 
desejada. Houve também muito sangue derramado nos lençóis, e gritos de dor no 
momento de cortar a fita inaugural. Nicodemo ficou vaidoso por ter sido o primeiro 
a possuí-la (NETO, 2001, p. 71) 

 

O fazendeiro, com o passar do tempo, perdeu quase tudo ante a crise que assolava a 

região. Mas, o maior tesouro ficara consigo: Carmelita, agora de “bucho inchando” a esperar 

um “mesticinho”. Felicidade dura pouco. A dita ciganinha desapareceu não deixando rastro. 

Até que o fazendeiro, desolado com o sumiço, recebe um bilhete anônimo: 

 
Você é mesmo um trouxa. Com mania de sabido e conquistador de mulher alheia, 
tomou a maior taboca da sua vida. Carmelita é mulher-da-vida escovada, mora em 
Jequié, filha de uma baqueana17, dona de pensão. O falso noivo dela também não 
tem nada de cigano (NETO, 2001, loc.cit.).    

 

Euclides soube muito bem urdir a trama em cima da “esperteza”, tomada aqui como 

um elemento cultural, notoriamente arraigado e tradicional na cultura cigana e utilizado em 

mesmo grau pelos poderosos da região cacaueira. Depreende-se nesse desfecho, que o escritor 

optou por não fazer prevalecer a esperteza nem de um nem de outro, mas de uma 

                                                 
16 Conforme o Dicionareco, p. 59. 
17 Prostituta envelhecida, em decadência. (Dicionareco, p. 33) 
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representante da ralé daquele lugar, que também apela para a trapaça, utilizando as mesmas 

armas dos que detém a riqueza e o poder, como forma de sobrevivência. 

Nesse conto fica evidente que pode haver diferenças em determinados aspectos 

culturais dentro do mesmo grupo étnico, acarretando subgrupos, em razão principalmente dos 

processos de hibridação que sofrem e passam a diferenciá-los, ainda que conservem em si a 

essência única. As identidades culturais não são mais fixas, mas em constante transição e 

relação com outras identidades, as quais são produtos de histórias e culturas interconectadas. 

Como já foi dito, Euclides se vale dessas diferenças para tecer as tensões entre classes 

nos contos, abordadas de maneira sutil, até mesmo metafórica, n’O tempo é chegado, até pelo 

próprio caráter do conto, uma narrativa ficcional de limites reduzidos se comparado ao 

romance, como ensina Pólvora (2002), ao contrário de outras obras do escritor, como Os 

Magros.  

Entretanto, isso não reduz a sua importância, pois o conto “não mostra uma cadeia de 

episódios atrelados com o sentido de formar um quadro na moldura convencionada, mas um 

único episódio, melhor dizendo, uma situação existencial. A ficção se realiza aí em todo o seu 

poder irradiador” (PÓLVORA, 1971, p. 13). 

Após o epílogo d’Os Ciganos, Euclides franqueia ao leitor uma série de verbetes e 

expressões típicas do linguajar tropeiro da gente grapiúna, utilizados ao longo do conto sobre 

um grupo social inserido numa comunidade bem mais ampla, que é a sociedade cacaueira.  

Finalizada a trama, a necessidade de garantir a melhor compreensão por parte do leitor 

pode ter sido o resultado da intuição de Euclides, culminando, tempos depois, no Dicionareco 

das Roças de Cacau e Arredores. Assim, com auxílio do pequeno glossário acostado ao conto 

e já de posse do Dicionareco, o leitor pode ficar afeito aos significados dos verbetes do 

linguajar grapiúna de acordo com os contextos socioculturais que cada um deles abarca, tendo 

noção das experimentações lingüísticas que Euclides Neto recorre nas suas narrativas d’O 

tempo é chegado. 

Já em Briga de galo, Euclides aborda a luta de classes, dentro de um mesmo universo 

étnico, de maneira bem sutil por meio de uma metáfora. Narra a saga de dois galos lutadores 

que são postos frente a frente para se digladiarem, numa espécie de arena (rinha), cada qual 

armado de esporões sanguinários, diante de uma plateia em transe para se deliciar com 

tamanha violência. Um evento que, na cultura regional, é encarado como esporte. 

As brigas de galos têm sua origem longínqua, em 5.000 a.C, fazendo parte da cultura 

greco-romana. Naquela época, já havia códigos que regulamentavam a prática. No Brasil, a 

disputa foi difundida pelos colonizadores espanhóis e portugueses, passando por processos de 
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hibridação em razão das especificidades da cultura local que já se moldava, até ganhar os 

contornos de cada região, ainda que se conservasse sua essência. 

Assim acontece com as rinhas grapiúnas, com as suas especificidades e regras. A 

começar pela arena onde os galos são postos para lutar, chamada de rebolo no linguajar 

popular das roças de cacau e arredores sul-baianos. No Dicionareco das roças de cacau e 

arredores, Euclides faz o leitor imaginar melhor o espaço em que acontece o drama que 

norteia o conto, ao informar que se trata uma arena de “forma redonda, com lados medindo 60 

centímetros, meio inclinado para trás, como se fosse um tachinho” (NETO, 2002, p. 88).  

No conto de Euclides, o cenário é a cidade de Ipiaú, região cacaueira sul-baiana, onde 

o escritor viveu maior parte da sua vida, exercendo a advocacia e a política partidária, 

defendendo e implantando seus princípios socialistas, principalmente quando foi prefeito. 

Sobre o rebolo, Euclides narra: 

 
Gladiadores que aparecem ali já estão consagrados. Não era pra qualquer galinho-
terra. Naquele dia, além de muitos, dois chamavam a atenção: um pela qualidade da 
fama e raça, o outro pelo dinheiro que o dono arriscaria nas apostas, segundo correu 
logo a notícia. Arranca Olho e Lampião iriam se enfrentar (id., 2001, p. 31). 

 

A própria descrição de ambos os lutadores, permite verificar que outras questões estão 

em jogo, muito mais do que a simples luta sangrenta entre as duas aves. Cada galo representa 

parcelas antagônicas de um mesmo grupo sociocultural, mas desiguais. De um lado, o galo 

Arranca Olho, que 

 
vinha de linhagem pura, japonês, elegante e fidalgo. Desde os avós. Nasceu em 
chocadeira, passou ao berçário, luz elétrica no lugar do calor cheiroso da mãe, ração 
no balanço de alimentos finos. Ainda buguelo, foi separado dos irmãos, porque 
brigavam entre si de arrancar o couro da cabeça, até aparecer o miolo – raça feroz. 
[...] Arranca Olho também viajara de avião no tempo que fazendeiro de cacau era 
gente e tinha bimotor cruzando os ares como andorinhas, nas traquinices de mostrar 
dinheiro e fazer figura (NETO, 2001, loc.cit.). 
 

Já, o galo Lampião, 

 

nasceu no mato, atrás de umas pedras, no escondido do trançado da moita de joá-
mirim. Quando a galinha mãe chegou ao terreiro com a ninhada, a dona, agregada do 
seu Joventino, só fez jogar uns punhados de crueira já fermentada. Bem verdade que 
era filho de um pernambucano posto na criação, mais pra botar carne que para deixar 
raça de briga (ibid., p. 32). 

 

Desse modo, foram postos em combate, de um lado, o galo de raça pura, de estirpe, 

que traz em si o espírito beligerante e assassino, representando a elite cacaueira dominadora e 

dona dos cacaus, terras e riquezas que da região se podia extrair, contra, do outro lado, o 
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“galo-terra” que nascera apenas para alimentar os homens, representando a plebe 

miscigenada, miserável e desperançosa, constituída pelos trabalhadores braçais. Do mesmo 

modo, Arranca-Olho representa a cidade de Ipiaú, enquanto Lampião, a de Camacã, cuja 

rivalidade intermunicipal faz aumentar a tensão na trama. 

No conto, enquanto Arranca-Olho é chamado de “perverso”, “heroi", “tataú”, Lampião 

é pejorativamente chamado de “pé-duro”, “come na garrafa”, “mestição”. Lançando mão do 

próprio Dicionareco das roças de cacau e arredores, entende-se que tataú significa ativo, 

competente, sabido, adjetivos mais que apropriado a um galo de raça e bem nascido como 

Arranca-Olho. Já pé-duro é o animal sem raça defina, come na garrafa é um inútil e de raça 

ruim, também nada mais apropriado para Lampião e sua má sina. 

Euclides Neto ainda afirma, no Dicionareco das roças de cacau e arredores, que toda 

palavra leva uma carga emocional e uma intenção, e é justamente esta quem lhe dá sentido. A 

intenção do escritor em demonstrar a disparidade entre os lutadores e todo teor simbólico que 

cada um carrega em si, por meio de tais adjetivos, torna-se bem clara.  

Retoma-se a premissa de Woodward (2008), quando afirma que a representação inclui 

as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais são produzidos os 

significados, possibilitando aos indivíduos se posicionarem enquanto sujeitos e com o que se 

identificam. 

Conforme Cardoso (2003), os coronéis detinham, além dos latifúndios e da riqueza, o 

poder de Estado, traduzido nas ações de seus jagunços18, que lhes garantiam as funções 

concomitantes de donos do capital e de chefes locais, ao passo que no Brasil, entre as 

contradições de uma forma cultural arcaica e a modernidade capitalista, ocorriam um grande 

fluxo de imigrantes, criando-se um proletariado nascente e ainda inexpressivo, que passaria a 

conviver com um campesinato numeroso. 

Eis a metáfora: Euclides pauta a briga que narra no mote do embate injusto entre a 

elite cacaueira e o povo subjugado social e economicamente. Arranca-Olho com todas as 

mordomias e preparo que só um gladiador afamado poderia ter, contra o miserável Lampião, 

que jamais fora preparado para guerrear, apenas para lutar contra a pobreza e a fome, numa 

época em que a produção de cacau já se encontrava em crise.  

Canclini (1998) esclarece que 

                                                 
18 De um modo geral, o coronelismo era um sistema que se utilizava de métodos violentos, coercitivos e, muitas 
vezes, criminosos para garantir os seus propósitos, seja em disputas contra outros coronéis ou em relação ao 
povo, que deveria ser-lhe dúctil. Para tanto, valia-se dos jagunços, geralmente caboclos de origem pobre e 
dedicados ao ofício das armas, que serviam aos coronéis como milícia privada, desde a segurança preventiva à 
pistolagem.  
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as interações entre hegemônicos e subalternos são palcos de luta, mas também onde 
uns e outros dramatizam as experiências da alteridade e do reconhecimento. O 
confronto é um modo de encenar a desigualdade (embate para defender a 
especificidade) e a diferença (pensar em si mesmo através daquele que desafia 
(CANCLINI, 1998, p. 279). 

 

Fruto provavelmente da sua formação político-ideológica socialista e da sua verve 

literária neo-realista, o escritor, por meio da prática cultural das brigas de galo, não deixa de 

criar o arquétipo maniqueísta de que ali na rinha se enfrentam duas forças antagônicas, o bem 

contra o mal, o pobre contra o rico, o oprimido contra o opressor, envolvendo valores 

sociomorais, bastante discutíveis: fama, status, masculinidade, supremacia, escárnio, ambição, 

exibicionismo, cobiça. 

De acordo com Canclini (ibid., p. 349), “as lutas entre classes ou entre etnias é, na 

maior parte dos dias, uma luta metafórica. Às vezes, a partir de metáforas, irrompem lenta e 

inesperadamente práticas transformadoras inéditas”. Diante da possibilidade de se construir 

uma ordem diferente, desafios são mascarados como, por exemplo, na literatura. Isso porque, 

os subterfúgios culturais são uma das maneiras de se transpor os limites por onde é possível. 

Desse modo, 

 
as práticas culturais são, mais que ações, atuações. Representam, simulam as ações 
sociais, mas só às vezes operam com uma ação. Isso acontece não apenas nas 
atividades culturais expressamente organizadas e reconhecidas como tais; também 
os comportamentos ordinários, agrupados ou não em instituições, empregam a ação 
simulada, a atuação simbólica (ibid., p. 350). 

 

Como bom engendrador de histórias, Euclides deixa algumas mensagens subliminares, 

a exemplo dos nomes dados aos galos-personagens da sua narrativa, denotando a sua força 

semântica: Arranca-Olho, essencialmente violento e brutal, que não demonstra nenhuma 

compaixão a quem ousasse desafiá-lo; Lampião, uma óbvia referência a Virgulino Ferreira da 

Silva, vulgo Lampião, o rei do cangaço nordestino, que – a despeito de ter sido tão violento, 

brutal e sem compaixão quanto o Arranca-Olho –, é tido como representante dos oprimidos e 

seu libertador. 

Iniciado o rebolo, a injusta disparidade técnica logo se vê: “Colocaram em Arranca-

Olho os punhais de aço no lugar dos esporões. Forraram o bico no mesmo consoante. 

Lampião mal levava a devoção a são Francisco de Assis” (NETO, 2001, p. 33). Assim, foram 

quinze minutos de flagelo do galo Lampião, ante os golpes inclementes de Arranca-Olho, 

diante da plateia exultante.  
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Porém, como nas melhores histórias de super-herói, que sofre todos os infortúnios 

durante a peleja, para no fim, quase morto, contra-golpear milagrosamente o seu algoz, 

Lampião consegue vencer Arranca-Olho, causando assim a desmoralização do vencido: 

 
Aconteceu a mais vergonhosa derrota que já se viu em briga de galo. Arranca-Olho, 
já agora arranca-coisa-nenhuma, sendo abaixado como uma franga donzela. 
Lampião soltou o cato mais longo e forte da sua vida. Nem o pessoalzinho da ponta 
de rua que levava as vítimas às panelas quis comer aquela carne desmoralizada 
(NETO, 2001, p. 34). 

  

No fim, Euclides revela a saga que foi a vida de Lampião até ali, antes de enfrentar 

Arranca-Olho, quando precisou descobrir meios de sobreviver ante tantas provações que a 

vida de miserável lhe impôs, como ocorre a todo homem igualmente miserável. Sem dúvida, 

esta é a maior significação da metáfora que o escritor faz correr nas entrelinhas do seu texto, 

como fez com a ciganinha Carmelita. 

Outros dois contos d’O tempo é chegado permitem inferir sobre processos de 

hibridação envolvendo aspectos culturais da região cacaueira do Sul baiano: Conversão do 

vigário e A descoberta. As duas narrativas se concentram no sujeito e nas experiências 

socioculturais que ele vivencia, quando sofre, segundo Maffesoli (1998), o processo de 

desindividualização, à medida que a multiplicidade do eu o faz interagir socialmente no meio 

em que vive ou está.  

O primeiro conto narra a chegada do padre Antero para assumir a paróquia de um 

determinado lugarejo e o seu conflito em moldá-lo aos seus princípios religiosos ou deixar-se 

moldar aos costumes dali, como antes ocorrera com seu antecessor: 

 
Ali chegou o padre Antero, barba encapoeirada, olhos entrincheirados no fundo das 
órbitas. Tirasse a batina e vestisse os couros, seria um do lugar. [...] Batina! Nada de 
short e camisa xadrez como o malandréu do antecessor, jogando perna, dominó na 
porta do cabeleireiro Epaminondas, dando gargalhadas no deboche da guitarra, 
engraçando-se com as meninas; emborcando copo; e, além de tais pecados, se 
enlameava nos capitais, ao freqüentar as mulheres alegres, sob desculpa de trazê-las 
ao cercado de porcas, já que ao redil de cordeiras não podia ser. Um pai-de-
chiqueiro, outro padre (ibid., p. 25). 

 

Padre Antero, usando o sincretismo como artimanha, consegue moldar o lugar e a 

comunidade à sua forma de pensar e agir, quando se torna mais semelhante com aquela gente, 

deixando a barba mais crescida e a batina mais puída, cuja fé lhe deu semblante de santo para 

aquele lugar, arrebanhando e resgatando toda gente perdida. “A presença do vigário era mais 

um milagre” (ibid., p. 26). Essa artimanha remete ao que Canclini (1998) chama de 

construção visual e cênica da significação, uma teatralização do poder, em que o sujeito 
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encena não diante da divindade, mas diante de outros homens, à medida que se apresenta na 

figura de um líder carismático. 

Ademais, devido às atrocidades praticadas pelo coronel Nicodemo da Ponta da 

Pedra, que mandava exterminar a gente contrária ao levante das cercas (símbolo da 

desapropriação das famílias dos miseráveis), o padre evocou a vida do beato Conselheiro, 

resgatando em si mesmo a memória do “santo homem”, à maneira do lugar: 

 
Organizara os trabalhadores. Resistiu à feitura da cerca da Ponta da Serra, mandando 
cortar os farpados e soltar o criame. Tirou a batina, vestiu-se de trabalhador, 
alpercata de couro cru, calça remendada, camisa xadrez, jaleco, crucifixo de 
umburana feito a canivete por ele, que também santas e as colecionava com 
devoção, enchendo os cômodos da casa. Beato nos limites do ódio e do amor, em 
luta com os próprios sentimentos, sem saber até onde chegaria (NETO, 2001, p. 28).  

 

Tudo isso porque não bastava dizer à gente miserável e oprimida que do caso caberia 

às autoridades temporais a solução, já que elas somente acreditavam numa figura mítica viva, 

beatificada, para se sentirem protegidas e perto de Deus. Além disso, a imagem da santa que 

forjara numa tora robusta de umburana, fê-lo recordar da mocinha da escola primária com a 

qual se encantara, por isso se autoflagelava com açoites dos espinhos da roseira. “A dúvida 

era não distinguir mais os pecados da carne e os das novas convicções religiosas. Convertera-

se à fé possível” (ibid., p. 29). 

Euclides, nesse excerto, expõe a personagem com um sujeito contraditório, que guarda 

tanto o divino quanto o profano, lembrando o sujeito fragmentado que Hall (2005) apresenta, 

cuja identidade se torna dinâmica e em constante construção, levando-se em conta os 

diferentes momentos que vivencia. Assim, o vigário é apresentado como um sujeito sem uma 

identidade unificada e estável, composto, na verdade, por várias identidades contraditórias e 

não resolvidas.  

