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A literatura Sul-baiana tem o seu coração nas terras de Itabuna e Ilhéus. As raízes da 
sua cultura estão, sem dúvida, no próprio cacau. Ele foi o centro gerador de toda a 
dinâmica sociocultural da região, termômetro das alegrias e tristezas da sua gente. 
O fazendeiro, o trabalhador rural, componentes primeiros do acontecer regional, 

detêm os seus traços culturais básicos e constituem-se em matrizes do perfi l da região. Incrivel-
mente rica em manifestações artísticas, particularmente através da literatura, o artista a traduz 
na sua visão desse mundo. 

Essa fi cção resulta de um imaginário que é enriquecido pela realidade, por um lado; por 
outro, quer funcionar como estimuladora das mudanças sociais. Ou seja, na relação com o 
contexto social, a literatura é impulsionada pelas circunstâncias históricas, ao tempo em que é 
promovedora da refl exão crítica sobre esse mesmo contexto. 

Até bem pouco tempo, quando eu escrevia sobre a literatura desta região referia-me a ela 
como sendo a Literatura da Região do Cacau ou a Literatura do Cacau. Hoje, não tão à vontade, 
pergunto-me se posso utilizar tais expressões diante do perfi l sociocultural que vem assumindo essa 
região e dos caminhos temáticos que tal literatura tomou.

OS CAMINHOS DA 
LITERATURA SUL-BAIANA
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Assim, quando me questiono se posso ainda dizer Literatura da Região do Cacau, a in-
quietação procede de toda a reviravolta pela qual tem passado a região sul do Estado da Bahia, 
antes calcada na monocultura do cacau, agora buscando novas alternativas econômicas, o quê, 
consequentemente, tem provocado uma crise de identidade. Por que afi rmo isto?  

Voltando no tempo

Se nos reportarmos aos anos trinta, vamos nos deparar com uma região rica, opulenta e 
poderosa, terra de coronéis, jagunços e trabalhadores rurais, matrizes do perfi l da região. Tempos 
de conquista de terras. Tempos em que o cacau era a temática dominante do imaginário regional; 
os aspectos humanos e sociais, por ele desencadeados, eram as matrizes dos dramas fi ccionali-
zados. A busca do ter, do poder, a ambição, o abuso da força do fazendeiro compunham aquele 
cenário, contrapondo-se à submissão, à ignorância dos trabalhadores rurais. Aqueles coronéis, 
jagunços, ruralistas, com seus costumes, tradições, crendices e superstições formavam o painel 
humano da terra, e construíam a sua identidade. 

Esse tempo foi, então, cantado e contado por Jorge Amado, Adonias Filho e muitos ou-
tros, que asseguraram o lugar dessa literatura no panorama da Literatura Brasileira, desde o ciclo 
do cacau. Aí, as questões da terra, sua conquista, foram fi ccionalizados e o cacau era o referente 
do imaginário regional. E como gerador de dramas, foi tematizado intimamente relacionado à 
cultura e às implicações socioeconômicas, culturais e existenciais que advêm dela. 

