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Quem planta cacau sou eu, 

sou eu quem colhe ligeiro, 

mas ai! Mulata, mas ai! 

só eu não vejo dinheiro 

do cacau que se vendeu. 

(Jorge Amado) 
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RESUMO 
 

Este estudo investiga, prioritariamente, duas obras ficcionais  Terras do sem fim (1943), de 

Jorge Amado, e Os magros (1961), de Euclides Neto , buscando analisar as relações sociais 

e as relações de poder existentes entre o coronel e o trabalhador, a fim de contextualizar a 

Literatura do Cacau e apresentar alguns aspectos da identidade cultural grapiúna presentes na 

representação ficcional dos dois autores. Para tanto, toma como aporte teórico a concepção de 

poder, as noções de identidade cultural e cultura, propostas, respectivamente, por Foucault 

(1979), Hall (2005) e Geertz (1997). Conclui que, nas obras que constituem seu ciclo do 

cacau, Jorge Amado apresenta especificidades da região cacaueira cujos aspectos formadores 

se originaram da economia do cacau  hábitos, costumes, tipos humanos, religião e outros; 

enquanto, na obra de Euclides Neto, a linguagem coloquial dos trabalhadores das roças de 

cacau goza de prioridade em relação a aspectos culturais, no que diz respeito ao delineamento 

do perfil identitário da região cacaueira. 

 

Palavras-chave: Poder. Identidade cultural. Literatura do cacau. Jorge Amado. Euclides 

Neto.  
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ABSTRACT 
 

This study investigates primarily two ficctional works Terras do Sem Fim (1943), by Jorge 

Amado, and Os magros (1961), by Euclides Neto, attempting to analyze the social relations 

and the power relations between “o coronel” and “o trabalhador” in order to contextualize the 

Literature Cocoa and introduce some aspects of cultural identity Grapiúna in the fictional 

representation of two authors. For this, it takes as a theoretical conception of power, notions 

of cultural identity and culture, proposed respectively by Foucault (1979), Hall (2005) and 

Geertz (1997). It concludes in the works constitute the cycle of cocoa, Jorge Amado presents 

specific aspects of the cocoa region which have originated from the cocoa economy  habits, 

customs, human types, religion and others; while in the work of Euclides Neto, the colloquial 

language of “trabalhadores das roças de cacau” enjoys priority than cultural aspects, as 

regards the design of the identity profile of the cocoa region. 

 

Keywords: Power. Cultural identity. Cocoa literature. Jorge Amado. Euclides Neto. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como foco de interesse a identidade cultural da Região do 

Cacau, localizada no Sul do Estado da Bahia e que, em razão de momentos históricos e 

econômicos, vem, dinamicamente, apresentando novas facetas: de uma perspectiva local, 

particularmente devido à crise da lavoura cacaueira desencadeada pela vassoura-de-bruxa 

(Crinipellis Perniciosa); e de uma visão do global, no contexto atual em que se supõe uma 

interação de culturas. Assim, faz-se necessário considerar a identidade cultural da região em 

contínua transformação, já que os mundos culturais assumem concepções deslocadas, 

múltiplas e fragmentadas.  

A Literatura do Cacau apreendeu o universo da monocultura do cacau quando este 

constituía a principal economia da região e, assim, ficcionalizou uma cultura específica e tipos 

humanos próprios. Suas narrativas reproduzem conflitos sociais ocorridos no momento em 

que o cacau se tornou o referente maior dessa literatura e, consequentemente, o maior 

responsável pela construção de uma identidade socioeconômica e cultural de referência 

nacional e internacional.  

Neste trabalho, pretende-se mapear a identidade cultural dessa região representada 

na literatura produzida por autores a ela ligados, com foco em dois romances, Terras do sem 

fim, de Jorge Amado, e Os magros, de Euclides Neto.  

Nesses romances, escritos em momentos diferenciados, a década de 40 e a década 

de 60 do século XX, e em localidades também distintas, embora pertencentes ao mesmo 

universo grapiúna1, Ilhéus e Ipiaú, cada autor apresenta sua visão a respeito da cultura 

cacaueira, tematiza e mimetiza a terra do cacau, o sul da Bahia, seguindo a sua 

particularidade, pressupondo mundividências distintas.  

A fortuna crítica sobre a cultura cacaueira é abrangente. Bob Fernandes, em O 

ocaso de uma civilização (1996), reflete o estado atual da sociedade grapiúna, apontando, 

inclusive, o seu habitante, o grapiúna, como grande responsável pela construção de um 

modelo de sociedade individualista, que contribuiu também, indiretamente, para a atual crise 

de exaustão da civilização do cacau.  

                                                
1  Segundo Barbosa: “A origem da palavra, de natureza tupi, está ligada à grande quantidade de aves de 

plumagens negras como jacus, macucos, mutuns e diversas outras que enriqueciam a fauna regional. [...] Em 

tupi, o vocábulo gra significa ave e uma significa preto ou negro. O termo indígena correto seria Graúna, 

entretanto, criou-se a corruptela Grapiúna, atualmente usado. É possível que o ‘i’ que, em Tupi, significa 

água tenha concorrido, também, para a terminologia. Nesse caso, seria ‘ave negra da beira da água ou do 

rio’” (2003, p. 80).  
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Maria de Lourdes Netto Simões foca o tema da cultura cacaueira em algumas de 

suas produções escritas, dentre as quais se destaca, aqui, o artigo “A ficção da região 

cacaueira baiana: questão identitária” (1998), em que a autora apresenta reflexões importantes 

que dizem respeito à questão terminológica referente às denominações Literatura do Cacau e 

Literatura da Região do Cacau, ambas contextualizadas na região grapiúna, e “De leitor a 

turista na ficção de Jorge Amado” (2002), em que examina a importância da literatura para os 

fluxos turísticos regionais e propõe a terminologia leitor-turista/turista-leitor, como 

categorias teóricas. Vale ressaltar, ainda, as publicações de 2006 e 2009, voltadas para o tema. 

Reheniglei Rehem (2001) inicia o seu artigo “O eterno retorno da cultura do 

cacau: história, literatura, imaginário” propondo um questionamento a respeito da pertinência 

da disciplina Literatura do Cacau no atual contexto de crises, econômica e identitária, pelas 

quais passa a região.  

Em O romance dos excluídos: terra e política em Euclides Neto, Eliezer César 

(2003) traça um perfil da literatura desse escritor, uma literatura que, nas terras do cacau da 

Bahia, dá aos excluídos, aos trabalhadores das roças de cacau, voz e vez. No referido ensaio, 

em que apresenta algumas das obras daquele que foi, talvez, o último ficcionista militante de 

esquerda da Bahia  Os magros (1961), O patrão (1978), Machombongo (1986), A enxada e 

a mulher que venceu o próprio destino (1996)  refere que, na visão de Euclides Neto, a 

principal causa dos problemas sociais do Brasil estaria na zona rural. 

Além desses: o artigo “Viagem e turismo cultural”, de Sandra Maria Pereira do 

Sacramento (2004), vincula os dois temas, interessando, em especial, para este estudo, a 

reflexão sobre a viagem como busca identitária em Terras do sem fim; o livro de Lurdes 

Bertol Rocha (2008), A região cacaueira da Bahia; dos coronéis à vassoura de bruxa: saga, 

percepção, representação, que ressalta a construção da ideia de região na mente das pessoas 

que vivenciam os fatos e os processos locais; e outro, mais recente, de João Batista Cardoso 

(2006), Literatura do cacau: ficção, ideologia e realidade em Adonias Filho, Euclides Neto, 

James Amado e Jorge Amado, que identifica, descreve e analisa quatro obras da Literatura do 

Cacau, respectivamente, Corpo vivo, Os magros, Chamado do mar e Terras do sem fim, na 

perspectiva de suas vertentes ideológicas. 

Apesar dos estudos apontados, o tema da Literatura do Cacau, em razão de sua 

profundidade, ainda não se esgotou. O trabalho aqui apresentado propõe, prioritariamente, 

investigar a identidade cultural grapiúna, analisando a presença de elementos constituidores 

dessa identidade nos romances Terras do sem fim e Os magros e, para isso, pergunta-se: De 
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que maneira os elementos dessas produções de Jorge Amado e Euclides Neto contribuem para 

traçar o perfil identitário da região cacaueira da Bahia?  

O tema desta dissertação remete diretamente à existência da cultura cacaueira do 

Sul da Bahia e, consequentemente, às relações sociais e de poder dela provenientes 

representadas nas páginas da literatura. Os romances Terras do sem fim, de Jorge Amado, a 

partir da perspectiva do poder, e Os magros, de Euclides Neto, que parte da visão do ex-

cêntrico, de todos/as aqueles/as que se localizam fora do “centro”, dos excluídos, representam 

os elementos culturais que particularizam a região grapiúna e, de uma forma particular, o 

ciclo do cacau. Apesar da existência, nessas obras, de uma temática única, os escritores 

grapiúnas se diferenciam por suas representações literárias. 

Considerando-se que, nos tempos atuais, a crítica cultural ganha espaço e 

importância e, consequentemente, novos campos de pesquisa são abertos, este trabalho se 

justifica na medida em que vai ao encontro das relações, nunca indissociáveis, mas sempre 

perceptíveis e comentadas, entre Literatura e Cultura que estão, inevitavelmente, 

representadas uma na outra. 

A fim de contextualizar a Literatura do cacau no universo histórico da região 

grapiúna, parte-se de dois tipos humanos não semelhantes: o coronel e o trabalhador das roças 

de cacau. Inicia-se esse processo de delineamento histórico partindo da época do apogeu do 

cacau, representado em Terras do sem fim, quando os coronéis detinham todo o poderio 

econômico e se dedicavam à conquista feudal, e chega-se à ótica dos trabalhadores das roças 

de cacau, sob cuja perspectiva a história da nação grapiúna é recontada em Os magros, que 

representa a postura parasitária do coronel e a constante insatisfação do trabalhador. 

A literatura ficcional torna-se, então, viés construtor do discurso cultural. Jorge 

Amado conta a história da “nação grapiúna” perspectivando o coronel (mesmo considerando a 

mudança de foco de Tocaia Grande, 1984), e Euclides Neto, ainda em um considerável 

anonimato acadêmico, mas de grande relevância para redesenhar a temática da exploração do 

trabalhador pelo coronel do cacau, desenvolve uma análise social a partir da figura do 

marginalizado. 

Portanto, como objetivo principal deste trabalho, busca-se investigar aspectos 

identitários da cultura cacaueira na representação ficcional grapiúna, por meio da leitura de 

dois romances: Terras do sem fim, de Jorge Amado e Os magros, de Euclides Neto.  

 

 

 



 

13 

Para a consecução desse objetivo, cabe, secundariamente:  

 contextualizar a história da Literatura do Cacau, dando destaque às relações 

existentes entre o coronel e o trabalhador, a partir da análise de Terras do sem fim, de Jorge 

Amado e Os magros, de Euclides Neto; e 

 analisar comparativamente os elementos constituintes do perfil identitário da 

cultura grapiúna nos romances Terras do sem fim, de Jorge Amado, e Os magros, de Euclides 

Neto, examinando as convergências e divergências no que diz respeito à formação de uma 

identidade cultural. 

Observa-se que os fenômenos culturais da atualidade devem ser analisados a 

partir da heterogeneidade e, também, dos cruzamentos socioculturais. Há uma crise da 

centralidade e essa crise tem sido a pedra de toque da contemporaneidade, redefinindo o 

conceito de identidade, vendo-a como dinâmica e considerando as singularidades de culturas 

diversas. 

Nos últimos trinta anos, a sociedade vem se fragmentando como conseqüência das 

mudanças ocorridas no cerne das formações culturais da modernidade. Ocorre uma ruptura 

com a centralidade, o que implica em uma ruptura com uma identidade essencial, coesa, fixa, 

permanente. Essa crise da centralidade ocorre a partir da década de 60, quando grupos 

culturais tradicionalmente submetidos e silenciados se fizeram ouvir, a partir de posições 

desvalorizadas e ignoradas, ecoaram a partir das margens e, com destemor, perturbaram o 

centro. 

Essa crise da identidade é um tema atualmente bastante discutido, embora não se 

apresente mais vinculado a uma concepção essencialista, a um pensamento cartesiano de 

sujeito centrado e único, contrapondo uma nova visão: a de que a identidade está em 

constante processo de transformação. Para Stuart Hall (2005), a identidade é algo construído 

através de processos inconscientes: o sujeito não nasce com ela; ela é formada ao longo do 

tempo. Por essa razão, em vez de falar em identidade como um processo acabado, deve-se, 

segundo o autor, falar em identificação e sempre tratá-la como um processo em andamento.  

Conforme nos afirma Néstor Garcia Canclini (2000), esses processos incessantes 

de hibridação levam à relativização da noção de identidade. Parafraseando o autor, a ênfase na 

hibridação desconstrói a pretensão de se estabelecer identidades “puras” ou “autênticas”. No 

atual contexto, em que os trânsitos são frequentes e as pessoas se encontram fluidamente 

interconectadas, não é mais possível falar em identidades fixas, vistas como essência de uma 

etnia, de uma nação ou de uma cultura. Essa mudança conceptual é um reflexo da própria 

sociedade atual, caracterizada, principalmente, por sua dinamicidade e, também, pelo 
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desaparecimento do sujeito individual totalmente centrado e unificado, que se apresenta 

totalmente fragmentada e heterogênea, contrapondo-se à visão da modernidade na qual a vida 

individual e coletiva é pensada a partir da ideia de um amanhã. Já na contemporaneidade, há 

uma atenção maior com o presente e um desejo intenso de se viver o “aqui e agora”.  

Como já sinalizado, a identidade cultural, um aspecto que surge do pertencimento 

a determinadas culturas, é vista, nesta dissertação, a partir da perspectiva dos Estudos 

Culturais; logo, ela é entendida como um conjunto de traços próprios e exclusivos de um 

grupo que o individualiza dentre os demais. 

A discussão dos principais temas abordados neste projeto, como identidade e 

cultura, encontra grande espaço, principalmente, nas pesquisas de Hall para quem as questões 

que o marxismo “‘colocou na agenda’, a questão de classe social e os relacionamentos 

complexos com o poder, influenciaram fortemente os Estudos Culturais” (2005, p. 191). 

Necessário se faz salientar que, nos tempos atuais, devido à globalização e aos 

constantes intercâmbios culturais, um dos aspectos mais relevantes, pelo menos para aqueles 

envolvidos com os discursos multiculturalistas, é a capacidade de desconstruir discursos 

hegemônicos como o etnocêntrico e aquele que propõe a homogeneidade e a exclusividade.  

Nota-se uma crise na centralidade e um movimento na perspectiva de se repensar 

as margens. Assim, em concordância com o que se propõe na atualidade, pretende-se a 

valorização e o reconhecimento das culturas locais através do olhar ex-cêntrico 

(HUTCHEON, 1991), de fora do centro instaurador da ordem, o olhar das margens ou das 

periferias do sistema que, no caso presente, é o olhar calado dos tipos humanos “esquecidos” 

na literatura canônica. 

Nesse sentido, vale ressaltar que a Literatura do Cacau, que também dá voz ao ex-

cêntrico, o trabalhador marginal oprimido das roças de cacau, apesar de possuidora de textos 

diversos e ricos, ainda não se encontra merecidamente consolidada dentro do cenário da 

Literatura Brasileira.  

As produções literárias grapiúnas se preocupam em retratar a problemática do 

homem regional em seu ambiente e enfocam o social regional grapiúna, dando destaque às 

relações de poder e às relações sociais existentes entre o coronel e o trabalhador. Ao propor 

uma discussão sobre as relações sociais e de poder e a temática da terra, presentes na literatura 

em análise, como também sobre as relações entre o coronel e o trabalhador, este trabalho se 

fundamenta na concepção de poder do filósofo Michel Foucault, entendendo o poder como 

elemento presente nas citadas relações sociais.  
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Para Foucault (1995), uma sociedade sem relações de poder é uma abstração; a 

estrutura social seria atravessada por múltiplas relações de poder que não se situam apenas em 

um local específico, mas que são imanentes ao corpo social. Apresenta, assim, o autor, a ideia 

de “microfísica do poder”, um poder que não mais se detém, mas se exerce, constantemente, 

nas relações sociais entre os sujeitos envolvidos. Nessa perspectiva foucaultiana, o poder é 

visto enquanto elemento integrante de pequenas práticas cotidianas. 

XNeste texto dissertativo, propõe-se uma análise do traço punitivo do poder, ação 

que impossibilitou o crescimento da criminalidade entre aqueles que viviam na região 

cacaueira; do seu traço produtor que, como consequência, diminuiu a capacidade de 

resistência e de revolta e contribuiu para a formação dos “corpos dóceis”; da relação entre o 

poder e o saber, existente nas terras grapiúnas, pois todo poder simbólico é um poder capaz 

de se impor como legítimo; como, também, da ocorrência, na sociedade cacaueira, do poder 

disciplinar, concepção de poder elaborada por Foucault (1979) e característica da sociedade 

capitalista cacaueira. 

Esta pesquisa, de natureza basicamente bibliográfica e com uma abordagem 

comparada de caráter qualitativo, seguiu os seguintes procedimentos de leitura, a fim de 

construir o referencial teórico indispensável para sua fundamentação: exploratório, seletivo, 

analítico e interpretativo.  

A leitura exploratória constituiu o primeiro procedimento, etapa em que foi 

identificado o material bibliográfico com a finalidade de verificar a importância da obra para 

a pesquisa. Em seguida, foi feita a leitura seletiva e, a partir da escolha dos textos de interesse 

para o estudo, examinou-se, sistematicamente, os elementos para, finalmente, realizar a 

leitura crítico-interpretativa. 

Inicialmente, portanto, foi feita a leitura dos romances  no caso, Terras do sem 

fim e Os magros  e, posteriormente, a leitura de livros que poderiam aprofundar o 

conhecimento sobre cultura e identidade. Os “apoios de memória”, como fotografias e 

documentos, foram recolhidos junto a museus e às famílias dos autores em estudo.  

Dessa forma, investigando e analisando as especificidades da região grapiúna  

tipos sociais, linguagem, culinária, festas profanas e pagãs, religiosidade, os hábitos e 

costumes da região  representadas nos textos literários e já observadas no contexto da região 

referida, pretende-se alcançar os objetivos anteriormente expostos e, consequentemente, 

delinear o perfil identitário assim como contextualizar a Literatura do Cacau, evidenciando as 
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relações de poder existentes na sociedade grapiúna, a partir da análise comparativa dos dois 

romances. 

Este texto dissertativo está estruturado em dois capítulos. 

O primeiro capítulo, “A literatura do Cacau e o seu contexto: do poder ao ex-

cêntrico  óticas da nação grapiúna”, realiza uma reflexão sobre as expressões usualmente 

empregadas, Literatura do Cacau e Literatura da Região do Cacau, contextualizando as 

relações sociais e de poder existentes na época áurea dos cacauais e na sua derrocada, 

registradas nas páginas da literatura, ressaltando-se a de Jorge Amado e de Euclides Neto, no 

universo do cacau. 

No segundo capítulo, “Elementos constituintes da identidade cultural grapiúna 

presentes nos romances Terras do sem fim, de Jorge Amado e Os magros, de Euclides Neto”, 

se propõe uma reflexão com foco nos perfis de personagens e ambientes das obras referidas a 

fim de compreender os aspectos identitários da cultura cacaueira presentes na sua 

representação ficcional.  

Como resultado não só dessas leituras, mas, também, de discussão com outros 

pesquisadores foi, ainda, realizado o documentário Euclides Neto: o homem da terra, que 

destaca o autor e sua ficção e contempla o painel cultural e social sul-baiano erigido em volta 

do cacau, o fruto de ouro – arquétipo fundante de uma literatura peculiar que contou com o 

apoio indiscutível da professora Maria de Lourdes Netto Simões, no âmbito do projeto 

integrado Expressões Culturais e Turismo (ECULT), que coordena. É necessário dizer, ainda, 

que a realização do referido documentário recebeu o apoio financeiro da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), através do ECULT. 

Assim, a conclusão da pesquisa não se limita a este texto dissertativo. 

Complementarmente, como apêndice, há o documentário sobre Euclides Neto, realizado em 

parceria autoral com Rita Lyrio de Oliveira e Edson Bastos, sob a coordenação geral de Maria 

de Lourdes Netto Simões. Além disso, como anexos ilustrativos, há uma pequena recolha 

fotográfica sobre os autores e documentos sobre Euclides Neto.  
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1  A LITERATURA DO CACAU E O SEU CONTEXTO. DO 

PODER AO EX-CÊNTRICO: ÓTICAS DA NAÇÃO GRAPIÚNA  

 

A Literatura do Cacau se reporta, tematicamente, ao contexto áureo dos cacauais. 

O cacau sinaliza a cultura e a civilização de uma época específica e a literatura vem revelar 

suas peculiaridades: crenças, costumes, hábitos e a linguagem do povo que viveu o apogeu 

dos cacauais. Ora, o que mais poderia revelar um povo do que a sua literatura?  

Acredita-se que o cacau, nessa região, constituiu um signo regional bastante 

expressivo, por ter sido o produto agrícola mais lucrativo e, obviamente, mais importante, a 

ponto de vir a denominar parte da área Sul Baiana: 

 

A região Cacaueira está inserida na mesorregião Sul Baiano, que é composta 
de três microrregiões: Microrregião de Valença (Baixo Sul), com 10 

municípios; Microrregião Ilhéus (cacaueira), com 41 municípios; 

Microrregião de Porto Seguro (Extremo Sul), com 19 municípios. (ROCHA, 

2008, p. 16). 

 

Mas é necessário lembrar que, antes da introdução do cacau no Sul da Bahia e 

depois do período de colonização, a cultura da cana-de-açúcar foi a primeira atividade 

econômica de destaque, como atesta João da Silva Campos: 

 

Foi extraordinária a produção de açúcar em Ilhéus no ano de 1557, conforme 
assegura Borges de Barros, estribado em manuscrito inédito, devido a um 

alvará régio que isentava o produto do pagamento de direitos alfandegários, 

excluído unicamente o dízimo da Ordem de Cristo. (1981, p. 41). 

 

“De acordo com Gabriel Soares de Souza, as primeiras plantações de cana-de-

açúcar no Brasil teriam sido em Ilhéus”, diz Carlos Roberto Arléo Barbosa (2003, p. 57). 

Consta que essa Capitania teve, no período entre 1560 e 1564, oito engenhos, começando, a 

partir daí, o seu declínio, chegando ao ano de 1724 com apenas um engenho, conforme Stuart 

Schwartz (1988, p. 148). Atualmente, há apenas vestígios daquela época em que a Capitania 

de Ilhéus era importante produtora de açúcar.  

Após o declínio da produção açucareira, iniciou-se, ainda no século XVIII, o 

cultivo do cacau no Sul da Bahia. No princípio, a produção cacaueira era considerada uma 

atividade marginal, pois precisava de quatro a oito anos para começar a produzir, mas, 

posteriormente, constituiu-se na principal atividade econômica da região, tornando-se, assim, 
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responsável pela formação de uma classe social peculiar composta pelos coronéis e seus 

jagunços e pelos trabalhadores das roças de cacau. 

O responsável pela modelagem dessa região onde se desenvolveu a burguesia 

cacaueira, o cacaueiro, originário da América Central, da zona tropical que se estende de 

Norte a Sul, desde as bacias meridionais do México até a bacia do Amazonas, encontrou, na 

Bahia, condições favoráveis ao seu cultivo: umidade do ar e do solo adequadas, ambiente 

sombreado e temperaturas médias anuais entre 25 e 27oC 2. 

 

No início de sua saga no Sul da Bahia, o cacau foi introduzido no litoral. 

Canavieiras (à época fazendo parte do município de Ilhéus) foi a primeira 

área a cultivá-lo, em 1746, porém, foi a atual área do município de Ilhéus 
que se constituiu como ponto focal da região cacaueira. Mais tarde, a cultura 

expandiu-se para o interior, numa disputa pelas melhores terras. Dessa forma 

diversas cidades surgiram em função dessa cultura, desviando sua atenção da 

cidade de Ihéus, que se constituía na capital do cacau. (ROCHA, 2008, p. 
15). 

 

A cultura do cacau se estendeu pelas terras de Belmonte, Itabuna, Barra do Rio de 

Contas, Porto Seguro, Prado, Caravelas e outras. Dentre as cidades que surgiram por conta da 

expansão da lavoura cacaueira, destaca-se Ipiaú. Na realidade, Ipiaú servia como importante 

entreposto comercial às margens do rio de Contas, devido à sua localização estratégica: a 

cidade unia dois pólos de desenvolvimento, no final do século XIX, a zona do sertão e a zona 

cacaueira cujas cidades, assim como Ilhéus, surgiram a partir das ações de desbravadores, 

aventureiros vindos de diversas partes:  

 

A região torna-se, então, centro de atração populacional. Homens vindos de 

todas as partes, principalmente do círculo das secas, aventuraram-se pelas 

densas matas, desbravando-as com muito sacrifício, falta de recursos e de 
apoio governamental. Cheios de vontade de enriquecer, se estabeleceram às 

margens dos rios, formando as primeiras roças. As terras devolutas eram 

registradas a partir dos interesses e do poder dos desbravadores em garantir a 
sua posse. (MENDES, 2006, p. 108). 

 

Nos primórdios, a produção de cacau era familiar e não era monocultora. Com a 

chegada dos migrantes do Norte do Estado da Bahia e de Sergipe, expulsos daquelas regiões, 

principalmente, por conta da seca, as relações de trabalho vão se modificando, ocorrendo, 

                                                
2  Conforme Maria Schaun (1999, p. 31), Antonio Dias Ribeiro foi quem plantou o primeiro cacaueiro na 

Bahia, o que é confirmado por Rocha (2008, p. 41) segundo quem “em 1746, (data tida como historicamente 

válida para o início da cultura do cacau no estado da Bahia), [...] o francês Louis Fréderic Varneaux trouxe 

sementes do Pará, as quais foram plantadas por Antônio Dias Ribeiro na fazenda Cubículo, às margens do rio 

Pardo, em terras que hoje fazem parte do município de Canavieiras”.  
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inclusive, o surgimento do trabalho assalariado. Segundo Maria Schaun (1999, p. 33), “o 

cacau trouxe características especiais para a região e se tornou a principal riqueza do Estado 

no momento de transição entre a escravatura e o capitalismo”.  

Os trabalhadores das roças de cacau que, em sua grande maioria, residiam nas 

fazendas, saíam de manhã para trabalhar e chegavam à noite: colhiam cacau, limpavam de 

enxada e quebravam os cacauais. O trabalho era árduo e intenso e os salários pagos pelos 

coronéis não permitiam uma vida mais digna e humana. Os coronéis nitidamente exploravam 

seus trabalhadores assalariados, geralmente imigrantes que buscavam melhores dias nas terras 

do sem fim da Bahia. Dentre esses trabalhadores que contribuíram para a civilização do cacau 

estavam baianos, sergipanos, europeus, sírios, libaneses, negros e índios, que muito 

trabalharam para devastar a mata e plantar o fruto dourado. 

“A chegada de mão de obra devido à imigração de nordestinos acossados pela 

seca acelerou o desbravamento e as exportações se elevaram rapidamente”, segundo Pierre 

Monbeig (1940, p. 160). A Primeira Guerra Mundial veio contribuir ainda mais para o 

desenvolvimento das plantações, ocasionando a alta dos preços. Dessa forma, realiza-se a 

concentração de propriedades no Sul da Bahia e os proprietários passam a gozar de todas as 

vantagens da vida moderna.  

O poder exercido pelos proprietários das fazendas, os coronéis de cacau, 

encontrava-se diretamente associado ao cacaueiro. Assim, imperavam nas terras do sem fim 

seus mandos e desmandos, a impunidade era evidente, sendo a palavra do coronel a lei maior 

da região, pois a posse do cacaueiro lhes dava poder: quanto mais cacau, mais poder, quanto 

mais poder, mais impunidade. 

Com o florescimento da região cacaueira, surgiram tipos humanos específicos 

que, conseqüentemente, contribuíram para o delineamento da identidade regional, como refere 

Simões: 

 

Se nos reportarmos aos anos trinta, vamo-nos deparar com uma região rica, 
opulenta e poderosa, terra de coronéis, jagunços e trabalhadores rurais, 

matrizes do perfil da região. Tempos de conquista de terras. Tempos em que 

os frutos de ouro eram o centro gerador de toda a dinâmica sócio cultural da 

região, termômetro das alegrias e tristezas da sua gente. A ambição, a busca 
do ter, do poder, o abuso da força do fazendeiro contrapondo-se à submissão, 

à ignorância dos trabalhadores rurais compunham aquele cenário. Aqueles 

coronéis, jagunços, ruralistas, com seus costumes, tradições, crendices e 
superstições compunham o painel humano da terra, e construíam a sua 

identidade. (1998, p. 120). 
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A posição financeira e politicamente privilegiada do coronel do cacau tinha como 

causa indireta a relativa omissão do Estado. Tanto é assim que na primeira metade do século 

XX surgiu a ideia da criação do Estado de Santa Cruz, que visava separar do Estado da Bahia 

a próspera Região Cacaueira, segundo Schaun (1999), para quem o cacau dava poder aos seus 

possuidores que, pretensamente, tinham, poder de vida e morte sobre as pessoas e, 

geralmente, resolviam as disputas pela força das armas. Na maioria das vezes, os coronéis, 

donos dos cacauais, do dinheiro e das terras, eram violentos e ambiciosos e, quando do 

exercício do poder, dominavam os homens pela força bruta e oprimiam seus trabalhadores 

com baixos salários.  