Já em A descoberta, conta-se a história da garotinha Suzete, cuja família deixa a 

cidade para passar uns tempos nas roças, ante a crise da lavoura cacaueira. Euclides Neto, em 

duas passagens, apresenta o perfil psicossocial da garota, típico de criança abastada da zona 

urbana. Na primeira, demasiadamente mimada: 

 
O quarto de brinquedos de Suzete entulhado de brinquedos – nas estantes que 
forravam as paredes e pelo chão. O resto entupia o fundo da garagem. Alguns deles 
ainda nem tocados e outros continuavam nos embrulhos fechados. Tantos que a mãe 
da menina separava vários para dar de presente a outras crianças [...]. A bagagem de 
mudança não coube em dois caminhões. E muitas bonecas, até uma coleção de 
Barbies, bolas de camurça, ursinhos felpudos, bóias de banho de mar, baldinhos, só 
numa picape para levar a tralha miúda (ibid., p. 129). 
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Na segunda, já morando na fazenda, superprotegida pelos cuidados maternos, no 

contato com a natureza e outras gentes: 

 

Logo no começo, a patroinha nem saía de casa. Corria de bicicleta de quatro rodas 
no varandal que emoldurava a casa-sede. Chegou a passear pela chácara, bem 
protegida com a botinha, creme contra mosquitos, e uma babá cautelosa 
(remanescente da riqueza) segurando-lhe a mão, vigilante. [...] A mãe recomendava: 
– Olha espinho, marimbondo, cobra, formiga... 
Certo dia, saíram pelo caminho que dava no ribeirão, onde a rapaziadinha dos 
trabalhadores tomava banho. Levava novas recomendações: – Olha o sol, voltem 
antes das 10 horas – depois, o sol não faz bem! Passe o creme, sobretudo no nariz, 
você é muito branca. Não deve ir até o rio. Se for, não molhe os pés, tem sistosoma e 
vermes que essa cachoeirazinha deixa por toda parte. Repare as cobras! Você, minha 
filhinha, tem a saúde muito frágil, não está acostumada com essas coisas de roça. 
Não pode comer jaca, porque fica fedendo a pobre e é ração de porco. Seu 
estomagozinho não suporta. Leve uma garrafinha de água mineral, Carmela, e uns 
biscoitinhos para ela, se sentir fome ou sede. Olha o carrapato. É bom passar 
repelente! Nada de correr, para não se machucar. Ouviu, Carmela? Também não se 
aproxime dos meninos que encontrar – têm a boca porca de nomes feios, falam 
errado. Longe deles. Ouviu Carmela? 
 – Sim, senhora. 
 – Não deixe ela pegar em mato, pode ser cansanção, nem em flor, que sempre tem 
abelha, formiga e marimbondo. [...] Ouviu, Carmela? Mas ouviu mesmo? 
– Ouvi, sim, senhora (NETO, 2001, 129).  

 

Todavia, bastou o primeiro contato de Suzete com as “coisas da roça” e as outras 

crianças, elementos de nova cultura, para que a garota interagisse, caracterizando assim 

processos de hibridação. Um distanciamento do mundo dos pais em detrimento da 

aproximação do mundo dos moleques pobres das roças de cacau. Um mundo de 

possibilidades que surge aos olhos da garota, no caso toda diversidade cultural da região 

cacaueira do Sul da Bahia.  

Este excerto mostra alguns elementos naturais e sociais: 

 
As meninas pulavam dos galhos da ingazeira que se derramava sobre as águas. 
Outras nadavam. Uma de sua idade estava com uma fieira de piabas no gancho fino 
de maria-preta. No meio, uma pequena traíra que a pescadora mostrava orgulhosa 
junto a um caco cheio de iscas do chão. Nos ares soavam os gritos enfeitados com os 
nomes da alegria. Uma jaca mole abria-se na margem e duas meninas arrancavam os 
bagos, deixando-os escorrer pelo canto da boca. Nem os caroços perdiam, porque os 
jogavam certeiros nos que estavam na corrente, que tinham de mergulhar para se 
livrar deles. Tudo era felicidade à sombra das gameleiras, cajazeiras e ingazeiras. 
Também se ouvia a algazarra dos meninos machos no poço reservado a eles, no 
escondido, também nus, vadiando de cangas, galinha-gorda e brigas de faz-de-conta. 
Brincadeiras pesadas (ibid., p. 130).     

 

 Não houve vigilâncias da babá e reprimendas da mãe que contivessem o ânimo da 

menina. Não bastava para ela assistir a tudo, principalmente às ações das meninas de sua 

idade, que brincavam de “casinha” à sombra da jaqueira, transformando em utilidades 
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domésticas objetos que apanhavam da própria natureza. Era preciso vivenciar, fazer parte do 

“outro mundo deslumbrante”. Bastou o convite de uma das meninas para o banquete que 

acabaram de aprontar, e já estava ela, com o descuido de Carmela, com uma pequena cuia nas 

mãos, saboreando o pitéu. Era outra menina. 

A história de Suzete demonstra que, à medida que a personagem passa por processos 

de hibridação, ocorre uma perda em relação que ela, enquanto sujeito, mantinha com a sua 

cultura original advinda do seu espaço geográfico e socialmente delimitado, mas, em 

contrapartida, há um ganho relativo de produtos simbólicos quando ela é inserida numa nova 

localidade.  

E assim, a menina não queria mais ficar gordinha e bonitinha como a Barbie, tomando 

todezinho com leite, pão, bolachas e geléia. Queria comer carne de cavalo assada. Para 

desespero da mãe, esqueceu os brinquedos da casa-sede, pois queria brincar como as outras 

meninas. O linguajar da ralé também foi assimilado. E o final da história surpreendente: 

 
Ninguém a segurou mais na sede. Ficou rosada, engordava. Não podia ver jaca dura. 
À mesa, só queria comer de mão, fazendo bolinho de farinha. Chupava favos de 
jataí, quebrava as cabaças de cacau na madeira e arrancava os caroços como as 
companheirinhas. Comeu bananas pintadinhas, caídas naquela hora do pé. 
– Menina, menina, você está se passando. Vai ficar de castigo. 
Certo dia, a mãe aflita, perguntou: 
– Você quer brincar de quê? 
– Quero brincar de ser pobre, mamãe (NETO, 2001, p. 131). 

 

No próximo conto destacado, Conversa de maridos abandonados, em meio à 

narrativa, Euclides expõe um processo de hibridação ocorrido na região cacaueira sul-baiana, 

até agora não citado por esta pesquisa: a culinária. Um dado cultural importante que também 

funciona como um elemento híbrido e constitutivo da identidade cultural grapiúna.  À medida 

que o escritor tece a trama, contando a história dos amigos Joaquim e Demétrio, narra o modo 

de ser e de viver da gente grapiúna, evidenciando hábitos e costumes, dentre os quais o ato de 

comer. 

Conforme Canclini (1998), as hibridações levam todas as culturas a serem de fronteira, 

haja vista que todas as artes se desenvolvem à medida que se relacionam com outras artes. Se 

as culturas perdem a relação exclusiva com seu território, ganham em comunicação e 

conhecimento. Desse modo, Euclides expõe a culinária hibrida grapiúna, na qual um simples 

desjejum ou almoço reúne alimentos derivados de diversas culturas, evidentemente as que 

compuseram o painel sociocultural da região cacaueira, como nos dois excertos a seguir, em 

destaque: 
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Viajaram juntos para o internato de padres. Se recebiam de casa os requeijões de 
meia arroba, casca grossa e curada, ou tachadas de doces de leite com gema de ovos, 
guardavam os de um, para comê-los depois de terminados o do outro (NETO, 2001, 
p. 79). 
  
[...] o trabalho começava na recompensa, depois do mocotó de vaca na feijoada 
dormida e a talhada farta de requeijão com café e leite de sustança (ibid., p. 80). 

 

Nos excertos, o narrador cita alguns hábitos alimentares das personagens que mostram 

como são diferentes, mas consumidos a um só tempo. Se investigadas as origens de cada 

iguaria citada – requeijão, doce de leite, mocotó, café e leite, feijoada – percebe-se o quanto 

de mesclas culturais conformaram a culinária grapiúna que, em suma, possui características 

semelhantes a outras regiões do Brasil, mas com certo tempero local. 

Para começar, o requeijão tem sua origem, no Brasil, com a chegada das primeiras 

famílias portuguesas, como uma das formas de aproveitar o café excedente, pois naquela 

época não havia geladeira, tornando-se um hábito compor o chá colonial servido nas casas dos 

coronéis.  

Também derivado do leite em abundância, o doce tem origem incerta, ainda que a 

cultura argentina reivindique a criação, estando ligada à produção de sacarose de cana-de-

açúcar. Como um edulcorante produzido em larga escala, o açúcar ganha a função de 

conservar produtos orgânicos, inclusive o leite, derivando assim o doce de leite. Já o café com 

leite, surgiu na Europa e difundiu-se pelo mundo, quando resolveram dissolver as duas 

bebidas, a fim de obter a energia do café e o alimento do leite numa só mistura. 

O mocotó e a feijoada são pratos típicos da herança cultural negra. Ambas surgidas 

pela criatividade dos escravos em incrementar suas parcas rações diárias com as sobras de 

partes de qualidade inferior do boi, não aproveitadas pelos patrões. Assim o mocotó remonta 

ao século XIX, quando os escravos pegavam pata, úbere, tripa grossa, entre outras partes não 

nobres, e ferviam até cozinhar. Fato curioso é que, ao perceberem os bons resultados obtidos, 

principalmente com relação à saúde, os senhores começaram também a consumi-lo, porém 

enriquecido com lingüiça, feijão branco, ovos e tempero verde, entre outros ingredientes. 

Quanto à feijoada, prato bastante difundido na culinária brasileira, guarda-se uma 

peculiaridade em relação à região cacaueira, envolvendo diversas culturas, como a 

portuguesa, a africana, a indígena e a árabe, com a chegada dos sírios e libaneses. A descrição 

do processo de hibridação ocorrido no hábito de se comer feijoada, pode começar pela cultura 

árabe.  

Ainda que preservassem sua cultura no seio familiar, os sírio-libaneses não deixaram 

de incorporar elementos da cultura local aos seus hábitos, principalmente na culinária. 
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Acostumados a preparem saladas com um tipo de feijão grande, o tule, eles tiveram que 

utilizar o tipo de feijão mulatinho, consumido justamente pelos negros na feijoada. 

Por sinal, um prato já adaptado pelos escravos da culinária portuguesa, quando 

misturavam feijões pretos e as partes rejeitadas do porco. Originalmente, os portugueses 

misturavam feijões brancos com a carne suína.  A feijoada é acompanhada pela farofa, prato à 

base de farinha de mandioca, com origem indígena. Pode-se dizer, então, que a feijoada é a 

síntese do caráter híbrido da cultura brasileira, já que é uma mescla de elementos da cultura 

européia, africana e indígena.  

Segundo Canclini (1998, pp. 220-221) “o popular é constituído por processos híbridos 

e complexos, usando como signos de identificação elementos procedentes de diversas classes 

e nações”. Assim, pela heterogeneidade das iguarias citadas, intrinsecamente ligada à 

diversidade de etnias, classes e nações, além das adaptações que são feitas em razão do lugar 

onde são preparados os pratos, percebe-se o caráter híbrido da culinária grapiúna, a qual está 

presente tanto nas mesas das elites quanto nas mesas das classes populares. 

Portanto, vale ressaltar que, neste capítulo, investigou-se de que maneira ocorreram os 

processos de hibridação na formação da sociedade grapiúna, erigida em torno do cacau, e 

como tais processos puderam ser percebidos e analisados nas obras Dicionareco das roças de 

cacau e arredores e O tempo é chegado, respectivamente acerca da linguagem e da formação 

sociocultural sul-baianas. 

Ademais, verificou-se que Euclides Neto urdiu suas narrativas ficcionais, inspirado na 

formação sociocultural híbrida do Sul da Bahia. No caso das obras em destaque, ambas dão 

vez ao trabalhador comum das roças de cacau grapiúnas e exploram os processos de 

hibridação cultural, conforme a tipologia literária de cada uma. O Dicionareco das roças de 

cacau e arredores, um dicionário de uso por excelência, torna-se um texto cultural e um 

referente de sentido, para esta pesquisa, na análise da segunda obra, um livro de contos que 

narra os dramas humanos, percorrendo todo ciclo do cacau. 

A linguagem aparece como um poderoso construto de identidade cultural grapiúna, no 

linguajar do povo local, tanto no Dicionareco das roças de cacau e arredores quanto n’O 

tempo é chegado, coligido e esmiuçado semanticamente no primeiro, e reproduzido, de modo 

peculiar e experimental, no segundo. Isso porque constroi a identidade regional, em razão de 

sua riqueza, diversidade, resgate, reprodução e preservação. 

Enfim, é nesse cenário que o sujeito pós-moderno é visto, analisado e contextualizado 

n’O tempo é chegado nas vicissitudes descritas nas narrativas, de acordo com os processos de 
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hibridação cultural que a civilização sul-baiana experimentou desde a sua gênese até as 

transformações sofridas ao longo do tempo. 

A análise, realizada até aqui, preparou terreno para poder se investigar a questão 

identitária grapiúna, no segundo capítulo, de forma detalhada, ou seja, examinar de que modo 

os processos de hibridação e a linguagem contribuíram para o construto identitário cultural 

grapiúna, utilizando-se da memória e do imaginário, como artífices para essa construção. 
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2. MEMÓRIA E IMAGINÁRIO SOCIAL: CONSTRUINDO IDENTID ADES COM O 
FOCO N’O TEMPO É CHEGADO    
 

As histórias são a memória do mundo. 

Chaïm Potok 

 

 

Ao abordar o livro O tempo é chegado, sob o aspecto da memória e do imaginário 

como mecanismos para se construir identidades, esta pesquisa entende a obra como uma 

rememoração do passado, partindo do presente crítico de Euclides Neto, uma vez que o 

escritor reconstrói fatos passados que viu e viveu, levando em conta as conseqüências sociais, 

econômicas e culturais de tais fatos no presente.  

Seguidor do projeto literário do romance regional de 1930, o escritor enredou as 

narrativas na relação entre o indivíduo, o tempo-espaço e o contexto socioeconômico e 

cultural, reconhecendo também a prevalência da sua memória afetiva acerca da região 

cacaueira sul-baiana. Euclides Neto apresenta as vicissitudes que sofrem as personagens, à 

medida que o processo socioeconômico influencia diretamente a vida grapiúna, individual e 

coletiva, durante todo ciclo do cacau. Assim, no dinamismo do relembrar, os sinais exteriores 

estimulam o homem, o qual reconstitui referências concretas de acontecimentos da vida 

pública ou da vida privada.  

Se a luta de classes é a sua insistência literária, o auge e o ocaso da região são a base 

da sua relembrança, projetando suas experiências nas personagens que criou. Desse modo, 

pôde exercitar como escritor e político sul-baiano, o seu socialismo engajado e voltado às 

questões fundiárias da região cacaueira, razão pela qual a sua produção literária revela-se tão 

enraizada com a conjuntura social, política e econômica daquela época. 

Tanto as experiências mais privadas da vida humana quanto os acontecimentos 

sociais são sinais exteriores e estímulos para que as lembranças se aflorem, as quais 

constituem o núcleo temporal da memória, que pode ocorrer em qualquer âmbito, seja 

individual, local, comunitário, regional, nacional ou internacional. 

De acordo com Delgado (2006), a memória ultrapassa até o tempo de vida individual. 

Assim, sendo produto das rememorações de Euclides, O tempo é chegado vem corroborar que 

 

por meio de relatos e experiências familiares, de crônicas que registraram o 
cotidiano, de tradições, de histórias contadas através de gerações e de inúmeras 
formas de narrativas, constrói-se a memória de um tempo que antecedeu ao da vida 
de uma pessoa. Ultrapassa-se o tempo presente, e o homem mergulha no seu 
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passado ancestral. Nessa dinâmica, memórias individuais e memórias coletivas 
encontram-se, fundem-se e se constituem como possíveis fontes para a produção do 
conhecimento histórico (DELGADO, 2006, pp. 40-41). 
 

A memória se constitui como um importante recurso para transmissão de experiências 

que se consolidam ao longo do tempo, ao passo que as narrativas são instrumentos 

importantes para preservar e transmitir heranças identitárias e tradições, pois, sob a forma de 

registros orais ou escritos, são caracterizadas pela arte de contar e de traduzir em palavras, de 

geração para geração, os registros da memória e da consciência da memória no tempo, 

tornando-se suportes das identidades coletivas e do reconhecimento do homem como sujeito 

no mundo. 

Fica claro que, por meio das narrativas, o passado espelhado no presente, reproduz a 

dinâmica da vida pessoal, relacionando-se com os processos coletivos, contribuindo para a 

reconstituição do que se passou, a partir do olhar de cada depoente. Essa é a chave para se 

estabelecer uma relação entre memória e as narrativas da obra euclidiana O tempo é chegado.   

Benjamin (1994) tratando sobre o papel do narrador, diz que o emprego de uma 

concisão sóbria facilita sobremaneira a memorização das narrativas, uma vez que 

 

quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas psicológicas, 
mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte, mais completamente 
ela se assimilará à sua própria experiência e mais irresistivelmente ele cederá à 
inclinação de recontá-la um dia. (BENJAMIN, 1994, p. 204).  

   

Benjamin direciona seu pensamento à arte de narrar e de transmitir as experiências 

referentes à tradição oral, razão pela qual fala em “ouvinte”. Mas isso não obsta para 

relacionar a sua premissa às narrativas textuais de Euclides Neto n’O tempo é chegado, pois 

elas transitam nos espaços em que atuam a Literatura e a História, “onde a arte de narrar mira 

mais os ouvidos do que os olhos, a experiência cotidiana e o saber comunicável transitam e se 

realimentam nos interstícios dos sujeitos do discurso, onde quem ensina aprende e o 

aprendizado é uma ensinança” (CID SEIXAS, 2004, p. 1). 