É curioso notar que, na Região do Cacau, a fi cção se antecipou à poesia, que inicialmente 
aparece mesclada nos romances de Jorge Amado (Terras do sem-fi m e Gabriela...). A poesia como 
expressão nos chega inicialmente através do lirismo simbolista de Sosígenes Costa, do canto de paz de 
Firmino Rocha, ou mesmo da expressão de Camilo de Jesus Lima. Em seguida, surgem poetas tam-
bém preocupados com a terra, e com a poesia como linguagem. O tema do cacau é tomado por Jorge 
Medauar, Telmo Padilha, Florisvaldo Matos, Plínio Aguiar, Cyro de Mattos, entre outros. Ao seu 
lado, o rio Cachoeira é também tematizado por Valdelice Pinheiro, Telmo Padilha, Cyro de Matos.
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Inicialmente voltada para questões sociais conforme a geração de trinta, a fi cção tem em Jor-
ge Amado o seu mais expressivo representante. Com ele, inicia-se o ciclo do cacau da fi cção regio-
nalista no Brasil, a exemplo do ciclo da cana-de-açúcar e do café. É a fase da corrida do cacau: a fase 
áurea dos coronéis, do poder do mais forte, das injustiças sociais denunciadas, da posse da terra. 
O coronel do cacau é o grande personagem desse fi ccionista (já traduzido em mais de 50 idiomas) 
que conta a região e a problemática do coronelato na luta pelo poder. O seu ambiente é aquele que 
abrange as cidades de Ilhéus e Itabuna (Tabocas, naquela época). Cacau (1932), Terras do sem-
fi m (1942), São Jorge dos Ilhéus (1944) são obras que falam diretamente das terras do cacau, ciclo 
que se fecha com Gabriela, Cravo e Canela (1958). Depois, afastado para temas relacionados à 
burguesia urbana de Salvador, após vinte anos, retoma o tema inicial com Tocaia Grande - a face 
obscura (1983); entretanto, então, já em perspectiva contraideológica, pela versão do anti-herói.

Mas não só Jorge Amado garante a pujança da Literatura da Região do Cacau. Por volta de 
1945, a fi cção ultrapassa o regionalismo de trinta para, notadamente através de Adonias Filho, contar 
a região sob a ótica do realismo mágico, na sua acepção de estranho. Então, por todo um tratamento 
dispensado ao discurso, a fi cção procura traduzir a História na linguagem e a linguagem na história, 
onde a região toma aspectos do fantástico, advindos tematicamente da problemática da violência e da 
agressão, geradas pelo cacau e por toda uma caracterização da ambiência regional. É o que se percebe 
em obras tais como Servos da Morte (1946), Memórias de Lázaro (1952), Corpo Vivo (1968), As 
Velhas (1977), Léguas da Promissão (1981), principalmente. Na mesma linha e tendo, também, 
como ambiente físico e cultural a Região, outros fi ccionistas recorrem por vezes aos seus costumes, 
aos seus mitos, através do picaresco ou do dramático das situações da vida cotidiana: Galos da Au-
rora (1958), Estranhos e Assustados (1966), de Hélio Pólvora; Agua Preta (1975), O Visgo da 
Terra (19 ), de Jorge Medauar; O Patrão (1978), Comercinho do Poço Fundo (1979) e Os Genros 
(1981), de Euclídes Neto. Crendices e superstições desse povo grapiúna encontram-se, ainda, em 
Estórias de Ubaitaba (1977) e Pulu (1981), de Clodomir Xavier, dentre outros. A condição socio-
cultural do povo da região é patenteada através de histórias que traduzem a irrupção do inadmissível 
e se realizam por processos efetivados nos níveis da intriga, da visão do texto e da sintaxe narrativa.
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Pelos anos 60, do século XX, o tema cacau é visto já nos níveis da sua repercussão socio-
cultural, foco dos indivíduos, sua análise, seu relacionamento, seu sentido de ambição/despoja-
mento diante da vida, sua refl exão existencial. A linguagem é também o seu tema. É através de 
processos de discurso (muitas vezes recorrendo ainda ao estranho) que Cyro de Mattos e Hélio 
Pólvora, por exemplo, constatam o desconserto do mundo e buscam mostrar que a verdade da 
vida está na pura busca das coisas simples, na natureza. Ao contrário da produção de 30 que 
ressalta a força e o poder do dinheiro, ou da 45, que se volta para a violência gerada pelo cacau, 
essa procura mostra que os reais valores não podem ser medidos com dinheiro, ou conforto ou 
“civilização”, mas que a verdade de cada um está naquelas coisas que ama e em que acredita, nas 
quais vê a própria vida, o próprio espaço. Busca desvendar o mistério da existência partindo da 
ambiência regional. A integração do homem/terra transcende regionalismos. Busca, para além, 
discutir os mistérios do ser, sem a perda do contacto com a realidade social que circunda os seus 
personagens. A exemplo, Os Brabos (1979), Duas Narrativas Rústicas (1985), de Cyro de 
Mattos; e O Grito da Perdiz (1983), de Hélio Pólvora que, por processos de linguagem, opor-
tunizam várias leituras que exigem a efetiva participação do leitor.