 

Homens ricos, ostentando vaidosamente os seus bens de fortuna, gastando os 

rendimentos em diversões lícitas e ilícitas  foram tais coronéis os que 
deram ensejo ao significado especial que tão elevado posto militar assumiu, 
designando demopsicologicamente ‘o indivíduo que paga as despesas’. 

(FAORO, 1975, p. 622). 

 

Assim, envolvidos nessas relações sociais/de poder, os sujeitos ocupavam 

posições diferentes na sociedade cacaueira: na maioria das vezes, predominava, de um lado, o 

poder de mando exercido pela classe dominante dos coronéis e, do outro, a obediência dos 

setores mais empobrecidos. Os coronéis se encontravam em pleno exercício do poder: era 

assim que ocorria, na maioria das vezes, na sociedade cacaueira, e, embora essa não seja uma 

visão foucaultiana de poder, essas relações sociais/de poder que ocorriam na sociedade 

cacaueira presumiam um enfrentamento perpétuo, uma perspectiva que se fundamenta na 

concepção de Foucault de que qualquer agrupamento humano pode estar permeado por 

relações de poder, inclusive o agrupamento dos trabalhadores que, em alguns momentos, 

exercem também o poder da resistência,  

A Segunda Guerra Mundial, no plano internacional, e, no plano nacional ou 

interno, o Estado Novo, com suas restrições de liberdade e severas perseguições políticas, 

além dos sérios problemas econômicos e sociais que atingiam o Nordeste envolveram a 

Literatura que, em termos gerais, se apegou aos temas sociais, principalmente aos que se 

referiam à exploração dos trabalhadores. 

Nesse cenário, foi publicado, na década de 40, Terras do sem fim, de Jorge 

Amado (Anexo A), romance que enfoca as lutas pelas conquistas das terras produtoras do 

cacau no Sul da Bahia, uma época em que a região era essencialmente agrária persistindo a 

exploração da mão-de-obra dos trabalhadores rurais pelos coronéis, como também nas 
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décadas seguintes, caracterizando estruturas sociais injustas nas quais predominava a enorme 

exploração do homem pelo homem. 

Em 1960, década da publicação do romance de Euclides Neto, Os magros (Anexo 

C), e da sua gestão na Prefeitura de Ipiaú-Ba (1963-67; Anexos D; E), aumentam as 

reivindicações dos movimentos socialistas, assustando os setores nacionais conservadores. 

Escritor ainda pouco conhecido pela Academia, mas de notório domínio do saber literário, em 

seu primeiro romance, Euclides Neto, por meio da técnica do contraponto, alterna as cenas e 

as histórias das famílias de um fazendeiro, rico proprietário de terras, e de um trabalhador 

rural e se solidariza com os despossuídos das roças de cacau, com os trabalhadores rurais, 

ideias com as quais ele já tinha entrado em contato desde seu curso secundário e que, 

certamente, influenciaram sua trajetória política e literária. 

Assim, para o melhor entendimento das relações sociais existentes, na época áurea 

dos cacauais, entre os coronéis e os trabalhadores e registradas nas páginas da literatura de 

Jorge Amado e Euclides Neto, mais especificamente em Terras do sem fim e em Os magros, 

trabalha-se em seguida a contextualização e a apresentação ao leitor do espaço ficcional da 

região cacaueira. 

 

1.1  A PRODUÇÃO LITERÁRIA GRAPIÚNA: LITERATURA DO CACAU/ 

LITERATURA DA REGIÃO DO CACAU  

 

O estudo da literatura escrita nos permite compreender como os homens 

expressam o social, que equivale aos modos de produção econômica  nesse caso, a lavoura 

cacaueira , à organização política e jurídica, aos sistemas de parentesco e de conhecimento e 

às crenças religiosas.  

A narrativa literária é uma das formas de representação da realidade, realizada 

através de suas resoluções imaginárias, e essa relação entre realidade e ficção se mantém 

sempre por meio de um embate constantemente revigorado. Assim, a interpretação que se faz 

de um discurso literário exige a decifração alegórica e este, uma vez interpretado, pode 

denunciar as formas de opressão de um sistema cultural dominante, produzindo-se, assim, 

explicações e conhecimento acerca da realidade social no seu contexto histórico-cultural, 

conferindo visibilidade à prática interpretativa, pois é somente “quando trazemos para a 

superfície do texto a realidade reprimida e oculta dessa história fundamental, que a doutrina 

de um inconsciente político encontra sua função e sua necessidade” (JAMESON, 1992, p. 15). 
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O romance, além de ser uma manifestação artística, constitui uma das expressões 

culturais de um povo e, como expressão cultural, revela essa população, seus hábitos 

determinados e suas peculiaridades marcantes  crenças, costumes, linguagem, tipos sociais, 

alimentação, etc. Faz, assim, emergir os traços culturais de uma época e um lugar e revela 

algo das identidades de povos precisos, específicos, constituindo, dessa forma, um espaço 

cultural pleno; assim, apesar dessa forma narrativa dar conta das questões sociais, a obra 

literária não se limita a ser um documento do real. Como expressa Rehem:  

 

Pela análise do discurso literário, o documento perde sua confiabilidade, no 

sentido do constatável, pela presença da linguagem poética e dos elementos 
que lhe conferem a ficcionalidade: a cosmovisão do autor, a verossimilhança 

interna da obra e a abertura possibilitadora de interpretações que o texto 

concede ao leitor. (2001, p. 3). 

 

Cumpre, portanto, salientar que o fazer literário não pode ser reduzido à opção 

cultural que lhe é subjacente porque isso acarretaria o empobrecimento da arte enquanto 

fenômeno. A Literatura é uma criação humana com valores estéticos que sintetizam as 

emoções, os sentimentos e a cultura do artista. O homem faz arte para divulgar ao mundo suas 

crenças e, também, seus pensamentos, conforme afirma Cardoso: 

 

A literatura tem sido espaço para o registro e a propagação das idéias que 

fundamentam um período histórico ou a cosmovisão de um autor, haja vista 

que ninguém pode negar, por exemplo, a lusofobia na obra de José de 
Alencar como aspecto estético que refletiu uma tendência dominante em seu 

tempo, dado que a população brasileira conservava o receio da recolonização 

por parte da antiga metrópole. Mas são contestáveis as postulações que 
afirmam ser a literatura capaz de reproduzir ou transformar privilégios de 

classe. (2006, p. 17). 

 

A arte criada ganha vida, passa a falar por si só; parece existir em um mundo 

próprio, mas, no entanto, o contexto ou os elementos que lhe estão por trás, camuflados, 

desafiam o olhar, a sensibilidade do leitor. Daí a importância da “compreensão desta 

realidade, ou seja, de que estudar a arte é explorar uma sensibilidade; de que esta 

sensibilidade é essencialmente uma formação coletiva; e de que as bases de tal formação são 

tão amplas e tão profundas como a própria vida social”, afirma Clifford Geertz (1997, p. 149). 

Logo, por guardar os momentos sociais vividos, a literatura não é despretensiosa na sua 

narrativa: o escritor, que observa e reflete sobre essa sociedade, expressa, voluntariamente ou 

não, sua visão de mundo.  
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Assim, as obras literárias se constroem enquanto espaço de interpretação da 

cultura de uma nação3, no caso em estudo, a nação grapiúna, cuja produção literária expressa, 

em seu texto e subtexto, toda a cultura regional. Mas, o que vem a ser, então, a produção 

literária grapiúna? 

O termo grapiúna sempre se destacou no Sul da Bahia. No início, foi utilizado 

para nomear todas as pessoas nativas da região e, posteriormente, todos os nascidos apenas 

em Itabuna. Entretanto, atualmente é usado para designar todos os habitantes da Região 

Cacaueira. De qualquer forma, o seu uso para designar os habitantes da região cacaueira foi 

consagrado com a influência da literatura de Jorge Amado, que faz uso da palavra no romance 

Gabriela cravo e canela assim como já o havia feito em publicações anteriores, como no 

romance Cacau:  

 

A estrada margeava um braço do rio. Do outro lado apareciam as roças. 

Canoas desciam carregadas de cacau. Apontei para as árvores dobradas sob 

o peso dos frutos amarelos: 
– Aquilo é que é cacau, não é? 

– Você também não conhecia? 

– Eu também não  declarou o cearense , é a primeira vez que vejo. 
– Pois eu nasci aqui, sou grapiúna. Vocês todos quando vêm do Norte 

pensam em se tornar ricos, não é? 
– Eu não. Logo que a seca melhore volto pra minha terra. (AMADO, 1976, 

p. 39, grifo nosso). 

 

E assim, com a influência marcante da literatura amadiana, consagrou-se o uso do 

termo para nomear os nascidos e moradores da região do cacau, no Sul da Bahia, muito 

embora, em relação ao seu uso, alguns se posicionem como Euclides Neto que declara: 

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

patachó. Menos grapiúna, que chega a ser pejorativo”, pois, segundo ele, o termo, na sua 

primeira acepção, como empregado por Afrânio Peixoto, no romance Maria Bonita, se refere 

“à maneira depreciativa com que os sertanejos qualificam os moradores da capital e do litoral. 

O mesmo acontecendo aos habitantes do Sul da Bahia” (1997, p. 75; 77).  

Considerando, então, que a palavra grapiúna designa, atualmente, não apenas os 

habitantes de Itabuna, mas todos aqueles que moram e nascem na região cacaueira ou na 

                                                
3  O termo nação aqui empregado considera a definição de Benedict Anderson (2008, p. 32) que a define como 

“[...] uma comunidade política imaginada  e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo 
tempo, soberana”. A nação seria uma comunidade imaginada porque seus membros jamais conhecerão todos 

os demais integrantes. Sendo limitada em todas as suas fronteiras por outros territórios, torna-se possível a 

existência de um sentimento nacionalista de pertencimento, de uma identificação étnica, racial e/ou cultural. 

Assim, a nação grapiúna, como as demais, considerando a definição de Anderson, se assenta sempre em uma 

fraternidade profunda e horizontal. 
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Região Sul do Estado da Bahia, a produção literária grapiúna se refere não apenas a toda 

produção literária4 que teve e tem “cheiro e gosto de cacau”, mas, também, àquela criada por 

artistas que trataram não apenas do cacau e de toda a Região Cacaueira, mas, também, de 

outras temáticas5, englobando, portanto as duas terminologias que analisaremos em seguida: 

Literatura do Cacau e Literatura da Região do Cacau. 

A expressão Literatura do Cacau designa toda a produção, como afirma Simões, 

cuja “temática prevalecente girava mesmo em torno do cacau. E daquela temática são tantos a 

serem também lembrados: Jorge Medauar, Clodomir Xavier, Hélio Póvora, Cyro de Mattos, 

Euclides Neto, dentre tantos outros”, (1998, p. 121). Já o uso da expressão Literatura da 

Região do Cacau, para a autora, deve ser questionado, pois a região, outrora do cacau, 

atualmente, muito tem se diversificado e, assim, o perfil temático da sua literatura vem se 

ocupando de outros temas, bem como a região vem buscando hoje novas alternativas 

econômicas.  

É considerando o questionamento de Simões sobre o uso da expressão Literatura 

da Região do Cacau, que leva em conta o fato de que essa região não mais apresenta o cacau 

como única alternativa econômica, como nos anos intervalares às décadas de 1930 a 1980, 

que se sugere, aqui, o uso da expressão Literatura Grapiúna6, que se aproxima do ponto de 

vista semântico da expressão Literatura da Região do Cacau, já que o termo grapiúna, 

conforme definido anteriormente, identifica todo habitante da Região do Cacau, localizada no 

Sul da Bahia. Vale ressaltar, porém, que aqui não se põe em questão o caráter regional das 

obras pertencentes à Literatura da Região do Cacau, pois essas se situam na região e, 

conseqüentemente, dela retiram o alimento real para sua existência, a inspiração para suas 

narrativas tal e qual aquelas pertencentes à Literatura do Cacau.  

Dentro da Região Grapiúna, destacam-se, para este estudo, as cidades de Ilhéus e 

Ipiaú, pois suas terras servem de palco para a narrativa dos romances aqui analisados, Terras 

do sem fim e Os magros, de Jorge Amado e Euclides Neto, respectivamente, nos quais o cacau 

representa o ponto de partida para a formação dos atores sociais que os permeiam, pois, no 

                                                
4  Sabe-se, obviamente que, nessa região não se produziu apenas literatura, que outras manifestações artísticas 

foram possíveis: pintura, música, escultura... Entretanto, para a definição aqui desenvolvida, interessa apenas 
a produção literária.  

5  Destaca-se aqui, a produção dos cordelistas grapiúnas, que apresentam a abrangência temática como uma 

importante característica dessa produção literária popular. Segundo Rehem (2001, p. 3), a Literatura de 

Cordel “se anuncia como fenômeno dos mais singulares e relevantes da cultura nordestina e do povo 

grapiúna, em que temas como o do cacau, coronelismo, Rio Cachoeira, lendas locais e fatos circunstanciais e 

políticos são versados com humor e sátira”. 
6  Não sendo objetivo deste trabalho nomear a literatura da Região que outrora tinha o cacau como única 

alternativa econômica, fica aqui a sugestão para futuros estudos e pesquisas de forma que outras discussões 

estimuladas por essa sugestão possam indicar proposições teóricas que a justifiquem. 
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primeiro, a região descrita se torna um espaço de luta pela posse da terra e pelo poder que sua 

posse proporcionava e, no segundo, a história é recontada pela ótica do trabalhador rural, ou 

seja, ocorre uma mudança da perspectiva do narrador.  

Ilhéus e Ipiaú, municípios localizados no Sul do estado da Bahia, já se 

consagravam pela produção de cacau no início do século XX, período em que “o cacau se 

torna definitivamente importante para a economia sul-baiana, sendo Itabuna e Ilhéus 

responsáveis pela maior produção, conforme censo de 1920” (ROCHA, 2008, p. 20), e 

quando se destaca, também, a ambição, a cultura do ter e do poder, o poder que decorre dos 

cacauais.  

Como já salientado, na atualidade, para essas cidades antes monocultoras, o cacau 

não é mais a referência econômica. A cidade de Ilhéus se tornou uma cidade turística, não 

apenas pelos seus encantos naturais, como, também e, talvez, principalmente, pela literatura 

marcante de Jorge Amado, que leva a todos os cantos do mundo a história dessa terra e desse 

povo, como atesta Simões (2008, p. 3): “a literatura enquanto uma expressão da cultura é 

tomada com o mesmo propósito; portanto, como recurso estratégico para suscitar o turismo 

cultural e o desenvolvimento local”. Nesse sentido, a literatura se torna uma alavanca para o 

desenvolvimento turístico. 

A produção literária de Jorge Amado se internacionalizou, suas obras foram 

traduzidas para diversos idiomas e, por fim, ele foi cogitado algumas vezes para o Nobel de 

Literatura, ou seja, conseguiu o que só poucos conseguem: falando de sua aldeia, 

universalizou-se. Sua produção literária tornou Ilhéus mundialmente conhecida fazendo com 

que muitas pessoas de diversos pontos do mundo se desloquem para conhecer a “terra de 

Jorge Amado”/“terra de Gabriela”, turistas que saem de suas terras aguçados pela curiosidade 

despertada pela sua literatura: o leitor-turista, segundo definição de Simões (2008), aquele 

que pretende re-conhecer os locais reais que foram ficcionalizados, um leitor que se torna 

turista pelo interesse despertado pela literatura. 

Ipiaú, diferentemente de Ilhéus, não é conhecida pela literatura de Euclides Neto, 

mas não porque essa não tenha valor literário.7 A ficção euclidiana não torna Ipiaú 

mundialmente conhecida, inclusive, por continuar em considerável anonimato acadêmico, 

apesar de empenhadíssima com as questões sociais e de não prescindir da linguagem e da 

montagem. Sobre ela, sinaliza Cid Seixas (1996, p. 159, grifos nossos): “Os magros não tem 

                                                
7  Atualmente, Ipiaú é conhecida, por se localizar nas proximidades de Itagibá, onde se encontra a maior 

reserva de níquel sulfetado da América Latina, a Mina Santa Rita. Em decorrência dessa descoberta, 

implantou-se a Mirabela Mineração do Brasil, gerando mais de 3.000 empregos diretos e alavancando a 

economia regional. 
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nada de pastiche ou imitação simplória. É obra autônoma que testemunha o engajamento da 

escrita de um homem comprometido com sua terra e, principalmente, com a gente que vive 

nela”. 

Observa-se então que o cacau, no Sul da Bahia, foi mais que simplesmente um 

produto econômico; tornou-se um fator cultural que impregnou a vida cotidiana dos 

habitantes  a alma, a mente e o suor dos que com ele lidavam ou dele usufruíam , se fez 

presente em todos os momentos do desenvolvimento e das crises cíclicas pelos quais passou a 

região, marcou as páginas literárias, poesia, romance, teatro, filmes, cordel, constituindo a 

Literatura do Cacau, e se tornou tema recorrente de muitos trabalhos científicos e acadêmicos.  

No que tange à terminologia Literatura do Cacau, percebe-se que o seu uso ainda 

se justifica, talvez como um foco específico da aqui chamada Literatura Grapiúna, por se 

referir apenas às obras cujas temáticas giram em torno do cacau, nas quais a cultura do cacau 

é representada e que encontram no cacau a inspiração para seus textos. Nesse sentido, torna-se 

“pertinente assinalar a circunstância precursora da literatura do cacau em Afrânio Peixoto que, 

sobre o assunto e a ambiência grapiúnas, antecipou modelos estilísticos e temáticos em obras 

como Maria Bonita (1914) e Fruta do mato (1920)”, conforme Jorge de Souza Araújo (2008, 

p. 27). 

Assim como o romance Fruta do mato, de 1920, em que toda a narrativa é 

adaptada ao ambiente da cidade do interior do Sul da Bahia, com suas temáticas conhecidas 

por todos  a lavoura, a vida no interior, a política e os preços do cacau , Maria Bonita  a 

Maria Bonita, de rosto fascinante, cheia de encantos, filha de humildes agregados, que 

acendia a paixão dos homens e, sem ter disso consciência, conduzia aqueles que a desejavam 

a fins fatais  está ambientado em Canavieiras e apresenta temática em torno da lavoura 

cacaueira. Segundo Araújo (2008, p. 30), o autor “reproduz a ambiência sul baiana de 

Canavieiras e seu entorno, rios, roças e pessoas”, que se tornam um motivo presente na sua 

narrativa:  

 

Os costumes rurais e a ambientação sertanista seriam objeto de consideração 

temática por Afrânio Peixoto, com destaque para o sul da Bahia, 
notadamente a região de Canavieiras, vale do rio Pardo e adjacências do 

Jequitinhonha, onde floresceu, em conseqüências das migrações, o cultivo 

do cacau. A civilização projetada à sombra da natureza dos cacauais 
forneceu ao autor uma galeria de personagens e situações, mais adiante 

aprofundadas e ampliadas por ficcionistas como Jorge Amado, Adonias 

Filho, Euclides Neto, Jorge Medauar, Hélio Pólvora e tantos outros. 
(ARAÚJO, 2008, p. 27). 
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Salienta-se, aqui, que a primeira obra literária que teve o cacau como eixo 

temático foi o romance O Cacaulista (1876), do paraense Inglês de Souza, publicado sob o 

pseudônimo de Luís Dolzani, que tem como cenário a floresta amazônica8, região então 

dominada pelas grandes fazendas de cacau, onde viveu por quinze anos. Utilizando a memória 

da infância e da adolescência e, muito provavelmente, informações de seus pais, o autor 

retrata os hábitos e costumes populares com precisão conseguindo em seus livros traçar um 

retrato fiel da sociedade cacaueira da Amazônia das décadas de 60 e 70 do século XIX.  

O cacau também se faz presente em O missionário (1891), do mesmo autor, 

conforme atesta Cardoso: 

 

Em 1891, Inglês de Souza publicou O missionário, mostrando, numa forma 

realista entremeada de romantismo, o universo amazônico nos anos iniciais 
do desbravamento daquela região. O veio central da história perpassa a 

tensão entre homens e índios em meio a um mundo que se construía 

ideologicamente pela intromissão da igreja, por intermédio de padres 
devassos e indivíduos inescrupulosos. 

O cacau é citado mais de uma vez no romance. (2006, p. 19). 

 

Outra obra pioneira, de 1928, que aborda a temática do cacau é Rincões dos frutos 

de ouro: tipos e cenários do sul baiano, de Sabóia Ribeiro, um livro de contos que tem o 

cacau como tema. Os contos dessa obra e de outra obra do escritor, Contos do cacau, tipos e 

cenários do Rio de Contas, de 1966, fazem um “passeio” pelo universo do cacau.9 

Vê-se, assim, que há uma diversidade de textos e de escritores que passaram a 

tematizar o cacau nas suas obras literárias e que essa Literatura permanece e se desenvolve, 

passando a ter algum destaque dentro do quadro da literatura nacional. Logo, a Literatura do 

Cacau não é apenas Jorge Amado, embora seja esse escritor um ícone nacional e internacional 

nesse tipo de Literatura. Outros escritores também produziram obras sobre o cacau dentre os 

quais, além dos já citados, Jorge Medauar, Clodomir Xavier, Hélio Pólvora, Cyro de Matos e 

Euclides Neto, também Sosígenes Costa, Telmo Padilha, James Amado e Valdelice Pinheiro. 

Entretanto, no final da década de 1980, a região cacaueira foi duramente afetada 

pela vassoura-de-bruxa, cientificamente conhecida como Crinipellis perniciosa. A crise 

desencadeada, devido à incidência dessa enfermidade nos cacauais do Sul da Bahia, provocou 

o empobrecimento da região e, assim, muitos coronéis do cacau também empobreceram, 

muitos trabalhadores se evadiram em busca de outro trabalho para sua sobrevivência e a 

                                                
8  Cf. SOUSA, Inglês de. O cacaulista: cenas da vida do amazonas. Belém: EDUFPA, 2004. 
9  Cf. SABÓIA RIBEIRO. Rincões dos frutos de ouro. Editus, 2005; Contos do cacau, tipos e cenários do Rio 

de Contas. Rio de Janeiro: Pongetti, 1966. 
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região, outrora monocultora, partiu em busca de novas alternativas econômicas. Sobre esse 

período crítico, torna-se importante citar Simões (1998, p. 123): 

 

Os tempos mudam. A região empobrece. Nesses anos 90, além da praga da 

podridão parda, a vassoura de bruxa assola as roças dos frutos de ouro. A 

região busca novas alternativas de sobreviver; busca a diversificação da 
cultura; busca alternativas latentes e próprias da sua situação histórica e 

geográfica, privilegiada no mapa do país [...] A geração daqueles que 

vivenciaram os tempos do cacau vai tendo o olhar esfumaçado, embora as 
matrizes temáticas persistam.  

 

Mas, embora persistam, ainda, as matrizes temáticas, ocorre também a sua 

diversificação. Isso porque os tempos mudaram e a própria região mudou, como diz Rehem 

(2001): “Ora, se os tempos mudam, os seus valores também se modificam. E a Literatura, 

enquanto arte que tem o real como uma de suas fontes de criação, não se distrai disso”. 

Percebe-se, então, uma mudança de paradigma que os romances passam a sinalizar. Hélio 

Pólvora, Ruy Póvoas, Jorge Araújo e Sônia Coutinho são alguns dos escritores que fazem 

emergir, em suas obras, outras matrizes temáticas, em consonância com as exigências dos 

novos tempos. 

A escritora Sônia Coutinho se preocupa em investigar a condição feminina na 

sociedade. Em seu primeiro romance, O jogo de Ifá (1980), o ato narrativo recorre a questões 

agudas envolvendo a mulher oprimida na sociedade. 

 

N’O jogo de Ifá não existe propriamente uma história  ao menos no sentido 
convencional com intrigas, temas e tramas da linearidade narrativa. Há antes 

recursos retóricos repercussivos do pensamento em círculo, os dramas 

humanos repassados no influxo e função dialógica da palavra impressa e 
seus enunciados. (ARAÚJO, 2008, p. 361). 

 

Assim, a narrativa da escritora grapiúna se filia à narrativa psicológica, 

assemelhando-se ao estilo de Clarice Lispector. Em suas outras obras, Atire em Sofia (1989), 

O caso de Alice (1991) e Os seios de Pandora: uma aventura de Dora Diamante (1998), 

Sônia Coutinho permanece tecendo a condição feminina na sociedade atual. 

Hélio Pólvora, escritor grapiúna, um dos mais instigantes contistas da Bahia, 

apresenta, em suas obras, outros temas que ultrapassam a temática referente ao cacau. Assim, 

sua literatura não se atém apenas aos temas gerados pelo cacau, mas procura refletir sobre 

questões maiores, mais universais, transitando do regional para o universal. Para exemplificar, 

vale citar as obras O grito da perdiz (1982) e Xerazade (1990).  



 

29 

Em O Grito da perdiz, nos quatro contos que integram a obra, o autor “ultrapassa 

a história linear na busca de questionar e refletir os problemas existenciais fundados em 

aspectos sociais e morais do relacionamento humano”, conforme Simões (1996, p. 121). Com 

Xerazade, intertextualiza a submissa Sherazade das Mil e uma Noites e apresenta em sua obra 

uma Xerazade feminina e dominadora. (SIMÕES, 1998, p. 128).  

O escritor grapiúna Ruy Póvoas, natural de Ilhéus, se preocupa em propagar sua 

crença afro. É autor de diversas obras cuja temática recorrente é a questão social do negro, do 

afrodescendente: Vocabulário da paixão (1985), A linguagem do candomblé (1996), Itan dos 

mais velhos (1996), A fala do Santo (2002), VersoReverso Itan: de boca a ouvido (2004). 

Essas vozes, da mulher10, do negro e as demais vozes da minoria só passaram a 

ser ouvidas e escritas a partir do início da década de 1960, durante o movimento da 

contracultura. Sobre esse contexto, diz Linda Hutcheon: 

 

O centro já não é totalmente válido. E, a partir da perspectiva 
descentralizada, o ‘marginal’ e aquilo que vou chamar [...] de ‘ex-cêntrico’ 

(seja em termos de classe, raça, gênero, orientação sexual ou etnia) assumem 

uma nova importância à luz do reconhecimento implícito de que na verdade 
nossa cultura não é o monólito homogêneo (isto é, masculina, classe média, 

heterossexual branca e ocidental) que podemos ter presumido. (1991, p. 29). 

 

Ocorre, então, uma abertura cultural para o mundo das diferenças e os marginais 

passam a ser reconhecidos, nesse novo cenário social e mundial: a mulher, o negro, o 

explorado passam a ter sua importância reconhecida. Assim, influenciados por um contexto 

maior, os escritores grapiúnas também passaram a ouvir essas vozes antes silenciadas. A 

heterogeneidade é, então, pensada, valorizada, modificando, assim, a temática hegemônica 

que antes estava exclusivamente voltada para os cacauais.  

Hoje, em uma época globalizada, diferentemente de momentos anteriores, 

intensifica-se ainda mais a interdependência entre o local e o global. Assim, elaborar histórias 

ou contá-las na atualidade difere de como se fazia antes, pois “narrar histórias em tempos 

globalizados, mesmo que seja a própria, a do lugar em que se nasceu ou se vive, é falar 

para outros, não apenas contar o que existe, mas também imaginá-lo fora de si” (CANCLINI, 

2007, p. 48, grifos nossos).  

                                                
10  Como já dito, Sônia Coutinho trabalha com a condição de oprimida da mulher na sociedade. Segundo 

Hutcheon (1991), a figura feminina é, e sempre foi, uma figura ex-cêntrica, ou seja, a mulher sempre esteve 

fora do centro, ao contrário da figura masculina que sempre se constituiu em sujeito do centro, da ordem, do 

poder.  
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Aumenta, assim, o intercâmbio com os outros próximos, renova-se a compreensão 

que se tem sobre suas vidas e se expandem os imaginários, pois culturas que até então eram 

estranhas à nossa existência, se tornam mais conhecidas e presentes. Dessa forma, conforme 

Simões: 

 
Ao contexto regional, em tempos de globalização, somam-se outras 

tendências, onde as propostas de Ítalo Calvino para a linguagem do próximo 
milênio não são olvidadas: leveza, rapidez, multiplicidade, visibilidade, 

exatidão e consistência. O olhar ficcional desloca-se para a re-visão da 

história; em mudança de perspectiva, para as minorias sociais (raça: negro e 
índio, sexo: mulheres e gays), para a descentralização do poder e da fala do 

saber (as culturas ex-cêntricas: a negra, a indígena), para a subjetividade do 

narrador. A prosa de caráter regionalista alcança o universal. (1998, p. 124, 
grifos da autora). 