Segundo Paul Ricoeur (2007), não há nada melhor que a memória para significar que 

algo aconteceu, ocorreu, passou-se antes que se declare a lembrança dela. Entre ficção e 

realidade, Euclides Neto urde as suas narrativas, verdadeiros lugares da memória, 

emprestando suas reminiscências às personagens e promovendo a construção da identidade da 

região cacaueira sul-baiana. Dessa forma, necessário se faz para este estudo enfocar as noções 

de memória, entendida como processo que viabiliza a percepção e a possibilidade de se 

construir a identidade cultural, num movimento do presente para o passado. 
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As premissas acerca da memória, elaboradas pelo sociólogo francês Maurice 

Halbwachs (1877-1945) e compiladas na sua célebre obra póstuma Memória Coletiva, 

norteiam este estudo, promovendo um diálogo com noções sobre memória de teóricos como 

Paul Ricoeur e Michael Pollak, verificando ainda os efeitos da memória nas narrativas de O 

tempo é chegado, na busca pela construção das identidades. 

Da mesma forma, intrinsecamente ligado à memória, o imaginário social também é 

abordado como um construto de identidade, em razão de constituir as representações 

simbólicas que dão significado à realidade nesse processo de construção a ser evidenciado 

dentro da referida obra ficcional de Euclides Neto, com esteio nas noções de Wolfgang Iser e 

Bronislaw Baczko. 

Ressalta-se que a cultura exerce o papel de reunir os sujeitos e gerar identidades 

comuns, enquanto as sociedades modernas estão em mudança constante, rápida e permanente, 

num mundo cada vez mais aberto, globalizado, multicultural e marcado por comunidades e 

organizações que, em novas combinações de espaço-tempo, estão mais integradas e 

conectadas. Desse modo, surge a discussão sobre as identidades nacionais nesse cenário 

vigente. 

A cultura, segundo Woodward (2008), são sistemas partilhados de significação, sendo 

que cada cultura tem suas próprias e distintivas maneiras de classificar o mundo. É pela 

construção de sistemas classificatórios que a cultura propicia os meios pelos quais o mundo 

social ganha sentido e se constrói significados.   

Hall (2005), por sua vez, preceitua que as culturas nacionais constroem identidades 

toda vez que produzem sentidos sobre a nação, entendida como uma comunidade simbólica. 

Esses sentidos são obtidos justamente por meio das narrativas contadas sobre a nação, da 

memória que entrelaça o presente com o seu passado, e das imagens dela construídas, 

possibilitando as identificações humanas, influenciando e organizando as ações e a concepção 

que as pessoas têm de si mesmas. 

Considera-se que a identidade cultural une determinado grupo em torno de uma visão 

histórica semelhante, que contempla passado, presente e futuro, dando a esse grupo um 

sentido de pertencimento. Isso porque, ainda que o indivíduo não tenha participado da 

construção da identidade e não tenha partilhado vivências e memórias, ele poderá construir e 

partilhar de um sentido de pertencimento, por meio das instituições culturais, dos símbolos e 

representações da qual deseja fazer parte, tornando-se, como ser histórico, herdeiro desse 

patrimônio cultural. 
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Estratégias representacionais podem ser formuladas para construir o senso comum 

sobre o pertencimento ou sobre a identidade nacional. Dentre os elementos principais, 

destaca-se a narrativa da nação advinda das histórias e literaturas nacionais, da esfera 

midiática e da cultura popular, preceituando que 

 

essas fornecem uma série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos 
históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam as 
experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à 
nação (HALL, 2005, p. 52, grifo do autor).    

 

De acordo com DaMatta (2004), nenhuma sociedade faz uma leitura solitária, idêntica 

ou isolada de si mesma, não obstando todas realizarem exercícios permanentes de 

autoconsciência, gerando leituras de si próprias de ângulos e perspectivas inusitadas. Sem 

dúvida, a narrativa da nação se dá comumente pela literatura, a qual se constitui como forma 

eficaz de o país exercer essa autoconsciência e de evidenciar as identidades, que se realizam 

por referências internas e externas e por meio de comparações com outras comunidades que 

se situam no seu âmbito histórico-social. 

Desse modo, enfocando o Brasil, poder-se-á realizar duas leituras do país: uma que 

está relacionada a outras coletividades do mesmo valor; outra relacionada a um conjunto de 

identidades que constituem a identidade nacional, ou seja, do país em relação a si mesmo. Isso 

porque, respectivamente, 

 

num caso, trata-se de um diálogo com as forças acumulativas do mundo moderno 
que chegam freqüentemente de fora para dentro; noutro, de uma visada interna que 
pode ou não tomar a modernidade como foco. Cada uma dessas leituras (ou 
narrativas) invoca uma configuração diferenciada do Brasil (DAMATTA, 2004, p. 
21). 

 

De fato, quando o Brasil se localiza no quadro mundial – o que DaMatta chama de 

“concerto das nações” – situa-se num plano comparativo explícito e fala de si mesmo como 

um “país” ou Estado-nação. No caso do Brasil em particular, haja vista suas dimensões 

continentais e sua cultura heterogênea, a brasilidade que o identifica está representada nas 

narrativas advindas das suas diversas regiões. 

Segundo Assis Brasil (2004), numa cultura tradicionalmente dependente, o 

regionalismo brasileiro foi a maneira encontrada pelos escritores para assenhorear-se de um 

espaço e mais ainda de um tempo. Enquanto o espaço é esse em que se vive, o tempo é aquele 

do passado, o qual dá o substrato histórico que pretende igualar o Brasil aos paradigmas 
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europeus, donos de passado milenar, razão pela qual as histórias regionalistas dão-se, 

preferencialmente, num tempo pretérito ao tempo narrado, mitificado e irrecuperável. 

Todavia, Assis Brasil contrapõe que se deve considerar o regionalismo com uma etapa 

essencial para o desenvolvimento posterior da literatura brasileira, pois ele não é uma 

literatura que isola o país e, no momento em que é verdadeira literatura, realizada com 

apreciável valor estético, passa a pertencer a todos, tornando-se reconhecível e se inclui na 

multiplicidade que caracteriza as culturas mundiais. 

Em essência, a própria cultura não é uma entidade estática, definindo-se como um 

processo que não se restringe a uma eterna e única verdade, sendo marcada pela mutabilidade, 

à medida que alguns elementos são substituídos por outros, numa sucessão infindável e 

imprevisível. Assim, a variedade que o Brasil apresenta, permite que se entenda como ocorre 

o seu processo cultural. 

A literatura acercou-se disso, principalmente no que tange às identidades regionais, 

razão pela qual, exercendo um papel atualizador e transformador, 

 

ante as identidades regionais, a literatura tem função de representar as ditas 
identidades, mas também, de imaginá-las, encaminhando-as para os novos 
paradigmas culturais, que serão cada vez mais urbanos e submetidos à 
mundialização (ASSIS BRASIL, 2004, p. 39). 

 

Para Giardinelli (2004), a identidade se realiza a partir da consciência de que a riqueza 

das pluralidades culturais está no potencial de superação dos orgulhos ou marcas particulares 

de cada um. Pode-se dizer, conformando com o entendimento de Assis Brasil, que as 

literaturas regionais brasileiras, acompanhando as mudanças dos paradigmas mundiais, vêm 

alterando seus próprios modelos, aproximando-se de parâmetros mais universais e pluralistas, 

o que lhe confere maior perenidade e melhor aceitação, levando as regiões brasileiras a uma 

nova transterritorialidade. 

É o caso da literatura baiana, e mais particularmente a literatura da região cacaueira, 

como fica evidente nas narrativas elaboradas por Euclides Neto n’O tempo é chegado. 

Euclides Neto estrutura suas narrativas em nuances que estão de acordo com a 

contemporaneidade, posto que se trata de uma ficção de cunho regionalista, mas de alcance 

muito maior, em razão de poder captar o interesse de diversos públicos, a partir da sua 

maneira de representar problemáticas locais. 

Para tanto, como já foi mencionado no capítulo anterior, O tempo é chegado apresenta 

um rompimento com velhas estruturas textuais, por meio de narrativas curtas, experimentação 



61 

 

da linguagem, não-linearidade e, sobretudo, a tematização dos dramas humanos, desnudando 

o sujeito fragmentado e, por vezes, contraditório.  

Desse modo, a descrição do meio geográfico, a fim de enaltecer os valores da região 

cacaueira baiana, não é objetivo maior de Euclides Neto, pois a natureza grapiúna não está 

dissociada da perspectiva intrínseca das personagens. As vicissitudes da região ao longo do 

ciclo do cacau, mais do que pela simples delimitação da geografia, são contadas pelos 

conflitos que o sujeito trava consigo mesmo e com os outros sujeitos. 

Como é sabido, Euclides aborda sobremaneira as lutas de classes nas suas narrativas, 

ao tempo que afirma ou reafirma a identidade cultural grapiúna. Assim, os conflitos 

explorados pelo escritor de ideologia socialista estão na relação estrita que a identidade tem 

com a diferença, principalmente quando questiona a posição privilegiada das identidades 

hegemônicas em detrimento das identidades subordinadas. 

Ademais, a questão da identidade e da diferença ocupa o centro das discussões na 

teoria social e na prática política hodiernas. Em razão disso, esta pesquisa aborda ainda a 

identidade na perspectiva de sua associação com a diferença, por meio da qual as identidades 

são construídas e de que maneira são percebidas n’O tempo é chegado. 

 

 

 

2.1. A memória e o imaginário social como construtos de identidade 

 

De acordo com Halbwachs (2006), a memória é um fenômeno social, uma 

reconstrução (e não conservação) do passado, tomando por base os quadros sociais do 

presente, em razão de as lembranças serem imagens construídas por meio de representações 

que ocupam a consciência atual. Isso significa dizer que as lembranças de fatos passados, 

ainda que sejam bem nítidas, não correspondem às mesmas imagens que no presente são 

experimentadas. 

Nessa perspectiva de Halbwachs, o que poderia se entender, a princípio, como um 

fenômeno individual (próprio da pessoa), é na verdade um fenômeno construído 

coletivamente e sujeito a constantes transformações, o que afasta a possibilidade da existência 

de memórias exclusivamente individuais.  

A impressão do indivíduo pode se basear não apenas na própria lembrança, como 

também nas lembranças de outros, acarretando uma maior confiança na exatidão do que 

recorda, haja vista que, recordando-se em comum, os fatos assumem maior importância. 
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Dessa maneira, os indivíduos acreditam estar revivendo os fatos com maior intensidade, ainda 

que cada um, individualmente, evoque em circunstâncias diversas o que é lembrado, embora 

relacionadas aos mesmos eventos. 

As lembranças permanecem coletivas e a todo instante são lembradas pelos outros, 

porque nenhum indivíduo está só. Para tanto, não é preciso que as pessoas estejam presentes 

materialmente, pois “para confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários 

testemunhos no sentido literal da palavra, ou seja, indivíduos presentes sob uma forma 

material e sensível” (HALBWACHS, 2006, p. 31). 

De acordo com Delgado (2006), a memória define relevância a tudo que evoca o que 

se passou, fato que garante sua permanência reatualizada ou mesmo ressignificada no 

presente, a partir do esforço das coletividades para não se perderem no esquecimento e no 

eterno presente. Desse modo, 

 

as lembranças grupais se apóiam uma nas outras formando um sistema que subsiste 
enquanto puder sobreviver a memória grupal. Se por acaso esquecemos, não basta 
que os outros testemunhem o que vivemos. É preciso mais: é preciso estar sempre 
confrontando, comunicando e recebendo impressões para que nossas lembranças 
ganhem consistência (BOSI, 1994, p. 414).  

  

Não obstante, é algo comum as “imagens”, transformadas em lembrança e impostas 

pelo coletivo, modificarem a impressão do indivíduo sobre determinado fato. Todavia, tais 

imagens talvez não reproduzam muito exatamente o passado, sendo a lembrança individual a 

mais exata. Da mesma forma, inversamente, a lembrança coletiva poderá ser a mais exata, 

ajudando a corrigir distorções da lembrança individual, concomitantemente se incorporando a 

esta. 

Para Halbwachs, a memória individual, diante da memória coletiva, não é suficiente 

para recordar e reconhecer uma lembrança, uma vez que é fundamental haver a participação e 

a concordância do indivíduo a respeito da memória que o grupo mantém. Igualmente, não 

basta que ao indivíduo sejam apresentados os testemunhos dos outros. Sem a concordância 

individual, a lembrança recordada não será reconstruída numa base comum, porque 

 

não basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um acontecimento passado para 
obter uma lembrança. É preciso que esta reconstrução funcione a partir de dados e 
noções comuns que estejam em nosso espírito e também nos dos outros, porque elas 
estão sempre passando destes para aquele e vice-versa, o que será possível somente 
se tiverem feito parte e continuarem fazendo parte da mesma sociedade, de um 
mesmo grupo. Somente assim podemos compreender que uma lembrança seja ao 
mesmo tempo reconhecida e reconstruída (HALBWACHS, op.cit., p. 39).  
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Noutras palavras, a memória individual não está inteiramente isolada e fechada, haja 

vista que, em geral, o indivíduo recorre às lembranças de outrem para evocar seu próprio 

passado, ou seja, recorre a referências extrínsecas, determinadas invariavelmente pela 

sociedade. São palavras e ideias que o indivíduo “toma emprestado” do ambiente em que 

vive, bastando que as lembranças do grupo tenham alguma relação com os acontecimentos 

que constituem o passado desse indivíduo. 

Ressalta-se, todavia, que memória individual se baseia naquilo que é visto, feito, 

sentido e pensado pelo indivíduo em determinado momento do tempo, a qual não se 

confunde, por isso, com as lembranças coletivas. Nessa esteira, Bosi (1994) argumenta que há 

fatos que não tiveram ressonância coletiva e se imprimiram apenas na subjetividade do 

sujeito, e há fatos que, embora testemunhados por outros, somente repercutiram, de maneira 

profunda, individualmente.  

Uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivências sociais, isto é, 

familiares, escolares, profissionais. Ela entretém a memória dos seus membros e, vivendo no 

interior do grupo, sofre as vicissitudes da evolução de cada um e depende de sua interação. 

Entretanto, por mais que deva à memória coletiva, é o sujeito que recorda, pois é o 

memorizador e pode reter objetos que são significativos para ele, e só para ele, por meio das 

camadas do passado a que tem acesso, dentro de um tesouro comum. 

Ricoeur (2007), por sua vez, afirma que é a partir de uma análise sutil da experiência 

individual de pertencer a um grupo, bem como na base do ensino recebido dos outros, que a 

memória individual toma posse de si mesma. Ao passo que é essencialmente no caminho da 

recordação e do reconhecimento, considerados os dois maiores fenômenos mnemônicos da 

tipologia da lembrança, que o sujeito se depara com a memória dos outros. Dessa forma, o 

testemunho não será considerado enquanto feito por alguém para outro, senão quando 

recebido de outro pelo sujeito, a título de informação do passado. 

Projetando essas primeiras noções de memória, na análise d’O tempo é chegado, é 

possível perceber que, a todo tempo, as narrativas se pautam nas reminiscências de Euclides 

Neto, nascido à sombra dos cacauais grapiúnas e contemporâneo de circunstâncias regionais 

realmente ocorridas na história sul-baiana, como o ciclo do cacau, a disputa pela terra, as 

tensões pelo poder, a vassoura-de-bruxa, a reforma agrária, o que não obsta ter se valido do 

que muito ouviu contar nas suas conversas com a gente simples grapiúna. 

Bosi (1994) ressalva que é preciso reconhecer que muitas lembranças (ou mesmo 

ideias) não são originais, em virtude de terem sido inspiradas nas conversas com os outros, 

fazendo com que nasça uma história dentro do sujeito, que o acompanha e são enriquecidas 



64 

 

por experiências e embates. Foram formuladas por outrem, enquanto o sujeito a incorpora ao 

seu cabedal, cujo processo de incorporação, a autora crer que não seja consciente. 

No caso do livro O tempo é chegado, a memória coletiva grapiúna é vista nas 

reminiscências das personagens, a exemplo da protagonista do conto que recebe o mesmo 

título. Nesse conto, as reminiscências de d. Justina revelam o que viveu: tanto os tempos 

áureos do fruto de ouro, como os dissabores de um povo que se fiou na utópica perenidade de 

uma monocultura. Uma mulher, uma viúva ante a derrocada da região cacaueira. 

Em linhas gerais, o conto narra o povoamento da região por diversos tipos humanos 

vindo de todos os lugares, atraídos pela região auspiciosa, acrescendo, agora, dados como a 

reação vingativa da natureza, na forma da inclemente vassoura-de-bruxa; as dívidas; a loucura 

e a viuvez dos até então abastados; a procissão arrastada dos que abandonaram o lugar; os 

sem-terra e suas lonas pretas em luto. 

Ainda que seja uma narrativa ficcional, percebe-se que Euclides Neto se baseia em 

fatos históricos relevantes para a região cacaueira, isto é, o auge e a derrocada econômica do 

cacau, bem como as suas terríveis conseqüências, em razão de ter visto e vivido 

acontecimentos sociais concretos, semelhantes aos descritos no conto. 

A vertiginosa derrocada da região cacaueira grapiúna, por exemplo, está bem 

ilustrada no seguinte excerto: 

 

A natureza vingativa já disse. O sol, a vassoura-de-bruxa, a comedilha dos 
bancos, as casas roídas pelos bichos miúdos. Os muitos caçadores de ipeca nem 
preço tinham mais pelo seu suor. O dono da Bela Flor endoideceu, o da Sorte Linda 
enviuvou, não queria ver ninguém, nem filhos, nem amigos, recolheu-se no fundo da 
roça mais escura, unhas crescendo, cabelo virando bicho. O comércio descia aos 
fundos do inferno. Por toda parte, em vez de anúncios iluminados, chamando a 
freguesia, restou o “vende-se” o que ninguém queria comprar. Paradeiro. Castigo 
(NETO, 2001, p. 11-12). 