Pode-se notar, assim, que o tema cacau perdura fortemente, em posturas de refl exo, refra-
ção ou deslocamento (e enfoques diversos), formas de interação com o real, mas fruto sempre da 
repercussão sociocultural do acontecer-vida da Região. É a posse da terra, a luta do mais forte, 
a busca do poder. É a constatação da violência; o repensar dos comportamentos passados, a 
constatação dos resultados da formação sociocultural do povo. 

Todo esse tempo referido foi intervalado entre os anos 30 e 80. Tempos de conquista 
da terra, cultivo, colheita. Comercialização e exportação. Riqueza, muita riqueza! E distorções 
sociais também. Foi o tempo áureo de pujança e riqueza social, quando a comercialização e a 
exportação do cacau faziam retornar para a região, através da CEPLAC, as taxas retidas pelo 
Governo Federal. Por isso mesmo, tempo em que a região foi chamada de “pobre região rica”. 
A cultura do ter forjou comportamentos, valores invertidos, cobiça, desmandos, elementos 
caracterizadores dos comportamentos de uma época, que foram fi ccionalizados. 
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Do desmando provocado pela abundância dessa região, com o suceder das gerações, resul-
tou o dito sintetizado pelo povo: Avô rico, pai nobre, fi lho pobre. O fi nal da década de oitenta dá 
mostras dessa verdade. As taxas do cacau passam a ser centralizadas no orçamento federal, sem 
retorno direto para a região. As pragas invadem as fazendas. Agudizam-se os questionamentos 
sobre o ter; o deslocamento de poder - do ter para o ser - redimensionam o imaginário. Em ques-
tionamento dessa cultura, no contraponto entre o ter e o ser, o painel de fi ccionistas foi enrique-
cido com outros nomes, já agora com outras indagações tomadas do mesmo referente, o cacau.  
Então, cabia pensar em Literatura da Região do Cacau, porque essa era uma região monocultora, 
de identidade socioeconômica e cultural de referência nacional e internacional.

De uma forma ou de outra, é a memória de uma região, manancial do imaginário da 
criação artística. Além dos autores exemplifi cados, outros fi ccionistas há, antologiados pelas pu-
blicações do Projeto Cultural do Cacau - PACCE, em O Moderno Conto da Região do Cacau 
(1978), e Novos Contos da Região Cacaueira (1987), organizadas por Telmo Padilha e por 
Euclídes Neto, respectivamente. 

Focos identitários

A fi cção grapiúna, embora se imponha por um cenário regional, por uma individualidade 
singular, não deve ser entendida como expressão simplesmente de um regionalismo. Ao contrário. 
O fi ccionista lança mão do extraordinário material imagético que essa realidade lhe oferece e, 
ultrapassando-o, alcança a dimensão do universal, em voo largo.       

E a refl exão existencial volta-se para uma sociedade que se pauta na valorização do ter, do 
acumular e esquece os valores da existência. É a subjetivação do fi ccional, por experiências viven-
ciadas ou ouvidas, na observância da mudança dos costumes, valores, anseios de um povo, o que 
resulta no convencimento da fugacidade da vida. É, afi nal, por deslocamento, a problemática que 
tem no drama dos personagens o questionamento do sentido da vida, através do humor, da ligua-
gem carnavalizada, buscando o comunicar pela leveza da linguagem, do tratamento humorístico 
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dos temas, mesmo os mais sérios; a fi cção que procura “ganhar” o leitor por esses recursos, e mais 
por processos estruturais, quando o faz participar da própria criação do texto.