 

Os autores da Literatura dessa região Sul Baiana que, na época da monocultura, 

escreviam mais sobre a temática do cacau  a conquista de terras, os desbravadores, jagunços, 

trabalhadores rurais, os coronéis do cacau, as mortes, as tocaias, os caxixes, a exploração e as 

relações sociais e as relações de poder provenientes dessa economia regional , por ser essa a 

temática mais presente nos seus imaginários, na atualidade, com as mudanças ocorridas, não 

só decorrentes da crise regional do cacau, mas, também, provenientes de um contexto mais 

amplo, como a já citada globalização, começam a escrever, a abordar, nas suas obras, 

temáticas que são excluídas do centro instaurador da ordem e do poder, ligadas aos excluídos 

e marginais de uma ordem social vigente e estabelecida.  

Some-se a isso, o fato de que a Região, que se fez com muito sangue e muita 

violência, “uma terra adubada com sangue”, conforme definido em Terras do sem fim 

(AMADO, 1961, p. 21), uma terra plantada com muita exploração da mão-de-obra, um 

mundo construído com muitas injustiças e disparidades sociais, conforme narrado em Os 

magros, não se faz fielmente presente no imaginário daqueles que não vivenciaram essa época 

de conquistas de terras.  

Vem-se buscando, ao longo deste subitem, analisar o significado das expressões 

terminológicas em uso, Literatura do Cacau e Literatura da Região do Cacau, associando-as 

a dois momentos diferenciados da sociedade grapiúna: a época áurea do cacau, esse fruto que 

se constituiu em um signo regional bastante expressivo e que delineou toda uma civilização 

específica com seus habitantes, hábitos, costumes, linguagens e tipos sociais, que inspiraram a 

expressão ficcional Literatura do Cacau, composta pelas obras que têm o cacau, a cultura do 

cacau como tema; e o atual contexto em que o cacau não é mais a única alternativa para a 
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economia da região, o que leva à sugestão de substituir a expressão Literatura da Região do 

Cacau, por Literatura Grapiúna, que continuaria a abarcar a Literatura do Cacau, mas 

desvincularia a literatura dessa cultura já não mais tão determinante.  

Isso nos permite perceber a influência que a sociedade exerce sobre a literatura, 

cumprindo salientar, porém, que, além de divulgar uma visão de mundo e traços específicos 

de uma determinada sociedade, no caso presente, a sociedade grapiúna, a literatura é, acima 

de tudo, uma manifestação artística, apresentando, portanto, elementos próprios que lhe 

conferem a ficcionalidade.  

Desta forma, ao estudar os textos ficcionais Terras do sem fim, de Jorge Amado, e 

Os magros, de Euclides Neto, intenta-se pensar as relações sociais, a questão da terra, as 

relações de poder entre o coronel e o trabalhador estabelecidas na região aqui representada 

por duas cidades, Ilhéus e Ipiaú.  

 

1.2  JORGE AMADO E EUCLIDES NETO NO UNIVERSO DO CACAU: O 

SOCIAL, A TERRA E O PODER 

 

1.2.1  A Questão da Terra e do Social no Contexto de Terras do sem fim, de Jorge 

Amado e Os magros, de Euclides Neto 

 

Nas décadas de 40 e 60, respectivamente épocas de publicação dos romances 

Terras do sem fim e Os magros11, inseridos no contexto de uma sociedade essencialmente 

agrária e na qual predominava a monocultura do cacau, viveram Jorge Amado e Euclides 

Neto; o primeiro, em Ilhéus, embora tenha nascido na Fazenda Auricídia, próxima ao arraial 

de Ferradas, município de Itabuna (Anexo B); e o segundo em Ipiaú (Anexo D), apesar de 

nascido no povoado de Jenipapo, atual Ubaíra. As suas respectivas obras ficcionalizam a 

memória das sociedades em que se inseriam, caracterizadas por estruturas sociais injustas e 

nas quais persistia a exploração desumana, em sua constante busca pela terra e pelo poder que 

a sua posse proporcionava, as quais, tendo o cacau como única economia de destaque, via 

despejado dinheiro em duas, às vezes, três colheitas ao ano, sem maiores esforços ou 

empreendimentos coletivos: “Os grapiúnas, que tudo fizeram sozinhos, disso extraíram um 

                                                
11  A partir daqui, todas as citações referentes ao livro Terras do sem fim, de Jorge Amado, 11a edição, de 1961, 

serão marcadas com as iniciais TSF seguidas do número da página. Aquelas referentes ao livro Os magros de 

Euclides Neto, 2a edição, de 1992, serão indicadas pelas letras OSM também seguidas pelo número da 

página. 
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modelo de sociedade. Cada um se bastava e bastava cada um”, diz Bob Fernandes (1996, p. 

17). 

Essa individualidade reinante na sociedade cacaueira, já percebida desde o 

período da colonização, quando os portugueses “usam da terra, não como senhores, mas como 

usufrutuários, só para a desfrutarem e a deixarem destruída” (FAORO, 1975, p. 153), de certa 

forma, contribuiu para a ocorrência das crises repetidas que proporcionaram o ocaso da 

civilização do cacau. Portugueses e espanhóis sempre encararam as teorias negadoras do 

livre-arbítrio com muita desconfiança, pois, para eles, o mérito e a responsabilidade 

individuais tinham de ter pleno reconhecimento, assim como a ideia de solidariedade entre 

portugueses e, também, espanhóis foi sempre precária. 

 

Foi essa mentalidade, justamente, que se tornou o maior óbice entre eles, ao 

espírito de organização espontânea, tão característica de povos protestantes, 
e sobretudo de calvinistas. Porque, na verdade, as doutrinas que apregoam o 

livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal são tudo, menos favorecedoras da 

associação entre os homens. (HOLANDA, 1995, p. 38). 

 

Também os trabalhadores que se dirigiam para essas terras, na realidade, iam em 

busca de um trabalho, mas um trabalho que pudesse proporcionar uma riqueza rápida e sem 

muitos sacrifícios. Eles saíam de sua terra natal motivados por um “espírito de aventura”, 

espírito esse que sempre esteve presente nos colonizadores portugueses, despertando uma 

“ânsia de prosperidade sem custo, de títulos honoríficos, de posição e riquezas fáceis, tão 

notoriamente característica da gente de nossa terra, não é bem uma das manifestações mais 

cruas do espírito de aventura?” pergunta Sérgio Buarque de Holanda (1995, p. 46).  

Assim, o cacau, que fez uma civilização, levando-a ao seu apogeu, ocasionou 

também o seu declínio. Isso ocorreu com Ilhéus, Itabuna, Camacã, Ipiaú e os outros 

municípios que compõem a Microrregião Cacaueira que totaliza 41 municípios. (ROCHA, 

2008, p. 16). Não à toa, Frei Vicente do Salvador, já no século XVII, escrevera: “nem um 

homem nessa terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem 

particular”, já lembrava Raimundo Faoro (1975, p. 153). 

Conforme discutido no subitem anterior, o romance enquanto arte literária se 

caracteriza pelo emprego de artifícios inusitados e sempre, explícita ou implicitamente, diz 

coisas acerca do homem e das suas relações. Assim, a literatura dessa região apreende uma 

realidade específica, um aspecto particular, tendo como preocupação central a problemática 

do homem no seu ambiente social, uma realidade social oriunda da economia do cacau e, 

conseqüentemente, da exploração exercida de forma vertical entre os homens.  
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A grande preocupação, tanto de Jorge Amado quanto de Euclides Neto, escritores 

da região grapiúna, se concentrou no homem-social, ou seja, na relação do homem com o 

coletivo, prioritariamente, nas relações sociais existentes entre os coronéis e seus 

trabalhadores na região cacaueira do Sul da Bahia.  

Ilhéus e Ipiaú... a primeira ainda é conhecida como a Capital do Cacau, afinal, 

segundo Rocha (2008, p. 20): “[...] o cacau se torna definitivamente importante para a 

economia sul-baiana, sendo Itabuna e Ilhéus responsáveis pela maior produção, conforme 

censo de 1920”.  

Ilhéus, a terra de Jorge Amado, autor que, no primeiro capítulo do seu livro aqui 

em estudo, em diversos momentos, contextualiza o espaço em que ocorre a ação dos 

personagens no romance fazendo uso dos diálogos e dos pensamentos de homens e mulheres 

que viajavam no navio para as terras do sem-fim: 

 

A roça de milho bastaria para eles dois, para que essa ânsia de vir buscar 
dinheiro num lugar do qual contavam tanta coisa ruim? Nas noites de lua, 

quando as estrelas enchiam o céu, tantas e tão belas que ofuscavam a vista, 

os pés dentro da água do rio, ele planejava a vinda para estas terras de Ilhéus. 
(TSF, p. 31). 

 

Ipiaú, a terra de Euclides Neto, a terra onde o autor fez sua história política, onde 

foi advogado e prefeito eleito no início dos anos 60 (Anexos D; E), onde foi contextualizada a 

maioria de suas obras ficcionais, como ele explicita no primeiro capítulo de Os magros, ao 

apresentar a família dos magros explorados  João, Isabel e os filhos  e, também, o seu local 

de trabalho: 

 

A casinha, coberta com indaiá, era a cozinha, o quarto e a sala de fora. Duas 

portas, ou melhor: duas aberturas como uma toca. No fundo, a lama escura 

esverdeada, a pimenteira, o pé de jiló e o penico de barro encostado à parede. 
Na frente, o terreiro estreito. Em volta, as matas, capoeiras e cacaueiros da 

fazenda Fartura, situada no município de Ipiaú. (OSM, p. 2). 

 

A obra de Jorge Amado está voltada para as raízes nacionais, retratando a vida na 

cidade de Salvador, o cotidiano da Bahia do Sul e, em menor proporção, a Bahia sertaneja. 

Logo, as duas principais geografias da produção literária de Jorge Amado são o Sul e o 

Recôncavo baianos. Seus personagens são geralmente plantadores de cacau, os lendários 

coronéis do cacau, pescadores, artesãos e gente que vive próximo ao cais, em Salvador, 

capital da Bahia.  
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Em Cacau (1932), Terras do sem fim (1943), São Jorge dos Ilhéus (1944), 

Gabriela cravo e canela (1958) e Tocaia grande (1983), obras que constituem o ciclo do 

cacau amadiano, o autor compõe a história do cacau e ficcionaliza a formação dessa região.  

 

Da conquista feudal (Terras do Sem-Fim) à conquista imperialista dos 

exportadores (São Jorge dos Ilhéus), para a demonstração da força política 

(Gabriela, Cravo e Canela), pela ótica da história oficial, o ficcionista relata 
a origem e o crescimento da civilização do cacau, o desenvolvimento de 

Ilhéus, o nascimento de Tabocas, depois Itabuna. (SIMÕES, 1996, p. 126). 

 

Com Terras do sem fim, Jorge Amado inicia o seu ciclo dos coronéis, com 

narrativas que destacam os coronéis poderosos e seus métodos brutais para a conquista da 

terra, do poder e, conseqüentemente, de prestígio na região. Essa perspectiva do narrador é 

mudada em Tocaia Grande, quando o narrador passa a contar os fatos a partir da ótica do 

trabalhador rural. 

Em Terras do sem fim, mais especificamente no primeiro capítulo, o narrador 

conta a viagem dos trabalhadores para as terras do sem fim do Sul da Bahia durante a qual 

todos conversavam e partilhavam suas respectivas esperanças. O navio, título do primeiro 

capítulo, servia para levar todos aqueles que sonhavam com melhores condições de vida, e 

essas melhores condições se encontravam na região cacaueira, no Sul da Bahia. Na época, 

Ilhéus representava um Eldorado, uma possibilidade de enriquecimento rápido decorrente da 

pujança econômica do cacau. Nos diálogos durante a viagem, emergiam traços específicos de 

uma época de muita violência, de uma época em que se dizia e se acreditava ser necessário 

matar para ter mais cacau, mais dinheiro, para ter mais poder:  

 

A madrugada é fria, os passageiros se encolhem sob os cobertores. Margot 
ouve a conversa que vem de longe: 

 Se o cacau der quatorze mil-réis esse ano levo a família ao Rio... 

 Tou com vontade de fazer uma casa em Ilhéus... 
Os homens se aproximaram conversando: 

 Foi um caso feio. Mandaram matar Zequinha pelas costas... 

 Mas, dessa vez vai haver processo, eu lhe garanto. 

 Vá esperando... (TSF, p. 47). 

 

Os trabalhadores saíam dos rincões do Nordeste para trabalhar nos cacauais do 

Sul da Bahia, instigados por relatos de outros que haviam ido antes, e ali chegavam com a 

intenção de voltar para suas terras, para a sua gente, com o dinheiro conseguido com o seu 

trabalho ou de adquirir uma nesga de terra para poder ir buscar a família, mulheres e filhos: 
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Homens escreviam, homens que havia ido antes, e contavam que o dinheiro 

era fácil, que era fácil também conseguir um pedaço grande de terra e plantá-

la com uma árvore que se chamava cacaueiro e dava frutos cor de ouro que 
valiam mais que o próprio ouro. A terra estava na frente de quem chegava e 

não era de ninguém. (TSF, p. 31). 

 

As viagens e o contexto social registrados no texto literário amadiano são produto 

de invenção autoral, mas também fazem parte da essência do contexto histórico-social relativo 

à época de fundação das fazendas de cacau, do nascimento da região cacaueira, pois a 

literatura, além de ser uma fonte primeira de entretenimento, diversão e lazer, responde, 

também, por vastas informações sobre a organização social, sobre os tipos que estiveram 

presentes, no caso em estudo, nas terras grapiúnas.  

Assim, a produção literária de Jorge Amado apresenta a Nação Grapiúna ao Brasil 

e ao mundo, como fruto das suas memórias e das suas experiências enquanto menino, filho de 

fazendeiro: “o seu olhar da época”. Nascido em uma fazenda de cacau, Jorge Amado se 

apropria desse cenário para escrever alguns de seus romances e histórias, construir seus 

personagens e proclamar, para todos, os costumes e crenças da sua gente, da sua terra e da sua 

aldeia: universalizar o local, o regional. Sua literatura conseguiu harmonizar ficção, lirismo e 

realidade ou, simplesmente, arte e vivência, arte e postura, arte e crenças. 

Essa primeira fase de suas obras, que mostrava os conflitos e as injustiças sociais, 

termina com o lançamento de Gabriela, cravo e canela, que inicia uma segunda fase em que 

seus textos passam a se caracterizar mais pelo erotismo e pelo bom humor. Sobre essa obra, 

diz Araújo: 

 

As urgências históricas emergem do texto múltiplo e heterogêneo, 
ampliando-se o cosmo dramático e humano, primeiro pela luta de classes no 

interior da sociedade afeita a profundas desigualdades e depois, a partir de 

Gabriela, cravo e canela (1958), pela remontagem dessa luta em função dos 
embates de afirmação das forças populares, da democracia étnica e do 

hibridismo cultural, com os consequentes padrões de desdobramentos da 

miscigenação étnica e social e da tolerância política, religiosa e ideológica 
sem, no entanto, perder de vista a marca d’água da ideologização da espécie 

pensante em seu substrato estruturador de um mundo novo. (2008, p. 74). 

 

Já Euclides Neto se preocupa, primeiramente, com a vida de duro labor dos 

nativos, trabalhadores, agregados, vendeiros, migrantes temporários, no entorno e arredores 

da cultura do cacau, demonstrando, assim, seu apego à terra e ao homem do campo. 

Apresenta, portanto, em sua obra, suas crenças e valores a partir da leitura que fez e das suas 

vivências enquanto menino, homem e, depois, político.  
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Sobre o seu romance Os magros, afirma César (2003, p. 89): 

 

Não há meio termo neste romance. Patrão é patrão, explorador, insensível, 

ganancioso, perdulário. Não presta. Sequer a mulher dele, feia, burra e 
neurótica, é poupada da ira sagrada (contra o latifúndio e o capital) de 

Euclides Neto. Empregado é empregado; vítima indefesa de um sistema que 

o condenou à servidão e o enreda, cada vez mais, numa teia de exploração e 
pobreza.  

 

Há quem o acuse de panfletário, de escrever para difundir um socialismo em que 

os ricos são sempre ruins e os pobres sempre bons, vítimas dos interesses escusos daqueles. 

Porém, na obra em análise de Euclides Neto, os coronéis, apesar de ricos e gananciosos, 

exploradores e desumanos no exercício constante do poder, não excluem definitivamente a 

participação e a atuação dos trabalhadores, ainda que esses sejam suas vítimas mais indefesas. 

Em Os magros, portanto, todos os ricos são maus e todos os pobres são vistos como bons e 

trabalhadores, embora também exerçam o poder na perspectiva da resistência. 

Assim, Euclides Neto, tal como Jorge Amado, por meio do fazer literário, procura 

expressar suas vivências, crenças e experiências, os sentimentos nascidos do fato de ver e 

viver as terras grapiúnas, no Sul da Bahia.  

 

Diríamos que este escritor [Euclides Neto] enceta a história da decadência 

das terras do cacau, iniciada quando o proprietário, herdeiro do antigo 
coronel, já não vive na fazenda, mas em Salvador, numa luxuosa mansão e 

entrega todos os cuidados da roça ao capataz, aguardando apenas a remessa 

dos lucros para sua conta bancária. (CÉSAR, 2003, p. 12). 

 

É preciso a terra para que o cacau dê aos homens que a possuem muito dinheiro e 

poder. Dinheiro, poder e terra estão, dessa forma, extremamente relacionados e essa relação 

está bastante presente no contexto social da região, como evidenciado nos romances 

analisados, por exemplo, no trecho a seguir, retirado de Terras do sem fim de Jorge Amado: 

“O vento soprou mais forte e trouxe para a noite da Bahia fragmentos das conversas de bordo, 

palavras que foram pronunciadas em tom mais forte: terras, dinheiro, cacau e morte” (TSF, 

p. 25, grifos nossos). 

Há um certo telurismo que une as obras aqui analisadas, pois ambas tratam do 

cacau, o cacau que vem da terra, vai para a cultura da mente e modifica os costumes dos 

grapiúnas. A terra, que influencia os costumes dos habitantes, se torna, nessa sociedade 

grapiúna, um importante instrumento de poder: um poder que não é detido por uma classe, 

que não alija a participação e a atuação dos dominados, mas um poder que presume um 
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enfrentamento perpétuo. O coronel é como o rei dos primórdios da Península Ibérica, que 

“dispunha [...] da terra, num tempo que as rendas eram predominantemente derivadas do 

solo”. Nessas duas sociedades, as rendas fluíam da terra e assim, tanto o rei quanto o coronel, 

se tornam senhores da terra e soberanos das suas respectivas nações, sociedades com 

características feudais: “[...] a concessão de terras acarretava, além da propriedade, o gozo da 

soberania, traço de cunho feudal” (FAORO, 1975, p. 4; 5).  

Em Terras do sem fim, as terras de Sequeiro Grande são disputadas pelos coronéis 

Horácio da Silveira e pelos Badaró, Sinhô e Juca. No quinto capítulo, “A luta”, começam os 

ataques pela sua posse entre os coronéis: artimanhas jurídicas, invasão de propriedades, 

incêndio nas roças de cacau e... mortes. Quantas mortes ocorreram por conta da posse da 

terra!  

Assim, logo no início do referido capítulo, quando se iniciam os entraves por 

conta da terra, a morte aparece na música como a se anunciar, a se fazer presente nas lutas que 

virão: 

 

De onde vinha mesmo aquele pinicar de viola na noite sem lua? Era uma 

canção triste, uma melodia nostálgica que falava em morte. Sinhô Badaró 
não se demorara nunca em refletir sobre a tristeza das músicas e das letras 

das melodias que cantavam, na terra do cacau, os negros, os mulatos e os 

brancos trabalhadores. (TSF, p. 223). 

 

As terras eram disputadas com muita luta e muita morte e muitas cruzes haveria, 

ainda, pelas estradas, e infinitas delas sem o nome da vítima, pois muitos homens 

desconhecidos haviam caído de bala, sob o punhal ou mesmo de doença, e seus corpos 

atravessariam as terras disputadas nas redes: “E o sangue pingaria delas e regaria a terra. 

Essa não era uma terra para bailes e pastores azuis, de boinas encarnadas. Era uma terra negra, 

boa para o cacau, a melhor do mundo” (TSF, p. 224, grifos nossos). 

A terra, que alimentava a luta, na época do seu desbravamento, alimentando 

também os sonhos dos coronéis, em Terras do sem fim, também está presente no romance Os 

magros, mas não para ser disputada através de lutas e mortes; ela, ali, vem alimentar os 

corpos famélicos, na época da decadência do cacau, época em que os coronéis não mais 

possuíam uma ligação telúrica com o solo. A terra, em Os magros, alimenta o corpo que, 

posteriormente, alimentará a terra que alimentará os cacauais que alimentará a cultura dessa 

gente grapiúna. 

As relações existentes na sociedade grapiúna são relações sociais, capitalistas, que 

visam o jogo de interesses e a produção de capital. Em uma relação capitalista, somente o 
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trabalho humano gera valor, daí a necessidade do coronel explorar o trabalhador, não lhe 

pagando salário justo e ainda lhe tomando as terras, quando, porventura, as possuía. Tomar a 

terra dos trabalhadores, uma prática tão constante na época áurea dos cacauais, como se verá a 

seguir, constituiu uma especificidade nas relações sociais da sociedade grapiúna.  

A importância que a terra adquire nessa sociedade inspira-se, de certa forma, no 

período da colonização brasileira por Portugal, quando a distribuição de terras constituía sua 

obra política e comercial: “É no pequeno reino peninsular que vamos encontrar as origens 

remotas do nosso regime de terras”, já disse Faoro (1975, p. 123). 

A terra torna-se, assim, objeto de conquista, pois, por meio dela, se terá o cacau e, 

conseqüentemente, o capital, e se exercerá o poder que decorre de sua posse. Nessas relações 

de poder, que implicam a tomada e a posse das terras, não há a propriedade do poder por 

quem toma a terra: o poder está mais na estratégia utilizada do que em uma propriedade; são 

disposições, manobras, táticas; ele se exerce e é um efeito de suas disposições estratégicas. 

 

Daí a importante e polêmica idéia de que o poder não é algo que se detém 
como uma coisa, como uma propriedade que possui ou não. Não existe de 

um lado os que têm o poder e de outro aqueles que se encontram deles 

alijados. (FOUCAULT, 1979, p. XI). 

 

Vale como exemplo, a crueldade da situação de exploração e injustiça a que se 

submete João, trabalhador da Fazenda Fartura, de propriedade de Dr. Jorge, quando fica 

patente, no romance de Euclides Neto, que as terras atuais, de propriedade de seu patrão, 

foram tomadas de seu pai: “João desceu a ladeira pelo caminho que ia dar na estrada real. 

Resolveu ir à roça da Pedra Preta que tinha sido tomada de seu pai” (OSM, p. 161, grifos 

nossos). Evidencia-se, assim, que as relações sociais grapiúnas estão impregnadas de práticas 

de poder imanentes ao próprio corpo social, micropráticas que diferenciam aqueles que o 

exercem (os dominantes) daqueles que sofrem o seu exercício (os dominados). Essas duas 

classes sociais da lavoura cacaueira, a que geralmente exerce o poder e a que sofre o seu 

exercício, e suas respectivas vidas, hábitos, costumes e crenças estão evidenciadas em Os 

magros.  

Percebe-se, então, que o telurismo que une as obras Terras do sem fim, de Jorge 

Amado, e Os magros, de Euclides Neto, apresenta algumas peculiaridades a serem 

destacadas: no primeiro, a terra existe como objeto de luta, gerando, assim, relações de poder, 

pois as rendas e os cacauais fluíam da terra; no segundo, a terra se apresenta literariamente 
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como alimento da cultura da região e literalmente como alimento do corpo  a terra enquanto 

alimento da morte:  

 

Ali perto, na roça, dormia o menino morto, enterrado naquele dia. Duas 
rosas murchas e galhos de manjericão foram o enfeite. A terra preta estaria 

mastigando o corpinho aniquilado. E aquele aguaceiro salivava as raízes 

ávidas que já se estiraram para a comida farta. (OSM, p. 52). 

 

O menino morto fazia parte da “ninhada farta” da família dos magros João e 

Isabel. O casal teve quinze filhos, sendo que, desses, apenas oito estavam vivos. Os filhos 

foram morrendo, pois não tinham uma alimentação saudável, morriam de fome, “[...] 

desapareciam no mato à procura de uma fruta qualquer. Empazinavam-se de laranjas verdes. 

Os menores ficaram na saia de Isabel choramingando, catarrentos, pançudos, de barrigas 

necessitadas” (OSM, p. 7). Os corpos famélicos, mal alimentados eram ansiosamente 

aguardados pelos cacauais famintos: “Lá fora as raízes dos cacaueiros coleavam feito cobras 

gulosas em procura do menino morto” (OSM, p. 53). 

Vem-se buscando, prioritariamente, ao longo deste subitem, contextualizar as 

produções ficcionais aqui analisadas, observando, principalmente, os entraves existentes por 

conta da terra nelas ficcionalizados: primeiro, a disputa, a luta existente entre os homens, na 

época da formação da nação grapiúna, para a aquisição das terras; depois a morte, o sangue 

que corre na terra por conta das lutas decorrentes da sua posse, sinalizando o apogeu dessa 

região; ainda, o alimento e a vida que a terra proporcionava na época do ocaso dessa 

civilização grapiúna; e, novamente, a morte, alimentada literalmente pela própria terra, na 

época da decadência econômica.  

Até esse ponto, apresentou-se uma reflexão das obras literárias Terras do sem fim 

(TSF) e Os magros (OSM) considerando o social e a terra. Com base nos aspectos apontados, 

pretende-se, por meio de uma reflexão teórica e da utilização do conceito de poder do filósofo 

Michel Foucault, propor uma discussão sobre as relações sociais e de poder representadas 

nessas obras. 

 

1.2.2  Uma Leitura das Relações Assimétricas de Poder 

 

As questões social e de poder são aqui entendidas a partir da perspectiva de 

Foucault (1979), que concebe o poder como imanente em todas as sociedades e em todas as 



 

40 

relações sociais nelas presentes; logo, pensar numa sociedade e acreditar que ela está isenta de 

relações de poder é uma mera abstração. 

O poder, conforme Foucault (1995), existe como relação e se faz presente em 

todas as esferas sociais. Logo, percebe-se que também as lutas contra o seu exercício, as 

próprias lutas de resistência presentes na sociedade grapiúna e na sua literatura não estão 

isentas do poder, porque sendo o poder algo que circula, que funciona em cadeia, não se 

encontra localizado em lugar algum e a ninguém pertence: cada um de nós é titular de um 

certo poder e, no fundo, o veicula. 

O poder foucaultiano penetra as pequenas práticas cotidianas, constituindo a sua 

microfísica: não tem uma única forma, uma única fonte, uma única manifestação; tem, pelo 

contrário, uma extensa gama de formas. Os poderes periféricos e moleculares, exercidos por 

indivíduos, grupos, empresas, cientistas, comunicadores, se exercem em níveis variados e em 

pontos diferentes da rede social, um nível molecular de exercício de poder que não parte do 

centro para a periferia.  

Foucault, para fundamentar a sua ideia de “microfísica do poder”, se insurge 

contra a visão que teria o Estado como sua fonte original, contra 

 

[...] a idéia de que o Estado seria o órgão central e único de poder, ou de que 
a inegável rede de poderes das sociedades modernas seria uma extensão dos 

efeitos do Estado, um simples prolongamento ou uma simples difusão de seu 

modo de ação, o que seria destruir a especificidade dos poderes que a análise 
pretendia focalizar. (1979, p. 13). 

 

Assim, o que interessa é entender o poder enquanto exercício constante nas 

sociedades, e particularmente aqui, compreender as relações sociais e, obviamente, as relações 

de poder como retrato da sua prática na sociedade grapiúna. Nesse sentido, Foucault se afasta 

da concepção tradicional, deixando o poder de ser concebido como algo detido por uma classe 

(os dominantes) e que exclui, definitivamente, a participação e a atuação dos dominados. A 

visão foucaultiana do poder pressupõe um enfrentamento perpétuo e dinâmico que só pode ser 

concebido como algo que existe em relação, envolvendo forças que se contrapõem: “Temos, 

em suma, que admitir que esse poder se exerce mais que se possui, que não é o ‘privilégio’ 

adquirido ou conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições 

estratégicas” (FOUCAULT, 2009, p. 29).  

Percebe-se, assim, que essa perspectiva aberta pela visão de Foucault entende que 

o poder não deve ser encarado como uma propriedade e que o Estado, conforme 

anteriormente apontado, deve ter o seu papel redimensionado. 
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1.2.3  Do seu Traço Punitivo 

 

Menos de meio século medeia entre Terras do sem fim, de Jorge Amado, e Os 

magros, de Euclides Neto; o primeiro, conforme já salientado, ficcionaliza o tempo do 

desbravamento das terras no Sul da Bahia, quando a lei que predominava na região era a “lei 

do cacau” e as “punições”, extremamente violentas e que, geralmente, ocorriam por meio da 

tocaia, resultavam na morte do “acusado”, o que mostra que para adquirir o respeito nessas 

terras, era necessário ser destemido, “punir” com a morte algum desafeto ou alguém que se 

colocava no caminho. 