 

Esse contexto que se vislumbra nas rememorações da personagem central do conto, 

d. Justina, compõe o seu perfil psicológico, haja vista que “foi o que a viúva do Dr. Santos viu 

e se lembrou quando sentou-se no batente da varanda, chegada numa boléia de caminhão que 

o antigo exportador de cacau, amigo do seu marido, arranjara para ela voltar à fazenda” 

(NETO, 2001, loc.cit.). 

Assim, Euclides Neto explora, por meio da memória, principalmente as inquietações 

e as frustrações geradas pelo infortúnio das roças de cacau. O conto O tempo é chegado é 

bastante ilustrativo, pois percorre desde a gênese grapiúna, compreendendo a sua formação 

social, cultural e econômica, até o ocaso financeiro que trouxe a loucura, a pobreza, a morte. 
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Por sinal, esse processo de empobrecimento está presente ao longo de todo o livro, suscitando 

as instabilidades interiores das personagens.  

Essa abordagem histórica realizada por Euclides Neto para compor a sua narrativa 

reminiscente, suscita discutir a relação entre memória e história. Halbwachs, por exemplo, 

distingue duas memórias: uma interior ou interna ou pessoal ou autobiográfica; outra, 

externa ou social ou histórica. A primeira é auxiliada pela segunda, uma vez que a história do 

indivíduo pertence à história em geral. Enquanto a primeira se refere a um passado mais 

contínuo e denso do indivíduo, a segunda representaria um passado mais resumido, 

assumindo um caráter mais extenso. 

A memória coletiva tem por suporte um grupo limitado no tempo e no espaço e se 

apoia na história vivida, e não na história aprendida, sendo a história entendida não como 

“uma sucessão cronológica de eventos e datas, mas tudo o que faz com que um período se 

distinga dos outros, do qual os livros e as narrativas em geral nos apresentam apenas um 

quadro muito esquemático e incompleto” (HALBWACHS, 2006, p. 79), até porque a história 

não é todo o passado, muito menos representa tudo que resta dele. 

Halbwachs preocupa-se em afirmar veementemente que 

 

a memória coletiva não se confunde com a história e que a expressão memória 
histórica não é muito feliz, pois associa dois termos que se opõem em mais de um 
ponto. A história é a compilação dos fatos que ocuparam maior lugar na memória 
dos homens. No entanto, lidos nos livros, ensinados e aprendidos nas escolas, os 
acontecimentos passados são selecionados, comparados e classificados segundo 
necessidades ou regras que não se impunham aos círculos dos homens que por muito 
tempo foram seu repositório vivo. Em geral a história só começa no ponto em que 
termina a tradição, momento em que se apaga ou se decompõe a memória social. 
Enquanto subsiste uma lembrança, é inútil fixá-la por escrito ou pura e 
simplesmente fixá-la (ibid., pp. 100-101).  

 

Ricoeur (2007) entende que a tese principal da obra do sociólogo é o fato de que o 

vínculo é íntimo e imanente entre memória individual e memória coletiva, pois as duas 

espécies de memória se interpenetram, ao contrário do que ocorre com a história, enquanto 

não for destinada ao que vai se tornar memória “histórica”. Isso porque há um descompasso 

entre a história aprendida e a memória vivida. Enquanto a história é apreendida pela 

memorização de datas, de fatos, de nomenclaturas, de acontecimentos marcantes, de 

personagens importantes, de festas a celebrar, ela será apenas percebida como “exterior” e 

morta.  

Desse modo, a descoberta pela chamada memória histórica consiste numa verdadeira 

aculturação à exterioridade. Essa aculturação ocorre a partir de uma progressiva 
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familiarização com o não familiar, com a inquietante estranheza do passado histórico. Já a 

familiarização se dá, num percurso inicial, por meio dos círculos concêntricos constituídos 

pelo núcleo familiar, pelas camaradagens, amizades, relações sociais dos pais e, sobretudo, 

pela descoberta do passado histórico por intermédio da memória dos ancestrais. Noutras 

palavras, “na medida em que os mais velhos da família perdem o interesse nos 

acontecimentos contemporâneos, eles interessam às gerações seguintes no que foi o cenário 

de suas próprias infâncias” (RICOEUR, 2007, p. 405). 

Depreende-se, então, que pertence à determinada minoria a história que deseja 

examinar amiúde o detalhe dos fatos, bem como se extrai muito pouco da história que 

pretende conservar a imagem do passado de acordo aos interesses das sociedades. Enquanto 

isso, a memória coletiva se distingue por não ser artificial, retendo do passado apenas “o que 

ainda está vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo que a mantém” (HALBWACHS, 

2006, p. 102). 

Importa saber para esta pesquisa que História e memória, conforme Delgado (2006), 

por meio de uma inter-relação dinâmica e de diferentes linguagens, são suportes de 

identidades individuais e coletivas, que se formam num processo diacrônico e sincrônico da 

vida social, haja vista que, na sua relação com a História, a memória se constitui como forma 

de retenção de tempo, salvando-o do esquecimento e da perda, quando evoca o passado. 

Assim, de acordo com a autora, o ato de relembrar se insere entre as possibilidades 

múltiplas de registro do passado, elaboração das representações e afirmação das identidades 

construídas na dinâmica da História. A memória se torna, então, um fundamento de processos 

identitários, quando se refere a culturas, comportamento e hábitos coletivos, pois o relembrar 

individual, especialmente orientado por uma perspectiva histórica, relaciona-se à inserção 

social bem como histórica de cada depoente. 

Na recordação, estão presentes diferentes dimensões de tempo, as quais constituem a 

dinâmica das trajetórias individuais e coletivas dos sujeitos da História. São os chamados 

tempos vivos que trazem em si referenciais identitários. Desse modo, 

 

História e memória, enredadas na trama da reconstituição temporal e espacial, 
contribuem para a consolidação da consciência de pertencimento ou de não-
pertencimento dos sujeitos históricos nas organizações, grupos, instituições, etnias, 
países (DELGADO, 2006, p. 46). 

 

Para Delgado, na verdade, a oposição entre memória e História não chega a ser real, 

posto que ambas têm atribuições diferentes, mas complementares entre cada uma delas, vez 
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que a necessidade de construir identidades as aproxima, tornando fértil sua relação. A busca 

pela construção e reconhecimento de identidades motiva os homens a se voltarem para o 

passado, perquirindo os marcos de tempo e espaço que se constituem referências reais das 

lembranças. Nesse sentido, torna-se necessário, para se recordar e analisar os processos 

históricos, ativar as construções dos signos, os quais são elementos de reatualização mental do 

passado. 

O tempo é chegado pode ser analisado sob outros aspectos ligados à memória, a saber: 

tempo e espaço. Isso porque a memória individual e a memória coletiva estão estreitamente 

limitadas no tempo e no espaço, ressaltando que, na memória coletiva, os limites podem ser 

mais estreitos ou mais distanciados. Por sinal, esses dois fatores são imprescindíveis no 

estudo da memória, haja vista que as noções de tempo e espaço estruturam os cenários sociais 

da memória e são fundamentais para a rememoração do passado. 

Paul Ricoeur esclarece que, 

 

com a rememoração, enfatiza-se o retorno à consciência despertada de um 
acontecimento reconhecido como tendo ocorrido antes do momento em que esta 
declara tê-lo sentido, percebido, sabido. A marca temporal do antes constitui, assim, 
o traço distintivo da recordação, sob a dupla forma de evocação simples e do 
reconhecimento que conclui o processo de recordação (RICOEUR, 2007, p. 73).  

 

É na rememoração que o sujeito se encontra consigo mesmo e com a sua identidade, 

mesmo com tantos anos transcorridos e tantos fatos vividos, pois é, no mundo passado, que 

ele recorre a suas lembranças, encontrando refúgio dentro de si mesmo e reconstruindo a sua 

identidade, haja vista que é por meio da memória que o sujeito internaliza significados e 

experiências. 

Nessa perspectiva, tempo e espaço se confundem no resgate das lembranças, tornando-

se os esteios das identidades, uma vez que são os referenciais que tornam os homens sujeitos 

do seu próprio tempo. De acordo com Delgado (2006), se o espaço se transforma e as 

referências espaciais se perdem no dinamismo incessante do tempo, os homens perdem sua 

base identitária, seus elos e a substância de sua história. 

Tratando primeiramente sobre o tempo, vale ressaltar que, quando se relembra um fato 

vivido, ainda que não se recorde a data exata, há um contexto de ordem temporal ao qual a 

lembrança está associada, e, graças a uma série de reflexões advindas desse processo, a 

lembrança se encorpa e se completa, pois permite que o fato ocorrido seja localizado, 

diferenciando-o de outros fatos, mesmo não se sabendo a época em que ocorreu. “A 
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localização, inicialmente aproximativa e muito imprecisa, logo se tornou precisa, quando a 

lembrança estava presente” (HALBWACHS, 2006, p. 125).  

Os contextos temporais podem ser um fato histórico relevante, o tempo biológico do 

indivíduo (infância, juventude, fase adulta), estações climáticas do ano, realização de alguma 

tarefa, etc. Desse modo, a associação feita entre a lembrança e os contextos temporais, 

dispensa a necessidade da exatidão das datas em que os eventos a serem lembrados 

ocorreram. 

Sobre o aspecto da temporalidade, Euclides Neto não se atém a referenciar os 

acontecimentos, nas narrativas, por meio de um mero quadro de sucessão de datas. Percebe-se 

claramente essa intenção, no conto A rica fazendeira de cacau, cuja descrição simples da vida 

em ação situa a época e o lugar: “Dona Agripina escavaiava garbosa no seu cavalo pedrês. 

Nos tempos antigos de silhão. Mulher não podia montar de pernas abertas feito homem. 

Muito menos vestir calça para tal imoralidade” (NETO, 2001, p. 21). 

 Nesse excerto que abre a história de d. Agripina, a rica fazendeira que dá razão ao 

título do conto, o antigo hábito social de ser permitido às mulheres cavalgarem em silhão 

(espécie de sela grande apropriada para senhoras cavalgarem de saia) permite a localização 

temporal na narrativa euclidiana. 

Todavia, acrescentando o aspecto espacial, sem sentido e contexto, o indivíduo não 

se fixa no tempo e no espaço. Isso ocorre porque melhor é para o indivíduo estar afeito a 

imagens habituais do mundo exterior, que são partes inseparáveis do eu. Caso contrário, ele 

atravessará períodos de incertezas, quando transportado para um novo ambiente material, a 

exemplo de d. Agripina, que ao viajar à Europa, sem o menor tempo para se adaptar e se 

habituar ao novo espaço, rechaça a novidade, como se tivesse deixado para trás toda a sua 

personalidade. 

Desse modo, o espaço material também é de fundamental importância para se 

entender adequadamente a memória coletiva, pois, à medida que o indivíduo o acessa e o 

ocupa, é capaz de reconstruí-lo, por meio da imaginação ou pensamento, já que as impressões 

do indivíduo se sucedem, uma à outra, nada permanece em seu espírito, não sendo possível 

compreender que pudesse recuperar o passado, se este não se conservasse no meio material 

que o cerca. 

De acordo com Ricoeur (2007), é na superfície habitável da terra que ocorre a 

lembrança de se ter viajado e visitado locais memoráveis. Assim, as “coisas” lembradas são 

intrinsecamente associadas a lugares, e não é por acaso que se diz, sobre uma coisa que 

aconteceu, que ela teve lugar. Isso porque os lugares permanecem como inscrições, 
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monumentos e potencialmente como documentos, ao contrário das lembranças que voam 

quando transmitidas unicamente pela voz, como voam as palavras. 

O espaço, ainda, influencia a afirmação da identidade, principalmente quando 

associado ao trabalho da memória, que referenda tal afirmação. Muitas vezes, os fatos 

marcantes são relembrados por meio do ambiente e por determinados objetos que representam 

as experiências vivenciadas pelo indivíduo, cujos pensamentos e ações se vinculam a imagens 

exteriores. 

A preponderante influência do meio material pode ser verificada também no conto O 

velho e os três meninos, que narra a invasão de três meninos de rua à casa do velho Jeremias. 

Para tanto, Euclides, como uma espécie de preâmbulo, traça o cenário desafortunado da 

região cacaueira – como faz ao longo de todo livro –, devastada economicamente pela 

vassoura-de-bruxa, expondo as conseqüências sociais da crise, sobretudo das famílias 

destroçadas de tantos meninos abandonados, verdadeiras “ratazanas a farejar e pedir nas 

casas, olhos afundados na necessidade” (NETO, 2001, p. 124). 

Como pouco conseguiam, os meninos passaram a roubar, não importando se isto era 

certo ou não, entrando na roda viva de serem presos, soltos, presos novamente. Espancados e 

torturados, embruteciam o espírito. Começara a matança, como a única forma de exterminar 

“a praga invasora, dominando a cidade – calungas que se reproduziam aos milhares e, quanto 

mais eram eliminados, mais apareciam das profundas” (NETO, 2001, loc.cit.). 

Feito o preâmbulo, narra-se efetivamente a invasão da casa do velho Jeremias pelos 

três meninos, provavelmente de cinco, seis e oito anos de idade. Toda ação vigiada pelo dono 

da casa, escondido atrás da cortina da sala, empunhando um revólver para ser usado no 

momento oportuno. Até que os invasores, mesmo com a pouca idade, se deslumbram com o 

que se depararam: 

 
A sala enorme, guarnecida de mobílias, quadros, pratos na parede, jarros, tapetes, 

lembranças de viagens feitas pelo mundo, nos bons tempos, e a televisão do 
tamanho de uma janela grande. A luz da rua, que entrou com os assaltantes, 
mostrava tudo. Passaram à copa: duas geladeiras, o freezer, forno elétrico, 
liquidificador, rádio, o relógio na parede gotejava o tempo. Riqueza, ali (ibid., 125). 

 

Para Halbwachs, o ambiente material próprio do indivíduo traz ao mesmo tempo a 

marca de tal indivíduo e dos outros com os quais convive. Assim, a casa, os móveis, a 

maneira que estes são arrumados, o arranjo de todo espaço, fazem lembrar a família e os 

amigos que o indivíduo habituou-se a ver nesse contexto. Como assinala Bosi (1994, p. 441), 

“mais do que um sentimento estético ou de utilidade, os objetos nos dão um assentimento à 
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nossa posição no mundo, à nossa identidade”. Assim, foi como se um novo mundo surgisse 

para os três meninos. Não sabiam por onde começar, o que roubar, o que comer. “Começaram 

a guerra de brincadeira e alegria com queijo, pedaços de salame, lingüiça” (NETO, 2001, p. 

126). 

Vasculharam a casa toda, e voltando a sala, puseram-se a assistir a um filme violento, 

com tantas atrocidades. Contudo, o menino menor, chefe do grupo, encantou-se com o 

desenho animado de bichos e bonecos brincando, razão pela qual não deixou retornar ao canal 

do filme violento. A alegria é tanta que não se precaveram mais com a possível chegada de 

alguém. 

Enquanto isso, o velho Jeremias assistia àquela algazarra e aguardava pacientemente 

a melhor hora de prender os trombadinhas de alta periculosidade. E o momento propício foi 

quando os três, já cansados e saciados de tanto comer e brincar, foram para o quarto, e 

adormeceram. Desta vez, foi o velho que se deparou com algo que ficara para trás e há tempos 

que não via nem se lembrava: 

 
As fisionomias dos meninos – envelhecidas pelo desespero – estavam tranqüilas. 

Voltaram a ser crianças. Dormiam como os inocentes dormem. Talvez até 
sonhassem com uma casinha, comida, uma cama e o colo da mãe. Com certeza, 
sonhavam. 

O velho começou a chorar baixinho (ibid., 127). 
 

O solitário Jeremias não usaria mais o seu revólver nem chamaria a polícia ou os 

guardas que vigiavam a rua. Deixou as crianças dormirem, sonharem e irem embora, ao 

amanhecer. O episódio, repleto de significações e conotações sutis, foi uma descoberta para 

os três invasores com a sua própria essência infante e um reencontro para o idoso com algo 

que, diante de tanta crise e atrocidades, já nem se lembrava, graças àquela invasão dos 

meninos que “nos lençóis de linho muito alvo deixaram a marca dos corpos magros e sujos – 

sudários da fome” (NETO, 2001, loc.cit.). 

Este conto demonstra como Euclides Neto, ao longo do livro O tempo é chegado, 

soube aliar o real, por meio do contexto social caótico – urdido e resgatado pela memória e 

pelos reflexos no presente –, e o imaginário, por meio das experiências e emoções vivenciadas 

pelas personagens, numa viagem interior que se dá principalmente pelo espaço em que duas 

realidades se encontram e, sem saber, confrontam-se, num processo de descoberta, quando 

cada uma das personagens já tinha por certas as suas convicções, vivenciando dúvidas e 

sentimentos contraditórios. 
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Por sinal, pode-se retomar o conto A rica fazendeira de cacau em razão de o 

imaginário se fazer essencial na composição da história de d. Agripina, a rica fazendeira de 

uma época em que os abastados provincianos costumavam gastar a sua fortuna viajando, 

principalmente à Europa, lugar-moda da época. Não sendo diferente com d. Agripina, mulher 

garbosa que pôde gozar dos prazeres e luxúrias proporcionados pelo cacau nos tempos áureos. 

 Euclides Neto muito bem soube arquitetar sua narrativa, deveras sensual, na 

sucessão de acontecimentos da protagonista. A vida boa da fazenda, as viagens ao Sudoeste e 

à Europa, a compra de frivolidades, o rabicho proibido atrás das moitas, o gozo da fortuna. 