O rompimento da fronteira de gêneros faz-se mais forte através do resgate da memória, da 
forma de observar o mundo: mediações que levam a base social para a produção da obra. Toman-
do como cenário ainda as terras do cacau, pela postura do autobiografi smo (naquele sentido da 
impressão subjetiva da experiência vivenciada tornada fi ccional), são estruturados textos como 
Bença, Vó (1985), de Ritinha Dantas; Roteiro para uma tempestade (1985), de Ricardo Cruz; 
Mar de Azov (1986), de Hélio Pólvora; Os Recuados (1987), de Cyro de Mattos – citando 
somente alguns. Experiências vividas ou ouvidas são evidenciadas na mudança dos costumes, 
dos valores, dos anseios do homem do cacau que são também, afi nal, os do homem do mundo.

Os tempos mudam. A região empobrece. A partir de 1989, além da praga da podridão 
parda, surge a vassoura-de-bruxa que assola as roças dos frutos de ouro. A região busca formas 
alternativas de sobreviver. Busca a diversifi cação da cultura e, dentre outras alternativas, investe 
na fruticultura, investe no turismo. Busca respostas latentes e próprias da sua situação histórica 
e geográfi ca privilegiada no mapa do país. É das grandes crises que surgem as grandes soluções, 
a sabedoria popular também ensina isto. A região passa a enxergar o que antes o brilho do cacau 
não deixava ver: a sua singularidade por estar situada no coração da Mata Atlântica, na biosfera 
do descobrimento do Brasil e num dos litorais mais belos do país. Começa a enxergar as suas 
diferenças também. Consoante com o ritmo mundial, busca voltar-se para o mundo da globali-
zação, dos mídia, da comunicação, onde a concepção de tempo é acrescida de uma perspectiva 
tecnológica. Onde o poder maior é o conhecimento. Tempo de revisão de valores, de mudança 
paradigmática, de deslocamentos de olhar: tempos pós-modernos. 

Nesse tempo, os refl exos da problemática sociocultural da região se fazem sentir, em deslo-
camento, por empenho na prescrutação dos dramas diários, dos dramas também amorosos resul-
tantes do impasse das relações. São revelados por forte incidência de discurso humorístico e com 
o envolvimento (já agora estrutural) do leitor, na medida em que ele, o leitor, participa também 
da narrativa: Xerazade (1989), de Hélio Pólvora, e Benditos e Perversos (1990) de Ricardo 
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Cruz, são exemplos. No primeiro, Xerazade, como intertextualmente sugere o título do livro, 
há um contador e um ouvinte. Como o relato de Shahrazàd das Mil e uma Noites, Xerazade é o 
articulador dos demais contos do livro que são, por sua vez, narrados pelo “ouvinte”. Repassados 
de ironia, e até escárnio, os contos enfocam personagens de mundos diversos, desde um agricultor 
a um escritor; une-os um mesmo elo: a busca do amor. No segundo, Benditos e Selvagens, é 
acrescido ao imaginário do autor a sua experiência como psicanalista. Ficcionalmente, na “pele” 
do paciente, ele se faz escritor e, na “pele” do analista, ele se faz leitor. Então, para o escritor é co-
municação e catarse, para o analista é transcurso do real para o imaginário que se faz fi cção, como 
acontece no conto “Restos Cotidianos” que abre estruturalmente o livro e, tal como em Xerazade 
(porém por outros recursos), funciona como articulador dos demais.

Outras problemáticas

Com o passar do tempo, no entanto, outras problemáticas ocupam o interesse fi ccional. 
A geração daqueles que vivenciaram a pujança do cacau vai tendo o olhar esfumaçado, embora 
as matrizes temáticas persistam. E outra geração surge, com o olhar voltado para outros focos. 
Daí, quatro linhas de força são observadas: a intimista, a telúrica, a social, a metalinguística. A 
ironia revela-se a grande arma desse momento. A linguagem é mais solta, menos tensa e densa, 
mais concisa e econômica. 