Em Terras do sem fim, Horácio, que se diz “conhecedor das terras de Ilhéus”, 

aconselha seu advogado, Dr. Virgílio, a tocaiar Juca Badaró que “anda dizendo a Deus e ao 

mundo que arrancou uma mulher dos braços do senhor, que lhe insultou e o senhor não 

reagiu” (TSF, p. 243). 

 

Virgílio sentou-se de novo. Refletia. Nunca esperava por aquilo. Sabia que 
Horácio tinha razão. Naquela terra mandar matar era coragem, fazia um 

homem respeitado. Sabia também que não havia nenhuma trampa naquilo 

tudo. Se houvesse algum barulho com a justiça a culpa seria lançada em 

cima de Horácio. Mas apesar disso tudo, ele não tinha motivo para mandar 
assassinar Juca Badaró. (TSF, p. 244).  

 

Por sua vez, em Os magros, Euclides Neto ficcionaliza outro período da história 

do cacau, em que a violência presente não é apenas física havendo alguma discrição na arte da 

punição, acentuando a fome, os salários indignos, o desrespeito aos direitos do homem, do 

cidadão, o que remete a Foucault (2009, p. 20): 

 

Sem dúvida, a pena não mais se centralizava no suplício como técnica de 

sofrimento; tomou como objeto a perda de um bem ou de um direito. Porém, 

castigos como trabalhos forçados ou prisão  privação simples e pura da 

liberdade  nunca funcionaram sem certos complementos punitivos 
referentes ao corpo: redução alimentar, privação sexual, expiação física, 

masmorra.  

 

Assim, a morte dos trabalhadores pela fome, pela miséria, ocorria devido aos 

constantes padecimentos a que eram submetidos com toda a sua família: “[...] a morte é um 

suplício na medida em que ela não é simplesmente privação do direito de viver, mas a ocasião 

e o termo final de uma graduação calculada de sofrimentos”, diz, ainda, em Vigiar e punir, 

Foucault (2009, p. 35), para quem o suplício é aquela forma de penalidade que incide 
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diretamente sobre o corpo. Então, não seria a morte desses trabalhadores constantemente 

ocasionada pela fome, pelos maus tratos, um suplício? 

Existia, na sociedade cacaueira, entre aqueles que nela viviam, a ação punitiva, 

pois, havendo uma luta pela posse das terras e, conseqüentemente, pelo exercício do poder, 

quando alguém ia de encontro aos interesses dos grandes proprietários, dos coronéis do cacau, 

certamente era punido, pois, como diz Foucault (2009, p. 37), “diante da justiça do soberano, 

todas as vozes devem-se calar”. A aplicação do suplício tinha, assim, uma finalidade: 

demonstrar à sociedade cacaueira o coronel soberano, aquele com práticas mais poderosas, 

expondo para a apreciação pública o sofrimento daquele que cometeu um ato contra a “ordem 

legal”, para servir de exemplo, demonstrando à sociedade quem, geralmente, estava em pleno 

exercício do poder. Havia, portanto, a dissolução da ordem: a vida podia ser supliciada, 

marcada, violentada e, até mesmo, eliminada; e essa impunidade reinante ocorria em função 

da omissão do Estado frente aos coronéis que tudo faziam e tudo podiam. 

Como exemplo, em Terras do sem fim, na luta pela posse das terras, temos a 

disputa entre os Badarós e Horácio pela mata de Sequeiro Grande, sobre a qual diz Jorge 

Amado: “A mata de Sequeiro Grande dormia; em torno dela os homens ávidos de dinheiro e 

de poder, concertavam planos para conquistá-la” (TSF, p. 125). Firmo, proprietário de uma 

das roças que era “a chave das matas de Sequeiro Grande [...]” (TSF, p. 71), não desejava 

vender sua propriedade e, por isso, deveria ser punido com a morte. Assim, os Badarós 

mandam “tocaiar” Firmo, e todas as vozes são silenciadas, pois, os Badarós, na época, eram 

grandes coronéis do cacau e até “o juiz estava ali para defender os interesses dos Badarós” 

(TSF, p. 234). 

Também o deslocamento dos trabalhadores para as regiões próximas a Ilhéus e ao 

povoado de Tabocas, atualmente município de Itabuna, é relatado em Terras do sem fim, 

segundo Cardoso (2006, p. 151). 

 

Essa obra mostra a cobiça despertada pelo cacau, que atraiu trabalhadores e 
jagunços para o sul da Bahia. Seu fruto – amarelo como ouro – produziu 

fortunas como a dos coronéis Horácio e Teodoro das Baraúnas e a dos 

Badarós, que se engalfinharam numa luta sem fim, pela posse da terra.  

 

Como afirmado anteriormente, nesse romance tem início o “ciclo dos coronéis do 

cacau” na literatura de Jorge Amado. Logo, subentende-se que se inicia aqui, também, o ciclo 

dos trabalhadores das roças de cacau, isso porque, nas terras grapiúnas, um não existe sem o 
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outro; há uma relação social de enorme dependência, porque o coronel precisa do trabalhador 

a fim de manter seu exercício de poder constante.  

Essas relações de poder constituem um quadro descomunal cujo grande centro de 

interesse está nas figuras dos coronéis do cacau. A família e os seguidores dos Badarós e a 

família e os seguidores de Horácio constituem as duas pontas distintas da trama que o 

narrador vai, gradativamente, aproximando durante o desenrolar do enredo até o desfecho 

longamente anunciado: o confronto das duas famílias rivais. Percebe-se, então, que a narrativa 

se constrói a partir da perspectiva dos coronéis, de sua constante luta pela conquista e posse 

de terras para a plantação do cacau, fruto de ouro. Logo, sabe-se perfeitamente que o poder 

dos coronéis estava ajoujado ao cacaueiro: “[...] esse ouro que nasce nas terras de Ilhéus da 

árvore do cacau” (TSF, p. 34). 

No que concerne à forma indevida pela qual os coronéis se apropriavam das roças 

alheias de cacau, podendo chegar até a matar seus proprietários tal era a impunidade que 

reinava nas terras grapiúnas, vale citar Foucault (2009, p. 14) quando diz que “a certeza de ser 

punido é que deve desviar o homem do crime”, porque, como os coronéis detinham o poder e 

tinham a certeza da impunidade, os crimes afloravam sempre mais nas terras do cacau.  

Diz, ainda Foucault (2009, p. 89) que “o prejuízo que um crime traz ao corpo 

social é a desordem que introduz nele: o escândalo que suscita, o exemplo que dá, a incitação 

a recomeçar se não é punido, a possibilidade de generalização que traz consigo”  

 

 Joaquim era um homem de paz, ele não ia matar ninguém. O coronel 
Horácio bem sabia, os cabras também sabia. Ele disse aquilo porque estava 

bêbado, não ia matar ninguém. Era um homem do trabalho, queria era 

ganhar com que viver... Sentiu que tomassem a roça, isso sentiu. Mas só 
falou porque tinha bebido... Não era homem pra matar... Liquidaram ele 

pelas costas... 

 Foram presos? 
O velho olhou com raiva: 

 Na mesma noite que mataram ele, tavam bebendo numa venda, contando 
como o caso tinha se dado. (TSF, p. 36). 

 

A punição é, portanto, uma atitude necessária para impedir a proliferação da 

criminalidade, como se vê em Os magros, em que o personagem Inácio “[...] fora pegado 

apanhando cacau. Senhor Antonio descobrira e só estava esperando a hora de mandá-lo ao 

xilindró” (OSM, p. 139). Assim, tendo conhecimento do crime, era necessário e 

imprescindível puni-lo, “[...] calcular uma pena em função não do crime, mas de sua possível 

repetição. Visar não à ofensa passada, mas à desordem futura. Fazer de tal modo que o 



 

44 

malfeitor não possa ter vontade de recomeçar, nem possibilidade de ter imitadores” 

(FOUCAULT, 2009, p. 89). 

Assim é que, no romance, no dia seguinte, chegou a polícia na residência de 

Inácio, acompanhada do Senhor Antonio, para levá-lo à prisão. Entretanto, Inácio, o tropeiro, 

lá não estava: 

 

Pela batida que o tropeiro deixou no mato, foram à sua procura. No entanto, 

quatro dias depois, já na divisa da fazenda foram encontrá-lo. Pendido de 
uma árvore, enforcado com cipó, estava Inácio. 

 Serve de exemplo. Se todo o ladrão se enforcasse, nunca mais rouba 
ninguém, disse senhor Antonio. (OSM, p. 143). 

 

Dessa forma, coadunando com o pensamento foucaultiano de que “é preciso punir 

exatamente o suficiente para impedir” (2009, p. 90), Euclides Neto evidencia, em sua 

narrativa, que é necessário e imprescindível que a punição vislumbre o futuro e que previna a 

repetição do crime: Inácio, trabalhador das roças de cacau, tratado indevidamente como 

delinquente, como se a sua história de vida estivesse repleta de roubos e maus exemplos, é um 

homem marcado e condenado; na realidade, pelo contexto narrativo apresentado por Euclides 

Neto, é um infrator e a delinquência e/ou a infração incitam o poder de punir.  

Nesse sentido, observa Foucault (2009, p. 238): 

 

O delinqüente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato 

quanto sua vida o que mais o caracteriza. A operação penitenciária, para ser 

uma verdadeira reeducação, deve totalizar a existência do delinqüente, tornar 
a prisão uma espécie de teatro artificial e coercitivo onde é preciso refazê-la 

totalmente. 

 

Para Foucault (1979), o poder, não existe como algo unitário e global nem é o 

Estado a única forma de manifestação do poder, existindo outras formas heterogêneas, em 

constante transformação, já que o poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática 

social e, como tal, construída historicamente.  

 

Em Tabocas quem era amigo e eleitor de Horácio mantinha sempre uma 

atitude de hostilidade em relação aos amigos e eleitores dos Badarós. Nas 

eleições havia barulhos, tiros e mortes, Horácio ganhava sempre e sempre 
perdia porque as urnas eram fraudadas em Ilhéus. Votavam vivos e mortos, 

muitos votavam sob a ameaça dos cabras. 

Nesses dias Tabocas se enchia de jagunços que guardavam as casas dos 
chefes políticos locais; a de Dr. Jessé, que era eternamente o candidato de 

Horácio, a de Leopoldo Azevedo, chefe dos governistas, a do Dr. Pedro 

Mata, agora também a do Dr. Virgílio, o novo advogado. (TSF, p. 150). 
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Os coronéis do cacau, tendo certeza da impunidade, exerciam seus mandos e 

desmandos: tomavam a terra, matavam, realizavam caxixes e tocaias. Entretanto, em alguns 

momentos, também eram submetidos a punição: quando perdiam determinadas condições que 

facilitavam o exercício do poder, como se pode ver em Terras do sem fim, quando relata que o 

coronel Badaró “sabia que estava jogando sua última cartada. A mudança da situação política 

roubara seus melhores trunfos.” (TSF, p. 276). Assim, a punição maior para os coronéis 

ocorria justamente quando eles perdiam sua força política, corroborando a assertiva de 

Foucault de que “a idéia de um mesmo castigo não tem a mesma força para todo o mundo; a 

multa não é temível para o rico, nem a infâmia a quem já está exposto” (2009, p. 94).  

 

1.2.4  Do seu Traço Produtor 

 

O poder propõe controlar as ações dos homens, sendo possível e viável utilizá-las 

ao máximo por meio da diminuição da capacidade de resistência, de revolta e do aumento de 

sua capacidade produtiva.  

Salienta-se, aqui, que a diferença social gritante exposta em Os magros 

praticamente não é vista pela classe dos trabalhadores rurais, pois, além de a classe dominante 

tentar uniformizar os interesses contraditórios, mascarando as diferenças e impedindo que a 

outra parte da sociedade reconheça o profundo antagonismo existente, há ainda um profundo 

conformismo por parte dos trabalhadores, uma total falta de consciência do seu estado de 

explorado: “João fazia mentalmente as contas. O ganho não dava para nada. Farinha estava a 

dois cruzeiros o litro. Como haveria de ser? Já a noite passada os meninos jejuaram.  Mas... 

Deus dá o frio conforme o cobertor, consolava-se” (OSM, p. 17, grifo nosso). 

Não há luta, anula-se o poder da resistência: o personagem João está conformado 

com sua situação de profunda miséria, e é nesse sentido que o poder que se exerce na 

sociedade cacaueira ali retratada tem uma positividade característica, o seu caráter produtor, 

segundo a visão de Foucault (1979), para quem o poder não deve ser analisado apenas 

negativamente como algo que somente reprime, exclui, esconde, mascara; ele tem a sua 

positividade produtiva. Vale salientar que o conformismo da miséria surge como um efeito da 

ação do poder disciplinar que, tornando as forças corporais mais produtivas, do ponto de vista 

econômico, e menos sujeitas à transgressão ocasiona um sentimento de resignação em relação 

à situação de exploração a que os homens estão submetidos. 

Os trabalhadores, em virtude dos baixos salários e das péssimas condições de 

sobrevivência não tinham perspectivas de dias melhores, tendo, inclusive, dificuldade para se 



 

46 

alimentar e, até, para comprar seu instrumento de trabalho, como se vê no trecho em que João, 

magro trabalhador, se justifica ao seu gerente: “Vou comprar... mas a questão é que a comida 

está pela hora da morte e não tenho podido. Nem roupa tenho comprado. A casa está cheia de 

menino... O senhor quer me adiantar um dinheiro para comprar um facão? (OSM, p. 7).  

Nesse sentido, tem-se a ideia básica de Foucault a respeito do poder que mostra 

que as relações de poder não se passam fundamentalmente ao nível da repressão, que é 

preciso refletir sobre o seu lado positivo, isto é, produtivo, transformador:  

 

É preciso parar de sempre descrever os efeitos do poder em termos 

negativos: ele exclui, ele reprime, ele recalca, ele censura, ele abstrai, ele 

mascara, ele esconde. De fato, o poder produz; produz real; produz domínios 
de objetos e rituais de verdade. O poder possui uma eficácia produtiva, uma 

riqueza estratégica, uma positividade. E é justamente esse aspecto que 

explica o fato de que tem como alvo o corpo humano, não para supliciá-lo, 

mutilá-lo, mas para aprimorá-lo, adestrá-lo. (1979, p. XVI). 

 

Assim, o poder não se explica inteiramente por sua função repressiva, na visão de 

Foucault, que afirma que ao poder não interessa expulsar os homens da vida social, mas 

“tornar os homens força de trabalho dando-lhes uma utilidade econômica máxima; 

diminuição de sua capacidade de revolta, de resistência, de luta [...], tornar os homens 

dóceis politicamente” (1979, p. XVI, grifos nossos), e que declarou, ainda sobre o caráter 

produtor do poder, em uma entrevista concedida a Alexandre Fontana: 

 

Ora, me parece que a noção de repressão é totalmente inadequada para dar 

conta do que existe justamente de produtor no poder. Quando se define os 

efeitos de poder pela repressão, tem-se uma concepção puramente jurídica 
deste mesmo poder; identifica-se o poder a uma lei que diz não. O 

fundamental seria a força da proibição. Ora, creio ser esta uma noção 

negativa, estreita e esquelética do poder que curiosamente todo mundo 
aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não 

ser dizer não você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder 

se mantenha e seja aceito é simplesmente que ele não pesa, mas que de fato 

ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. 
Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo 

social muito mais que uma instância negativa que tem por função reprimir. 

(1979, p. 8).  

 

Logo, conforme anteriormente assinalado, para Foucault (1979), o poder não deve 

ser analisado apenas negativamente, pois é ele que direciona a vontade para a satisfação de 

desejos e prazeres. O capitalismo, de uma forma geral, e a sociedade cacaueira grapiúna, de 

uma forma particular, não mais existiriam se exercessem o poder apenas de uma forma 
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repressiva; ele se mantém porque, a partir de sua prática, se obtém a satisfação de desejos e 

prazeres. 

Nesse sentido, destaca-se aqui, o personagem de Os magros, Doutor Jorge, um 

proprietário, um rico herdeiro que mora na cidade e quase não visita a fazenda dedicando-se a 

viver dos prazeres que o poder exercido por um grande proprietário de terras pode 

proporcionar; em plena ociosidade, coleciona pedras preciosas e sustenta uma jovem amante: 

“Como nada tinha a fazer, cuidava de sua coleção de brilhantes verdes, vermelhos, 

amarelos, azeite doce, alvos, que se guardava no cofre do gabinete” (OSM, p. 9, grifo nosso). 

Os trabalhadores, vítimas diretas da exploração exercida e não tendo consciência 

dessa situação têm seu trabalho explorado e não reagem a isso, se conformam, se tornam 

politicamente dóceis, têm sua capacidade política inibida e, por outro lado, sua capacidade 

produtiva liberada e, obviamente, explorada, tornando-se úteis economicamente. Esse é o tipo 

de sujeito almejado pelo sistema capitalista e que reina na sociedade cacaueira: “É dócil um 

corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2009, p. 132).  

 

1.2.5  Do Poder e do Saber 

 

O poder exercido pelos coronéis do cacau difere, certamente, do poder do Estado, 

embora esteja direta ou indiretamente vinculado a ele. Ele é construído cotidianamente, no 

dia-a-dia, nos gestos, comportamentos, atos e discursos. Percebe-se, nitidamente, a força das 

suas palavras que tinham poder de lei na época áurea dos cacauais, entre os anos 30 e 80, no 

trecho a seguir, de Jorge Amado: “Sabia também que legalmente não havia como lutar contra 

o coronel” (TSF, p. 58).  

Denominado por Foucault de micropoder ou sub-poder, ele se situa no próprio 

corpo social, ocorre a partir de relações instituídas e atinge a realidade mais concreta do 

indivíduo; é uma forma de exercício de poder diferente do Estado, mas que, entretanto, a ele 

se encontra articulado de diversas maneiras: “ Diga ao coronel Sinhô que eu tou à disposição 

dele... Pra mim não há outro chefe nessa zona. Eu soube do acontecido, vim direitinho aqui” 

(TSF, p. 175). 

As relações sociais estabelecidas nessa época ocorriam a partir da figura do 

coronel, o título mais alto a ser alcançado naquela região. Nas relações políticas, geralmente, 

os coronéis chefiavam determinadas facções e esse poder político atrelado à condição 

financeira fazia do seu discurso um instrumento sólido e inquestionável. Assim, esse grupo 
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dominante de coronéis institucionaliza, sem conflitos, sua autoridade, exercendo o poder de 

modo invisível, porém perverso, poder sobre o qual diz Pierre Bourdieu (2009, p. 8): “o poder 

simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”.  

Todo poder simbólico é um poder capaz de se impor como legítimo e os sistemas 

simbólicos, conjuntos de valores, crenças, rituais e procedimentos institucionais contribuem 

para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra. Nesse sentido, vale citar um 

personagem de Terras do sem fim (1961) que não exemplifica a figura desumana do 

coronel do cacau: Sinhô Badaró é um fazendeiro poderoso que só mata, segundo ele, quando 

todas as alternativas para a solução de algum problema forem utilizadas e não derem 

resultado. 

 

Sinhô Badaró passou a mão pela barba negra: 

 É engraçado, Juca, tu é meu irmão, tua mãe foi a mêsma velha Filomena 
que me pariu e Deus tenha em sua guarda. Teu pai era o finado Marcelino 

que era o meu pai também. E nós dois é tão diferente um do outro como 

póde ser duas pessoas no mundo. Tu gosta de resolver logo tudo com tiros e 
mortes. Eu queria que tu me dissesse: tu acha bom matar gente? Tu não sente 

nada? Nada por dentro. Aqui!  e Sinhô Badaró mostrava o lugar do 
coração. (TSF, p. 72). 

 

O poder, na concepção de Foucault (1979), não é fechado; há múltiplas relações 

dele oriundas. A partir do entendimento do poder como relação, não é possível localizá-lo em 

determinada instância, pois ele está presente e se exerce em todas as esferas sociais. Esse 

poder que caracteriza e constitui o corpo social necessita de um discurso sólido e convincente, 

precisa ser justificado para que seja introjetado psicologicamente, a nível macrossocial, como 

uma verdade a priori, universal. Em Terras do sem fim, por exemplo, Sinhô Badaró impõe ao 

pretendente à mão de sua filha, Don’Ana Badaró, a seguinte condição: ao se casar, ele teria de 

receber o nome dela: “Quem casar com Don’Ana tem que levar o nome dela. É ao contrário 

de todo mundo que o homem dá o nome à mulher. Quem casar com Don’Ana tem que virar 

um Badaró...” (TSF, p. 258), salientando-se aqui, novamente, que o poder exercido pelo 

coronel tinha poder de lei e era inquestionável: 

 

Agora o coronel era chefe indiscutido da zona, o maior fazendeiro dali e 

imaginava estender suas terras por muito longe. Que importa as histórias que 
contavam sobre ele? Os homens, fazendeiros e trabalhadores, contratistas e 

lavradores de pequenas roças, o respeitavam, o número dos seus afilhados 

era incontável. (TSF, p. 59).  
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A manutenção do poder está relacionada, dentre outras coisas, aos discursos que 

ele produz. O discurso e o poder, segundo Foucault (1979), são armas poderosas de 

dominação, de manutenção das divisões de classe e da subordinação entre dominados e 

dominadores, ou seja, das massas para com a elite. Assim, todo e qualquer conhecimento está 

sempre imbuído de poder, de tal forma que um não pode ser dissociado do outro. Entender o 

conhecimento como algo externo ao poder é a base da sua concepção repressiva, característica 

do poder moderno, quando o desejo é reprimido pela lei.  

 

1.2.6  Do Poder da Resistência 

 

Onde há poder, há resistência, ou melhor, todo poder pressupõe resistência. Não 

existe, propriamente, o lugar da resistência, assim como não existe, propriamente, o lugar do 

poder, mas pontos móveis e transitórios que se distribuem por toda a estrutura social. Em Os 

magros, a resistência é incipiente e ocorre de forma pacífica, a partir da posse do 

conhecimento marxista. Ela ganha espaço com Sarará, personagem que destoa do universo 

dos trabalhadores conformados, como João Rodrigues dos Santos, que vive miseravelmente 

com sua família, vítima da exploração do proprietário das terras de cacau.  

João, personagem resignado, não demonstra qualquer atitude de luta contra sua 

própria condição de explorado: “Já andava tão gasto, batido por tanta fome, tão acostumado a 

perder os meninos, que nem sabia se ainda sentia falta de mais um que se fora, como os 

outros. Suas preocupações andavam reduzidas ao facão, à fome e ao trabalho” (OSM, p. 61). 

Mesmo quando dialoga com Sarará, personagem revolucionário que o informa sobre algumas 

noções marxistas, João permanece resignado.  

O discurso e o poder, segundo Foucault, são armas poderosas da elite para a 

dominação das massas, mas o discurso de Sarará é um discurso de resistência à exploração 

realizada pelas elites: “[...] se nosso serviço vale cinqüenta cruzeiros, o patrão só paga vinte e 

cinco. Portanto o patrão roubou vinte e cinco. Portanto a gente só podia apanhar esses vinte e 

cinco que o patrão nos roubou” (OSM, p. 110). Assim, ele exerce o poder da resistência, 

poder pacífico que vem atrelado ao conhecimento de algumas noções da teoria de Karl Marx, 

resistência que, embora pacífica, não pode ser vista como um poder inferior, ou melhor, como 

um subproduto das relações de poder, porque, se fosse secundária ao poder ou apenas 

oposição, não haveria resistência.  

Sarará, personagem que destoa do universo dos trabalhadores passivos do 

romance Os magros, propõe um discurso resistente às forças dominantes, de forma criativa e 
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inventiva, situação em que o autor coaduna com Foucault que propõe um discurso de 

resistência que venha de baixo, um discurso de um trabalhador, pois, “para resistir, é preciso 

que a resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele. Que, 

como ele, venha de ‘baixo’ e se distribua estrategicamente” e nesse sentido, salienta-se o fato 

de que o ciclo da resistência não se completa, pois não “se distribui estrategicamente” 

(FOUCAULT, 1979, p. 241).  

O romance de Jorge Amado, Terras do sem fim, ficcionaliza o período do 

desbravamento das terras para a plantação dos cacauais, a década de 40, auge da cultura 

cacaueira. Os magros, por sua vez, propõe-se a ficcionalizar o início do período da 

decadência, a década de 60, período em que ocorreu o registro na história, de “grupos 

anteriormente silenciados, definidos por diferença de raça, sexo, preferências sexuais, 

identidade étnica, status pátrio e classe” (HUTCHEON, 1991, p. 89). Portanto, o contexto 

social de Os magros contribuiu para a presença, mesmo tímida, da resistência. Já em Terras 

do sem fim, sem muitos focos de resistência, os coronéis se tornam proprietários do poder e do 

saber. Jorge Amado relata as polêmicas ocorridas por meio dos artigos publicados em dois 

jornais de Ilhéus, A Folha de Ilhéus e O Comércio, o primeiro de responsabilidade do coronel 

Horácio, enquanto que O Comércio atendia aos interesses políticos dos Badaró.  

 

A gente de Ilhéus responsabilizava em geral o dr. Rui pelos artigos de ‘A 
Folha de Ilhéus’. E se formavam verdadeiros grupos torcedores quando, em 

época de eleições, ‘A Folha de Ilhéus’ e ‘O Comércio’ iniciavam uma 

daquelas polêmicas cheias de adjetivos insultuosos. De um lado o dr. Rui, 

com seu estilo palavroso e de frases redondas e empoladas, de outro lado 
Manuel de Oliveira e por vezes dr. Genaro. (TSF, p. 204). 

 

Parafraseando Foucault (1979), percebe-se que poder e saber se implicam 

mutuamente; que não há relação de poder sem a constituição de um campo de saber, assim 

como todo saber constitui novas relações de poder e, obviamente, relações de resistência. Os 

discursos que prevalecem nas sociedades, inclusive na cacaueira, pertencem àqueles que 

exercem o poder e assim os indivíduos aprendem em nome de um discurso proferido como 

válido pelas famílias e instituições. As relações de poder existentes entre os Badarós e o 

coronel Horácio se estabeleciam, também, por meio do saber produzido, através dos jornais 

que contribuíam, de forma decisiva, para a criação de um discurso que se apresentava como 

“natural”, de modo a bloquear as possibilidades de aparição de outros discursos que tenham 

capacidade questionadora e estabelecendo uma forte relação entre poder e saber. Logo, longe 

de impedir o saber, o poder o produz. 



 

51 

As relações de poder são tão inevitáveis quanto as relações de resistência, pois, 

onde há poder, há sempre focos de resistência e vice-versa. Nesse sentido, cita-se, em Terras 

do sem fim, a personagem feminina Don’Ana Badaró que, ao mandar incendiar um cartório 

devido à realização de um caxixe que ia de encontro aos interesses de sua família, apresenta 

uma atitude que destoa do comportamento feminino grapiúna dominante, constituindo o poder 

da resistência (TSF, p. 177). 

 

1.2.7  Do Poder Disciplinar 

 

Os magros é um vigoroso documento de denúncia social da exploração existente 

nas terras de cacau do Sul da Bahia. Segundo Sandra Regina Mendes et al. (2006, p. 227), o 

livro mostra “contato com os ideais socialistas, sendo a partir daí, uma influência direta na sua 

trajetória [de Euclides Neto]. Traços desses ideais estão presentes na sua produção literária, 

em sua atuação como advogado e em sua gestão como prefeito de Ipiaú (1963-67)”. 

Trata-se de um romance solidário, pois, em toda a narrativa, o autor manifesta sua 

simpatia, sua solidariedade para com esses trabalhadores que vivem à margem dos seus 

direitos, sendo imensamente explorados pelos herdeiros dos coronéis de cacau, os 

proprietários das fazendas que, passando a morar na capital, perderam a ligação telúrica com 

o solo no qual se planta e colhe o fruto de ouro e exploram não apenas seus trabalhadores 

como, também, a terra, que é utilizada unicamente como meio para viver de rendas.  

Nesse livro, que narra, basicamente, a história de duas famílias que se 

contrapõem, duas narrativas paralelas se constroem: a primeira, que nomeia a obra, é a dos 

magros, trabalhadores de aluguel em uma roça de cacau; e a segunda, a dos gordos, ricos e 

proprietários. São 39 blocos narrativos: nos blocos ímpares, o escritor narra as desventuras da 

família dos magros  o agregado João, a mulher Isabel e oito filhos , que passa fome, vive 

miseravelmente e é vítima constante da exploração: 

 

O caçula abriu o eco e foi posto na terra molhada, encostado à parede. 
Apesar dos três anos e meio, ainda não sentava sozinho e nem governava os 

braços e as pernas. A cabeça pendia, ora para um, ora para outro lado como 

boneco que perdeu a borracha. Era um meninozinho terroso, todo ossos, 
olhão de bicho doente. Fedia a urina e a outra coisa. Isabel até gostaria que 

ele morresse. Era o último da ninhada farta. Fazendo parte dos quinze filhos 

do casal, estava no meio dos oito vivos. (OSM, p. 2). 
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Nos blocos pares, relata as (a)venturas do doutor Jorge, proprietário da fazenda 

Fartura cuja família, formada por Dona Helena e Rouse Marie, constitui o outro lado do 

enredo, o dos gordos proprietários, que vivem, abastadamente, em uma mansão na cidade de 

Salvador e em cuja casa, ao contrário da dos magros explorados, há sempre uma mesa farta: 

 

No centro, uma mesa e cadeiras de alto encosto. Doutor Jorge sentou-se em 
uma. Dona Helena em outra, e Rouse Marie foi posta na terceira. Quatro 

bules fumegavam: café, leite, toddy e chá. Através de frascos bojudos, viam-

se biscoitos arrepiados de açúcar cristal. O mais: quejeira, bananas fritas, 
cozidas, pão, aipim, bolos recheados com ameixas, geléia e outras 

guloseimas. (OSM, p. 5). 