Até que o conto revela um súbito revés, pois tais acontecimentos, na verdade, eram 

lembranças de uma senhora louca e decrépita, andando a esmo na estrada, até ser reconduzida 

por uma assistente social para o Abrigo das Velhas: 

 

Exatamente nessa hora, a assistente social do Abrigo das Velhas achou dona 
Agripina na estrada, mais magra, pés descalços e feridos no chão de cascalho. Foi 
delicada. Chamou-a de Minha Rica Fazendeira de Cacau, como ela gostava de ser 
tratada. A viúva de seu Pelegrino não fez cara de zanga. Só disse que o marido 
estava demorando muito de vir para a cidade e ela resolvera ir vê-lo, como sempre 
fizera. Entrou no carro, sentou-se no banco de trás, compondo a saia em trapos. 
Perguntou pelas jóias que não via em seus braços, dedos e pescoço, a gargantilha de 
brilhantes. Quis saber onde ficara seu motorista. E das filhas que estavam em Paris 
passeando. Arrematou: — Essas meninas só querem viver no estrangeiro, acham 
pouco e vão três, quatro vezes por ano 

Agora voltava a lembrar dos derradeiros tempos. O enterro do marido, o 
inventário das fazendas, cacau afundando no preço, vassoura de bruxa comendo as 
roças. Os bancos, ciganos, exportadores levando o resto. Antes já tinham ido os 
ouros, platinas, casa de morada, gado nas fazendas de criação no Gongogi. Os 
meninos, por esse mundo de meu Deus. Em Beira Rio, somente um, carregado de 
filhos, empregado de fazenda. Duas filhas largadas, vendendo perfume barato e os 
últimos dotes de carne que restavam nelas (NETO, 2001, p. 24). 

 

Esse súbito revés da trama expõe o jogo que o narrador articulou astuciosamente 

desde a primeira linha, levando (e manipulando, de certa forma) o leitor a vivenciar uma 

realidade ficcional, bem como o imaginário da personagem d. Agripina e o seu próprio 

imaginário, até que ele, o leitor, perceba que “embarcou” no ardil prosaico engendrado pelo 

escritor. Noutras palavras, Euclides se vale do fato que o fictício permite que o leitor vivencie 

o imaginário da personagem, o qual influencia diretamente o imaginário do próprio leitor. 

Este jogo foi possível porque 

 

o texto ficcional contém muitos fragmentos identificáveis da realidade, que, através 
da seleção, são retirados do contexto sócio-cultural, quanto da literatura prévia ao 
texto. Assim, retorna ao texto ficcional uma realidade de todo reconhecível, posta 
entretanto sob o signo do fingimento. Por conseguinte, o mundo é posto em 
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parênteses, para que se entenda que o mundo representado não é o mundo dado, mas 
que deve ser entendido como se o fosse (ISER, 1996, p. 24).   

 

Como já foi mencionado no Capítulo 1, os sinais da ficcionalidade também põem 

entre parênteses o mundo apresentado no texto, evidenciando que deve ser apenas visto e 

entendido com uma representação do real, e não o real propriamente dito. Assim, a diferença 

entre o mundo ficcionalizado e o mundo real que “se apresentam à medida que o mundo do 

texto não significa o que designa e metaforiza o mundo empírico, presente para ele” (ISER, 

1996, p. 265). 

Argumenta o autor que o fictício necessita diretamente do imaginário para poder se 

realizar, quando este assume uma forma. Isso porque o ato de fingir promove novas 

possibilidades em relação ao que há de realidade, transgredindo os limites previamente dados.  

O ato de fingir indica que o mundo apresentado no texto não é mundo algum. 

Todavia, deve ser imaginado como se o fosse, pois permite ver o não-real como uma 

realidade. E dessa interação entre o fictício e o imaginário, de modo contínuo, revela que as 

realidades apresentadas no texto, baseadas em possibilidades, são decompostas, resultando em 

novas possibilidades que servem para produzir continuamente outros mundos. 

Não obstante, Iser afirma que a Literatura em si possui uma função formadora que 

faz mudar o indivíduo quando em contato com ela, enquanto o imaginário desempenha um 

papel na percepção, pois “seus componentes se ampliam nas idéias, no sonhar acordado, nos 

sonhos e nas alucinações” (ibid., p. 222). 

É justamente o que parece pretender Euclides Neto ao aguçar o imaginário do leitor 

no conto A rica fazendeira de cacau, ao levá-lo a vivenciar o imaginário da protagonista, que 

paira entre ideia (relembranças), sonho (fantasia) e devaneio (alucinações). Nesse raciocínio, 

vale ainda lembrar Iser, quando considera que 

 

como idéia, o imaginário torna presente o que é ausente, guiado pelo conhecimento 
e pela memória; como sonho é confinamento do sonhador emaranhado em suas 
imagens; como devaneio, a eliminação de formas na imanência pura e como 
alucinação uma consciência soterrada. Talvez seja na loucura que o imaginário 
alcance uma presença relativamente pura (ISER, 1996, loc. cit.).  

 

Tendo em conta a derrocada que sofreu a região cacaueira após o período auspicioso 

do cacau, levando muitos dos que apostaram a vida nessa monocultura a atitudes extremadas 

– o suicídio, por exemplo – , como se vê ao longo de todo o livro de Euclides, a sensação de 

que d. Agripina enlouqueceu é a que fica, pois suas relembranças, que se baseiam no real por 
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ela dantes vivido, tornaram-se a sua “realidade” no seu presente decrépito, fugindo do real 

ficcional. 

Por fim, o conto Conversão de Vigário, que já foi visto no primeiro capítulo sob o 

enfoque da hibridação cultural, permite várias abordagens acerca da memória coletiva, pois se 

verifica nele as questões relativas à temporalidade, ao espaço material e à memória também 

vista agora como instrumento e objeto de poder, além da abordagem do imaginário social, as 

quais serão fundamentais para se compreender a construção da identidade.  

Na ordem, o aspecto da temporalidade encontra exemplo no excerto abaixo, que 

constrói e explicita o contexto temporal, sem necessariamente precisar a época pela data: 

 

Caatinga enfezada. Lugar por onde passaram muitos heróis de Canudos. Lá em 
cima, no cocuruto do morro empinado, atrás da cidade, a cruz – símbolo da paz e da 
guerra. A cidadezinha acanhada, sobrevivendo da lavra de cereais, tão vasqueira 
quanto as chuvas. E das cabras. As casas parece que escorreram do alto, como 
rolavam pedras nas enxurradas dos aguaceiros. Tudo sufocado pelos verões de 
alguma fornalha das profundas. Os vaqueiros passavam encorados nos cavalinhos 
castanhos, seguidos pelos cães magros, ossos riscando a forma dos bichos e dos 
homens. Andavam lerdos e sem pressa. Como se soubessem onde estaria o fim e 
retardassem para chegar lá. O tempo é longo, distante. Não sabem quando voltam, 
nem até aonde vão. Depende da rês arribada, do marroeiro sumido, que anda 
procurando amante naquelas noites fofas de alecrim cheiroso (NETO, 2001, p. 25). 

 

Diversos elementos do excerto acima trazem informações capazes de dispensar a 

explicitação da época em que a narrativa ocorre, constituindo o contexto temporal, como a 

estação do ano (verão) caracterizada por fortes chuvas, em meio a tempos social e 

economicamente difíceis, representados pela magreza dos cães devido à fome, também 

refletida nos homens, e a incerteza duradoura do amanhã, se de fim completo ou de 

soerguimento econômico da região. 

O mesmo excerto possibilita, já acerca do espaço material, notar que a narrativa 

transmite impressões do lugar a partir de suas formas, cuja vinculação entre forma e memória 

confere a identidade do lugar, em razão da capacidade de se caracterizar e atribuir qualidade 

ao espaço descrito. Não obstante, quando esse grupo é inserido numa parte de outro espaço, 

tenta moldá-lo à sua imagem, ao mesmo tempo em que se dobra e se adapta a coisas materiais 

novas, às quais a princípio resistem, fechando-se no contexto que construiu. 

Halbwachs esclarece que um acontecimento grave sempre traz uma mudança nas 

relações entre o grupo e o lugar que ocupa, pois tanto o grupo pode modificar o lugar, quanto 

o lugar pode modificar o grupo. “A partir desse momento, este não será mais exatamente o 
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mesmo grupo, nem a mesma memória coletiva e, ao mesmo tempo, o ambiente material 

também não será mais o mesmo” (HALBWACHS, 2006, p. 160). 

Fugindo do cenário da região cacaueira sul-baiana, ainda que apresente diversas 

semelhanças, o espaço material deste conto é uma cidadezinha que sobrevive 

economicamente do cultivo de cereais e da criação de cabras, bem como vive sob a égide da 

tradição oral, arraigada ao longo do tempo pelos ensinamentos político-religiosos de Antônio 

Conselheiro, considerado mártir maior dos “heróis de Canudos”. 

É a esse ambiente que chega o padre Antero, representante do catolicismo dogmático 

e, por que não, das classes dominantes, na tarefa de tornar mais dócil possível, pela religião, 

uma comunidade que tem sua consciência e imaginário social marcados pela luta e pelo 

enfrentamento, como fica evidente no excerto seguinte: 

 

Chegava para ficar, casamentar as virgens, que ali ainda as havia, batizar os 
pagãos, levar os santos óleos às ovelhas do Senhor. Se possível, enxaguar aqueles 
miolos das palavras do perigoso Antônio Conselheiro e sua gentinha miúda, que 
morreram sem se entregar, lutando contra os graúdos, pois o beato-guerreiro era o 
próprio Satanás. O primeiro-cujo, aprendiz do segundo nas artes da escuridão 
(NETO, 2001, p. 25). 

 
 

Esse excerto permite prosseguir a análise do conto, também considerando, ao lado 

dos aspectos tempo e espaço, a memória coletiva como um instrumento e objeto de poder, que 

é percebida principalmente em sociedades cuja memória social é, sobretudo, oral ou que estão 

em vias de constituir uma memória coletiva escrita. São essas sociedades que permitem 

compreender a luta pela dominação da recordação e da tradição, manifestações da memória. 

Para Le Goff (2003, p. 469), “a memória é um elemento essencial do que se costuma 

chamar identidade, individual e coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia”. Controlar essa memória que 

constrói identidade, significa estabelecer e controlar o poder. Ressalta-se o fato que qualquer 

poder, sobretudo o político, rodeia-se de representações coletivas.  

Desse modo, “para tal poder, o domínio do imaginário e do simbólico é um 

importante lugar estratégico” (BACZKO, 1985, p. 297). O imaginário social é, pois, uma peça 

efetiva e eficaz do dispositivo de controle da vida coletiva e, especialmente, do exercício da 

autoridade e do poder. Entretanto, ao mesmo tempo, ele torna-se o lugar e o objeto dos 

conflitos sociais. 

A fim de dar cabo da sua missão, assim, o padre Antero percebe que, antes de 

modificar a gente daquele lugar, precisa se modificar primeiro. Fisicamente, devido ao seu 
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aspecto rude, caracterizado pela “barba encapoeirada” e “olhos entrincheirados no fundo das 

órbitas”, tal qual aquela gente marcada pela “caatinga enfezada”, já seria um do lugar, se não 

fosse pela batina. Como julgava que não lhe cabia tirar a batina e vestir os couros, o religioso 

deixou a barba crescer, puiu a única batina, até que a fé ali tão fremente cuidasse de lhe dar 

um semblante de santo. Foi desse modo que padre Antero levou o povo para dentro da igreja. 

Segundo Baczko, existe uma relação íntima e fatal entre o comportamento e a 

representação coletiva, uma vez que o fato religioso constitui uma expressão simbólica do 

fato social. As divindades que os homens criam dão corpo à consciência de pertencerem a um 

todo comunitário, ao passo que as representações coletivas reconstituem e perpetuam as 

crenças. Por essa razão, 

 

a influência dos imaginários sociais sobre as mentalidades depende em larga medida 
da difusão destes e, por conseguinte, dos meios que asseguram tal difusão. Para 
garantir a dominação simbólica, é de importância capital o controle destes meios, 
que correspondem a outros tantos instrumentos de persuasão, pressão e inculcação 
de valores e crenças (BACZKO, 1985, p. 313). 

 

Tudo corria bem na missão do padre de catequizar e tornar o povo dócil se valendo 

da força da memória daquele chão, até que, como disse Halbwachs, um fato grave sempre traz 

uma mudança nas relações entre o grupo e o lugar. Ou nas palavras de Euclides, “se por onde 

corre veadinha arisca, passa onça feroz, assim, também, na trilha do homem virtuoso viaja o 

Esconjuro” (NETO, 2001, p. 26). A chegada do coronel Nicodemo da Ponta da Pedra, que 

mandou cercar o fundo-de-pasto pertencente a mais de trinta famílias, modificou os homens e 

o lugar. 

Tal afronta fez evocar a memória que marca a identidade daquele povo, construída 

nas batalhas sanguinolentas que puseram Canudos abaixo, todavia também edificaram os 

estigmas de uma comunidade insurrecta que promove o levante quando se é preciso. E, como 

assinala Woodward (2008), é por meio dos antecedentes históricos que as identidades 

encontram uma forma de estabelecerem suas reivindicações. O excerto abaixo evidencia essa 

assertiva: 

 

Durante eras, desde o nascimento do século, já caído na idade, que não se ouvia 
falar em briga maior por aquelas bandas. A mortandade de Canudos gastara a 
violência por muito tempo. Os anos correram mansos até ali. Mas a raça era a 
mesma (NETO, 2001, loc.cit.).   

 

O coronel Nicodemo, que se assemelha aos coronéis das roças de cacau, tanto por ser 

detentor de extensas faixas de terra como do poder local, tratou de reprimir à bala a reação 
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daquela gente mais uma vez oprimida. Foram muitos os mortos. Porém, mais uma vez, as 

atitudes do fazendeiro fizeram com que os do lugar ressuscitassem e redescobrissem a sua 

cultura de guerreiro, reforçando, por esse meio, suas atuais identidades. Poderiam até não 

empunhar armas para combater, fogo contra fogo, mas iriam resistir pelos meios que fossem 

possíveis nessa época. 

O fato grave, para surpresa de todos, não só trouxe mudanças para aquela gente 

como também para o padre Antero, o qual se modificou, diante das atrocidades que via nos 

corpos espalhados ao longo do caminho, oprimindo o povo que a ele já se sentia pertencer. 

Rezou, assim, à Santa para que lhe mostrasse a direção. O que se sucedeu, assim é narrado: 

 

Qual foi a resposta da Milagrosa, adjutorada por Jesus, não sabemos. O 
amanhecer do dia seguinte encontrou um vigário sem dormir, olhos entrincheirados 
mais ainda, fixos na estátua de Antônio Conselheiro, carrancudo, que parecia pregar 
no meio da praça a mensagem dos passados tempos. 

[...] 
Começou a respeitar a vida do Conselheiro. Estava na fala dos mais velhos. Teria 

que resgatar a memória do santo homem. Disso não fazia segredo. Organizara os 
trabalhadores. Resistiu à feitura da cerca da Ponta da Serra, mandando cortar os 
farpados e soltar o criame. A notícia correu terreiros e encruzilhadas. Foi esbarrar no 
rio São Francisco, atrás do horizonte. Foi expulso da Igreja. Continuou celebrando 
missa, casando, batizando, distribuindo o pão das almas e lutando pela farinha do 
estômago dos homens. Sua fé era profunda, convicta. Tirou a batina, vestiu-se de 
trabalhador: alpercata de couro cru, calça remendada, camisa xadrez, jaleco, 
crucifixo de umburana feito a canivete por ele, que também esculpia santas e as 
colecionava com devoção, enchendo os cômodos da casa. Beato nos limites do ódio 
e do amor, em luta com os próprios sentimentos, sem sabe até onde chegaria 
(NETO, 2001, pp. 27-28).    

 

De acordo com Le Goff (2003),  

 

a memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em 
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 
atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas 
(LE GOFF, 2003, p. 423). 

 

Desse modo, ocorre a conversão de padre Antero, o qual evoca a memória de 

Antônio, atualizando informações passadas para aquele povo, por meio da representação de 

um homem totalmente engajado e que se faz pertencer ao grupo, restituindo a identidade local 

com raízes no passado de luta que eclode no presente. Isso porque está edificado nessa 

comunidade um conteúdo simbólico muito forte, que afirma a sua identidade por meio do 

imaginário, como se originasse, no tempo presente, um novo Canudos. 

Ressalta-se que, segundo Ricoeur (2007), a memória não é tão somente significado de 

imaginação (no sentido de fictício, fantasioso, irreal). Na verdade, ela é a capacidade de se 
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fazer remeter ao passado, por meio de determinados dados que se encontram na mente 

humana. Noutras palavras, mais do que um mecanismo para se guardar dados mnemônicos, a 

memória pode ser uma capacidade de (re)significação das coisas e de si mesmo, uma 

representação das coisas já apresentadas anteriormente e uma possível reconfiguração desses 

dados, despertados pela rememoração.  

Esta pesquisa toma a memória como um construto de identidade, pois a “redescoberta 

do passado é parte do processo de construção de identidade” (WOODWARD, 2008, p. 12), já 

que é por meio dos antecedentes históricos que as identidades também se estabelecem. A 

simples busca de elementos significativos do passado para afirmar identidades, pode produzir 

novas identidades no presente. 

Do mesmo modo, Delgado (2006) percebe como a memória é a base construtora de 

identidades e solidificadora de consciências individuais e coletivas, pois é um elemento 

constitutivo do auto-reconhecimento do sujeito como pessoa e/ou como membro de uma 

comunidade pública (como uma nação) ou privada (como uma família). Isso porque a 

memória atualiza o tempo passado, tornando-o tempo vivo e pleno de significados no 

momento presente. 

Nas palavras de Schmidt (2000), a memória é um fato essencial do processo cognitivo, 

inerente à construção da identidade, isto é, um referencial norteador na construção de 

identidades no presente, sendo assim mais do que um simples arquivo classificatório de 

informação que inventa o passado. Em sua capacidade de manter e segurar o sentido, ela atua 

por meio de seus efeitos, que tanto podem ser lembrança e de renomeação, quanto de ruptura 

e de denegação do já-dito. 

Já para Pollak (1992), se a memória é um fenômeno construído social e 

individualmente, quando se trata de memória herdada, há uma ligação fenomenológica muito 

estreita entre a memória e o sentimento de identidade, ainda que se considere identidade no 

seu sentido mais superficial, no sentido de imagem de si, para si e para os outros, ou seja, a 

imagem que o sujeito pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem que 

constrói e apresenta aos outros e a si próprio, a fim de acreditar na sua própria representação, 

bem como para ser percebido da maneira que deseja ser percebido pelos outros. 