A poesia realiza a sua redimensão quando resgata formas esquecidas: as cantigas trovado-
rescas de amigo (Jorge Araujo e Plínio Aguiar) e de escárnio (Gil Nunesmaia e Kleber Torres); a 
redimensão dos bestiários medievais (Ildázio Tavares); poesia argumental (Telmo Padilha, Val-
delice Pinheiro); poesia intimista (Janete Badaró); mais recentemente a poesia coloquial, com 
marcante infl uência da linguagem popular (Ruy Póvoas). Ainda é de mencionar a poesia tema-
tizada na denúncia social (Genny Xavier), temática essa esvaziada com o fi m da ditadura. Ainda 
aqueles que fazem poesia e teatro, como José Delmo, Aldo Bastos e Ramon Vane, esses últimos, 
integrantes da Antologia de poetas novos da região do cacau (1987), por mim organizada.  
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Ao contexto regional, em tempos de globalização, somam-se outras tendências, onde as 
propostas de Italo Calvino (1988) para a linguagem do próximo milênio não são olvidadas: leve-
za, rapidez, multiplicidade, visibilidade, exatidão e consistência. O olhar fi ccional desloca-se para 
a re-visão da história; em mudança de perspectiva, volta-se 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 sujetividade do narrador. A prosa de caráter regionalista 
alcança o universal. Os gêneros tomam novos ares, agora perpassados pela intertextualidade e 
ironia tomados como elementos estruturais.

Assim, a transgressão das formas tradicionais de gênero tem guarida também na litera-
tura desta região. Textos mais recentes (mesmo os da geração menos jovem) ganham a leveza e 
a rapidez exigidas por esse tempo vizinho do terceiro milênio. Agora, ao lado dos consagrados 
Jorge Amado, Adonias Filho, Hélio Pólvora, Cyro de Mattos, Sosígenes Costa, Euclides Netto, 
surgem outros. Geração nova, somando novos questionamentos. Essa geração, que vivencia este 
momento regional e mundial, secundariza a temática do cacau em função de temáticas ligadas 
às minorias, principalmente voltadas às questões de sexo, raça, classe e ideologia. Discute iden-
tidade cultural, historicidade. Vivacidade de gênero, maleabilidade na forma são algumas das 
propostas dos anos noventa que revelam: Antônio Júnior, George Pellegrini, Neuzamaria Kerner, 
Genny Xavier, Jane Kátia Badaró, José Delmo, Jorge Araujo, Kleber Torres, Ricardo Cruz, Ruy 
Póvoas e outros. 

Desses últimos, Ruy Póvoas é um exemplo da literatura das minorias dentro da temática 
do negro (raça). Itan dos mais velhos (1996) é texto povoado de imagens provenientes dos 
mitos africanos, de lições ouvidas dos mais velhos da cultura nagô. São quatro odus; “cada odu , 
uma história”. Histórias, retidas na memória, são repetidas e repetidas. É assim a tradição nagô. 

Nesses tempos sem fronteiras de qualquer espécie, tempos de multiculturalismo e trans-
nacionalismo, as questões não são mais setorizadas, localizadas. Têm outra dimensão, abran-
gente. Devido à globalização, mais que nunca, cabe buscar a identidade. Fala-se de cultura, de 
memória cultural. Importa a comunicabilidade dos textos que têm as suas fronteiras de gênero 
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tênues e redimensionadas. Nessa direção, ultrapassando o fi ccional no seu sentido lato, bus-
cando o identitário e a memória cultural, dois textos devem ser mencionados: O Auto do des-
cobrimento (1997), de Jorge Araujo e o Dicionareco das roças de cacau e arredores (1997), 
de Euclides Neto. O primeiro, ao tempo em que canta a chegada da esquadra de Cabral às 
terras do Brasil, poeticamente clama ao povo brasileiro a refl exão sobre a sua brasilidade. For-
jado em fala e romances, o Romanceiro das vagas descobertas (como se subintitula) busca re-
discutir a perspectiva histórica ao re-ler o descobrimento do Brasil. As redes intertextuais que 
tecem o Auto coletivizam a obra com as presenças de Camões, Caminha, Pessoa, Gil Vicente. 
Tais presenças homenageiam Portugal, mas também denunciam-no, através da construção po-
ética consubstanciada na ironia. O segundo texto, o original Dicionareco das roças de cacau 
e arredores (1997), trabalho de Euclides Neto, é indicativo da identidade e memória cultural 
das terras do cacau. O livro ultrapassa o possível sentido minimizante do termo (Dicionareco) 
e, pela evocação da forma (até em consonância com uma tendência também desses tempos - e 
rapidamente lembro-me do Dicionário das paixões, do português João de Melo), constitui-se 
em expressão do imaginário de uma região. É precioso resgate e memória de uma cultura em 
transformação. Cadencia os novos tempos pela proposta do gênero, pelo tratamento temático 
e por sua concepção estrutural que ultrapassa os limites de um dicionário. 