 

De um lado, explorados, marginais, despossuídos e do outro, exploradores e 

proprietários de grandes faixas de terra, em uma relação de poder, um poder que, na visão de 

Foucault, ocorre a partir de relações instituídas nas quais “não existe, de um lado, os que têm 

o poder e do outro, aqueles que se encontram dele alijados”, que existe a partir das relações ou 

práticas, que reprime os trabalhadores e que os exclui de uma vida social mais digna, humana 

e solidária, muito embora despojar os homens de uma vida social mais igualitária e humana 

não constitua o maior objetivo do poder e sim, “gerir a vida dos homens, controlá-los em suas 

ações para que seja possível e viável utilizá-los ao máximo, aproveitando suas potencialidades 

e utilizando um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de suas capacidades” (1979, p. 

16).  

Esse é, na concepção elaborada por Foucault, o poder disciplinar, um tipo de 

poder que caracteriza a sociedade capitalista e uma forma de dominação que tem como 

principal objetivo a fabricação de um tipo específico de sujeito para dele extrair seu potencial 

produtivo e neutralizar a sua capacidade de mobilização política. Daí porque os trabalhadores, 

na sua labuta diária, são objeto de vigilância constante, pois o mais eficaz, na economia do 

poder, é não permitir que surja o conflito: é mais eficaz vigiar do que punir. Assim, a 

vigilância é o principal instrumento do poder disciplinar e, nas roças de cacau, geralmente, 

havia alguém designado pelo coronel cumprindo essa função, como se pode ver nesse trecho: 

“Sarará, curioso, aproveitando a ausência do gerente, e o fato de encontrar-se no rego do 

córrego, somente com João, longe dos demais, voltou ao caso” (OSM, p. 109, grifo nosso).  

Os trabalhadores das roças de cacau são demasiadamente explorados e aí reside o 

lado “positivo” do exercício do poder: sua eficácia produtiva. “A disciplina fabrica assim 

corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo (em 
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termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de 

obediência)” (FOUCAULT, 2009, p. 134). 

O poder instituído vigia os indivíduos, que introjetam a disciplina e passam a agir 

e a pensar de acordo com a forma como são conduzidos e, assim, impede-se a cogitação. Os 

indivíduos disciplinados estão condicionados e nem pensam em seus interesses, de forma que 

se obtém uma dominação equivalente àquela obtida pela força. 

 

A disciplina é uma técnica de exercício de poder que foi, não inteiramente 

inventada, mas elaborada em seus princípios fundamentais durante o século 
XVIII. Historicamente as disciplinas existiam há muito tempo, na Idade 

Média e mesmo na Antiguidade. Os mosteiros são um exemplo de região, 

domínio no interior do qual reinava o sistema disciplinar. (FOUCAULT, 

1979, p. 105). 

 

Nesse sentido, Os magros constitui, na realidade, uma oportunidade de se 

repensar as margens, uma oportunidade de se repensar os trabalhadores que se encontram 

submetidos a uma constante vigilância, a um poder disciplinar.  

Na década de 60, os grupos que eram constantemente silenciados, que viviam à 

margem de toda e qualquer forma de centralização, os ex-cêntricos, usando uma terminologia 

de Hutcheon, passam a desafiar intensamente toda e qualquer forma de centralização. 

 

Ser ex-cêntrico, ficar na fronteira ou na margem, ficar dentro e, apesar disso, 

fora é ter uma perspectiva diferente, que Virgínia Woolf (1945:96) já 

considerou como sendo ‘alienígena e crítica’, uma perspectiva que está 
‘sempre alterando seu foco’ porque não possui força centralizadora. (1991, 

p. 97). 

 

Jorge Amado, em Terras do sem fim, escrito na década de 40, constrói a sua 

narrativa considerando a voz do centro do poder, a voz dos coronéis do cacau e, na década de 

60, em um contexto em que os silenciados questionam sua posição de subalternidade, 

Euclides Neto dá vez aos oprimidos das roças de cacau, aos excluídos, aos ex-cêntricos, 

fazendo de sua literatura um grito de denúncia; do seu texto, um instrumento de solidariedade. 

Percebe-se, assim, no percurso que vai de Jorge Amado, em Terras do sem fim, a Euclides 

Neto, no romance Os magros, uma trajetória em que o centro dá lugar e vez às margens, aos 

ex-cêntricos, em que a ação não focaliza mais a família dos coronéis e proprietários. Euclides 

Neto desloca os magros, os trabalhadores, para o centro da sua narrativa demonstrando uma 

nítida preocupação com os contrastes sociais, uma tendência da narrativa ficcional que 

também se encontra presente em outros autores, inclusive em Jorge Amado: 
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É na primeira fase da obra do escritor onde está situada a maioria dos seus 

textos sobre a saga da civilização do cacau. Aí Jorge Amado narra a 

conquista das terras e denuncia as injustiças sociais, a servidão dos 
trabalhadores rurais e a prepotência dos coronéis, em postura criadora neo-

realista. (SIMÕES, 1996, p. 126). 

 

A relação de disciplina, uma relação de constante sujeição na qual os 

trabalhadores se submetem às autoridades superiores, no caso, aos coronéis do cacau, ocorre 

tanto em Terras do sem fim quanto em Os magros, e isso se deve ao fato de que o poder, na 

concepção aqui estudada, se dá por meio de um sistema disciplinar dispersivo que funciona 

anonimamente através de um controle incessante que se faz valer de práticas para se aplicar 

sobre os sujeitos, sujeitos esses que aparecem como efeito das operações de poder. 

Concluindo o presente subitem em que se propôs, por meio de uma reflexão 

teórica pautada na concepção de poder de Foucault, uma discussão acerca das relações sociais 

e das relações de poder estabelecidas a partir da monocultura do cacau e das questões da terra 

ocorridas na sociedade cacaueira e representadas nas páginas de Terras do sem fim, de Jorge 

Amado e de Os magros, de Euclides Neto, dando destaque às relações existentes entre o 

coronel e o trabalhador, contextualizou-se a sociedade grapiúna, apresentando alguns aspectos 

identitários da cultura cacaueira, que serão analisados no próximo capítulo desta dissertação: 

“Elementos constituintes da identidade cultural grapiúna presentes nos romances Terras do 

sem fim, de Jorge Amado e Os magros, de Euclides Neto”. 
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2  ELEMENTOS CONSTITUINTES DA IDENTIDADE 

CULTURAL GRAPIÚNA PRESENTES NOS ROMANCES 

TERRAS DO SEM FIM, DE JORGE AMADO E OS MAGROS, 

DE EUCLIDES NETO 

 

Neste segundo capítulo, propõe-se uma reflexão com foco nos perfis de 

personagens e ambientes das obras referidas, em alguns casos, fazendo contraponto com 

outras dos mesmos autores que pertençam à história do cacau, a fim de compreender e 

identificar, numa análise comparativa, alguns aspectos identitários da cultura cacaueira 

presentes na sua representação ficcional e que constituem a nação grapiúna. 

Convém salientar que o termo nação aqui empregado considera a definição de 

Benedict Anderson (2008, p. 32), conforme já referido no primeiro capítulo, ou seja, uma 

comunidade política imaginada tornando possível a existência de um sentimento de 

pertencimento. 

Dessa forma, tendo como base os textos literários aqui analisados, define-se e 

caracteriza-se uma possível grapiunidade  referência indireta feita aqui ao termo baianidade, 

modo de ser dos homens e mulheres naturais da Bahia  que se refere ao modo de ser dos 

grapiúnas, ou seja, daqueles nascidos nas terras dos cacauais, localizadas no Sul do Estado da 

Bahia. 

O que significa, no discurso atual da identidade, mais especificamente, da 

identidade cultural, sentir-se parte da nação grapiúna, estar integrado, identificar-se? O que 

significa ser grapiúna?  

O ser grapiúna, a sua identidade, se constrói em um contexto marcado por 

relações sociais que, sob a perspectiva foucaultiana, constituem também relações de poder, 

um poder que é aqui pensado como uma relação e não como algo possível de ser localizado, 

situado em determinada instância, como também se afasta a ideia de se pensar o poder como 

propriedade de alguns indivíduos. Isso implica entender que qualquer agrupamento humano 

sempre estará permeado por relações de poder, posto que a existência dessas relações coexista 

com a própria vida social. 

Nesse sentido, destaca-se aqui o papel da literatura e, em especial, da Literatura 

do Cacau, enquanto narrativa que se apresenta rica em traços culturais e identitários 

grapiúnas. Assim, apesar da globalização, dos constantes intercâmbios culturais e da crise e 

falência da lavoura cacaueira, percebe-se que há uma necessidade identitária que está 
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compondo a experiência coletiva dos homens e, em especial, para este estudo, a experiência 

coletiva dos homens grapiúnas. A literatura, no caso presente, a Literatura do Cacau, constitui 

uma narrativa rica de traços culturais e identitários que nos identifica e que foi construída na 

visão do artista que vivenciou uma experiência de pertencimento a essa nação. 

Além da função poética, a literatura produz um discurso cultural e identitário, 

pois constrói sentidos que organizam e influenciam as nossas ações e as nossas concepções. 

No caso da literatura em questão, ela guarda a memória da época áurea e também do ocaso da 

cultura cacaueira na região, representando essa história e essa nação grapiúna, propiciando a 

identificação de jeitos, falas e personagens. Trata-se, pois, da constituição de uma identidade 

que se pretende coletiva. 

A identidade é um fenômeno social, logo, não é possível dissociar o estudo da 

identidade do estudo da sociedade, pois é do contexto histórico e social em que o homem vive 

que decorrem suas determinações e, conseqüentemente, emergem as possibilidades ou 

impossibilidades, os modos e as alternativas de identidade. De forma similar à que acontece 

com a identidade individual, a identidade coletiva é uma construção histórica que tem como 

base um conjunto de valores compartilhados constituído a partir da relação dialética entre 

indivíduos e/ou grupos que organizam uma vida cotidiana em torno de atividades semelhantes 

em determinado espaço geográfico. As identidades coletivas são construções políticas e 

sociais e que devem ser tratadas como tal. 

Alguns autores têm uma perspectiva de discussão que envolve a ideia de uma 

identidade coletiva ligada a sistemas culturais específicos, perspectiva na qual a identidade é 

compreendida como culturalmente formada e que, por sua vez, está ligada à discussão de 

identidades coletivas: 

 

As identidades culturais são pontos de identificação, os pontos instáveis de 

identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e história. 

Não uma essência, mas um posicionamento. Deve haver sempre uma política 
da identidade, uma política da posição, que não conta em nenhuma garantia 

absoluta numa ‘lei de origem' sem problemas, transcendental. (HALL, 1996, 

p. 70). 

 

Elemento da identidade, a memória é sempre vivida afetivamente, pois a 

identidade tem no passado o seu lugar de construção. Identidades se referem a atributos 

culturais, simbologias, hábitos, crenças, valores. Conforme Lucília Delgado (2006, p. 47), “o 

trabalho da memória é especialmente frutífero para o reconhecimento desses laços 

identificadores, já que contribui para a internalização de significados e experiências”. Assim, 
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a literatura, ao guardar o passado e trazer, para o presente, narrativas da época dos cacauais, 

revela um lugar distante no tempo, tornando-se um lugar de memória, expressão criada pelo 

historiador francês Pierre Nora (1993, p. 13) que a entende como uma construção histórica, 

que abrange: 

 

[...] museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, 
processos verbais, monumentos, santuários, associações [...]. Os lugares de 

memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, 

que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar 
celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 

operações não são naturais.  

 

A identidade, em uma perspectiva construtivista, também não é algo natural, 

dado, mas criado, fluido e inconstante. Segundo Hall, a formação da identidade do sujeito na 

concepção pós-moderna se dá a partir da relação do indivíduo e sua cultura: “A identidade 

torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam” (2005, p. 13). 

A partir da década de 30, o cacau se torna inspiração para uma literatura 

específica, uma literatura que evidencia o modo de ser e de viver de um povo e de uma época. 

Principal atividade econômica dessa região monocultora, tendo em conta o que esse cultivo 

representou para a comunidade grapiúna, muitas histórias nasceram e outras foram 

recontadas, recriadas, redimensionadas na perspectiva do(s) artista(s) que vivenciou(aram) a 

experiência de ter pertencido a essa cultura; mas, além de instigar o imaginário local, ele 

influencia, também, a dinâmica sociocultural da região sul-baiana: as disputas pelo poder e 

pela riqueza e a situação de miséria dos trabalhadores e dos alugados, vítimas da ambição e da 

exploração que reinava na época. 

Essa dinâmica sociocultural decorrente da economia do cacau, com destaque para 

as relações sociais e de poder ali existentes, constitui um traço específico da identidade 

cultural cacaueira presente na sua representação ficcional, que já foi analisado no primeiro 

capítulo e que será aqui retomado apenas para se fazer entender enquanto traço identitário da 

cultura grapiúna.  

Para esse fim, este capítulo foi estruturado em dois subitens: 2.1  Identidade 

cultural em Terras do sem fim, de Jorge Amado; e 2.2  Identidade cultural em Os magros, de 

Euclides Neto. 
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No primeiro subitem, propõe-se uma análise de algumas especificidades da região 

grapiúna – tipos humanos, linguagem, festas profanas e pagãs, religiosidade, hábitos e 

costumes  representados, prioritariamente, em Terras do sem fim e, em outras obras que 

compõem a história do cacau, de Jorge Amado, uma análise fundamentada basicamente no 

conhecimento sobre cultura (GEERTZ, 1989) e identidade (HALL, 2005), como também na 

concepção de poder, já analisada no primeiro capítulo, do filósofo francês Michel Foucault. 

Nesse sentido, torna-se oportuno destacar que: 

 

Os estudos acerca da identificação de identidades em culturas de países 

colonizados, como o Brasil, lidam, a partir do arcabouço teórico dos estudos 
culturais e pós-coloniais, dimensionando as nossas idiossincrasias, em uma 

perspectiva de dispersão, contrária às abordagens passadas, centradas em um 

conceito de brasilidade que em nada nos representava. (SACRAMENTO, 
2006). 

 

No subitem seguinte, ainda com base nos estudos sobre identidade de Hall  um 

dos fundadores da polêmica “pós-disciplina”, os Estudos Culturais , a análise investigará as 

especificidades da região aqui tratada, tendo como objeto o romance Os magros, de Euclides 

Neto, mas dialogando com outros do mesmo autor Os genros (1981), 64: um prefeito, a 

revolução e os jumentos (1983) e Machombongo (1986), acrescentando a esses o Dicionareco 

das roças de cacau e arredores (2002), uma indispensável produção cultural que contribui 

para uma melhor compreensão dos romances mencionados. Essa análise comparativa também 

se propõe fundamentar no conhecimento sobre cultura (GEERTZ, 1989), retomando, em 

linhas gerais, a concepção de poder do filósofo Michel Foucault. 

Dessa forma, pretende-se alcançar o objetivo geral desta pesquisa, o de investigar 

aspectos identitários da cultura cacaueira na representação ficcional grapiúna, por meio da 

leitura dos romances que intitulam essa dissertação, Terras do sem fim e Os magros, 

analisando comparativamente e examinando as convergências e divergências no que diz 

respeito à formação de uma identidade cultural. 

 

2.1  A IDENTIDADE CULTURAL CACAUEIRA EM TERRAS DO SEM FIM, DE 

JORGE AMADO 

 

Terras do sem fim (1943) constitui, ao lado de Cacau (1932), São Jorge dos 

Ilhéus (1944), Gabriela, cravo e canela (1958) e Tocaia Grande (1983), o ciclo do cacau de 
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Jorge Amado, romances em que o autor compõe a história do cacau e ficcionaliza a formação 

dessa nação, uma nação que surgiu, cresceu e se formou iluminada pelos cacaueiros. 

Durante séculos, a Capitania do Donatário Jorge de Figueredo Correia, vegetou 

sem maior futuro. Entretanto, com o cacau, chegou a riqueza, um tempo novo e uma nova 

comunidade, com seus costumes, suas crenças, suas relações sociais e, como não poderia 

deixar de ser, suas relações de poder: “A árvore que influía em Ilhéus era a árvore do cacau, 

se bem não se visse uma em toda a cidade. Mas era ela que estava por detrás de toda a vida de 

São Jorge dos Ilhéus” (TSF, p. 202).  

O cacau passou a ser o fruto a conduzir, discretamente, os destinos daquela 

comunidade: tudo se fazia em torno dele, elemento primordial do cotidiano da nação 

cacaueira. São Jorge, santo e protetor da capitania, não imaginaria que “com o cacau, chegava 

a riqueza, um tempo novo para a terra sob sua proteção” (AMADO, 2006, p. 9), mas, também, 

coisas terríveis como mortes traiçoeiras, queimadas das matas e plantação febril das roças de 

cacau. Tornou-se, também, graças a essa influência, inspiração de uma literatura que passou a 

escrever sobre o modo de ser e viver, as paisagens, os costumes, a arte, as crenças, a 

linguagem, a culinária e os tipos humanos que compunham o painel sociocultural da região 

cacaueira do Sul da Bahia, delineando o seu perfil identitário, uma literatura rica de 

expressões culturais locais, constituindo a narrativa que identifica os seus habitantes, os 

grapiúnas. 

A Literatura do Cacau apreendeu uma realidade específica, particular, um painel 

religioso, moral, tendo como objetivo maior a análise social, não deixando de considerar a 

figura do marginalizado, a figura do ex-cêntrico (HUTCHEON, 1991), privilegiando, dessa 

forma, o tema da exploração do homem sobre o homem:  

 

As relações entre os homens na sociedade do cacau são marcadas pela 

submissão de uns em relação a outros, derivada do posicionamento social, 

que ocorre, por sua vez, em função da quantidade de bens que cada um 
possui. O grau de riqueza é que determina, ali, a função e o papel social. 

(CARDOSO, 2006, p. 35). 

 

Essa exploração do homem pelo homem, característica da região Nordeste e 

também da região cacaueira, é recriada e reinventada, segundo os atributos da arte literária, 

em narrativas que ficcionalizam os conflitos cujos aspectos formadores se originaram da 

economia do cacau. Assim, os escritores da Literatura do Cacau, com a preocupação de 

denunciar a realidade atroz e de miséria em que vive o povo marginalizado contribuem com a 

tendência regionalista da literatura brasileira. 
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Em Terras do sem fim, tal como em todos os romances que compõem a história do 

cacau de Jorge Amado, a exploração exercida verticalmente entre os homens é tema 

recorrente mostrando, de um lado, a riqueza, a opulência, o poder e, do outro lado, o estado de 

penúria dos trabalhadores rurais: 

  

O velho fitou longamente o rosto barbado do morto, sua voz era cansada e 
sem esperança:  

 Tão vendo o finado? Pois bem: fazia pra mais de dez anos que trabalhava 
nas Baraúnas pro coronel Teodoro. Não tinha nada, nem mesmo as filhas... 

Passou dez anos devendo pro coronel... Agora a febre levou ele, o coronel 

não quis dar nem um vintém para ajudar as meninas a fazer o enterro... (TSF, 
p. 106). 

 

Com baixos salários e condições miseráveis de sobrevivência, o trabalho aviltante, 

que desrespeitava a dignidade humana e não contribuía para a inserção do trabalhador no 

meio social era, geralmente, fator de alienação. Essa exploração do trabalho reinante nas 

terras dos cacauais era a forma utilizada pelos coronéis para a manutenção de suas riquezas, 

pois, como proprietários de grandes extensões de terra, exerciam o poder e a ele todos, por 

não terem escolha, geralmente se submetiam. 

Para se ter uma ideia, no romance Cacau, o primeiro romance pertencente à 

Literatura do Cacau de Jorge Amado, os trabalhadores do coronel Manoel Misael de Souza 

Telles, em um raro momento de diálogo, discutem e realizam contas matemáticas a fim de 

saber os valores financeiros obtidos pelo coronel na venda das arrobas do cacau que possuía. 

Percebe-se que essa discussão exemplifica um momento raro em que os trabalhadores, 

geralmente oprimidos pelo poder exercido pelos coronéis do cacau, exercem o poder, poder 

que, na concepção de Foucault (1979, p. 8), “permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma 

saber, produz discurso”: 

 

João Grilo, magro como um espeto, mulato gozado, que contava anedotas, 

bancava o matemático. Sentava nas tábuas que lhe serviam de cama e, 
enquanto Colodino passava os dedos pela viola, fazia as contas: 

 Oitenta mil arrobas, a doze e quinhentos, são... 

 ... mil contos. 

 É o que Merda Mexida Sem Tempero tem de lucro só em cacau. 
Nós arregalávamos os olhos admirados. Mil contos... E nos pagava três mil e 

quinhentos por dia. (AMADO, 2002, p. 6). 

 

Como, concordando com Foucault (1979), o poder não existe, o que existe são 

relações de poder e sendo toda relação de poder uma relação de força, relações sociais em que 
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ocorrem desigualdades em termos de obediência e dominação, todas as práticas culturais, 

todas as práticas de significação envolvem relações de poder. E é nesse contexto marcado por 

relações de poder que se constrói a identidade, segundo Manuel Castells (1999), visto que não 

existe identidade sem poder; não existe identidade sem significação.  

Nos estudos atuais, a identidade tem sido retratada como uma construção, uma 

relação dependente da identidade do outro, do diferente, como bem diz Sacramento (2006, p. 

11): “nunca, na história da humanidade, a procura pela alteridade foi tão valorada, a partir da 

perspectiva mesma da diferença”, uma perspectiva relacional da identidade que foi fortemente 

influenciada pelas leituras que pensadores psicanalíticos, como Lacan, fizeram do trabalho de 

Freud.  

Afirma Hall (2005, p. 39) que “a identidade surge não tanto da plenitude da 

identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é 

‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser 

vistos por outros”. Assim, a identidade é vista em uma perspectiva relacional, como é, 

também, na relação com o outro, envolvendo forças que se chocam e se contrapõem, que 

Foucault concebe o poder: “Na realidade, o poder é um feixe de relações mais ou menos 

organizado, mais ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado” (1979, p. 248). E 

esse outro, o diferente, é produzido pelas relações de desigualdade estabelecidas em uma 

sociedade.  

Tomás Tadeu da Silva (2003) insiste nesse ponto, enfatizando que a identidade 

não pode ser abordada sem a consideração da diferença: elas são interdependentes e resultam 

de atos de criação lingüística, logo, caracterizam-se pela instabilidade e pela possibilidade de 

novas significações. Não há precedência de uma sobre a outra, tratando-se de uma 

constituição simultânea. Não há como falar do ser sem relacioná-lo ao não ser. Importa, pois, 

compreender como essas diferenças são produzidas por meio dessas relações de desigualdade: 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 
discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais 

históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, 

elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, 
assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o 

signo de uma unidade idêntica, naturalmente construída, de uma ‘identidade’ 

em seu significado tradicional  isto é, uma mesmidade que tudo inclui, uma 
identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação interna. (HALL, 2003, 
p. 109). 
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A identidade é a fonte de experiência, é a fonte de significados de um povo, tendo 

como base atributos culturais que prevalecem. A identidade cultural grapiúna, por exemplo, 

reflete e reproduz uma sociedade branca, masculina, uma construção, de certa forma 

etnocêntrica, que é resultado, obviamente, de atos de poder que, nesse caso, silenciaram o 

negro e a mulher. A produção de identidade/diferença nunca é inocente; a sua definição 

envolve disputas entre grupos sociais assimetricamente situados em relação ao poder, em um 

processo em que estão implicadas lutas mais amplas por recursos materiais e simbólicos da 

sociedade: 

 
O velho e a rapariga tomaram a marinete para Pirangi. Eu, Vicente e o 

Cearense fomos a pé conversando. Pirangi distava meia légua da estação. 
Soube que o Cearense ia trabalhar numa roça ali perto e que Vicente 

vaquejava gado num lugar dez léguas adiante, chamado Baforé. Ele foi todo 

o caminho contando coisas de Baforé. 

 Somos poucos homens lá. Também mulhé é coisa que não existe. Só se a 
gente quisé dormi com onça. Uma ou outra famia. Calcule vosmecês que um 

sujeito de uns sessenta anos queria casá com uma menina de nove. Eu é que 

não deixei. Era uma estupidez. Mas o veio, coitado, há cinco anos que não 

via mulhé. (AMADO, 2002, p. 31).  

 

Para se constituir masculina, a identidade grapiúna exclui a presença feminina. A 

mulher é o diferente, o outro transformado em objeto. Assim se constroem as oposições 

binárias (homem/mulher, branco/negro) nas quais o primeiro termo recebe valor positivo e o 

outro negativo. De forma correlata, a atribuição de todas as características positivas a uma 

identidade leva à sua fixação como norma, à constituição da chamada identidade hegemônica, 

que se tornará a identidade, estando todas as outras possibilidades identitárias colocadas como 

hierarquicamente inferiores a esta. A suposta “unidade” que ela proclama é construída tendo 

como base as relações de poder que, conseqüentemente, excluem e hierarquizam 

determinados elementos, mulher e negro, tidos como elementos negativos: “Fadul Abdala riu 

um riso grosso e estrepitoso, no descompasso de seu tamanho, assustando papagaios e 

lagartos: nesse paraíso faltava o principal que era a mulher. (AMADO, 2008, p. 34).  

A mulher grapiúna geralmente se apresenta excluída, desrespeitada, traída e 

constantemente silenciada. Em Terras do sem fim, a transcrição a seguir comprova ainda mais 

a exclusão feminina: 

 

E se as obras se haviam iniciado devia-se a Frei Bento que formou 

comissões de senhoras em Ilhéus. E ele, se aceitara aquele lugar de capelão 

em Ferradas, fora com o fito de arranjar dinheiro ali para as obras do 
colégio. Metia-lhe medo a indiferença dos coronéis pela educação das filhas. 



 

63 

Pensavam muito nos filhos, em fazer deles médicos, advogados ou 

engenheiros, as três profissões que haviam substituído a nobreza, mas nas 

filhas não pensavam, bastava que aprendessem a ler e a cozinhar. (TSF, p. 
144). 

 

No entanto, nesse livro, a personagem feminina Don’Ana Badaró exemplifica e 

constrói a identidade da resistência (CASTELLS, 1999), ao apresentar comportamentos que 

se contrapõem à atitude de total silenciamento e obediência a que estavam sujeitas as 

mulheres grapiúnas, exercendo certo poder de resistência (FOUCAULT, 1979), já que a 

identidade não existe sem poder e onde há poder há resistência. Assim, Don’Ana Badaró, ao 

ter conhecimento do caxixe realizado pelo advogado Virgílio, que prestava serviços ao 

coronel Horácio, agiu como um dos irmãos Badarós: 

 

Entrou para a sala, andou de um lado para outro, parecia um dos irmãos 

Badarós quando estes pensavam ou discutiam. Terminou por sentar na 

cadeira alta de Sinhô, o rosto fechado na preocupação da notícia. O pai e o 
tio estavam em Ilhéus e esse era um caso que não podia esperar. Que devia 

fazer? Mandar a carta pro pai? Só chegaria a Ilhéus no dia seguinte, tudo se 

demoraria. De repente lembrou-se, levantou, voltou para a varanda. (TSF, p. 

177). 

 

Dessa forma, Don’Ana Badaró, em conversa com o coronel Teodoro das 

Baraúnas, planeja incendiar o cartório de Venâncio onde havia sido registrado o caxixe 

realizado pelo advogado Virgílio. Em outro momento, quando Horácio da Silveira resolve 

invadir a casa-grande dos Badarós, mais uma vez, ela vai de encontro ao conjunto das figuras 

femininas grapiúnas silenciadas, e resiste atirando nos cabras de Horácio: “ Diabo de mulher 

corajosa!” (TSF, p. 279). 

Também a personagem Gabriela do romance amadiano Gabriela, cravo e canela 

constitui uma identidade da resistência, uma vez que apresenta um comportamento que destoa 

do universo feminino grapiúna dominante: 

 

 Mulher não tem direito a voto, compadre. Ainda assim, algumas votavam. 
Ela tem qualquer coisa que ninguém tem. Você não viu no baile de Ano-
novo? Quem arrastou todo mundo para a rua. Para dançar reisado? Creio que 

é essa força que faz as revoluções, que promove as descobertas. Pra mim, 

não há nada de que eu goste tanto como de ver Gabriela no meio de um 

bocado de gente. Sabe no que penso? Numa flor de jardim, verdadeira 
exalando perfume, no meio de um bocado de flores de papel. (AMADO, 

2006, p. 309). 
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Assim, as personagens Don’Ana e Gabriela constroem uma identidade que resiste 

a um discurso legitimador, ao lado de outros personagens, dentre os quais é oportuno citar 

aqui Damião e Jeremias, de Terras do sem fim, e Tição, do romance Tocaia Grande. 