Na construção de identidade, Pollak considera três elementos essenciais: a unidade 

física, ou seja, o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso do corpo do sujeito, ou fronteiras 

de pertencimento, no caso de um coletivo; a continuidade temporal, no sentido físico, moral e 

psicológico; e o sentimento de coerência, em que os elementos que formam o sujeito são 

efetivamente unificados. Desse modo, pode-se afirmar que a memória, tanto individual quanto 
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coletiva, é um construto de identidade, à medida que se constitui um fator extremamente 

importante do sentimento de continuidade e de coerência de um sujeito ou de um grupo em 

sua reconstrução de si. 

Nesse enfoque de memória e identidade, o outro se torna fundamental para o sujeito, 

pois ninguém pode construir uma auto-imagem isenta de mudança, de negociação, de 

transformação em função dos outros. Assim, a identidade é um fenômeno que se produz em 

referência aos outros, considerando critérios como aceitabilidade, admissibilidade e 

credibilidade, por meio da negociação direta com os outros. Em razão de serem perfeitamente 

negociadas, memória e identidade não devem ser compreendidas como essências de um 

sujeito ou de um grupo. 

Já a respeito do imaginário, salienta-se que esta pesquisa se atenta ao fato de O 

tempo é chegado ser, como um todo, uma obra de ficção que enfoca circunstâncias regionais 

como elementos que podem identificar uma realidade vivida durante determinado período na 

história sul-baiana, tornando-se um referencial para o leitor. Como bem aponta Simões 

(1998), quando estabelecida a relação entre ficção e o contexto social, este enriquece o 

imaginário ficcional, à medida que a ficção promove no leitor o questionamento e a 

problematização. 

Nessa perspectiva, o imaginário social se constitui também como construto de 

identidade, haja vista que abarca em si as representações simbólicas que dão significado à 

realidade, a fim de expressar valores e formas de determinado grupo, sociedade. Conforme 

Baczko (1985), os imaginários constituem pontos de referência no vasto sistema simbólico 

que qualquer coletividade produz, por meio do qual ela se percebe, divide e elabora seus 

próprios objetivos. Desse modo, 

 

é assim que, através dos seus imaginários sociais, uma coletividade designa a sua 
identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a distribuição dos 
papéis e das posições sociais; exprime e impõe crenças comuns; constrói uma 
espécie de código de “bom comportamento”, designadamente através da instalação 
de modelos formadores [...] (BACZKO, 1985, p. 309). 

 

Uma representação global e totalizante da sociedade é produzida, em que cada 

elemento encontra o seu “lugar”, a sua identidade e a sua razão de ser. O imaginário, então, se 

vale da produção dos discursos para se tornar inteligível e comunicável, nos quais e pelos 

quais a reunião das representações coletivas se dá, enquanto o imaginário fala da forma de ser 

passada e presente de determinado corpo social. 
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Ao fim da apresentação e discussão acerca de memória e de imaginário social, 

analisando-os nas narrativas que compõem O tempo é chegado, depreende-se que a memória 

e o imaginário estabelecem uma relação direta com as identidades, por meio deles 

construídas, e se processa o reconhecimento do sujeito. Ademais, é nas narrativas que os 

vários sentidos e imaginários articulam memórias que expressam não só as identidades do 

passado como as identidades do presente. 

Essa discussão, bem como a já realizada sobre hibridação cultural e linguagem no 

Capítulo 1, completa o conjunto de construtos de identidades culturais para se abordar adiante 

a questão identitária grapiúna que marca a obra de Euclides Neto O tempo é chegado, ao 

longo de todo ciclo do cacau, desde a sua ascensão na década de 1930 até os contemporâneos 

dias pós-modernos. 

 

 

2.2. A identidade cultural grapiúna – a diferença 

 
 

A princípio, a identidade cultural é aqui entendida como o conjunto de traços 

psicológicos, modo de ser, sentir e agir, próprios e exclusivos de um grupo, que o 

individualiza e o identifica, além de ser uma prática sociocultural em que tal grupo produz 

discursos sobre si mesmo. Assim, quando se analisa a construção da identidade cultural 

grapiúna, atenta-se principalmente para as relações de tempo-espaço em que Euclides 

posiciona a sociedade do Sul baiano, formada e reformada durante todo o ciclo do cacau.  

Hall (2005) ensina que todas as identidades estão localizadas no espaço e tempo 

simbólicos, considerando assim as suas paisagens características, seu senso de lugar, de lar, 

bem como suas localizações de tempo, que consistem 

 

nas tradições inventadas que ligam passado e presente, em mitos de origem que 
projetam o presente de volta ao passado, em narrativas de nação que conectam o 
individuo a eventos históricos nacionais mais amplos, mais importantes (HALL, 
2005, p. 72). 

 

Então, retoma-se o conto O tempo é chegado, já mencionado anteriormente nas 

análises dos construtos de identidade cultural grapiúna, para agora abordá-lo sobre esse 

aspecto inicial. Euclides Neto, através do seu narrador, apresenta ao leitor uma gama de 

informações acerca da gênese grapiúna, cujos elementos humanos e naturais são os 

constituintes da sua identidade cultural: 
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Antes, os índios, nas liberdades da criação. Chegaram os caçadores. [...] Muitos 

foram ficando por ali, abrindo clareira, levantando a casa de taipa, indaiá, chão 
socado. Sementes no útero da terra alvoroçada. Trilhas saindo daqueles brongos, 
procurando os pareceiros. Mandioca, cana, fumo, café. Cacau chegando. [...] Suor de 
homens escorrendo pelos eitos. Mulheres morriam de parto, homens esmagados sob 
as derrubadas dos machados, o pico-de-jaca matando meninos que metiam a mão 
nos ocos para tirar buguelos de periquito. Cruz nas encruzilhadas, testemunhando a 
despedida também dos que iniciaram a luta para tomar o trabalho do outro. A 
natureza sempre lutando contra o inimigo cruel, vingando-se com as forças telúricas, 
impiedosamente (NETO, 2001, p. 11).     

 

Os imigrantes também são citados, no conto. Esses foram atraídos pelo cacau, os 

quais, como já se sabe, tornaram-se fazendeiros, filhos “doutores” dos fazendeiros, 

bodegueiros, agregados, alugados, jagunços, profissionais liberais ou, simplesmente, 

trabalhadores das roças, alguns empregados, outros sem trabalho, recorrendo à invasão de 

propriedades rurais, sob a nomenclatura moderna de “sem-terra”. 

A formação da sociedade grapiúna a partir de processos de hibridação, conforme se vê 

no conto O tempo é chegado, está de acordo com a noção de identidade formulada por 

Canclini (2008), o qual afirma que a identidade, mesmo em amplos setores populares, é feita 

com elementos mesclados de várias culturas, sendo assim, dentre algumas características, 

multiétnica e migrante. Salienta-se que a migração produz identidades plurais, todavia 

também contestadas, em razão de se dá em um processo caracterizado pelas desigualdades 

(WOODWARD, 2008). 

Foram esses tipos humanos que compuseram o painel social grapiúna, considerando as 

suas idiossincrasias, hábitos, costumes, tradições, crenças e crendices, de uma forma ou de 

outra todos estritamente ligados às roças de cacau, pois o “fruto de ouro” era a força motriz da 

região sul-baiana, tanto que a identifica e a individualiza mundialmente como a região 

cacaueira da Bahia. 

Canclini ainda afirma que a identidade é uma construção que se narra, seja qual for o 

meio de se comunicar, buscando se estabelecer acontecimentos fundadores, os quais quase 

sempre estão relacionados à apropriação de um território por determinado povo e conseqüente 

defesa do mesmo em relação a outros grupos sociais, quando se soma as façanhas dos seus 

membros nessa defesa, ordenando seus conflitos e estabelecendo os modos pacíficos de 

convivência, a fim de se diferenciarem dos outros. 

Do mesmo modo, uma espécie de crônica das peripécias cotidianas foi agregada às 

epopéias dos bravos heróis e dos grandes acontecimentos coletivos, enfocando os hábitos, os 
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gostos comuns, o linguajar, os modos de se vestir, enfim, tudo aquilo que de comportamento 

diferenciasse uns povos dos outros, razão pela qual “as identidades adquirem sentido por meio 

da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas” (WOODWARD, 

2008, p. 8).   

Por sinal, Woodward argumenta que a representação inclui as práticas de significação 

e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando o 

sujeito, dando-lhe sentido à sua experiência e àquilo que ele é. Desse modo, a representação é 

compreendida como um processo cultural que estabelece identidades individuais e coletivas, 

enquanto os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem respostas possíveis aos 

questionamentos interiores do sujeito (Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero 

ser?). 

Nos contos de Euclides Neto, desde o princípio, fica claro que os conflitos travados 

pela gente grapiúna são principalmente contra a natureza, no intuito de “domá-la” para se 

estabelecerem, pois a mesma natureza que dava condições favoráveis para aqueles que 

chegavam, lutavam contra o inimigo cruel, vingando-se impiedosamente com as “forças 

telúricas” personificadas na vassoura-de-bruxa, a qual desencadeou um processo de derrocada 

econômica que pôs em risco a sociedade que se formou e se organizou ao longo dos anos, 

como se vê no excerto abaixo: 

 

A natureza vingativa, já disse. O sol, a vassoura-de-bruxa, a comedilha dos 
bancos, as casas roídas pelos bichos miúdos. Os muitos caçadores de ipeca nem 
preço tinham mais pelo seu suor. O dono da Bela Flor endoideceu, o da Sorte Linda 
enviuvou, não queria ver ninguém, nem filhos, nem amigos, recolheu-se no fundo da 
roça mais escura, unhas crescendo, cabelo virando bicho. O comércio descia aos 
fundos do inferno. Por toda parte, em vez de anúncios iluminados, chamando a 
freguesia, restou o “vende-se” o que ninguém queria comprar. Paradeiro. Castigo 
(NETO, 2001, pp. 11-12). 

 

As façanhas dessa gente seriam agora a resistência por meio da enxada, o que restou, 

eterna. Voltadas especialmente para os trabalhadores rurais, as narrativas de Euclides Neto 

aludem que a derrocada fez cumprir o tempo bíblico indicado no Levítico, voltando a terra, 

até então dos abastados, para a sua gente simples, para aqueles que “amassaram os boqueirões 

e os lugares escuros”, por meio dos seus filhos, os sem-terra. O seguinte excerto marca que os 

tempos de fartura, em que viviam d. Justina e os outros nobres, mudaram para tempos de 

pobreza, o que afeta diretamente a própria identidade da sociedade grapiúna com um todo: 

 

As lágrimas da viúva lavavam aquelas tristes lembranças, o peito sofrendo, 
pisado, como se os pés do barcaceiro o esmagassem, feito ao sambar sobre o cacau 
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mole, cantando para tanger o sono das noites perdidas na estufa, atiçando fogo, 
estuporando nas noites frias e chuvosas de julho. A pobreza a apavorava naquele 
momento. Preferia morrer a ver as roças queimadas pela doença, as árvores do 
sombreamento desaparecidas para virar dinheiro que a manteve até ali. Nesse 
mesmo dia, os sem-terra apareceram, levas de sujos, magros, meninos puxando 
peitos despencados e, ali mesmo, no terreiro, como ciganos que não pediam licença 
para arranchar, levantaram barracas. À noite, como se achassem pouco, tocaram 
viola de duas cordas, um pandeiro furado até um pé-de-bode da sua infância 
apareceu. Orquestra macabra que nada tinha a ver com os concertos de Paris 
(NETO, 2001, p. 13). 

 

O próprio livro O tempo é chegado apresenta outro conto (Retirantes nas terras da 

promissão) que resume o ciclo do cacau, sua ascensão e derrocada, porém não na perspectiva 

de uma identidade hegemônica, mas na dos posseiros, essa gente simples que chegou para 

“amansar” as matas de cacau, na figura do seu Vieira, que veio para a região há mais de 

sessenta anos, ainda bem jovem.  

Ao contrário dos fazendeiros que investiram tudo na monocultura do cacau, seu Vieira 

sabia lavrar cereais, cana, fumo e café, além de aprender a cultivar o cacau. Iniciou um 

pequeno canavial, que lhe renderia rapadura, mel e açúcar mascavo, ainda comprou dois 

bezerros e um cavalinho ruço-pombo. O que ganhava investia na propriedade, no estudo dos 

filhos que veio a ter quando se casou, e o mais importante: 

 

Quando começou a sentir cheiro da riqueza, recebeu conselhos para acabar com 
o engenho, traste lá-de-fora, de gente atrasada, lucro mesquinho, que não pagava 
nem o trabalho. Futuro era o cacau. Não escutou ninguém. Em fazenda, não se 
desmancha o que está pronto, respondeu. Assentou mais um tacho (ibid., p. 137). 

 

Até que chegou a “seca braba” dos anos 1993 a 1995. A mata virou caatinga e a 

vassoura-de-bruxa acabava com os cacauais. Assim, seu Vieira viu passar retirantes aos 

montes, trabalhadores rurais despedidos das roças de cacau. Os fazendeiros também fugiram 

para os lados de Barreiras, procurando outra Canaã. As fazendas foram abandonadas. Seu 

Vieira ensaiou também entrar em desespero, pois havia se rendido aos temporões e safras do 

cacau de “cocular cochos”. 

Porém, depois de certo tempo, ao contrário dos fazendeiros que gastavam suas 

riquezas em futilidades e viagens ao estrangeiro, seu Vieira se lembrou do engenho, do seu 

velho canavial. Assim, até que chovesse novamente, viveria da cana e plantaria mandioca nas 

falhas dos cacaueiros. Com a chuva de volta, plantaria novamente café, fumo e cuidaria do 

cacau que restou com mais zelo. Voltaria a ter fartura novamente, mas não o assustava, 

naquele momento, ser pobre como antes.  
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Depreende-se que Euclides Neto narra as vicissitudes da região pelas próprias 

vicissitudes das personagens. É no conflito interior de cada sujeito consigo mesmo e com o 

meio em que sobrevive, que o escritor urde as suas tramas, explorando as suas inquietações e 

frustrações. Por isso, para se analisar a identidade da sociedade grapiúna vista nas narrativas 

de Euclides, necessário se faz analisar a identidade de cada sujeito. 

Para Bauman (2005), tanto a identidade quanto o “pertencimento” não são garantidos 

para toda vida, bem como são bastante negociáveis e revogáveis, pois dependem das decisões 

que o próprio sujeito toma, os caminhos que percorre e a maneira como age, razão pela qual 

“as identidades ganharam livre curso, e agora cabe a cada indivíduo, homem ou mulher, 

capturá-las em pleno voo, usando os seus próprios recursos e ferramentas” (BAUMAN, 2005, 

p. 35). 

Por isso Hall (2008) afirma que as identidades não são nunca singulares e unificadas, 

pois são cada vez mais fragmentadas, fraturadas, multiplamente construídas ao longo de 

discursos, práticas e posições que podem cruzar ou ser antagônicos, em constante processo de 

mudança e transformação, estando sujeitas a uma historicização radical, como conseqüência 

da modernidade tardia. 

Noutras palavras, o sujeito, que outrora possuía uma identidade unificada e estanque, 

está se tornando fragmentado e constituído de várias identidades, por vezes contraditórias ou 

não resolvidas, uma vez que tomam diferentes direções, de tal modo que as identificações 

estão em constante deslocamento. Conforme afirma,  

 

a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 
invés disso, à medida em que sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, cada uma das quais poderíamos nos identificar – 
ao menos temporariamente (HALL, 2005, p. 13). 

 

Nesse ponto, Maffesoli (1998) ensina que, no paradigma pós-moderno, ocorre o 

processo de desindividualização, na qual o indivíduo não se acha exclusivamente em si 

mesmo, como tipicamente preceituava a modernidade, uma vez que a multiplicidade do eu 

induz a ambiência comunitária, enquanto a pessoa (persona) só existe quando são 

estabelecidas relações com o outro.       

A identidade do sujeito não é definida biologicamente, mas historicamente, haja vista 

que ele assume identidades distintas em diferentes momentos da vida, à medida que é 

interpelado e representado, seguindo o próprio curso das sociedades modernas, também em 

constante, rápida e permanente mudança. Cada indivíduo se forma e se reforma a depender do 



84 

 

contexto vivido. Ao mesmo tempo em que ele marca a sociedade em que vive, é influenciado 

por sua ambiência histórica, social e cultural.  

De acordo com Woodward (2008), existe na vida moderna, em suma, uma diversidade 

de posições que estão disponíveis para o sujeito, posições que ele pode ocupar ou não, a 

depender das formas que utiliza para se representar, as quais têm mudado radicalmente nos 

últimos anos. Como sujeito, pode-se passar por experiências de fragmentação das relações 

pessoais e nos ambientes que se ocupa, sob o contexto das mudanças sociais e históricas. 

No livro O tempo é chegado, além desse que dá título à obra, diversos são os contos 

nos quais Euclides Neto se ocupa em demonstrar as variações interiores e exteriores que 

sofrem as suas personagens, notadamente associadas à derrocada econômica do cacau. Isso é 

o que também ocorre com as personagens do conto Retrato de general, que ilustram bem a 

relação entre o indivíduo e o ambiente em que vive.  

A narrativa conta a história de Hermógenes Caldas Verdes, que saiu da sua pequena 

cidade, ainda rapazote, pois “sonhava com horizontes de astronauta” (NETO, 2001, p. 15), 

retornando, anos depois, como herói de guerra. “A cidade, que deixara acanhada, duas ou três 

ruas compridas, beirando ou paralelas ao Rio de Contas, crescera: novos bairros, casas 

comerciais e bancos, clubes, antes inexistentes” (NETO, 2001, loc. cit.). Porém, ao regressar, 

afamado e cortejado socialmente, encontra a cidade e a região em estado de penúria, devido à 

derrocada das lavouras de cacau. Outorgaram-lhe o título de “magnífico”, pois “general” já 

era insuficiente, enquanto as moçoilas, outrora ricas, suspiravam pelos seus galões.  