Como visto, essa fi cção tem consonância com as tendências que trazem a historicidade 
para seu foco temático e busca a leveza e a rapidez. A questão identitária aqui posta exige, por 
razões do imaginário, a refl exão não só em relação à fi cção regional sul-baiana, mas sobre o seu 
próprio contexto. É que as coisas mudaram com o tempo. Foi-se o apogeu do cacau. O imaginá-
rio local voltou-se para outros temas, outros modos de olhar. Outros modos de contar.

Do elenco de novos fi ccionistas sul-baianos, podemos identifi car um relaxamento a formas 
rígidas quanto a gêneros. Os deslimites, conforme postula Tzvetan Todorov, para os Gêneros 
do discurso, ressalta “o trabalho profundo da literatura que procura afi rmar-se na sua essência, 
arruinando as distinções e os limites” (1980, p. 44) . Ora, se consideramos que o valor do lite-
rário passa por sua originalidade, temos que a classe de gênero passa a ser meramente referencial 
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e classifi catória. Retomo, assim, a ideia do deslimite dos gêneros - um princípio dinâmico de 
produção. Muitos dos textos fi ccionais têm preferido as narrativas curtas, contos, no sentido lato; 
não engessadas em limitações formais classifi catórias (sentido estrito). Daí sua variedade discur-
siva e temática; seus espaços múltiplos ou único; o variado número de personagens; e os recursos 
e expedientes de linguagem, do diálogo ao confessional, da forma lacunar poética, da descrição 
longa ou expositiva expandida. 

Caminhando pelo século XXI

Textos publicados neste novo milênio, século XXI, sobre temas diversos, têm em comum a 
insubordinação a escolas ou gêneros tradicionais. Alguns autores já publicados, outros nomes em 
lançamentos enriquecem o panorama regional. Com as possibilidades que oferece a tecnologia, há 
os que recorrem às várias ferramentas, além da publicação em papel, mais dinamicamente, através 
de sites, blogs, facebook, e outros expedientes que a internet oportuniza... Aqui refi ro apenas alguns, 
dentre tantos muitos outros escritores (impossível citar todos), consagrados e novos, sempre refe-
rindo somente a última publicação a que tive acesso. 