“O coronel manda, ele mata”, é como Amado (TSF, p. 76) apresenta Damião, o 

negro da confiança dos Badarós, logo, um personagem sujeito ao discurso legitimador, mas 

que, no entanto, ao receber a ordem de Sinhô Badaró para matar Firmo, não o faz, não cumpre 

a ordem do coronel exercendo o poder da resistência e constituindo, assim, sua identidade: “ 

E eu atraiçoei ele, não derrubei o homem, os olho da mulher tirou a coragem do meu peito” 

(TSF, p. 129). O outro personagem, Jeremias, também destoa da identidade grapiúna 

dominante e legitimadora, constituindo a resistência também nas suas ações, desde quando 

“não quisera substituir pelos deuses católicos dos senhores de engenho”, os seus deuses 

negros trazidos da África, é um feiticeiro temido que morava nas matas de Sequeiro Grande: 

“[...] ninguém é tão temido nessas terras de São Jorge dos Ilhéus como o feiticeiro Jeremias” 

(TSF, p. 127). Há, ainda, o negro Castor Abduim da Assunção, de apelido Tição, personagem 

do romance Tocaia Grande, que também exemplifica a resistência. Fugitivo do engenho e 

órfão de escravos forros: “Ninguém mandava nele: ao castigar o barão, extinguira o medo e a 

obediência” (AMADO, 2008, p. 163).  

Essas relações de poder que povoam as terras grapiúnas, consequentemente, 

constituem sua identidade. No entender foucaultiano (1979), o poder é uma realidade 

dinâmica que ajuda o ser humano a manifestar sua liberdade com responsabilidade e, dessa 

forma, não deve ser visto como algo negativo, e sim, como algo positivo, isto é, produtivo, 

transformador.  

O estudo do poder disciplinar apresentado por Foucault (1979), que constitui o 

quarto descentramento principal da identidade e do sujeito (HALL, 2005, p. 41), as ideias 

apresentadas por Marx e por Freud, o trabalho do lingüista estrutural Ferdinand de Saussure e 

o impacto do feminismo são rupturas nos discursos do conhecimento que contribuíram para o 

descentramento do sujeito cartesiano e para a desconstrução da visão da identidade como 

única, fixa e unificada, forjada na modernidade. Assim, o sujeito descentrado não tem nada de 

fixo e absoluto, mas está sempre por se fazer, por se tornar derivado de práticas sociais e de 

relações de poder. 

Estando os trabalhadores das roças de cacau inseridos em uma sociedade 

“disciplinar”, em que a vontade imposta é a de um pequeno grupo de indivíduos, sentem-se, 

então, amedrontados e sem ação, impedidos de se revoltar contra tal situação de 
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dominação/exploração, atingindo-se, assim, o objetivo básico do poder disciplinar, a produção 

de seres humanos que possam ser tratados como “corpos dóceis”. 

Nesse momento, cabe destacar a existência, nessa sociedade cacaueira, de, 

basicamente, dois tipos de identidade (CASTELLS, 1999), a legitimadora e a de resistência. 

A identidade legitimadora é introduzida por aqueles que se encontram em pleno exercício do 

poder e objetiva expandir e racionalizar sua dominação que, na sociedade grapiúna, representa 

a vontade imposta de um pequeno grupo de indivíduos, os coronéis do cacau. Já a identidade 

de resistência é criada por atores contrários à dominação atual, criando resistências mesmo 

com princípios diferentes, como os trabalhadores, quando cônscios de sua situação de 

dominação/exploração e, as citadas personagens femininas  Don’Ana e Gabriela  e negras 

 Damião, Jeremias e Tição. 

Muitos trabalhadores, geralmente imigrantes que chegaram às terras do sem fim, 

não possuíam dinheiro para a compra de alimentos ou dos instrumentos para o trabalho. 

Assim, eles se dirigiam ao armazém das fazendas e “compravam” o que era necessário por 

preços absurdos. No final de semana, pagavam os alimentos mas não recebiam o saldo, que 

ficava no armazém para ir amortizando a dívida dos instrumentos comprados, de forma que 

eles se mantinham presos aos coronéis, pois sempre estavam devendo e não tinham como 

pagar: 

 
O cearense tinha ficado emudecido, olhava o morto. Falou, por fim: 

 Cem mil-réis por um facão, uma foice e uma enxada? 
Foi o velho quem explicou: 

 Em Ilhéus tu tira um facão Jacaré por doze mil-réis. No armazém das 
fazendas tu não tira por menos de vinte e cinco... (TSF, p. 107). 

 

Essa relação de exploração existente entre coronéis e trabalhadores é uma 

característica da cultura dessa região, cultura aqui entendida como um sistema simbólico, um 

sistema de significados e símbolos que são compartilhados entre as pessoas de uma mesma 

comunidade, como os habitantes da região do cacau, por exemplo, que se uniam, acima de 

tudo, pelos seus costumes cruéis: 

 

No átrio da igreja, as solteironas, já tão excitadas com o duplo assassinato, 
fitavam a cena, apontavam a mulher:  

 Mais uma para virar a cabeça dos homens... 
Anabela perguntava numa voz meiga: 

 Ouvi dizer que hoje houve um crime aqui? 

 Verdade. Um fazendeiro matou a mulher e o amante. 
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 Coitadinha...  comoveu-se Anabela, e essa foi a única palavra a lastimar o 

triste destino de Sinhazinha, nessa tarde de tantos comentários. 

 Costumes feudais... pronunciou Tonico Bastos voltado para a dançarina. 
Aqui ainda vivemos no século passado. (AMADO, 2006, p. 110). 

 

Os símbolos e significados que constituem uma determinada cultura são seus 

elementos fundamentais, unindo os indivíduos que habitam aquela região, promovendo, 

assim, o sentimento de pertencimento, característica de uma comunidade imaginada. 

(ANDERSON, 2008). Nesse sentido, a identidade associa o sentimento de pertencimento a 

determinada localidade e faz com que o indivíduo se veja, se identifique nas histórias narradas 

e se defina como pertencente àquela realidade, àquela etnia. Conforme Hall (2005, p. 62), “a 

etnia é o termo que utilizamos para nos referirmos às características culturais  língua, 

religião, costume, tradições, sentimento de ‘lugar’  que são partilhadas por um povo”. 

Nesse momento, destaca-se aqui o estudioso Clifford Geertz (1989, p. 15), um dos 

principais pioneiros da corrente simbólica da cultura que entende que a ação dos seres 

humanos constitui uma ação simbólica. Ressalta-se, aqui, o conceito metafórico de cultura por 

ele adotado:  

 

O conceito de cultura que eu defendo [...] é essencialmente semiótico. 
Acreditando como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a uma 

teia de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 

teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca 

de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. 
(1989, p. 15). 

 

A cultura, portanto, é uma teia de significados que os homens tecem e a ela se 

prendem, funcionando como um conjunto de mecanismos de controle. Assim, o 

comportamento humano se torna dirigido por padrões culturais sem os quais as ações 

humanas seriam ingovernáveis, um caos de atos sem sentido. 

Assim, a sociedade em estudo deve ser vista como texto ou como análoga a um 

texto cheio de significados, segundo Geertz (1989), que propõe um modelo de análise cultural 

hermenêutico no qual o antropólogo deve fazer uma descrição em profundidade (descrição 

densa) das culturas como “teias de significado”, como “textos” vividos que devem ser lidos, 

entendidos e interpretados. Como o homem só é capaz de viver em um mundo que seja dotado 

de sentido, a interpretação se dá em todos os momentos do estudo e todos os fenômenos 

culturais são tidos como se fossem sistemas sígnicos. 
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Na transcrição seguinte, percebe-se a dificuldade enfrentada por Virgílio, 

personagem de Terras do sem fim, de se adaptar à cultura da região do cacau porque, para ele, 

não tinha sentido praticar algumas ações violentas: 

 

Para os coronéis dali, para os advogados que haviam envelhecido naquela 

terra também, para eles era fácil, para Horácio, para os Badarós, para 

Maneca Dantas, para o dr. Genaro com toda a sua cultura pernóstica e sua 
seriedade de homem que não freqüentava casa de mulher de vida. 

Mandavam matar como mandavam podar uma roça ou tirar uma certidão de 

idade no cartório. (TSF, p. 248). 

 

Advogado, educado em outras terras, em outros costumes, com outros 

sentimentos, Virgílio refletia sobre o cotidiano daquelas terras do sem fim onde ele também 

precisava mandar matar para adquirir respeito: “Não sabia mesmo como aquela terra, aqueles 

costumes, tudo que nascia junto com o cacau, se haviam apossado dele” (TSF, p. 248). 

A cultura se torna, assim, uma herança de todos os seres humanos localizados em 

um determinado tempo e espaço compostos por símbolos e significados que são públicos e 

partilhados pelos que habitam a região. Através da citação anterior, percebe-se que “mandar 

matar um inimigo ou desafeto” é uma atitude comum para as pessoas localizadas na região 

cacaueira, quando da formação dessa nação, uma atitude com um significado público: 

“Nenhuma mudança na sociedade é feita sem sangue” (AMADO, 2006, p. 272). Do mesmo 

modo, tornava-se desnecessário pensar em míseros detalhes legais, pois, nessa época: 

 

Campeava o caxixe, a falsificação de escrituras e medições de terras, as 
hipotecas inventadas, os cartórios e tabeliães eram peças importantes na luta 

pelo desbravamento e plantio das matas, como distinguir um documento 

falso de um verdadeiro? (AMADO, 2006, p. 34). 

 

Os tiros, as tocaias, as falsas escrituras, as medições inventadas, as mortes, os 

crimes, os jagunços, os aventureiros, as prostitutas, sangue e coragem progrediram nas 

cidades do Sul da Bahia que tinham o cacau como principal atividade econômica. E tudo se 

fazia em torno do cacau, em torno da terra, em torno do poder que sua posse proporcionava.  

Em Terras do sem fim, por exemplo, Doutor Virgílio, advogado do coronel 

Horácio, consegue registrar no cartório um título de propriedade das matas de Sequeiro 

Grande. Tratava-se de uma falsa escritura: 

 

 É o maior ‘caxixe’ que já vi falar... Doutor Virgílio molhou as mãos de 
Venâncio e registrou no cartório dele um título de propriedade das matas de 
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Sequeiro Grande em nome do coronel Horácio e mais cinco ou seis: Braz, dr. 

Jessé, coronel Maneca, não sei mais quem. (TSF, p. 174). 

 

Sabendo-se que o poder não se detém, que ele se exerce por meio de estratégias 

pressupondo um enfrentamento perpétuo, percebe-se que todas essas ações eram estratégias 

de poder que só se tornavam possíveis, que só se concretizavam quando a ação partia de 

baixo, por exemplo, dos trabalhadores rurais, na execução das estratégias de poder, pois a 

vontade dos coronéis, de maneira isolada, não tinha nenhum poder de execução. Assim, os 

coronéis Horácio da Silveira e Sinhô Badaró, personagens de Terras do sem fim, romance que 

enfoca as lutas pelas conquistas das terras no sul da Bahia, lançam mão de todo tipo de 

estratégia, desde a simples coação até assassinatos e escaramuças jurídicas, na disputa por 

mais terras para o plantio do cacau. 

A lei era a do cacau. Todos os costumes, todos os hábitos e essa lei se haviam 

apossado das pessoas que naquelas terras viviam. Trabalhadores, jagunços, coronéis, 

advogados, médicos, comerciantes e exportadores tinham o visgo de cacau na alma e na 

mente: “Cacau era dinheiro, era poder, era a vida toda, estava dentro deles, não apenas 

plantado sobre a terra negra e poderosa de seiva” (TSF, p. 248). 

A cultura, nessa perspectiva, reúne as pessoas e passa a formar identidades 

comuns. O conceito de identidade aqui empregado se apresenta “como processo em 

permanente movimento de construção/desconstrução, criando espaços dialógicos e 

interagindo na trama discursiva sem paralisá-la”, conforme Zilá Bernd (2003, p. 18); um 

processo em permanente transformação em que o homem se perpetua transformando o 

conhecimento, os costumes adquiridos, na construção de sua imagem, o mesmo ocorrendo 

no universo da região cacaueira: o homem grapiúna inserido em tal sociedade, também se viu 

transformado. 

Observando que aquilo que significa ser grapiúna tem mudado ao longo dos anos, 

emprega-se aqui uma definição não-essencialista de identidade (WOODWARD, 2003), que 

focaliza as diferenças assim como as características comuns ou partilhadas tanto entre os 

próprios grapiúnas quanto entre os grapiúnas e outros grupos étnicos que se modificavam e 

também modificavam a fisionomia da região: ruas, automóveis, estradas. Mais lentamente, 

também evoluíam os costumes, os aspectos culturais.  

Diz Hall (2005, p. 39) que, “em vez de falar de identidade como uma coisa 

acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento”, pois 

esse conceito é construído tendo como base o reconhecimento de características comuns que 
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são partilhadas com outras pessoas, formando a base da solidariedade e da fidelidade das 

pessoas em questão (HALL, 2003), sendo assim preferível ao conceito de identidade, embora 

se apresente ainda tão astucioso quanto. 

 

Há muito que as mortes violentas se tinham tornado raras. Uma que outra 

vez se sabia de um homem assassinado. Nos discursos, os intelectuais da 

terra se referiam àqueles tempos de mortes e barulhos como uma coisa 
perdida no passado, distante e um pouco lendária. É verdade que alguns dos 

coronéis que haviam tomado parte naquelas lutas ainda andavam pelas ruas 

de Ilhéus, relembrando os bons tempos. Mas já não se viam os tiroteios no 

meio da cidade, já não cresciam cruzes ao lado das estradas, por onde hoje 
passavam os rápidos automóveis. 

Ficara apenas uma tradição de coragem que os ilheenses cultivavam, 

sentindo um certo desprezo hereditário por todo sujeito covarde. (AMADO, 
2005, p. 62). 

 

A identidade cultural, por sua vez, pressupõe um sentimento de identificação a 

uma determinada cultura, sendo o indivíduo influenciado por sua pertença a um determinado 

grupo cultural. A identidade cultural, então, possibilita o saber se reconhecer e, para saber se 

reconhecer são indispensáveis as questões culturais.  

A cultura, na percepção identitária, exerce o papel de delimitar um grupo humano, 

um grupo cultural. Então, tal como Castells (1999), define-se aqui a identidade como um 

processo de construção de significado com base em um atributo cultural ou, ainda, em um 

conjunto de atributos culturais interrelacionados. Para Kathryn Woodward, cada cultura tem 

suas próprias e diferentes formas de classificar o mundo, pois “é pela construção de sistemas 

classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos quais podemos dar sentido ao 

mundo social e construir significados” (2008, p. 41), sendo formada por sistemas partilhados 

de significação. 

Existem basicamente duas formas de se pensar os sistemas partilhados de 

significação que identificam uma nação, ou seja, sua identidade cultural, para compreendê-la: 

recuperar a “verdade” sobre seu passado e, entender a identidade cultural como uma questão 

tanto de tornar-se, quanto de ser: “Isso não significa negar que a identidade tenha um passado, 

mas reconhecer que, ao reivindicá-la, nós a reconstruímos e que, além disso, o passado sofre 

uma constante transformação.” (WOODWARD, 2003). Reitera-se que a identidade cultural, 

nesta análise, é entendida como uma questão de tornar-se, o que significa que o passado 

presente na literatura traz algumas características culturais singulares da região que, ao ser 

reivindicado, é reconstruído, transformado.  
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Em Tocaia Grande (2008), por exemplo, como nos demais livros que compõem a 

Literatura do Cacau, Jorge Amado constrói o discurso da cultura grapiúna, da região que, em 

razão do cacau, foi sendo povoada por tipos populares que traziam de seus vários locais a 

diversidade. Assim, com as pessoas que chegavam em busca de riquezas, novos valores, 

novos conhecimentos se formavam e essa mescla cultural deu à região um perfil próprio e 

singular. Essas transformações culturais ocorridas no Sul da Bahia, ou Região Cacaueira, 

foram ocasionadas, conseqüentemente, pelos deslocamentos, vistos como práticas de 

experiências interculturais.  

 

Cruzavam-se hábitos, maneiras de festejar e de chorar. Misturavam-se 
sergipanos, sertanejos, levantinos, línguas e acentos, odores e temperos, 

orações, pragas e melodias. Nada persistia imutável nas encruzilhadas onde 

se enfrentavam e se acasalavam pobrezas e ambições provindas de lares tão 
diversos. Por isso se dizia grapiúna para designar o novo país e o povo que o 

habitava e construía. (AMADO, 2008, p. 205). 

 

A cultura grapiúna se forma e se transforma, então, a partir dos deslocamentos das 

pessoas e da formação de identidades comuns. Muitos chegam às terras do sul, sergipanos, 

cearenses, árabes, russos, sírios, turcos, e todos contribuem com a formação da cultura 

cacaueira, uma cultura que pode ser caracterizada como híbrida (CANCLINI, 2000), tendo 

em mente que ela se originou a partir de estruturas que antes existiam separadas, e que se 

combinaram, formando “a cultura grapiúna”.  

A hibridação cultural é um processo sociocultural em que as estruturas e práticas 

se combinam para gerar novas estruturas e práticas que são diferentes de quando existiam de 

forma separada: cruzam-se etnias, linguagens e formas artísticas, pois, cada cultura é dotada 

de um estilo particular que se exprime por meio, também, da língua e de seus costumes. 

 

A vinda dos Espínolas para Ilhéus, há uns dez meses atrás, incorporara uma 
palavra nova ao português tão mesclado que se falava no sul da Bahia, 

transformado já pelo contato com o negro, adoçado por este, misturado 

depois de termos ingleses trazidos pelos engenheiros da estrada e pelos 

americanos da Exportadora. A tudo isso se juntou a palavra rubia. 
Desembarcou impressa em caracteres enormes nos anúncios distribuídos de 

casa em casa, nos cartazes pregados nas paredes, quando Pepe e Lola 

chegaram em Ilhéus. (AMADO, 2005, p. 29). 

 

A língua é um produto cultural e histórico, constituído de acordo com o grupo que 

a utiliza, sendo um elemento constitutivo da identidade cultural de determinada comunidade. 

Em virtude das constantes transformações da vida social, ela sofre um processo natural de 
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modificação, de mudança, de evolução, até para efeito de existência. Assim, a linguagem 

também se hibridiza, tendo sido o português grapiúna, mesclado com os idiomas indígenas 

locais e, mais tarde, com os daqueles que para as terras do sem fim migraram, árabes, sírios e, 

principalmente, turcos, e tantos outros que viajavam em busca de fortunas e riquezas que o 

cacau, com sua fama, prometia. Modificaram-se, assim, ao longo do tempo, as palavras e 

expressões, devido à ação de todos os que compõem uma determinada comunidade. Na 

transcrição a seguir, se pode perceber a influência da língua estrangeira na cultura grapiúna: 

 

 É caduquice, seu coronel, é caduquice... E a gente não pode estar se 
guiando por um velho détraqué. 

Maneca Dantas não sabia o que era détraqué e não perguntou a Josué. Só em 

casa é que o filho  então estudante de direito lhe explicou, em palavras 
também difíceis, a significação exata do vocábulo. (AMADO, 2005, p. 87). 

 

Canclini prefere usar o termo hibridação em vez de sincretismo ou mestiçagem, 

para essa situação intercultural, porque, segundo ele 

 

abrange diversas mesclas interculturais  não apenas as raciais, às quais 

costuma-se limitar-se o termo mestiçagem  e porque permite incluir as 
formas modernas de hibridação, melhor do que ‘sincretismo’, fórmula que se 

refere quase sempre a fusões religiosas ou de movimentos simbólicos 
tradicionais. (2000, p. 19). 

 

No que diz respeito à religião, o romance Terras do sem fim apresenta várias 

passagens em que as personagens revelam algum elemento que as liga ao catolicismo, como, 

por exemplo, a informação de que o coronel Sinhô Badaró costumava ler a Bíblia antes de 

tomar qualquer decisão importante: “O Cônego Freitas não encontrou argumentos e preferiu 

calar, achando que já era uma grande coisa que um coronel lesse a Bíblia todas as noites” 

(TSF, p. 119). Além disso, em diversas passagens são evidenciados termos que constituem o 

vocabulário específico do catolicismo: “Frei Bento entrou em casa de mulheres. Uma que 

ainda estava sem camisa saiu correndo para se vestir direito. Atrás de Frei Bento vinha o 

sacristão. O frade saudou da porta, com sua voz estrangeira” (TSF, p. 140). 

Pode-se inferir que, na época da formação da nação grapiúna, o catolicismo 

predominava entre seus habitantes, “apesar da falta de religiosidade que, segundo o cônego 

Freitas, caracterizava essa terra [...]” (TSF, p. 295). Entretanto, após a chegada de imigrantes 

e suas crenças, o sincretismo se torna um traço da identidade cultural dessa nação: 
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As palavras de Jeremias eram para os seus deuses, os deuses que tinham 

vindo das florestas da África, Ogum, Oxossi, Iansã, Oxolufã, Omolu, e 

também a Exu, que é o diabo. Clamava por eles para que desencadeassem a 
sua cólera sobre aqueles que iam perturbar a paz da sua moradia. (TSF, p. 

130). 

 

Na citação seguinte, evidenciam-se, ainda mais, as transformações culturais 

ocorridas por conta da chegada dos imigrantes: 

 

Quando nós veio, o reisado veio com a gente, eu trouxe ele na cacunda. E 

agora ele vai dançar pro povo daqui, tu queira ou não.  

 Dirigi-se ao genro ou a todos os presentes?  

Se tu tá em contra, tu não precisa sair, arranjo outro Jaraguá. Ninguém é 

obrigado, só sai quem quiser. (AMADO, 2008, p. 366). 

 

O reisado, dança popular de origem portuguesa, se instalou em Sergipe no período 

colonial e foi trazido para a região grapiúna, contribuindo para a formação desse traço 

identitário sincrético: “Deus todo-poderoso, a suma sapiência, apenas ele e mais ninguém 

poderia saber se o reisado de sia Leocádia viria a se transformar com o tempo numa tradição 

de Tocaia Grande. (AMADO, 2008, p. 379).  

No livro ora analisado, pode-se perceber que a influência de outros grupos e de 

outras etnias se encontra nitidamente presente na formação do sincretismo religioso, uma das 

marcas da constituição cultural grapiúna. Assim, o sergipano Antonio Vítor: 

 

[...] igual a seu irmão mais velho, igual a milhares de outros, deixou a 
pequena cidade sergipana, embarcou em Aracaju, dormiu duas noites numa 

pensão barata da beira do cais da Bahia e agora estava na terceira classe de 

um naviozinho com destino a Ilhéus. É um caboclo alto e magro, de 

músculos salientes e grandes mãos calosas. Tem vinte anos e seu coração 
está cheio de saudade. Uma sensação que ele antes não conhecera invade seu 

peito. Virá da grande lua cor de sangue? Virá da melodia triste que o 

sertanejo canta? Os homens e mulheres espalhados no tombadilho 
conversam sobre as esperanças dessas terras do sul. (TSF, p. 30). 

 

A cultura exerce o papel de reunir os sujeitos e gerar identidades comuns, 

formando-se, então, sistemas classificatórios e é ela que propicia os meios pelos quais o 

mundo social ganha sentido e se constrói significados. Toda vez que as culturas nacionais 

produzem sentidos e significados sobre a nação  aqui entendida como uma comunidade 

simbólica , constroem identidades, sentidos, que são obtidos por meio das narrativas 

contadas sobre ela, no caso presente, a nação grapiúna: “Esses sentidos estão contidos nas 

estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com seu 



 

73 

passado e imagens que dela são construídas”, indica Hall (2005, p. 51). Essa identidade 

cultural, que une pessoas diversas em torno de uma visão histórica semelhante, contemplando 

o passado, o presente e o futuro, dá um sentimento de pertencimento, que está explicitado na 

citação a seguir:  

 

[...] não media pelo nascimento o verdadeiro grapiúna, e, sim, pelo seu 
trabalho em benefício da terra, pela sua coragem de entrar na selva e afrontar 

a morte, pelos pés de cacau plantados ou pelo número de portas das lojas e 

armazéns, pela sua contribuição ao desenvolvimento da zona. Essa era a 
mentalidade de Ilhéus, era também a do velho Segismundo, homem de larga 

experiência da vida, de ampla compreensão humana e de poucos escrúpulos. 

Experiência e compreensão colocadas a serviço da região cacaueira. 

(AMADO, 2006, p. 35). 

 

Assim, para ser grapiúna, era condição sine qua non plantar cacau, ser valente, 

corajoso, pois, “homem que apanhava sem reagir, que fugia de barulho, que não tinha uma 

história de valentia para contar, não era levado a sério entre os grapiúnas” (TSF, p. 161). 

Logo, para ser um grapiúna, não era necessário nascer nas terras grapiúnas, pois todos que ali 

chegavam, desde que apresentassem ações de valentia e coragem, a elas poderiam pertencer, o 

que não acontece hoje, pois, devido às mudanças ocorridas no contexto local e mundial, o 

grapiúna precisa ser nascido e, obviamente, registrado nas terras do sem fim. 

Na época de formação dessa sociedade, era comum a prática cultural da 

falsificação de certidões de nascimento, o que favorecia o registro daqueles que não haviam 

nascido nas terras cacaueiras. Jorge Amado, em Gabriela, cravo e canela, narra como a 

personagem retirante Gabriela se torna grapiúna, após chegar a essas terras: Nacib, 

apaixonado por ela, que não possuía nenhum documento nem mesmo a certidão de 

nascimento, resolve acatar a ideia de se casar com ela:  

 

Depois dos abraços, Nacib, ainda encabulado, continuou: 

 Ela não tem papéis, tive sondando. Nem Registro de Nascimento, nem 

sabe quando nasceu. Nem sobrenome de pai. Morreram quando ela era 
pequena, não sabe nada. Seu tio era Silva, mas era irmão da mãe. Não sabe 

idade, não sabe nada. Como fazer?  

Tonico aproximou a cabeça: 

 Sou seu amigo, Nacib. Vou lhe ajudar. Pelos papéis, não se preocupe. 
Arranjo tudo no cartório. Certidão de nascimento, nome inventado pra ela, 

pro pai e pra mãe. Só tem uma coisa: quero ser o padrinho do casório... 

(AMADO, 2006, p. 234). 

 

Todos que chegavam nessas terras se identificavam como grapiúnas, pois se 

sentiam presos a essas terras cacaueiras pelo visgo do cacau, como Virgílio, personagem de 
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Terras do sem fim, advogado que vem trabalhar nas terras do Sul da Bahia e que, depois de 

alguns dias, também se sente grapiúna, pois seus pés se prendem ao visgo do cacau: “Agora 

ele era também um grapiúna, definitivamente um grapiúna. ‘Não é mais possível sonhar, 

Ester!’” (TSF, p. 250). Logo, para ser grapiúna, era também necessário agir como tal.  

Assim, esse mesmo personagem, seguindo os costumes das terras grapiúnas, 

registra no cartório um título de propriedade das matas de Sequeiro Grande em nome do 

coronel Horácio, uma falsificação de registros de propriedade ali denominada caxixe, uma 

prática cultural daqueles que exerciam o poder, que, diz Foucault, está mais nas estratégias, 

manobras e táticas utilizadas do que em uma propriedade: “O que significa dizer que o poder 

é algo que se exerce, que se efetua, que funciona” (FOUCAULT, 1979, p. XIV). 

 

 Já ouviram falar em “caxixe”? 

 Diz que é um negócio de doutor que toma a terra dos outros... 

 Vem um advogado com um coronel, faz caxixe, a gente nem sabe onde vai 
parar os pés de cacau que a gente plantou... (TSF, p. 35). 

 

A falsificação de registros de propriedade de terras é uma prática cultural bastante 

referida na literatura de Jorge Amado, pois se fazia presente na época áurea da formação dos 

cacauais, e para falsificar os registros, tanto de propriedade de terras como de nascimento, 

fazia-se necessária a existência de advogados. Assim, muitos advogados ali chegaram e 

muitos filhos de coronéis optaram por essa formação para atender às necessidades dos pais no 

exercício do poder: “No meio de todos esses processos os advogados enriqueciam, se 

insultavam nas petições, preparavam os discursos para o júri. (TSF, p. 274). 

Em Tocaia Grande (2008), por exemplo, Venturinha, estudante de Direito, filho 

do coronel Boaventura, ouve de Natário, capanga de seu pai, peculiaridades da arte de 

advogar nas terras dos cacauais: “ Tu tá pra sair da faculdade, doutor formado, mas tu ainda 

tem muito que aprender. Cada hora tem sua serventia: hora de tiro, hora de caxixe. O coronel 

quer que tu seja o mediador com o pessoal de Itabuna” (AMADO, 2008, p. 27). 