Isso porque a ruína econômica do cacau provocou uma dinâmica identitária na região, 

haja vista que a busca por novas alternativas econômicas causou uma crise de identidade 

numa região, até então, calcada na monocultura do cacau. Vale lembrar que a identidade 

cacaueira sul-baiana foi construída, em dado momento, a partir dos seus tempos áureos, 

quando “coronéis, jagunços, ruralistas, com seus costumes, tradições, crendices e 

superstições, compunham o painel humano da terra” (SIMÕES, 1998, p. 120).  

Dessa forma, em meio à penúria, a figura opulenta de Hermógenes aparentava edificar 

tempos que não existiam mais, o que lhe fazia, aliás, aumentar o prestígio, por ser uma 

espécie de rei de um olho só, numa terra de cegos, cujo comportamento social foi 

drasticamente modificado ante a realidade vigente: 

 

Terra dos genros, dos ricos e afamados casamentos, automóveis de luxo, dos 
aviões para visitar as propriedades agrícolas (nem se chamavam mais fazendas), 
tudo parecia um tempo vencido, como sempre acontece na decadência das nobrezas. 
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Com a chegada da quase miséria, os genros foram largando as filhas dos 
cacauicultores (nome também inventado, para indicar os nababos). Restaram os 
netos dos desenlaces. Muitas mulheres, retornando do Rio de Janeiro ou de 
Salvador, sobravam, atrás de novo casamento ou mesmo de aventuras amorosas, já 
que a carne gania. Decaídas, nem tanto. Invés de contas bancárias rechonchudas 
passaram a minguados reais conseguidos com a venda de jóias, mobília e o que mais 
pudessem passar adiante. Como não mais podiam comprar roupa, mesmo as 
singelas, era comum vê-las de paetês e sedas finas, nas reuniões de cooperativa dos 
cacauicultores, também falida, usando vestidos de grife, usados nos salões da Corte. 
Algumas sofriam a humilhação de trabalhar para sobreviver. Os maridos, rapagões 
de cabeleira pintando a idade, desapareceram, sem nenhuma condição de dar mesada 
à mulher e filhos. Se eles viveram até ali dos cheques dos sogros, como poderiam tê-
los agora quando as estufas e barcaças estavam vazias? Queriam se ver livres do 
fardo incomodo das esposas já envelhecidas e, sobretudo, pobres. 

Sobrava, portanto, mulher largada. Algumas ainda aproveitáveis, mas 
machucadas pelos desregramentos da cidade grande. Como viver como se viúvas 
fossem, algumas até honestamente, mas ainda apaixonadas, saudosas, minando as 
lágrimas? Outras, logo tiravam o luto e caíam na gandaia, conseguindo horas extras 
no colchão dos rufiões (NETO, 2001, p. 16-17). 

 

 Ainda que a característica principal do romance regional seja apontar as mazelas 

sofridas pelas baixas camadas da população oprimida e explorada, n’O tempo é chegado, o 

escritor dá enfoque ao grupo minoritário de abastados que gastaram o quanto puderam à custa 

do cacau, sem se preocuparem com o futuro, mergulhando na pobreza forçada, na loucura, na 

prostituição e no suicídio. 

Enquanto isso, Hermógenes, gozando do seu então prestígio e do nome famoso, passa 

a moldar nova identidade para os novos tempos. A sua recente posição lhe cobrava casa, 

esposa, filhos, o que o tornava objeto de cobiça para tantas mulheres largadas, “pencas delas”, 

que dele, porém, só conseguiam a recusa, pois “ele se lamuriava, queixando-se que o interesse 

acontecia pelo seu posto, que as levava a desejá-lo tanto. Não existia amor” (ibid., p. 18). 

Tempo depois, o militar casa-se, finalmente, com alguém que não era como aquelas, 

mas vê o matrimônio soçobrar e ser abandonado, quando é apanhado nos rabichos 

clandestinos de ocasião. No fim, um de seus filhos, já adulto feito, buscando conhecer o pai, 

descobre que, na verdade, não passara da artimanha de um soldado expulso da corporação por 

desvio de conduta. Tirara um foto paramentado de general, a fim de enganar a todos na sua 

cidade, uma terra em pleno desespero, concluindo assim que existe uma associação de 

significância entre a identidade da pessoa e as coisas que ela usa (WOODWARD, 2008). 

Desse modo, a farda, as medalhas, as insígnias e os galões funcionam como significante de 

identidade e da diferença, associados com a importância, poder, prestígio e status. 

Por sinal, Woodward argumenta que diferentes contextos sociais fazem com que o 

sujeito se envolva em diferentes significados, ainda que se sinta a mesma pessoa. Na verdade, 

ele é diferentemente posicionado pelas diferentes expectativas e restrições sociais envolvidas 
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em cada dessas situações distintas, representando-o, diante dos outros, de forma singular em 

cada um desses contextos. 

Desse modo, para a autora, a identidade é marcada pela diferença. Isso porque a 

identidade é relacional, haja vista que ela depende de algo fora dela para existir, isto é, de 

outra identidade que ela não é, que difere dela, mas, no entanto, fornece as condições para que 

ela exista. Noutras palavras, as identidades são construídas por meio da marcação da 

diferença, que ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por meio 

de formas de exclusão social, criando entre as identidades e a diferença uma relação de 

dependência. 

Para Silva (2008), a princípio, identidade é aquilo que se é, uma característica 

independente, um fato autônomo, enquanto a diferença é aquilo que o outro é. Nessa 

perspectiva, o autor considera tanto a identidade como a diferença, autorreferenciadas e 

autossuficientes, vez que ambas têm como referências a si próprias.  

Entretanto, o autor esclarece que é a diferença que dá sentido ao mundo, pois se esse 

fosse homogêneo, no qual todas as pessoas partilhassem a mesma identidade, as afirmações 

de identidade não fariam sentido. Da mesma forma, as afirmações sobre diferença só fazem 

sentido se forem compreendidas em sua relação com as afirmações sobre a identidade. Por 

isso, assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade, sendo 

ambas, pois, inseparáveis. “A mesmidade (ou a identidade) porta sempre o traço da outridade 

(ou da diferença)” (SILVA, 2008, p. 79). 

Hall (2008), por sua vez, afirma que as identidades são construídas por meio da 

diferença e não fora desta, o que implica o reconhecimento de que apenas por meio da relação 

com o outro pode se construir a identidade, reconhecimento esse que para Hall é algo 

radicalmente perturbador. Isso porque “toda identidade tem necessidade daquilo que lhe 

‘falta’ – mesmo que esse outro que lhe falta seja outro silenciado e inarticulado” (HALL, 

2008, p. 110).  

Hall ainda esclarece que as identidades podem funcionar, ao longo da história, como 

pontos de identificação e de apego, em virtude da sua capacidade para excluir, deixar de fora 

ou transformar em ser abjeto o sujeito ou grupo que é diferente. Desse modo, de acordo com 

Woodward, acarreta para esse sujeito ou grupo diferente, muitas vezes, ser simbolicamente 

marcado como inimigo ou como tabu, gerando efeitos reais, pois sofre exclusão social e 

desvantagens materiais. 

No livro O tempo é chegado, vê-se isso ocorrer no conto Morreu de ciúme, que narra a 

história de amor entre Joana e Zequinha. Ela, “criaturinha tão linda e pura” que fazia brotar as 
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paixões dos homens da sua pequena cidade, a qual passara a se sentir também dona daquela 

beleza, patrimônio de todos. Ele, apenas um estudante de Direito, porém, o único capaz de 

despertar o amor na moça, algo que outros rapazes afeiçoados, ricos e de família não 

lograram. Na cidade calcada no Integralismo de Plínio Salgado19, todos estupefatos se 

questionavam sobre o que vira ela no sujeito para se enamorar por ele, pois era feio, pobre e, 

pior de tudo, comunista. 

Para todos, quem seguia Moscou era um monstro, mancha maior que poderia haver 

numa família. As beatas se benziam num cruz-credo só de ouvirem falar na desdita da 

menina. O padre local batia nos sermões que aqueles bárbaros levaram ao fogo todas as 

imagens de Maria, José e Jesus Cristo, matavam pai e mãe, arrancavam criancinhas à força 

das barrigas das mães. Desse modo, “toda a cidade se via ameaçada pelo perverso forasteiro, 

que vinha de um distrito, querendo colher a flor mais formosa da sede do município” (NETO, 

2001, p. 99). 

Woodward (2008) esclarece que a identidade é tanto simbólica quanto social. O social 

e o simbólico referem-se a dois processos distintos, mas ambos necessários para a construção 

e manutenção das identidades. A marcação simbólica é o meio pelo qual é dado sentido às 

práticas, definindo quem é excluído e quem é incluído, ao passo que é por meio da 

diferenciação social que essas classificações da diferença são praticadas nas relações sociais. 

Salienta-se que todas as práticas de significação que produzem significados envolvem 

relações de poder, inclusive o poder de definir quem é incluído e quem é excluído. 

Para a autora, a ordem social é mantida por meio de oposições binárias, a exemplo da 

divisão entre “locais” (insiders) e “forasteiros” (outsiders). Essa produção de categorias visa 

garantir certo controle social, uma vez que aqueles que transgridem o sistema social vigente 

são relegados ao status de forasteiros, como é o caso de Zequinha no conto. A sua 

transgressão de ser comunista o exclui da sociedade convencional daquele lugarejo 

essencialmente integralista, produzindo uma identidade que, por estar associada com a 

transgressão a esse movimento político de extrema-direita, é vinculada ao perigo, sendo 

separada e marginalizada. Depreende-se, portanto, que a produção da identidade do 

“forasteiro” tem como referência a identidade do “habitante do local”. 

Silva (2008) corrobora com Woodward ao afirmar que a identidade e a diferença se 

traduzem em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está 

incluído e sobre quem está excluído. Desse modo, afirmar a identidade é demarcar fronteiras, 

                                                 
19 O integralismo brasileiro, fundado em 1932 e extinto em 1937, foi um movimento político de extrema-direita 
baseado nos moldes fascistas. Plínio Salgado foi um dos seus fundadores. 
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fazer distinções entre aquele que fica dentro e aquele que fica fora, constituindo uma forte 

separação entre “nós” e “eles” – indicadores de posições-de-sujeito – e supondo uma relação 

de poder. 

Dessa maneira, Bauman afirma que, 

 

quando a identidade perde as âncoras sociais que a faziam parecer “natural”, 
predeterminada e inegociável, a “identificação” se torna cada vez mais importante 
para os indivíduos que buscam desesperadamente um “nós” a que possam pedir 
acesso. (BAUMAN, 2005, p. 30). 

 

O maior contra-argumento de uma comunidade integralista por essência contra a união 

de Zequinha e Joana é o fato de o mesmo ser comunista. Quando tentam demovê-la da ideia 

de se casar com o forasteiro, tentam na verdade fixar e fazer valer a identidade local como 

norma, quem vem a ser, segundo Silva, uma das formas privilegiadas de hierarquização das 

identidades e das diferenças. Desse modo, a normalização é um dos processos mais sutis pelo 

quais o poder se manifesta em relação à identidade e à diferença. 

 

Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica, como o 
parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. 
Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas 
possíveis, em relação às quais todas as outras identidades só podem ser avaliadas de 
forma negativa à identidade normal e “natural”, desejável e única. A força da 
identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas 
simplesmente como a identidade (SILVA, 2008, p. 83). 

 

Mas de nada adiantaram os protestos. Apaixonada, Joana casa-se com Zequinha, ou 

melhor, Dr. Zequinha, já que diplomado, abrira escritório na mesma cidade onde sua amada 

morava. Para mais desespero da comunidade, Dr. Zequinha “mostrou logo suas garras de 

soviético”, pois sempre defendia os posseiros contra os donos de terras, subvertendo o poder 

hegemônico que ali havia. 

Tomando por base a teoria social, Castells (2000) compartilha da ideia de que toda e 

qualquer identidade é construída socialmente num contexto marcado por relações do poder, 

propondo três formas e origens distintas de construção de identidades: 

 

• Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 
sociedade  no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos 
atores sociais [...];  

• Identidade de resistência: criada por atores que se encontram em posições/ 
condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, 
construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com base em 
princípios diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade, ou mesmo 
opostos a estes últimos [...];  
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• Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de 
material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir 
sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda a 
estrutura social [...] (CASTELLS, 2000, p. 24). 

  

Como as identidades são cambiantes, o autor esclarece que, obviamente, aquelas que 

começam como resistência podem acabar resultando projetos ou mesmo se tornarem 

dominantes nas instituições da sociedade, transformando-se, desse modo, em identidades 

legitimadoras para racionalizar sua dominação. Isso leva a entender que, diante da dinâmica 

das identidades, nenhuma identidade pode constituir uma essência e nenhuma delas encerra 

valor progressista ou retrógrado se estiver fora de seu contexto histórico. 

No conto, o integralismo vigente na pequena cidade é a identidade legitimadora que 

tenta racionalizar a sua dominação sobre todos seus atores sociais, inclusive tentando 

influenciar a boa moça para que não se case com um sujeito de ideias políticas claramente 

antagônicas. Já o comunismo de Zequinha é a sua identidade de resistência, que mesmo sendo 

excluído e estigmatizado, resiste por meio do seu ofício de advogado, defendendo os 

excluídos, a ponto de acusar seu Exupério, o mais importante fazendeiro daquelas bandas. 

 Enquanto no casamento, contrariando as expectativas alheias, vivia uma lua-de-mel 

sem fim, ganhou diversas causas, fez fama e fortuna, apesar de advogar muito para os pobres, 

sem nada cobrar. 

 

Foi quando fez auto-crítica e decidiu parar. Não queria enriquecer. Bastava-lhe o 
suficiente para assegurar o futuro da família.  Novo motivo de censura coletiva: 
como alguém, podendo ficar milionário, não o queria, contrariando a todos os 
códigos locais? (NETO, 2001, p. 100).  

   

Assim, constantemente contrariando os códigos e expectativas locais, Dr. Zequinha e 

sua linda amada Joana bem viveram, constituindo família invejável, educando os filhos, 

conhecendo todo o Brasil e o mundo em viagens de lazer. Ele já beirava os oitentas anos e ela 

já passara dos setenta, mas a paixão entre ambos era a mesma, “sem a ranhetice dos casais 

anciãos”. 

Só foram vencidos pelo ciúme, quando um antigo pretendente despeitado de Joana, 

disse dissimuladamente a Dr. Zequinha que Joana tivera um caso com um colega de internato 

antes dele.  

 

Nem a notícia da morte de um filho tocaria tanto o advogado. Até hoje não se 
sabe se pela fragilidade da velhice, se pela crise do cacau, que arruinara a todos. [...] 
Profunda angústia lhe encheu a alma. O ciúme lhe roía agora, sentimento que jamais 
sentira (ibid., p. 102). 
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Por mais que Joana lhe garantisse que o namorico que tivera antes de conhecê-lo não 

passara de uma bobagem, Dr. Zequinha não tirava da cabeça todo o sofrimento, pois sempre 

estava em dúvida do que realmente havia acontecido. Até que no amanhecer de certo dia, 

ainda abraçado com sua amada Joana, o velho homem pensou: “O primeiro amor é como uma 

planta. Pode ser arrancada da terra, mas ficam restos das raízes mais profundas. E, ainda 

abraçado, descansou” (NETO, 2001, p. 105). 

Voltando à abordagem sobre identidade, outros aspectos podem ser enfocados, como 

no caso do conto Conversa de maridos abandonados, visto no primeiro capítulo sob o 

enfoque da culinária como elemento híbrido e constitutivo de identidade cultural grapiúna. 

Acrescenta-se agora que a cozinha é o meio universal em que a natureza é transformada em 

cultura, pois ela é também uma linguagem por meio da qual os sujeitos falam de si próprio e 

sobre os seus lugares no mundo. Noutras palavras, aquilo que os sujeitos comem pode dizer 

muito sobre quem eles são e sobre a cultura na qual vivem (WOODWARD, 2008). 

É o caso dos vizinhos e amigos de fé Joaquim e Demétrio, criados na roças de cacau e 

alimentados à base de requeijões de meia arroba, tachadas de doces de leite com gemas de 

ovos, café com leite, mocotó de vaca e feijoada dormida. Alimentação habitual para criar 

“sustança” em quem é talhado para viver na roças, cuidando dos pés de cacau, nos braços e no 

lombo. Desse modo, essa comida desfrutada pelos dois amigos é um meio pelo qual ambos 

podem fazer afirmações sobre si próprios. 

  A afirmação da identidade dos amigos sofre conflito quando, já rapazotes, são 

mandados pelos pais à cidade, para estudarem e serem alguém na vida, como era hábito dos 

fazendeiros enviarem seus filhos para os centros urbanos, à custa de muitas arrobas de cacau. 

Todavia,  

 

logo descobriram que não chegariam a doutores. Não adiantava mesmo. O 
sentido estava nas fazendas, no gado, nas apartações, na ferra, no rela da venda das 
boiadas, na tiração de leite, no cambrecho gordo logo cedo. Cada cepa de homem de 
pegar marruá pelo chifre e jogá-lo no chão, escornando-o. Esporte preferido e único 
na brutalidade dos currais. Com a bola de futebol, uns xucros, junta enguiçada, 
bicudas sem propósito. Sobre o cavalo, na seda de um boi, nos encruados, uns raios-
celebrina como se dizia dos homens de ajigo no corpo e das mulheres que pulavam 
cerca (ibid., p. 79). 

 

  Assim, o que aprenderam na cidade deu para o gasto em fazer as tarefas de sempre 

nas roças de cacau e cuidando do gado. A aventura urbana ainda rendeu casamento para 

ambos com duas irmãs, cuja construção identitária contrastava diretamente ao modo de viver 
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dos dois amigos, pois eram formadas pela Escola de Belas Artes e pertenciam à família de 

também diplomados. Viviam das frivolidades, cabeleireiros, manicures, vestidos de última 

tendência, desfiles de moda. Ainda assim, apaixonadas pelos broncos, aceitaram a aventura de 

se casarem e irem morar na fazenda. “Mas continuaram grã-finas, no dizer das despeitadas de 

Ipiaú” (NETO, 2001, p. 80). 