Da geração vinda do século XX, Ritinha Dantas, Outras manias, já (2008) aborda traços de 
personalidades, caracterizadas por comportamentos sintomáticos, através do humor ressaltado com 
aspectos que conduzem à refl exão psicológica. Jorge Araújo, poeta, ensaísta e fi ccionista; de humor 
e crítica ácida e lúcida, aqui destaco: Essa esquiva e dilacerada fauna (2012, reedição revista e ilus-
trada) alegoria crítica do homem. Hélio Pólvora, autor de vasta obra, de forma pendular, reúne re-
fl exão crítica e imaginário fi ccional, onde o vivido e o imaginado caminham juntos, como em Don 
Solidon (2011), seu último romance, que fala de solidão. Antônio Lopes, no seu Com o mar entre 
os dedos (2015), em 57 crônicas (algumas publicadas em Blog), com humor e linguagem própria, 
fala do cotidiano, de algumas situações onde o próprio leitor pode se espelhar. Cyro de Mattos, in-
cansavelmente, acrescenta a sua produção com literatura infantil, poesia e prosa, como é o exemplo 
de O velho e o velho rio, contos (alguns reeditados) e novelas (2016); Todo o peso terrestre (2017). 
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Florisvaldo Mattos, jornalista e poeta, faz poesia de vivências e invenção; rítmico e musical é o seu 
último livro Estuário dos dias e outros poemas (2017). Ruy Póvoas, também em franca produção 
de fi cção, na sua mais recente obra A viagem de Orixalá: estrada de Sagitário, caminhos de 
Orunmilá (2015) toma a fi cção e a oralidade como recursos que, aliados à pesquisa, tratam sobre 
as memórias da herança cultural africana; Novos Dizeres (2017), poesia em verbetes, provocado-
res de refl exão existencial. O jornalista, poeta e fi ccionista Antônio Nahud Junior, com dinâmica 
produção, inclusive através dos blogs O Falcão Maltês, em Pequenas histórias  do delírio peculiar 
humano (2012) reúne narrativas curtas de pendor cinematográfi co, onde fala do mundo interior, 
principalmente; seu último livro Nascida para a felicidade, biografi a de Antônia Alves de Amorim 
Morais (2015). Neuzamaria Kerner segue na linha intimista, lançando o seu mais recente livro O 
livro-arbítrio das Ervas – dentro e fora do jardim (2014). Genny Xavier, poetisa e contista, hoje 
prefere escoar a sua produção através do blog Baú de Guardados: “Eu me guardo no baú das pala-
vras que me espiam do espelho...” (acesso: março 2017). 

Finalmente, dos tantos surgidos já neste século XXI, refi ro alguns; a maioria, além de 
publicação em livro, tem a sua produção disponibilizada por outras vias de divulgação. Em 
se tratando de suportes, como já disse, os escritores mais jovens têm em comum a alternativa 
de utilizarem os blogs, revistas eletrônicas, facebook, e-books. Nesse sentido, convém também 
ressaltar que, apesar dos referidos recursos tecnológicos, as formas editoriais tradicionais de 
divulgação e circulação da produção literária regional estão enriquecidas com mais editorias 
locais. Além da Editus - Editora da UESC (que, vigorosa, completou 20 anos, em 2016), me-
recem ser mencionadas a editora Via Litterarum, fundada pelo professor Agenor Gasparetto 
(2004), e a Mondrongo, pelo escritor Gustavo Felicíssimo (2011). Ambas têm ocupado um 
especial espaço regional. 

Dos surgidos já neste século XXI, algumas expressões somam caligrafi as: com a pintura, 
com a fotografi a, com o desenho...

Rita Santana, contista (Tramela, 2004) e poetisa, entre o apolíneo e o dionisíaco, de pai-
xão e arrebatamento, de grito de mulher e identidade negra, lança o seu terceiro livro Alforrias, 