Além do caxixe, tão presente na literatura amadiana, principalmente, nas obras 

pertencentes à Literatura do Cacau, há outra prática cultural que também nela se apresenta, a 

tocaia, uma emboscada em que se oculta alguém para matar outrem: “Mandaram tocaiar 

Joaquim, mataram ele na outra noite, quando vinha pra Ferradas...” (TSF, p. 36). 

 

José riu de novo, pitou seu cigarro, não se aborreceu: 

 Tu é criança, que é que tu já viu nessa vida? Tu me vê aqui, tou com mais 
de cinqüenta no costado, já andei muita terra, tenho dez anos dentro dessas 
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matas. Já fui soldado do exército, já vi muita desgraça. Mas não tem nada no 

mundo que chegue perto das desgraceiras daqui. Tu já viu falar em tocaia? 

 Já, sim  gritou outro homem.  Diz que um fica esperando o outro atrás 
de um pau para atirar no desinfeliz. (TSF, p. 39). 

 

O nome do romance de Jorge Amado, Tocaia Grande: a face obscura, é uma 

referência nítida à prática de tocaiar, muito presente nessas terras do sem fim. Tocaia Grande 

é também o nome de um lugarejo que, ao longo dos anos, evoluiu de acampamento de 

tropeiros para arruado, depois, arraial e, por fim, para a cidade de Irisópolis:  

 

[...] soube que o nome daquele sítio era Tocaia Grande, assim denominado 

por ter sido cenário de tenebrosa emboscada seguida de matança a sangue-

frio, alguns anos antes nas desapiedadas brigas dos coronéis pela posse das 

derradeiras matas  naquelas bandas do rio das Cobras já não existia palmo 
de terra que não tivesse dono. (AMADO, 2008, p. 40). 

 

Nesse romance, Jorge Amado muda a perspectiva da arte de narrar e apresenta 

como heróis as criaturas mais simples do povo grapiúna: o jagunço, o mascate libanês, a 

prostituta. Há, portanto, um deslocamento de perspectiva sendo a história contada por outra 

ótica, a ótica dos marginalizados, construindo uma identidade própria, a identidade da 

resistência (CASTELLS, 1999), representada por personagens, por atores sociais que 

apresentam oposição aos valores e normas impostos pela sociedade grapiúna. A comunidade 

de Tocaia Grande representa uma forma de resistência coletiva diante da opressão. 

 

Em Tocaia Grande, ponto perdido no inexistente mapa da região do rio das 

Cobras, sucediam-se as raparigas: andarilhas como os ciganos, não 

esquentavam lugar; fretavam-se com os tropeiros e os passantes: havia 
dinheiro a ganhar e risco a correr nas noites turbulentas. O galpão erguido no 

descampado atraía putas, alugados e mateiros. Os alugados vinham das roças 

que começavam a ser plantadas nas clareiras abertas com o desbaste da 
floresta pelos mateiros: primeiro o machado e o fogo, logo seguidos pela pá 

e a enxada. Algumas raras quengas ali se fixavam, levantavam uma palhoça; 

certamente motivos sérios as decidiam a viver em lugar tão de somenos. 

(AMADO, 2008, p. 77). 

 

Por outro lado, em Terras do sem fim, ocorre a construção de uma identidade 

legitimadora (CASTELLS, 1999), introduzida pelos coronéis, ao expandirem e 

racionalizarem sua dominação em relação aos atores sociais. Ali, a lei era a dos mais fortes, 

dos mais corajosos, dos grandes latifundiários, o coronel Horário e a família Badaró que, em 

busca de expansão de patrimônio e de legitimação de suas forças políticas, lutavam pela posse 

das matas do Sequeiro Grande: 
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Ainda assim havia quem apostasse em Horácio. Estes baseavam-se 

principalmente na maior fortuna do coronel, homem de muito dinheiro no 

Banco, capaz de sustentar a luta por muito tempo. Não só a derruba e o 
plantio da mata comiam dinheiro, como também, e mais que tudo, o comiam 

os jagunços em armas. Sem esquecer que Sinhô Badaró se preparava para 

casar a filha e queria casar com todo luxo, mandava vir uma multidão de 

coisas do Rio de Janeiro, estava reformando por completo sua casa em 
Ilhéus, acrescentando toda uma ala onde o novo casal ia residir, pintando de 

novo também a casa-grande da fazenda. Trabalhavam costureiras, 

trabalhavam mulheres que faziam rendas, o casamento da filha de um 
coronel era um acontecimento. (TSF, p. 264). 

 

Percebe-se, então, que todos os indivíduos de uma determinada sociedade estão 

sujeitos a relações de poder que afetam diretamente a socioconstrução da cultura, um produto 

social que se constrói na interação com o outro, que nasce das relações sociais que são, 

necessariamente, relações desiguais de poder e dominação e, ainda, que a identidade não é 

fixa e inerente às pessoas, ela é construída ao interagir com a sociedade. Assim, a cultura da 

classe dominante ou, até mesmo, sua identidade, é sempre a cultura dominante, a identidade 

legitimadora. E não se trata de uma cultura ser melhor do que a outra; trata-se de grupos que, 

têm maior poder para impor sua cultura, sua identidade sobre outros grupos. 

 

2.2  A IDENTIDADE CULTURAL CACAUEIRA EM OS MAGROS, DE 

EUCLIDES NETO 

 

No subitem anterior, A identidade cultural cacaueira em Terras do sem fim, de 

Jorge Amado, foi proposta uma análise, em linhas gerais, de algumas especificidades da 

região grapiúna – tipos humanos, linguagem, festas, religiosidade, hábitos e costumes da 

região  representadas, prioritariamente, nesse e em outros romances que compõem a história 

do cacau de Jorge Amado, uma análise fundamentada basicamente no conhecimento sobre 

cultura (GEERTZ, 1989) e identidade (HALL, 2005) e na concepção de poder, já analisada no 

primeiro capítulo, do filósofo francês Michel Foucault.  

Com o propósito comparativista, e com esses mesmos pressupostos teóricos 

básicos, pretende-se, agora, observar, as especificidades da região aqui citada, tendo como 

objeto prioritário o romance Os magros, de Euclides Neto, ao lado de outros do mesmo autor, 

Os genros (1981), 64: um prefeito, a revolução e os jumentos (1983) e Machombongo (1986), 

como também O Dicionareco das roças de cacau e arredores (1997), imprescindível como 

apoio para uma melhor compreensão dos romances acima mencionados.  
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Euclides Neto (1925-2000), embora ainda desconhecido pela Academia, assume, 

ao lado de Jorge Amado e de outros escritores, dentre os quais Adonias Filho, Cyro de Matos 

e Valdelice Pinheiro, a produção literária do Sul da Bahia. Na sua ficção, a linguagem goza de 

prioridade sobre outros possíveis aspectos culturais: 

 

Como se vê, não pretendo obra de sustança e faro de paqueira. Fico nos 
aceiros. Vale como um esforço para bandeirar a prosa dagentinha dos eitos. 

Antes que os meios de comunicação, chuva remelenta, acabem de mermar o 

que resta do dialeto parido nesse setém de mundo de cacau: ‘fogo ladeira 
acima, água ladeira abaixo, feme quando quer dar, televisão quando quer 

desgraçar, nem o diabo faz parar’. (NETO, 2002, p. 12). 

 

Nesta dissertação, a fim, também, de dar maior visibilidade à produção literária 

desse singular escritor, elegeu-se apresentar alguns traços culturais e identitários peculiares à 

região cacaueira a partir da sua obra, principalmente no que tange à questão da linguagem 

coloquial do povo simples, “da gentinha dos eitos”, por focalizar a realidade socioeconômica 

da região cacaueira, notabilizando-se por tornar o cacau “o referente do imaginário regional” 

(SIMÕES, 1998a), tendência da literatura grapiúna denominada Literatura do Cacau.  

 

Naquele dia, no entanto, ia vender cacau. Fechar uma partida de oito mil 
arrobas a quinhentos cruzeiros: quatro milhões de cruzeiros, certos e 

redondos. Em seguida, depositaria o dinheiro no banco, junto com o outro. 

Nem mesmo precisava vender o produto. Milhões engordavam nas casas 

bancárias, parindo juros. Milhões que sobraram de outras safras. Mas agora, 
com o preço atual, seria o dinheiro a rodo. Não faria como os outros 

fazendeiros que todo adquiriam a fazenda do vizinho. Queria diminuir o 

trabalho. O que possuía, dava de sobra. (OSM, p. 10). 

 

Assim, tanto Jorge Amado quanto Euclides Neto ficcionalizaram a realidade 

socioeconômica da região e tematizaram a problemática do cacau, uma cultura que ocasionou 

mudanças sociais, econômicas e comportamentais na região, do que é exemplo a inércia do 

coronel que não mais mantinha uma relação telúrica com a fazenda, visando somente viver 

dos lucros por ela gerados, tanto que inúmeras ações foram desencadeadas em função do 

preço da arroba do produto: “Mas a pança e os dentes de cutia nunca deixaram que ela fosse 

inteiramente feliz. Casara-se graças às vinte mil arrobas de cacau e, agora, era toda de sua 

Rosie Marie. Achava a sociedade fútil” (OSM, p. 10). 

Considerando a plêiade literária sul-baiana, Euclides Neto se singulariza, por 

tomar as lutas de classes nas roças de cacau como tema recorrente (CÉSAR, 2003, p. 11) 

dando considerável ênfase à linguagem coloquial. As suas convicções marxistas e socialistas 
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marcaram a sua vida pessoal, política e literária e é a razão pela qual ele valoriza a linguagem 

coloquial e os tipos humanos populares, representantes das minorias. 

Em Os magros, o autor denuncia o latifúndio e suas conseqüências sociais e 

externa sua indignação frente ao contexto de riqueza e miséria gerado pela monocultura 

cacaueira. Seu personagem, um coronel, Doutor Jorge, leva uma vida de muita ostentação, às 

custas da exploração dos alugados de sua fazenda.  

Além da denúncia social gritante, presente no texto, tem-se, em Os magros, a 

técnica do contraponto: “episódios alternando-se em dois cenários; a Fazenda Fartura, onde 

João e sua família vivem uma vida à beira da indigência, e os cenários luxuosos da capital por 

onde transitam Doutor Jorge e a mulher neurótica” (CÉSAR, 2003, p. 90). Os capítulos 

ímpares trazem a vida miserável de João e sua família e nos capítulos pares, o coronel doutor 

Jorge e sua neurótica mulher transitam por cenários luxuosos. 

Em Machombomgo, Rogaciano Boca Rica, coronel do cacau, amplia seus 

domínios de senhor feudal, explorando ainda mais os trabalhadores pobres, vítimas das 

desigualdades e injustiças sociais. Assim, esse texto se aproxima do documento de denúncia 

social e de seu parente mais próximo, o romance social dos anos 30, no Brasil, como já havia 

ocorrido com Os magros. 

Ao contrário dos demais romances aqui mencionados, em Os genros, o autor 

esclarece, ao apresentá-lo, na Primeira Peça, que não teve “o intuito de acordar qualquer tese 

social” (NETO, s/d, p. 2), mas, mesmo sem essa clara intenção, Euclides Neto não abandona 

seu leitmotiv: a luta de classes nas terras cacaueiras. De uma forma implícita, escreve para 

manifestar, ainda, sua insatisfação com as injustiças sociais, denunciando a cobiça que 

imperava nas terras do sem fim: “O velho de nada carecia. Um resto de ambição por mais 

terras, mais arrobas de cacau. Os meninos que comandassem tudo, economizando e 

aplicando o dinheiro direitinho, como vinham fazendo” (NETO, s/d, p. 77).  

Em outro livro, 64: um prefeito, a revolução e os jumentos: a fábula do 

presidenciável Salém, o autor, que via na literatura uma responsabilidade social e que, com o 

romance Os magros, quis salvar os pobres da fome, continua a demonstrar sua preocupação 

com o povo, com a classe menos favorecida, buscando, agora, salvá-la da falta de um pedaço 

de chão. Afirmando que o objetivo da Reforma Agrária, “nasceu da vontade de fazer uma 

experiência socialista, sem ficar somente na proveta do laboratório de sociologia e política”, 

mais adiante, justifica que “com as secas e as fazendas despejando gente, quem mais sofria 

era o pai de família numerosa, o velho de braços flácidos, o homem de pereba na perna, a 

mulher abandonada que descaroça cacau e oferenda amor” (NETO, 1983, p. 92), 



 

79 

demonstrando, ao ir ao encontro de suas leituras socialistas e marxistas, mais uma vez, sua 

preocupação com os trabalhadores proletários.  

Diante do exposto, parece óbvio apontar que, ao se preocupar com as lutas de 

classes, dando voz aos ex-cêntricos (HUTCHEON, 1991), ou seja, àqueles que, socialmente, 

estão fora do centro, isto é, que não pertencem ao grupo da elite econômica, Euclides Neto 

pretende reafirmar a identidade desse grupo de trabalhadores, uma forma de também 

demarcar a diferença em relação a outros grupos. Nesse movimento, que possibilita a 

formação de novas identidades e no qual os sujeitos, embora tenham muitos pontos de 

diferença, se unem em torno de um eixo comum de equivalência (HALL, 2005, p. 86), essa 

unidade representa um posicionamento político contra grupos hegemônicos. 

Ainda com o propósito de sustentar seu posicionamento político na literatura, 

Euclides Neto apresenta aspectos da oralidade do povo simples e se arraiga, profundamente, 

no subsolo da linguagem popular, espontânea e informal, de que se nutre constantemente. 

Essa sua preocupação era tão intensa que ele escreveu o Dicionareco das roças de cacau e 

arredores, publicado, originalmente, em 1997, obra que, para entender, sentir e apreciar as 

“criações” da sua linguagem artística, a matéria-prima de que essa está moldada, ou seja, a 

linguagem do povo grapiúna, a linguagem do ambiente em que viveu Euclides Neto, deve o 

leitor também conhecer a sua origem. Diz o autor: “Sou um mateiro que nasceu os dentes, 

perdeu-os, ganhou-os de novo e tornou a perdê-los nas roças de cacau. E nas mistas, isto é, 

nas do dito cujo referido e gado. Tudo na mesma nação” (NETO, 2002, p. 11).  

Assim, esse é um imprescindível apoio cultural para o entendimento da 

comunidade grapiúna com a qual Euclides Neto se identifica e que representa, que não se 

resume a um instrumento de consulta de significados, um dicionário de uso comum: é uma 

produção cultural que propõe demonstrar o modo de ser e de viver do trabalhador rural da 

região cacaueira, sua identidade, cujo caráter fluido, polissêmico e móvel advém do 

deslocamento de seus elementos constituintes, tornando possível ao sujeito, no caso em 

estudo, o trabalhador das roças de cacau, a identificação com referências culturais distintas, 

processo que têm redefinido o sujeito contemporâneo e, conseqüentemente, suas identidades. 

Para Hall (2005), a identidade de um indivíduo é dinâmica, pois se encontra em 

constante transformação. Assim, o sujeito, em diferentes momentos, assume identidades 

diferentes, mesmo que contraditórias, uma questão que também tem sido merecedora de uma 

discussão longa por parte de Michel Maffesoli (1996), que, argumentando que pode haver 

uma saturação na lógica clássica da identidade, propõe uma lógica da identificação, 
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sustentada pela tese da existência de um deslize da identidade rumo à identificação, sem que 

aquela desapareça totalmente para dar lugar a esta.  

A lógica da identidade é muito mais individualista, enquanto que a da 

identificação é muito mais coletiva pois, nessa, o sujeito, cede lugar à pessoa, uma pessoa 

que, conforme a raiz etimológica da palavra, veste máscaras ou apresenta diversas facetas 

que, apesar de distintas, são incorporadas por uma mesma individualidade. Diz o autor: “o eu 

é apenas uma ilusão ou, antes, uma busca um pouco iniciática; não é nunca dado, 

definitivamente, mas conta-se progressivamente, sem que haja, para ser exato, unidade de 

suas diversas expressões” (MAFFESOLI, 1996, p. 303).  

A produção cultural e ficcional de Euclides Neto apresenta traços culturais 

grapiúnas, ou seja, aspectos culturais que identificam a região do cacau, que a singularizam 

frente às demais regiões, ou seja, sua identidade cultural. Sua literatura se realiza por meio da 

afirmação de vozes que sempre estiveram silenciadas, da afirmação de determinadas 

características identitárias da cultura grapiúna, opção esta que passa por uma escolha política 

do autor de Os magros que, para tanto, faz uso do “palavreado do povo grapiúna” como ele 

mesmo diz: “o povo da roça gosta de palavreado. Se campeia um termo para expressar a ideia 

e não topa, inventa, entorta o que já ouviu em alguma parte e solta-o. Ele quer é conversar, 

mostrar-se escopeteiro” (NETO, 2002, p. 16). 

Inserido no contexto cultural grapiúna, Euclides Neto, assim como outros 

prosadores contemporâneos, se vale de um coloquial elaborado, construído com recursos da 

oralidade para criar novos efeitos, introduzindo seus leitores na ilusão da existência de 

“personagens reais” que falam a mesma linguagem que se está acostumado a ouvir 

diariamente. A fala é transformada em escrita literária, chegando com aparência de realidade, 

pois, segundo Hudinilson Urbano:  

 

Embora teoricamente se localizem em perspectivas diversas, na prática, a 

linguagem popular e a oral apresentam características muito próximas. Com 

freqüência, confundem-se e equivalem-se, sendo difícil um método eficaz 

que permita analisá-las separadamente de modo sistemático. (2000, p. 14). 

 

O uso da linguagem oral, coloquial, que se encontra presente no cotidiano do 

trabalhador pretende captar todo o clima da nação cacaueira, um clima alicerçado nas lutas de 

classes, resultante do diálogo entre diferentes tradições culturais e misturas do mundo 

globalizado construindo, assim, as novas identidades, as identidades em processo e, ainda, as 

chamadas identidades em trânsito, resultantes do diálogo entre diferentes culturas e misturas 
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do mundo: “As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades  híbridas  

estão tomando seu lugar” (HALL, 2005, p. 69), e essa identidade não é entendida como 

substancial, monolítica, solitária, mas sim, como fundamentalmente plural, híbrida, já que ela 

é construída socialmente e é resultante também das relações de poder entre os sujeitos.  

Atente-se no momento, para a transcrição a seguir, retirada do livro 

Machombongo em que o autor faz um registro vivo da língua falada na região do cacau. Nessa 

transcrição, o faxineiro Zacarias “bom de serviço, jeitoso, humilde” que migra “das catingas 

do São Francisco” para as terras do sem fim, e que “bem mandado, sabe fazer de um tudo: de 

pegar burro a apalpar galinha” (NETO, 1986, p. 67), é chamado, para um diálogo, pelo 

coronel Rogaciano Boca Rica: 

 

O faxineiro voltou-se, apressou os passos na escada, tirou o chapéu de couro 
amassado e: 

 Pronto, meu patrão! 
Todos os olhos se voltaram para o homem. Aquele não precisava nem dizer. 

Os pés no chão, as mãos de bicho, o cinto de couro cru, o jeitão de matuto, 

botando o pé sobre o outro, quando parado, procurando encosto: 

 Você já montou brabo? 

 Inhô, não. 

 Mas se precisar? 

 Se o senhor mandá... a gente vai vê. (NETO, 1986, p. 68). 

 

Ao valorizar o oral, a linguagem espontânea do povo, Euclides Neto manifesta 

uma clara simpatia pelo trabalhador pobre e explorado da lavoura cacaueira, sinalizando a 

tendência de tornar presente o seu discurso político em seu discurso literário.  

Seixas, ao analisar o discurso político presente, especialmente, em Os magros, 

aponta o objetivo maior do texto de Euclides Neto: “dar voz a todos aqueles que foram 

sufocados pelas injustiças sociais” (1996, p. 158) e, para isso, em sua produção literária sejam 

contos, crônicas e/ou romances, a linguagem usada pelo povo simples da terra grapiúna: 

 

Isabel, atendendo ao chamado do marido, pulou da camarinha, enganchou o 

caçula, que dormia com casal, e foi para a cozinha. O fogão era armado 

sobre quatro forquilhas de madeira, com lastro de varas recobertas de barro. 
As quatro pedras servia de trempe. O fumeiro. O mocó: pedaço de lata velha 

presa por dois cipós à cobertura baixa. Uma panela de barro, a chocolateira 

preta, o coador e três pratos também de barro, sujos da véspera. (OSM, p. 2). 

 

Euclides Neto, dessa forma, valoriza a riqueza e a diversidade da linguagem 

espontânea do trabalhador, dos excluídos das roças de cacau, aquela utilizada cotidianamente 

na comunicação dos trabalhadores e que constrói a própria identidade do grupo social em um 
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determinado contexto, tornando-se assim o principal produto da cultura e o principal 

instrumento para a sua transmissão: 

 

À medida que resgata e reafirma a linguagem popular e específica sul-

baiana, há claro intuito de Euclides Neto em revigorar pela língua, a própria 

cultura da civilização cacaueira, principalmente em tempos pós-modernos, 
em que prevalece a comunicação televisiva para as massas. (OLIVEIRA, 

2010, p. 33). 

 

A identidade é o resultado de atos de criação lingüística; não é um elemento da 

natureza, não é essência, não é algo que está simplesmente aí à espera de ser revelada ou 

descoberta. Assim como a diferença, ela é uma criação cultural e social fabricada no contexto 

das relações socioculturais e, também, das relações de poder que se encontram presentes nas 

sociedades, de uma forma geral, e é marcada por meio de símbolos, por exemplo, pelos 

próprios objetos usados pelos trabalhadores grapiúnas: “Arrancou o chibute do quarto e 

começou a trabalhar. Procurava fazer com o instrumento gasto aquilo que os companheiros 

realizavam com os novos” (OSM, p. 62). 

Sendo a identidade criada por meio de atos de linguagem, a definição da 

identidade grapiúna, por exemplo, é o resultado da criação de variados e complexos atos 

lingüísticos que a definem como diferente de outras identidades culturais. “Essas identidades 

adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são 

representadas”, segundo Woodward (2003, p. 8), havendo uma associação entre a identidade 

da pessoa e as coisas que uma pessoa usa. Como exemplos, no caso presente, o chibute: facão 

velho (OSM, p. 45), o facão, a enxada, o panacum e outros.  

O autor de Os magros não compartilha a ideia de que há uso linguisticamente 

melhor do que outro, assim, utiliza metáforas, arcaísmos e neologismos, rompendo com os 

preconceitos etnocêntricos e realizando uma ficção mais preocupada em representar a 

realidade cultural, híbrida de que é formado o povo grapiúna. Essa abrupta interpenetração e 

coexistência de culturas estranhas, peculiares ao contexto de formação da nação grapiúna, das 

terras do sem fim, onde chegaram árabes, espanhóis, franceses e outros imigrantes, inclusive, 

cearenses, oriundos da região seca do Nordeste, gerou processos de hibridismo cultural: 

“Vilarino chegou na cernelha do momento. Viera ele escorraçado da seca lá das bandas de 

Cascavel, nos sovacos da serra do Sincorá, precisamente do Brejão. Pertencia a um rebanho 

de gente errada na carência da terra e da água” (NETO, s/d, p. 43). Esse processo de 

hibridação corresponde a diversas mesclas interculturais que ocorrem em determinada 

sociedade, como é o caso da sociedade cacaueira aqui em estudo: 
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Muitos componentes étnicos entram no patrimônio de outros grupos, através 

de práticas lúdicas e rituais, mas também mediante políticas culturais, 

passando a formar parte de seu horizonte. Sem perder sua idiossincrasia, as 
identidades são menos monolíticas. (CANCLINI, 2007, p. 108). 

 

O processo de hibridação cultural se caracteriza como um processo sociocultural 

em que estruturas ou práticas que existiam de forma separada se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas, e esse hibridismo desencadeador de combinatórias e sínteses 

imprevistas marcou a cultura grapiúna, principalmente, no que tange à questão da linguagem: 

“Muitos vocábulos vieram de outras regiões, mas são tão usados nas roças de cacau, que a 

estas também já pertencem” (NETO, 2002, p. 22). Nesse sentido, pode-se aqui citar, por 

exemplo, o “cacau gude”: “Good pela influência inglesa é o meio termo. Nem tão bom quanto 

o superior, nem tão ordinário quanto o inferior. Tem alguns defeitos” (NETO, 2002, p. 40). 

Por conta do cacau, a região sul-baiana, conhecida como região cacaueira, se 

formou e se desenvolveu, sendo povoada, lentamente, por tipos populares oriundos de 

diversas regiões do Brasil, cada um trazendo de seus locais de origem a sua diversidade, suas 

culturas, contribuindo para a construção cultural híbrida dessa nação grapiúna. Desse modo, 

torna-se possível o identificar-se com referências culturais distintas, o que constitui o caráter 

fluido, polissêmico e móvel da identidade: “Assim, cada uma das culturas em contato se 

mantém como contexto para o grupo e ao mesmo tempo consegue impregnar outros, ter um 

potencial de convocação ou, simplesmente, marcar presença junto a uma parcela maior da 

população” (CANCLINI, 2007, p. 109). Vale aqui lembrar o que dizia Cabanis, filósofo do 

final do século XVIII: “Todas as vezes que homens se reúnem, seus costumes se alteram” 

(apud FOUCAULT, 1979, p. 87). 

A influência de outras etnias formou e, obviamente, alterou os costumes 

grapiúnas. Euclides Neto, na nona peça do romance Os genros, escreve um pouco sobre a 

influência que a cultura francesa exerceu na formação dessa comunidade para a qual tudo que 

vinha de Paris era bom e de qualidade inquestionável: 

 

 Se fosse uma noiva... eu iria a Paris comprar o enxoval. Essa boba está 
com preguiça, medo de avião. Umas querem, não acham; outras têm, e 

rejeitam. 

 Mas primo Juquinha... 

 Sai daí, boba!... 

 Não precisa... 

 Ah! Eu como noiva!... (NETO, s/d, p. 74, grifos nossos). 
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Conforme anteriormente assinalado, no tempo da formação da região grapiúna, 

chegaram a essa terra diversos imigrantes, árabes, turcos, franceses, africanos, sergipanos e 

também os ciganos, que são especialmente contemplados na produção ficcional de Euclides 

Neto, comprovando, assim, a sua importância para a formação dos hábitos e costumes da 

cultura grapiúna. Eternos viajantes, dedicavam-se exclusivamente a atividades itinerantes: 

ferreiros, domadores, criadores e vendedores de cavalos, saltimbancos, comerciantes de 

miudezas, e praticantes das artes divinatórias. No romance Machombongo (1986), Rogaciano 

Boca Rica, coronel de cacau, sente-se atraído pela arte divinatória dos ciganos: 

 

O próprio fazendeiro ao voltar de Rio Novo, à tardinha, chegando-se ao 
grupo, convidou-o para jantar.  

 Esteja a gosto, meu amo, nós ficamo por aqui mermo. É muita bondade de 
sua parte. 

 Então a gajona vai ler minha mão lá em casa. 

 Ela ao seu dispor, meu coroné... Até agora... 
O Deputado, ao subir os nove degraus de casa-sede, deu ordens gritadas: 

 Vem cá, Cacheado, amanhã cedo quero prender as quinhentas vacas 
vermelhas. Diga ao Juvenal que os mil sacos de cacau, logo cedo, devem sair 

para Salvador, ouviu bem?! 

 Inhô sim. (NETO, 1986, p. 15). 

 

Assim, após a refeição, Rogaciano esperava as ciganas: “Lá fora alguém chegava, 

batendo palmas, anunciando-se. As ciganas. Jeremias ficara na barraca. A sogra vestia-se de 

preto fubento. [...] A velha lia a sorte, ratona seca, ligeira na mão”. Entretanto, o coronel se 

impressionava com a beleza da “gajoninha [que] cheirava aos lírios do brejo que lhe cobriam 

a orelha esquerda. Os olhos coriscavam: duas ardências espiando assustados. Rogaciano 

neles” (NETO, 1986, p. 16). 

No Dicionareco das Roças de Cacau e Arredores (2002), Euclides Neto comenta 

a influência que a cultura cigana exerceu sobre seu pai e, obviamente, sobre ele mesmo e, 

mais particularmente, sobre a sua arte de narrar, de criar comparações e metáforas com os 

animais: 

 
Em certa época, meu pai, para vencer os trompaços do cacau virou 

cavalhadeiro  uma espécie de cigano à paisana que vendia e trocava cavalos 

e burros. Afeiçoou-se tanto ao rolo que sua conversa era cheia de animais 
pelo meio, inclusive as comparações e metáforas com o procedimento das 

pessoas. Daí o meu costume de fazê-lo também. (NETO, 2002, p. 11). 

 

Percebe-se que as metáforas com os animais criadas pelo autor e que estão 

presentes em praticamente toda a sua produção ficcional, indiretamente, foram inspiradas no 
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hábito de vender e trocar cavalos e burros que tinham os ciganos, aqui concebidos não como 

uma raça, mas sim como uma etnia, segundo a definição de Hall (2005, p. 62). 