Ocorreu para as duas irmãs o mesmo estranhamento que ocorrera para os dois amigos 

quando mandados para a cidade, em razão de os lugares serem bastante diferentes, talvez 

opostos, aos que estavam acostumados e onde haviam se formado as suas identidades.  

Naturalmente, as duas irmãs, ainda em transe pelo casamento, viram o novo mundo 

com ar de novidade, nas várzeas floridas, no mugido das vacas, nos animais, no canto 

mavioso dos passarinhos. Elas até acharam lindo o hábito de a cozinheira enfiar o dedo no 

“fiofó” das galinhas para saber se havia ovo para aquele dia ou a velha parteira arrancando o 

“fato” dos frangos, capando-os. Ainda, vendo os maridos castrando os animais à faca ou 

esmagando a macete, ao som dos gemidos, urros e berros dos futuros bois de boiada. “Muito 

pitoresco. Fazia parte da cultura popular. Ainda iriam pintar aqueles quadros surrealistas” 

(ibid., p. 81). 

Contudo, com o passar do tempo, elas já não conseguiam esconder a solidão da vida 

besta. E para o infortúnio de ambas, “apanharam barriga”, mas perderam os bebês e não 

puderam mais dar filhos para aqueles peões, algo que ia de encontro ao costume das roças, 

pois os homens se vangloriavam das crias que punham no mundo. Assim, como era de se 

esperar, as irmãs inventaram que iriam visitar os pais na Capital e não retornaram mais. “Já se 

via que as moças tão finas não podiam esbarrar nos caninos daquelas feras” (ibid., p. 82). 

Enquanto isso, os maridos abandonados se puseram a conversar, não lamentando o 

abandono, pois nem sentiram a falta, mas por terem escolhido esposas erradas, tão contrárias à 

identidade em que foram formados. Por sinal, vale destacar a conversa em que os amigos 

lamentam a escolha errada e planejam arranjar outras esposas, mas que sejam mulheres do 

próprio lugar onde eles vivem, cujas identidades foram também ali formadas. Ressalta-se 

como Euclides Neto reproduz o linguajar das roças de cacau e de gado grapiúnas:  

 

– Precisamos arranjar outras, amigo velho. 
– Que não seja de cocheira. Só presta se empastada aqui, pra não estranhar o 

clima. 
– Fundo, que só serve pra o machado, nós já temos. 
– Sei onde pastam umas: lá na fazendo do coronel Tibúrcio do Riacho das Pacas. 

Malunga com você. Já viu? 
– Aquelas são novilhas de arribada. Quero cabeceira, anca larga, canela curta, 

mansa no arreador, bons aprumos, garupa no jeito, de procedência leiteira. Antes de 
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parir, pelo menos se arrisca a sorte, que ninguém vende vaca após descobrir que é 
boa de cuia, cabeceirona. 

Demétrio, com a intimidade de sempre, argumentou: 
– Você é besta mesmo... Pega, tolo, já está enxertada. Nem precisa mais de 

cobertura. Com mais duas viradas de lua despeja o bezerro. 
– Então, por que você não apanha aquela lá de volta da estrada, mestiçona, 

ossada fina, pêlo liso, ubre bem implanado, tetas no jeito, já com duas crias e outra 
no bucho? É só recriar umas e a mãe ainda pare muitas barrigadas. 

– Vou preferir a cafubá-meio-sangue-guzerá. 
– Aquela, bem verdade, mostra traseira cheia, mas é refugo, procedência fraca. 
[...] 
– Compra a novilha ou não compra? Se achar duas, traz uma pra mim. 
– Com esses gados que andam por aí, escaldados de vaqueiro e ferrão... 
– Vamos procurar um trem manso, curraleira, pé-duro, que gado de sangue 

importado não é pra nós. Já vimos em que deu aquelas duas novilhas alvaçãs, que 
foi preciso castrar de faca. Quem ia suportar mulher sem muturi, já sem prestança? 
O nosso é mulher fornida, pra cozinhar em fogão de lenha; bater roupa, esfregar com 
rama de são caetano na pedra do rio; cozinhar fatada em panela de barro; torrar e 
pilar café; dar pirão de leite a peruzinhos; chegar ponto em requeijão nos tachos de 
cobre; carregar água no pote, aprumado e solto na rodilha da cabeça. E agüente 
trompaço na cama, sem ginetiar parecendo poldra sem muda que recebe pratileve. 
Dando cria pelo lugar certo que Deus deixou pra fêmea parir, depois da primeira 
batida com garrote. Que não esteja escanchelada, com osso-do-vaqueiro liso de 
cruzar. E não esconda o leite. 

– Minha avó ensinava: mulher é como cão de caça, se procura pela raça. 
– Meu pai completava: só se sabe se a mula presta, depois de botar a sela e 

montar. Compramos as nossas sem experimentar. 
– E não esquecer que estudo de mulher é como pisada em égua. Não serve pra 

nada (NETO, 2001, pp. 82-83). 
 

O estranhamento que ocorre para Joaquim e Demétrio, bem como para as suas irmãs, 

quando postos em lugares que se diferenciava em muito dos lugares onde estavam habituados 

a estar, ocorre com d. Agripina em A rica fazendeira de cacau, porém em relação a outro 

contexto, o da viagem em geral, tomada como metáfora do caráter móvel da identidade, 

também diferindo daquele contexto visto no conto O tempo é chegado, o da migração. 

Como era costume das famílias abastadas das roças de cacau gastarem fortuna no 

estrangeiro, d. Agripina viajava para a Europa. Entretanto, a viagem ao desconhecido, não a 

agradou sobremaneira, pois não se encontrou lá, já que buscava algo de sua identidade. 

Definitivamente, a Europa lhe soou estranho: 

 

Não era mulher de viagens ao estrangeiro. O seu era ali. Fora às europas uma 
vez. Não viu nada demais. Uma porqueira. Um zoadeiro desgramado, gringo 
tomando dinheiro, servindo comida de cachorro. No fim, empacou no quarto do 
hotel e esperou a volta sem abrir mais a boca. No Rio também estivera. Uma 
porqueira. Só se engraçara das sedas estampadas e anéis brilhantes. Comprou tudo 
que bem entendeu. Para depois ficar zanzando, indo ver o mar, mulheres descaradas, 
nuas como diabas. [...] 

Estava no meio da fazenda Linda Bela, gozando da fortuna. Quase chegando. 
Não precisava de espancar dinheiro pra ser feliz. Bastava ver as pilhas de cacau 
seco, os lotes trazendo mais das roças, os homens descarregando nos cochos, 
subindo às estufas. Os barcaceiros com o lombo alumiando ao sol, sambando em 
riba. O que também lhe beliscava as partes. Deus a perdoasse (ibid., p. 23).   
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Silva (2008) afirma que a viagem obriga quem viaja a sentir-se “estrangeiro”, 

posicionando-o como o “outro”, ainda que temporariamente. Da mesma forma, a viagem 

proporciona o que Silva chama de “o não sentir-se em casa” que caracteriza a identidade 

cultural. Por outro lado, na viagem, pode-se experimentar, ainda que de forma limitada, as 

delícias e as inseguranças da identidade instável e precária, assim como ocorre com a 

fazendeira, a qual não se furta de fazer o que para ela cabia naquele mundo estranho: comprar 

tudo que bem entendesse. 

Portanto, vive-se a época de globalização e a pós-modernidade propicia, por meio de 

uma mudança estrutural, a fragmentação e o deslocamento das identidades culturais, sejam 

elas de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Todavia, de acordo com Hall 

(2005), é um tempo em que não parece estar produzindo nem o triunfo do “global” nem a 

persistência nacionalista do “local”, até porque os deslocamentos ou desvios da globalização 

mostram-se mais variados e mais contraditórios. 

A globalização pluraliza as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e 

novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, políticas, plurais 

e diversas, estando sujeitas ao plano da história, da política, da representação e da diferença. 

Mas isso não obsta, até por conta da contradição dos seus efeitos, que identidades se voltem 

para a tradição, a fim de recuperar sua pureza e recobrir as unidades e certezas que parecem 

ter sido perdidas. 

Enfim, os exemplos encontrados n’O tempo é chegado demonstram, conforme 

DaMatta (2004), que qualquer identidade, mesmo aquelas que sejam definidas como 

individuais, realiza-se por referências internas e externas, por meio de comparações com 

outros sujeitos ou comunidades de sujeitos que se situam no seu âmbito histórico-social. A 

partir das relações que umas mantêm com as outras, as identidades são buriladas, acentuadas, 

negadas, construídas ou inibidas em situações de contato que possibilitam a comparação e a 

reflexividade, a mais profunda e perturbadora alteridade. 
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CONCLUSÃO 

  

 

Ao fim desta pesquisa, conclui-se que os processos de hibridação cultural, a 

linguagem, a memória e o imaginário, construtos investigados nas obras O Tempo é Chegado 

(livro de contos) e Dicionareco das roças do cacau e arredores (texto cultural), de Euclides 

Neto, corpus desta pesquisa, contribuem, essencialmente, para a formação identitária cultural 

grapiúna, explorada e analisada nas obras referidas. 

Quanto ao primeiro construto analisado – a hibridação cultural –, constatou-se que 

Euclides Neto se inspirou na formação histórico-cultural da região cacaueira sul-baiana para 

compor as narrativas d’O tempo é chegado, valendo-se do fato de que diversos tipos humanos 

(imigrantes nacionais e estrangeiros), atraídos pela riqueza do cacau, ocuparam o território, 

mesclaram entre si elementos de suas distintas culturas e formaram uma nova estrutura 

sociocultural, por essa razão marcadamente híbrida. 

Essas mesclas interculturais, ou seja, esses processos de hibridação ocorridos na 

formação sociocultural do povo grapiúna permitiram que a região cacaueira ganhasse, 

paulatinamente, um perfil identitário próprio e diferenciado, surgindo, a partir da gente do 

lugar, personagens cotidianos peculiares como os coronéis, jagunços, ruralistas, bodegueiros, 

trabalhadores rurais, ciganos, à medida que a vida acontecia.  

São essas personagens da vida real, suas idiossincrasias, costumes, linguajar, crenças, 

crendices e dramas que foram ficcionalizados nos contos d’O tempo é chegado, abrangendo 

todo o ciclo do cacau, desde a década de 30, época áurea do fruto, até aludir a tempos mais 

contemporâneos marcados pela derrocada econômica da região até então monocultura e pela 

tentativa de se refazer, buscando novas alternativas.  

Quanto ao segundo construto – a linguagem –, constatou-se que a linguagem grapiúna 

é um produto histórico-cultural, elemento identitário constituído de acordo com os diversos 

contextos em que é utilizada pela comunidade sul-baiana, em razão das necessidades e 

experiências da vida em comum, sendo influenciada pelo ambiente e pela cultura na qual se 

desenvolve.            

A partir da análise do Dicionareco das roças de cacau e arredores, percebeu-se que 

esse texto cultural é um referencial de sentido que dá visibilidade à linguagem peculiar, 

utilizada espontaneamente pelos trabalhadores rurais sul-baianos, a fim de se expressar e de se 

comunicar com os seus pares, valorizando a sua riqueza e diversidade, em detrimento de uma 

hierarquização lingüística de acordo com os padrões da norma culta.  
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Noutras palavras, o Dicionareco das roças de cacau e arredores é um dicionário de 

uso, carregado de ideologias e informações culturais, elaborado por Euclides Neto com o 

intuito de resgatar e preservar a linguagem da sociedade cacaueira. A utilização dessa obra, 

nesta pesquisa, serviu justamente para se realizar o diálogo e a análise dos processos de 

hibridação investigados na obra ficcional O tempo é chegado, uma vez que esta obra está 

impregnada de termos lingüísticos específicos da linguagem grapiúna. 

Ressalta-se que as narrativas curtas d’O tempo é chegado trazem um único episódio, 

uma situação existencial, as quais revelam o estilo do autor que preza pela leveza, rapidez e 

agilidade, rompendo com as estruturas narrativas comuns, uma vez que se utiliza da 

metalinguagem, da intercalação dialogal com o leitor, além de reconstruir o linguajar da gente 

grapiúna, repleta de neologismos, arcaísmos e metáforas. 

Não obstante, o Dicionareco das roças de cacau e arredores é também, tal qual O 

tempo é chegado, uma produção que guarda elementos textuais que a vinculam à literatura 

pós-moderna, em virtude de ambas as obras promoverem a experimentação da linguagem e o 

rompimento com velhas estruturas narrativas, marcas das transformações que a própria ficção 

regionalista brasileira sofreu ao longo do tempo.  

Com relação aos construtos memória e imaginário, conclui-se que O tempo é chegado 

é uma obra de rememoração do passado a partir do presente crítico de Euclides Neto, na qual 

o narrador recorre à memória como construto de identidade cultural grapiúna, uma vez que 

reconstrói, nos contos, fatos passados da história regional e apresenta as conseqüências 

socioculturais decorrentes da relação do sujeito com o contexto vivido e com o tempo-espaço.  

Percebeu-se, ainda, nos estudos realizados que a memória não se reduz ao ato de 

recordar, pois é também considerada como um processo pelo qual, através da narrativa, os 

fundamentos da existência são revelados, fornecendo significados à vida cotidiana e evitando 

que a humanidade perca suas raízes e identidades. 

Nessa esteira, as narrativas de Euclides Neto se constituem traduções dos registros das 

experiências retidas pelo sujeito grapiúna, contendo a força da tradição e muitas vezes 

relatando o poder das transformações, nas quais os elementos da narrativa (sujeitos, 

memórias, histórias e identidades) põem a humanidade em movimento.  

Foi observado também que o imaginário regional segue as mudanças estruturais, 

principalmente econômicas, durante todo o ciclo do cacau, que se tornou o referente desse 

imaginário grapiúna, e por isso foi tematizado por escritores como Euclides Neto, 

constituindo a chamada Literatura do Cacau. Assim, o imaginário é outro construto de 
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identidade grapiúna, n’O tempo é chegado, pois constitui representações simbólicas que dão 

significado a essa identidade. 

Desse modo, os construtos da identidade cultural grapiúna (hibridação cultural, 

linguagem, memória e imaginário) investigados no livro O tempo é chegado, mostram a 

relação direta e constante que os sujeitos mantêm com outros sujeitos e de que forma cada um 

se posiciona na sociedade.  

Esse é um fenômeno tipicamente pós-moderno, quando o individualismo é substituído 

pela necessidade de identificação dos sujeitos com grupos aos quais se sentem pertencer, não 

como conseqüência de uma nova cultura que se forma, mas de sua transformação decisiva, a 

partir do final do século XX. 

Quanto à sociedade grapiúna, a ruptura econômica sofrida pelo cacau, ainda no século 

XX, foi decisiva para ocorrerem mudanças no campo sociocultural. A partir desse cenário, 

esta pesquisa constatou que as características identitárias regionais foram mantidas, porém 

elas não são mais fixas, uma vez que a sociedade grapiúna é também produto de cruzamentos 

e misturas culturais, seguindo a tendência do mundo globalizado. 

Por essa razão, quando se pensava numa identidade grapiúna aparentemente indefinida 

devido às mudanças estruturais hodiernas, a pesquisa constatou que a sociedade grapiúna 

mantém os traços da sua cultura, tradição, linguagem, história particular, aspectos pelos quais 

está marcada e diferenciada, porém não mais unificada culturalmente, já que se torna produto 

de várias histórias e culturas interconectadas. 

No caso das narrativas ficcionais de Euclides Neto, elas são a forma de representação 

pela qual o autor constrói o senso comum sobre o pertencimento ou sobre a identidade 

grapiúna, uma vez que elas fornecem uma série de estórias, imagens, eventos históricos, 

símbolos, rituais, crenças e costumes que representam ou simbolizam as experiências 

partilhadas pelos sujeitos grapiúnas, principalmente no que tange aos seus triunfos, perdas e 

dramas comuns.  

Logo, as narrativas euclidianas possibilitam a identificação do sujeito grapiúna, ao 

passo que ele próprio se identifica com os acontecimentos ali retratados, formando e se 

reformando de acordo com o contexto sociocultural por ele vivido. Assim, Euclides Neto 

apresenta, a partir das vicissitudes da região e dos dramas decorrentes, o sujeito grapiúna 

completamente fragmentado, modificado e afeito aos dias hodiernos, ainda que guarde em si 

os traços identitários da sociedade a que pertence ou se sente pertencer. 

Percebeu-se ainda, que a identidade cultural grapiúna é marcada pela diferença, pois 

seus diferentes contextos sociais fazem com que seus sujeitos se envolvam com diferentes 
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significados, em razão das expectativas e restrições sociais envolvidas, representando-os e 

diferenciando-os diante dos outros, considerando o cacau como seu fator de diferença, uma 

vez que todos os elementos socioculturais, de uma maneira ou de outra, estão ligados às roças 

de cacau, fruto que assim identifica e individualiza a região como região cacaueira baiana.  

Foram vários os exemplos encontrados nos contos d’O tempo é chegado para poder se 

analisar cada um dos quatro construtos da identidade cultural grapiúna, bem como analisar 

essa própria identidade construída, com o objetivo geral de investigar de que maneira ocorrem 

esses construtos identitários da região cacaueira do Sul da Bahia, na obra ficcional de 

Euclides Neto. 

Portanto, diante do que foi exposto, fica evidente que as obras estudadas mostraram-se 

ricas em construtos identitários e sustentaram as hipóteses de que se encontram elementos 

definidores do perfil identitário grapiúna nas mesmas, e ainda, que o caráter regionalista 

seguido pelo escritor explora a retomada do passado, com base na memória e no imaginário 

social, partindo-se do seu presente crítico.  

Ademais, Euclides Neto, por meio da sua escrita leve, inovadora e comprometida com 

a problemática do cacau, revela-se um escritor singular, de destaque, capaz de contribuir para 

a formação de uma literatura grapiúna rica em elementos identitários, tal qual fizeram 

expoentes literários como Jorge Amado e Adonias Filho. 
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