123

em 2012; no seu blog, Barcaças, publica e também divulga e discute sobre literatura. Maria Luiza 
Nora trata, com sensualidade e amor, d’A Poética da Paixão (2010). Daniela Galdino é mulher 
múltipla, em Inúmera (2013); coordena e publica Profundanças (2014, 2017), antologia lite-
rária e fotográfi ca, de escritoras mulheres; seus trabalhos também se valem dos suportes que a 
internet proporciona. Milena Palladino, casando imagens e sentidos, traz linguagem fotográfi ca 
para conversar com a sua poesia em momentos captados da natureza: Sobretons (2013). Ceres 
Marylise Rebouças, poetisa já com trajetória em antologias, publica o seu primeiro livro Atalhos 
e descaminhos (2014). Pilligra, metaforizando enigmas da vida através de animais, em Inver-
tebrados (2015), terceiro livro do autor, enriquece os seus poemas com ilustrações do artista 
plástico Zé Aragão. Samuel Mattos, poeta (2008) e fi ccionista, em Apolônio, o multiplicador 
(2011) conta a história/vida de “um homem que tinha tudo para ser mais um, mas conseguiu ser 
único”. Em Confi ssões de plomo (2015), edição bilíngue, George Pellegrini considera a vida 
como baralho, em quatro naipes, e espada é luta, forma de o poeta realizar o seu caminhar. Moy-
sés Netto Simões, em O sol do novo tempo (2015), tem a espiritualidade perpassando todos 
os textos em pontos de energia que suscitam insights e refl exões sobre a religação da natureza e 
o autoconhecimento; o amor, o divino e o sentido da vida. Gustavo Felicíssimo, editor do blog 
Sopa de Poesia, tem produção crítica e poética, inclusive hai-cais; a exigência com o discurso e a 
forma marcam a sua fala poética, dentre outros, nos livros Desordem e outros poemas inéditos 
(2015), Carta a Rubem Braga (2017). Margarida Cordeiro Fahel estreia como fi ccionista com 
Nas dobras do tempo (2015); o tempo é a chave do seu discurso realizado em palimpsesto, 
onde as dobras do tempo funcionam como reescrita de um amor que vem de longe. Em 2018, 
publica Entre Margens, ainda tomando tempo como chave da sua escrita. Maria Delile Miranda 
de Oliveira, em Meu tempo em verso e prosa (2015), reúne poemas e narrativas de memória 
de vida. Geraldo Lavigne de Lemos, em Massapê: solo de poesia (2016) trata do seu chão, 
sua gente de forma simples e, por vezes, fi losófi ca..... O segundo livro de Marcos Luedy, Júlia 
(2016), é despojado, musical, brinca com as palavras: “Eu não escrevo, danço...”  Artista plástica 
e poetisa, Jane Hilda, em Imagens & sentimentos (2016), faz conversarem imagens e palavras, 
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em percursos intimistas. Cláudio Zumaeta, no seu livro Agro (2016), apresenta narrativas curtas 
que condensam vidas em fortes sentimentos. Otávio Filho, em O verde dos teus olhos (2016), 
apresenta uma arrebatadora história de amor em singular discurso fi ccional de apresentação. 

Nesse quadro mais recente, longe fi ca o tema do cacau e da roça. Hoje, há uma forma 
de deslimite, uma sinalização temática. Espaços e tempos estão livremente expostos às provoca-
ções contemporâneas, alçando voos para outras temáticas: dramas do stress cotidiano, ameaça da 
tecnologia, a fantasmagoria ancestral, as relações pessoais intensas e diferenças; confl itos sociais, 
psicológicos... 

Bem, naturalmente que há muitos outros escritores aqui não referidos; não por demérito 
deles, naturalmente; mas por minha absoluta impossibilidade de abarcar tudo. No entanto, do 
que foi possível acompanhar, a literatura mais recente deixa uma certeza: a de que a fi cção desta 
região Sul-baiana segue por caminhos heterodoxos e de pluralidades. Seja através de uma visão 
regional da vida, seja de uma visão universal, refl ete ou refrata (em ideologia ou contra-ideologia) 
o homem comprometido com o seu momento, com o seu espaço, com a sua verdade, com os 
seus dramas. 

Além disso, da perspectiva do discurso, posso dizer que esses textos se resolvem por 
linguagem irônica, por vezes séria; por vezes leve, recorrente e, também, com algum lirismo, 
alguma melancolia, em linguagem prevalecentemente enxuta, onde a rapidez se impõe e, em 
alguns, suscita tensão; embora, também por outras, haja textos mais lentos e extensos. Não 
se trata, pois, de uma produção tematizada. Não se trata de um discurso convergente. O pa-
norama atual é de pluralidades; de diversidade de afi liações, gostos e opções discursivas. Tais 
tratamentos confi rmam o leque temático e a deslimitação do gênero da literatura Sul-baiana, 
deste início do século XXI.