Sendo assim, influenciado pela cultura da etnia cigana, Euclides Neto faz uso de 

palavras e/ou expressões que se encontram diretamente relacionadas aos animais para fazer 

suas comparações com os personagens, com os humanos: “O autor foi criado nas roças de 

cacau. Daí a vivência com a dição que ora tenta reunir neste dicionariozinho. Com muitas 

metáforas usando animais, o que é próprio dos mateiros, que ele o é. (NETO, 2002, p. 21, 

grifos nossos). 

 

Dizem também que Matilde embrabeceu, chegou a zunhar o deputado com 
garras e dentes. Mas não suportou quando ele a pegou pelo braço, atiçou-a 

sobre a cama e despejou os cento e lasca de banha sobre a formosura dela. 

Bem verdade que houve muito heroísmo. Nem as jumentas novas 

escoiceavam tanto, corriam tanto. Fora vencida que nem uma besta. E, 

como uma besta nova, aceitou o rufião, conformada. (NETO, 1986, p. 23, 

grifos nossos). 

 

Em Os magros, como em toda a sua produção literária, Euclides Neto faz uso 

artístico da linguagem coloquial, construindo suas metáforas. A linguagem, na sua produção 

ficcional, é o elemento constitutivo da identidade cultural do povo grapiúna, aspecto da 

identidade que surge do pertencimento à cultura dessa gente cujos aspectos formadores se 

originaram da economia do cacau: 

 

O gerente enfurecido saiu pelas moitas. Tinha as esporas, embaraçando- se 

nos cipós, xingando: 

 Diabos!... se tem mais... corto no meio. 
João acompanhava-o com os olhos. Cá do terreiro, reparava-o caçando seus 
filhos como se eles fossem porcos. Lá ia o infame, trôpego, bêbado, quase 

inconsciente. Seria capaz, mesmo, de matar. 

Não era a primeira vez que aparecia à procura dos meninos. Vasculhava 

tudo. Às vezes vinha de mansinho e chegava de supetão. Felizmente os 
meninos já sabiam o que fazer e embiocavam-se pelo mato como pintos 

quando pressentem o gavião. Mas agora o bicho estava puxando fogo e para 

fazer uma arte não custava. (OSM, p. 43). 

 

A sua obra, Dicionareco das roças de cacau e arredores (2002), serve de apoio 

para o entendimento, por parte do leitor, das palavras e expressões que singularizam o povo 

grapiúna e, com o seu auxílio, o leitor pode ficar afeito aos significados dos verbetes do 

linguajar grapiúna, de  acordo com os contextos socioculturais que cada um deles abarca: 

“Curraleiro: Vaca pé-duro”; Pongó: Cavalo velho, ordinário, com defeito” (NETO, 2002, p. 

49; 84). 
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Em outros excertos de sua obra, o autor continua a fazer experimentação com a 

linguagem, sendo as metáforas construções bastante presentes: “Os meninos, como bichos, 

de cabelos enormes, sujos, piolhentos e esfarrapados grunhiam nas noites de fome” (OSM, p. 

161, grifos nossos). Assim, ao comparar personagens humanos a animais, Euclides Neto 

aprova a concepção naturalista denominada de zoomorfização, descrevendo o comportamento 

humano como o de um animal: ele zoomorfica os personagens humanos e antropomorfiza os 

animais como se pode verificar nesse trecho da obra Os magros, quando João observa os 

burros Alecrim e Dourado que “de tão velhos, já não trabalhavam mais. Há três anos que o 

doutor Jorge mandava soltá-los” (OSM, p. 131): 

 

João, de cá, invejava a sorte dos bichos. Depois de velhos, já cansados, 

imprestáveis, tiveram a recompensa. Tinham água e comida fartas. Descanso 
absoluto, tempo de sobra para ficar modorrando à sombra das árvores. 

Intimamente olhou sua vida. Pensou se por acaso ficasse, que não pudesse 

mais andar. O que seria dele? E dos filhos? E quando chegasse a velhice 
teria que ficar como o velho Vicente, coitado, que aparecia contando 

histórias de quando tudo aquilo fora mata e ele a abrira com seus braços. 

(OSM, p. 131). 

 

No romance Os genros, continua a fazer uso das metáforas para narrar as 

aventuras e desventuras dos genros dos coronéis do cacau. Entretanto, justifica, que sabe da 

 

[...] existência de genros mais interessantes e que merecem entrar na história 

bem antes dos nossos aqui expostados. O autor desses remendos, contudo, 

não tem condições de descrevê-los, pois aos grandes temas só os escritores 

de envergadura superior. Para perseguir curraleiros, basta pongó de meio 
fôlego. (NETO, s/d, p. 1). 

 

Além do uso das metáforas, nesse romance, cria também os neologismos 

genrocracia, “regime político de Beira do Rio” e seu similar genrocrata “que, por sinal, cria 

debates adjetivados entre os mais agudos conhecedores da arte de parir palavras novas” 

(NETO, s/d, p. 4). 

A linguagem, na perspectiva euclidiana, extrai do contexto, na convivência social, 

seus significados que são concebidos como resultantes de jogos de linguagem e de sistemas 

de classificação nos quais estão inseridos. Nessa perspectiva, a cultura só se torna possível na 

linguagem e pela linguagem e, assim, os conceitos de cultura e linguagem são concebidos 

articulados às relações de poder que perpassam o tecido social e possibilitam nova 

compreensão do processo de produção de identidade/diferença. 
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A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Sua definição  

discursiva e lingüística  está sujeita a vetores de força, a relações de poder e, assim, o poder 

de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais 

amplas de poder: “Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer 

distinções, entre o que fica dentro e o que fica fora. [...] Essa demarcação de fronteiras, essa 

separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder” 

(SILVA, 2003, p. 82). 

 

A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 
manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa 

atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis, em 

relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma 
negativa. (SILVA, 2003, p. 83). 

 

No entendimento de Foucault, o poder não existe, o que existe são as relações de 

poder. Para ele, o poder é uma realidade dinâmica que ajuda o ser humano a manifestar sua 

liberdade com responsabilidade e, assim, a ideia tradicional de um poder estático que habita 

em um lugar determinado, de um poder piramidal, exercido verticalmente, é transformada. 

Ele está presente em todas as relações sociais de um indivíduo em determinada sociedade: “O 

poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente” (1979, p. 10). A identidade, por sua vez, também se constrói por meio das 

relações sociais, que são também relações de poder. Assim, a identidade grapiúna se constrói 

na relação com outras identidades, com outros sujeitos, sendo, portanto, relacional. 

Nesse sentido, trabalha-se aqui com a dimensão simbólica da cultura, concebida 

como prática que constitui significados, segundo Geertz, que diz que a cultura é uma ciência 

interpretativa à procura do significado: “ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser 

descritos de forma inteligível  isto é, descritos com densidade” (1989, p. 24). Wortmann e 

Veiga-Neto colocam que o termo cultura passou a se referir a “uma cadeia ampla e abrangente 

de instituições e de práticas que incluem desde atividades rotineiras, próprias ao dia-a-dia dos 

sujeitos, até as que se exercem nas corporações e nas instituições” (2001, p. 108 apud 

HENNIGEN; GUARESCHI, 2006, p. 57).  

Assim, os seres humanos utilizam sistemas ou códigos de significado para 

interpretar, organizar e regular sua conduta, enfim, para dar sentido às próprias ações, bem 

como às ações dos outros: são suas culturas. Sendo interpelativas, as práticas culturais buscam 

dizer ao indivíduo como deve ser, o que deve fazer, quem ele é, inventam as categorias das 
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quais se ocupam, criam referentes pelos quais as pessoas pertencentes a uma determinada 

cultura passam a se reconhecer. 

No romance Machombongo, de Euclides Neto, depois de se encantar com a 

“gajoninha”, Rogaciano Boca Rica, coronel de cacau, busca entender as práticas culturais 

ciganas a fim de dar início ao seu plano de ação para possuí-la: “Naquela mesma noite, ele 

virava na cama, aos tombos, feito peixe grande em água rasa. O sono desencarnou, fugindo, 

espalhando-se. Primeiro veio a lembrança:mulher de cigano não se junta com brasileiro, 

tanto mais sendo casada. (1986, p. 17, grifos nossos). 

Quando, posteriormente, o coronel conversa com Cacheado sobre seus 

sentimentos em relação à cigana, percebe-se que a cultura, no caso, a cigana, adquire sentido 

por meio das práticas construídas socialmente:  

 

 Como é, Cacheado, aquela mulher do cigano não me deixa em paz, não 
durmo mais e até os negócios não acerto fazer. Parece feitiço, coisa rezada.  

 Mulher de cigano não larga marido. Se larga, ele mata. (NETO, 1986, 
p. 18, grifos nossos). 

 

A linguagem extrai seu significado do contexto cultural no qual se encontra 

inserida, sendo, portanto, apontada como o principal produto da cultura e o principal 

instrumento para sua transmissão e isso porque ela tanto influencia a cultura, haja vista o 

modo como dá forma à percepção que se tem da realidade, quanto é influenciada pela cultura 

em que se desenvolve, conforme  Oliveira: 

 

Tomada como um produto cultural e histórico, constituído de acordo com a 
comunidade que a 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. (2010, p. 29). 

 

Percebe-se, então, que as práticas culturais ou as práticas de significação tentam 

fazer valer certos significados particulares de um grupo social sobre todos os outros, pois as 

relações de poder estão sempre implicitadas nas relações sociais, retomando a concepção 

foucaultiana sobre o poder, que o concebe como imanente em todas as relações sociais 

existentes em uma determinada sociedade. (FOUCAULT, 1979). 

Euclides Neto, ao dar voz e vez aos trabalhadores rurais, aos excluídos das roças 

de cacau, oportuniza, por meio de sua arte literária, o exercício do poder por parte desses 
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sujeitos, construindo, assim, uma literatura da resistência ao destacar crenças, costumes e 

valores e, em especial, a linguagem daqueles que sempre estiveram posicionados em uma 

atitude de total silenciamento. 

A literatura da resistência propõe ser a fonte de significado e experiência do povo 

grapiúna, dando visibilidade aos atributos culturais populares que prevalecem e o identificam, 

constituindo a sua identidade: “Entende-se por identidade a fonte de significado e experiência 

de um povo”. Percebe-se, então, que as identidades organizam significados e que elas são 

construídas valendo-se, além de inúmeras matérias, da matéria-prima fornecida pela história e 

geografia, dentre outras disciplinas, das relações pessoais e dos aparatos de poder, “uma vez 

que a construção social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado por relações de 

poder” (CASTELLS, 2008, p. 22; 24). 

Quando a identidade é introduzida pelas instituições dominantes da sociedade, no 

intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos outros, tem-se a identidade 

legitimadora, enquanto a identidade de resistência é criada por aqueles que se encontram em 

condições desvalorizadas, tendo como base princípios diferentes ou, até mesmo, opostos 

daqueles que permeiam as instituições sociais. 

A ascensão e morte do fazendeiro e deputado Rogaciano da Costa Sobrinho, o 

Rogaciano Boca Rica, é narrada em Machombongo, romance que se constrói a partir do poder 

exercido pelo coronel que, na tentativa de legitimar ainda mais sua identidade (já 

legitimadora), resolve as pendências com os adversários, sobretudo os mais fracos, a bala, 

mantendo o predomínio, na zona rural, do clima de opressão, repressão e morte. Já os 

comunistas criavam a resistência a esse poder unilateral, e a identidade da resistência  

 

dá origem a formas de resistência coletiva diante de uma opressão que, do 

contrário, não seria suportável, em geral com base em identidades que, 
aparentemente, foram definidas com clareza pela história, geografia ou 

biologia, facilitando assim a ‘essencialização’ dos limites da resistência. 

(CASTELLS, 2008, p. 25). 

 

Assim, as férias, feriado remunerado e qualquer direito trabalhista eram 

considerados princípios que iam de encontro aos princípios que predominavam na sociedade 

grapiúna. E esse completo desrespeito dos que exerciam o poder, nesse caso o coronel 

Rogaciano Boca Rica, por aqueles que estavam a esse exercício submetido, atinge o ápice 

brutal no episódio da morte do estufeiro Zé da Noite, em Machombongo. Zé da Noite é 

assassinado porque teve a impertinência de pedir ao deputado Rogaciano que assinasse sua 

carteira. 
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 O senhor tem sido meu pai, de bom. É um favor que não sei como 
pagar. Mas todo bichinho diz que é bom para garantir os meninos e a 
mulher, quando vai ao hospitá. Dizem até que o governo manda. Rogaciano 

aguarda desatento, mais prestando atenção ao movimento do curral. 

Respirava a sensação de tudo dando certo. 

 Sim, Zé da Noite, que você quer? 

O estufeiro coçou o bolso de trás da calça puída. Sungou a carteira azul e em 
tom de súplica: 

 Pedia que vosmecê assinasse minha carteira. Se puder... se não... é a 
mesma coisa.  

A explosão do ódio do deputado não dava tempo de alguém correr. Não deu 

naquele dia. Primeiro ficou vermelho de fogo. Depois empalideceu na 
tapioca. Por fim... já a bofetada derrubava Zé da Noite do último degrau na 

quina do passeio da frente da casa. 

Zacarias correu a pegar o homem. Ouviu o urro: 

 Deixa... É esse. 

O fazendeiro arrastava a montanha de gordura escada abaixo. E aos coices e 
pisadelas, tentava esmagar a cabeça do estufeiro. Este, já fora de si, 

estrebuchando, jofrando sangue, cabeça desgovernada. Cacheado correu do 

curral. Os vaqueiros também. Dois homens de confiança que estavam 
sentados na porta da avenida chegaram logo. 

 Leva e dá fim. É agora. (NETO, 1986, p. 109). 

 

Em Os magros, a resistência se concretiza no discurso proferido por Sarará, 

colega de eito do personagem João, que toma conhecimento, por intermédio de um militante 

político, Mário, que morou em São Paulo, do excedente do valor apropriado pelo patrão: 

 

 Lá do Sul encontrei um sujeito que veio de São Paulo. Conversa uma 

porção de ciência. Sabia ler e escrever como um tabelião. 

 E era alugado? 

 Trabalhava no meio da gente. Reunia a turma no terreiro e lá vai prosa. 

Dizia que os ricos roubam o trabalho do pobre. Que, se nós entendêssemos, 
poderíamos também apanhar cacau e vender. 

 Bem pensado... quem rouba de ladrão tem cem anos de perdão. 

 Que, se nosso serviço vale cinqüenta cruzeiros, o patrão só paga vinte e 
cinco. Portanto o patrão roubou vinte e cinco. Portanto a gente podia apanhar 

esses vinte e cinco que o patrão nos roubou. 

 É... 

 Isso não é roubo. É defesa. Mário era o nome dele. Ainda dizia que se o 
rico tem o direito de roubar da gente nós também podíamos fazer o mesmo 

com ele. 

 Nós precisamos é da ajuda do Governo. Isso sim. 

 Mas só teremos a ajuda quando o governador for da gente pobre, igual a 
nós. O rico é pelo rico. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. (OSM, p. 
110). 

 

Muitos camponeses sem terra, ativistas de esquerda e integrantes das 

Comunidades Eclesiais de Base, braço político da Igreja Católica progressista, “clareavam” as 

mentes para o socialismo, preparadores da luta armada. Já o citado fazendeiro e deputado 



 

91 

Rogaciano da Costa Sobrinho, personagem de Machombongo, é um anticomunista ferrenho e 

que, com receio dos ativistas de esquerda, sempre busca saber a origem de seus trabalhadores. 

Assim, Dr. Quirino, médico do fazendeiro, desconfiado de que Deoclécia viria da 

Universidade, conversava com a lavadeira a fim de confirmar sua origem: 

 

 Ora, douto, lá no serão, a seca matava tudo. Nós tinha uma rocinha de mi 
lho e feijão-catadô no beiço da lagoa. O sol esturrico. Tava tudo pra dá oira 
de fome. Nem água havia pra beber... O criame morria de sede. Sinhô não 

sabe o que é seca, doutô!... Cubei o tempo e meti o pé no mundo. (NETO, 

s/d, p. 97). 

 

Euclides Neto expõe as ideias socialistas na sua produção ficcional, buscando no 

humanismo marxista o referencial teórico para a construção de seus romances. Ele parece 

acreditar na sua arte literária para modificar uma estrutura social excludente e desumana. 

Assim, em Os magros, Sarará surge no meio de tantos agregados alienados como uma 

esperança de futuro, onde, possivelmente, haverá uma sociedade mais justa e menos 

desumana, condição esta que tanto fez o autor se indignar. 

Em Machombongo, o autor faz imperar a presença comunista em diversas 

passagens do seu texto: “Um juiz comunista daquele! Pretendia que os fazendeiros pagassem 

férias para a cambada ganhar, sem vender de trabalho” (NETO, 1986, p. 45). No livro sobre 

sua passagem pela Prefeitura de Ipiaú, 64: um prefeito, a revolução e os jumentos: a fábula 

do presidenciável Salém, o discurso comunista ainda se faz presente: “Comunista, isto sim, 

asseguravam outros. O nome já virava moda quando se queria atingir alguém” (NETO, 1983, 

p. 25).  

A identidade, portanto, se constrói nesse contexto de relações sociais, de relações 

de poder, apresentando um caráter fluido e híbrido, visto que a própria sociedade grapiúna é 

também produto de cruzamentos e misturas culturais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cacau, um produto cultural, economia característica do espaço Sul Baiano, 

gerou riquezas e misérias, mandos e desmandos, poder e exclusão social, justiças e injustiças. 

É possível afirmar que toda a história dessa região com características específicas foi formada 

a partir dos cacaueiros.  

Nesse contexto, a Literatura do Cacau apreende o universo da monocultura do 

cacau, tipos humanos, conflitos sociais e de poder ocorridos quando o cacau, após o período 

da colonização e da cultura açucareira, se torna o produto econômico de destaque. É, portanto, 

a expressão dessa região, viés construtor do discurso cultural, que faz emergir traços próprios 

de uma época e de um lugar, eternizando os tempos áureos em que o cacau se consagrou 

como fator econômico regional e, principalmente, enquanto seu referente temático. 

As relações sociais e de poder existentes entre o coronel e o trabalhador 

constroem-se de forma dinâmica entre os sujeitos envolvidos, de forma que um ou outro pode 

estar em seu pleno exercício. Então, é nesse ir e vir do exercício do poder que foram 

construídos os traços culturais que delineiam o seu perfil identitário: os costumes, as crenças, 

os hábitos, as festas, os tipos humanos.  

Em Terras do sem fim, Jorge Amado, ícone maior da Literatura do Cacau, eterniza 

o momento áureo dos cacauais, principalmente no que se refere ao período do desbravamento 

das matas, da chegada dos migrantes para o plantio dos cacauais e, consequentemente, da 

formação de uma determinada civilização. Naquele contexto de formação das terras 

grapiúnas, na década de1940, puderam ser observados alguns costumes, festas e tipos sociais 

específicos, como o jagunço, o advogado, destacando-se, para a presente análise, as figuras do 

coronel e do trabalhador.  

Conclui-se que as relações sociais estabelecidas entre a figura do coronel e a 

figura do trabalhador eram consequências diretas da lei do cacau: o coronel, que tinha o 

cacau, exercia o poder, a palavra final, enquanto o trabalhador vivia em situação de extrema 

exploração social, exercendo, em alguns momentos, o poder da resistência. Percebe-se, então, 

que o delineamento do perfil identitário da região cacaueira iniciou-se na época da sua 

formação, na época da chegada dos imigrantes, da conquista e desbravamento das terras 

devolutas, representado no livro de Jorge Amado, Terras do sem fim. Nas relações sociais, nas 

relações de poder existentes nessa época, formaram-se os primeiros tipos humanos peculiares 

à região, como também os costumes trazidos pelos imigrantes são transformados, 
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hibridizados. Assim, naquela época, todos passaram a se unir, a se sentir grapiúnas pelos 

traços culturais similares que apresentavam.  

O tempo passou, a região se transformou e o cacau passou a viver a época da sua 

mais profunda crise; encontrou sua decadência econômica. Com a mudança dos tempos, o 

novo eldorado baiano nas terras do sem-fim abriu novas possibilidades com a agropecuária, a 

celulose, a movelaria, a mineração, o turismo e o petróleo, mudando as relações sociais e de 

poder existentes na sociedade antes cacaueira.  

As relações sociais, as relações de poder que, na época da formação da sociedade 

cacaueira, giravam em torno do cacau, encontraram outras alternativas e, obviamente, outros 

tipos humanos e outros costumes surgiram.  

Euclides Neto, em Os magros, enceta aquele momento de decadência ao 

apresentar o novo perfil do coronel do cacau, o personagem Dr. Jorge. Esse não vive mais nas 

suas fazendas e, a sua relação com a terra é unicamente exploratória. Não há mais uma 

ligação telúrica, um amor pela terra que se fazia tão presente entre os coronéis na época da 

formação da sociedade grapiúna. 

Visto enquanto elemento integrante de pequenas práticas, constituindo a sua 

microfísica, o poder foi também observado em ocorrências de resistência, sendo exercido em 

alguns momentos pelos trabalhadores das roças de cacau, pela mulher e também pelo negro. 

Em relação ao traço produtor do poder, esta pesquisa concluiu que, na sociedade 

cacaueira, havia a necessidade de, a fim de obter maior lucro, utilizar ao máximo a capacidade 

produtiva dos trabalhadores, diminuindo sua capacidade de revolta, de resistência. Assim, 

proliferaram os “corpos dóceis” na sociedade grapiúna, trabalhadores que não reagiam à 

situação de exploração a que estavam submetidos.  

Por outro lado, o poder constantemente exercido pelos coronéis de cacau, estava 

associado aos discursos que eles produziam, assim sua palavra era inquestionável, tendo 

inclusive valor legal, exemplificando a relação existente nas terras grapiúnas entre o poder e o 

saber. Tais foram algumas das características que contribuíram para o perfil identitário da 

região cacaueira. 

A análise revelou que Jorge Amado e Euclides Neto, a partir de óticas diferentes, 

recontam a história grapiúna, a partir de momentos diferenciados; no entanto, o perfil que 

traçam dos seus personagens, dos costumes, das festas, dos hábitos se complementam no 

delineamento identitário da região, desde a sua formação até sua decadência econômica.  

Assim, após investigar os aspectos culturais e identitários presentes em Terras do 

sem fim, de Jorge Amado, foi possível perceber a sua riqueza na formação híbrida do povo da 
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região que pôde ser identificado na apresentação de traços que delineiam o perfil da nação 

grapiúna, através da narração da presença de árabes, turcos, sírios, cearenses, sergipanos cujos 

hábitos e costumes se cruzam; a chegada dos deuses das florestas da África e das danças 

populares portuguesas, como o reisado; costumes que se mesclam, que se alteram adquirindo 

a cor local. 

A literatura de Jorge Amado apresenta, ainda, as tocaias, os caxixes – falsificação 

dos registros de propriedades de terras , a falsificação dos registros de nascimentos, tornando 

imprescindível a presença de advogados para fornecer a “aparência de legalidade” a todos os 

atos ilegais praticados, geralmente, pelos coronéis do cacau.  

O catolicismo era tido como religião oficial e a sociedade se apresentava branca e 

masculina: a mulher e o negro eram sempre excluídos, silenciados, punidos. 

Em Os magros, de Euclides Neto, constatou-se a riqueza dos aspectos da 

oralidade do povo simples, “da gentinha dos eitos”. O autor constrói suas metáforas, 

neologismos e recorre a alguns arcaísmos, valorizando os tipos humanos populares, 

representantes da minoria. Fazendo uso da linguagem do povo simples na sua representação 

ficcional, evidencia a sua preferência pela minoria, pelos pobres e oprimidos, pelos 

trabalhadores das roças de cacau e arredores. Essa produção ficcional e cultural não abandona 

seu leitmotiv, a luta de classes. 

Dessa forma, o autor de Os magros delineia os traços culturais e identitários do 

perfil da região do cacau por meio do uso da linguagem coloquial que goza de prioridade 

sobre outros possíveis aspectos culturais, fazendo uso de expressões próprias do povo 

simples, trabalhadores das roças de cacau. 

Jorge Amado, Euclides Neto: duas vozes, dois olhares que se complementam no 

delineamento do perfil identitário das gentes do cacau.  
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ANEXO A 

 

JORGE AMADO 

CAPA DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO ROMANCE TERRAS DO SEM-FIM, 

1943 

 

Terras do sem-fim foi o primeiro livro de Jorge Amado a ganhar as telas de cinema, 
em 1948, numa adaptação feita pela companhia cinematográfica Atlântida, com o 

título Terra violenta e direção do americano Eddie Bernoudy. O texto também 

viraria novela de TV: na Tupi, em 1966, e na Globo, em 1981 
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ANEXO B 

 

JORGE AMADO (FOTOS) 

 
Terceiro da esq. para a dir., ao lado de Emanuel Assemany, João Cordeiro, 

Clóvis Amorim, Edison Carneiro, Alves Ribeiro, Guilherme Dias Gomes e Dias 
da Costa, membros do grupo literário Academia dos Rebeldes, no porto de 

Salvador em 1930 (Reprodução dos Cadernos de Literatura Brasileira /IMS). 

 

 
Terceiro da esq. para a dir., em campanha do PCB na capital paulista em 1945; 
ao microfone está Joaquim Câmara Ferreira, um dos líderes do partido em São 

Paulo e ao seu lado aparece o escritor modernista Oswald de Andrade (de 

cachecol) (Reprodução dos Cadernos de Literatura Brasileira /IMS). 

 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/galeria/personagem/p_j_amado_01.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/galeria/personagem/p_j_amado_01.shtml
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Anexo B  Jorge Amado (Fotos)                    continuação 
 

                
Em 1948, num típico café parisiense durante 
seu exílio na França.  

Em 1961, com o fardão da Academia Brasileira 
de Letras para a festa de sua posse no Rio.  

(Reproduções dos Cadernos de Literatura Brasileira /IMS). 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/galeria/personagem/p_j_amado_01.shtml  

 

 
Da esquerda para a direita, Jorge Amado, Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre e Zélia 

Gattai com Mãe Menininha do Gantois, em 1961 
Fonte: http://www.jorgeamado.dreamhosters.com/?page_id=112 

http://farm6.static.flickr.com/5055/5427873081_665329b9ec_z.jpg
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Anexo B  Jorge Amado (Fotos)   
(conclusão) 

 

 

 
Com Zélia Gattai pouco antes de embarcarem para os Estados Unidos, em 1971 

(Reprodução dos Cadernos de Literatura Brasileira /IMS) 

 

 

 
Recebendo o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Paris III - Sorbonne 

Nouvelle (França-1998) 

 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/galeria/personagem/p_amado_14.shtml
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ANEXO C 

 

EUCLIDES NETO  CAPA DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO ROMANCE OS 

MAGROS, 1961 
 

 
Fac-símile – Capa da primeira edição de Os magros, 1961. 
Fonte: http://www.ppgel.uneb.br/textos/disserta/2010/marcelo_ana.pdf 
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ANEXO D 

 

EUCLIDES NETO (FOTOS) 
 

 
Quando estudante de Direito 

 

 

 
Ao tomar posse como prefeito de Ipiaú 
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ANEXO D  EUCLIDES NETO (FOTOS) 
(continuação) 

 

 

 
Inauguração do Parque da Exposição Agropecuária de Ipiaú-BA (Gestão de 

Euclides Neto-Prefeito de Ipiaú) 

 
Biblioteca existente em Ipiaú na Gestão de Euclides Neto (hoje, não há mais biblioteca) 
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ANEXO D  EUCLIDES NETO (FOTOS) 

(continuação) 

 

 

 
Inauguração do Parque de Exposição Agropecuária de Ipiaú-BA; 

 

 

 

 
Lançamento da primeira edição de Os magros, em Ipiaú-BA; 

 

 

 

 

 



 

109 

ANEXO D  EUCLIDES NETO (FOTOS) 

(continuação) 

 

 
 

Realizando algum discurso político, 
 

 

 

 

 
Foto 2- Euclides Neto com familiares, no lançamento do livro A enxada, na Academia 

de Letras da Bahia (1996) 
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ANEXO D  EUCLIDES NETO (FOTOS) 

(continuação) 

 

 
Com o Presidente da Academia de Letras da Bahia e Jorge Calmon  

 

   
ANEXO D  EUCLIDES NETO (FOTOS) 

(conclusão) 

Autografando o livro A reforma agrária, na 
FETAG 
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Quando Secretário da Reforma Agrária do governo Waldir Pires e começava 

a adoecer 
 

 

 
 

 

Nota: Todas as fotos de Euclides Neto aqui expostas foram gentilmente cedidas para esse trabalho pela 
viúva do escritor, Sra. Angélia Teixeira. 
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ANEXO E 

 

CERTIDÃO DA AUDITORIA MILITAR 

 

EUCLIDES NETO  junho de 1966 
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Anexo E  Certidão da Auditoria Militar: Euclides Neto  junho de 1966 

   (continuação) 
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Anexo E  Certidão da Auditoria Militar: Euclides Neto  junho de 1966 

   (conclusão) 

 

 

 

 


