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C A P Í T U L O  I I I

MORTE E NARRATIVA

Nessas terras fui buscar homens de uma rude huma-
nidade, para traçar o nascimento de uma saga [...], de 
uma civilização na boca dos rifles.

Jorge Amado

História, memória e literatura no Sul da Bahia

O presente capítulo tem como objetivo central discutir as representa-
ções da morte nas obras de Jorge Amado (1912-2001) e Adonias Fi-
lho (1915-1990) abordadas na temática do cacau169. Não tem a pre-
tensão de examiná-las do ponto de vista estético ou de desenvolver 
uma crítica literária, mas de discutir, no terreno das representações 

culturais, os elementos comuns e as descontinuidades na produção lite-
rária no que diz respeito à morte, no espaço a que se refere este estudo. A 
ficção ambientada na região produtora de cacau do Nordeste brasileiro é 
um importante índice para a compreensão do processo de elaboração de 
identidade nas primeiras décadas do século passado. Expressa o esforço 
dos literatos na construção de uma unidade cultural para a região cacauei-
ra, onde as representações da morte têm um importante papel.  

As representações presentes na literatura dos principais autores 
que exploraram o tema do cacau não são meros reflexos do acontecido ou, 
por outro lado, estão simplesmente em oposição ao mesmo, contrapondo 
o imaginário às práticas sociais. A narrativa desses autores captou aspectos 
do vivido e, apesar de não ter compromisso com o que de fato teria ocor-
rido, não prescindiu deste. Como propõe Chalhoub, “a literatura busca a 

169 Embora tenhamos procurado trabalhar com as primeiras edições, isto só foi possível em 
relação às obras de Adonias Filho. Com respeito a Jorge Amado utilizamos as seguintes 
edições:  Cacau (8. ed., 1969), Terras do Sem Fim (33. ed., 1978), São Jorge dos Ilhéus (10. 
ed., 1964), Gabriela Cravo e Canela (88. ed., 2003) e O Menino Grapiúna (22. ed., 2004).
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realidade, interpreta e enuncia verdades sobre a sociedade, sem que para 
isso deva ser a transparência ou espelho da matéria social que representa e 
sobre a qual interfere”170. 

As obras ambientadas na fase da conquista das matas do sul da 
Bahia tornaram-se parte constitutiva da memória construída em torno de 
uma dita civilização cacaueira e de uma identidade a partir da “saga grapiú-
na”171.  Os autores retratam a saga dos “pioneiros do cacau”, que constroem 
uma civilização forjada no processo de ocupação da terra. A morte é um 
elemento que permeia as tramas e os destinos das principais personagens, 
dando às mesmas características sociais e culturais que terminam por iden-
tificar o homem grapiúna e construir ficcionalmente uma memória para 
uma região definida culturalmente.

O estudo da literatura enquanto participante da construção de 
uma memória coletiva ajuda a compreender temas recorrentes em uma 
determinada sociedade. Uma memória grapiúna, cujo conteúdo compõe-
se de textos e imagens — olhares compartilhados sobre “o que foi” — que 
pautam as vivências nas relações sociais. Entendemos “grapiunidade” como 
um conceito articulado a partir dos discursos literários, principalmente na 
obra de Amado e Adonias, em que características da sociedade regional 
são encontradas em várias das personagens mais conhecidas. As obras li-
terárias sobre a temática do cacau ocupam um lugar relevante na literatura 
brasileira, não somente pela qualidade dos escritores como também por 
terem emergido num período histórico de “redescoberta” do Brasil. 

A literatura regional está inserida no bojo do Movimento Nor-
destino, iniciado na ficção por José Américo de Almeida, com A bagaceira 
(1928). Os escritores ligados ao movimento ajudaram a redefinir as frontei-
ras culturais do país, com base na denúncia das suas contradições sociais. A 
ficção passou a explorar indivíduos ou grupos socialmente marginalizados. 
As diferenças e tensões sociais servem de material para os literatos, princi-
palmente os de cânone realista que pretendem tecer uma análise crítica da 

170 CHALHOUB, 2003, p. 92.
171 O termo grapiúna aparece pela primeira vez em Maria Bonita (1914), de Afrânio Peixo-

to, romance ambientado no município de Canavieiras. Deriva das palavras tupi “gra” = 
pássaro / asa, “una” = preta e “i” = água. Literalmente: ave negra que vive à beira d água. 
A letra “p” entraria como uma corruptela. Com Amado e Adonias, passou a designar 
os habitantes da região cacaueira do sul da Bahia. Atualmente, o termo foi apropriado 
pelos habitantes do município de Itabuna.
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realidade brasileira172. 
O próprio Amado foi alçado à condição de intérprete da socieda-

de, praticamente inventando o povo baiano e por ele sendo inventado173. 
Isto ocorre, ao menos em parte, pela postura de memorialista assumida por 
Amado, pelo papel fundamental das suas lembranças na concepção dos 
seus livros. Em suas próprias palavras, “escrevo sobre o que vivi e aquilo 
que conheço”174. A ampla circulação das obras estudadas fez com que se 
tornassem referência com relação à área produtora de cacau nordestina. 
Essas obras, mais do que retratar ficcionalmente um passado histórico, for-
neceram a base discursiva para a construção de representações que confi-
guraram uma pretensa unidade cultural da região.

Amado ganhou projeção no cenário literário nacional por sua 
atuação no movimento regionalista de 30 e no modernismo brasileiro com 
o chamado “ciclo do cacau”, inaugurado com Cacau (1933), o seu segundo 
romance. Este foi seguido por Terras do sem fim (1943), narrativa sobre a 
saga da conquista da terra e a origem social dos coronéis, e São Jorge dos 
Ilhéus (1944), continuação do enredo anterior e que, como Gabriela Cravo 
e Canela (1958), aborda as mudanças no contexto social e econômico da 
região cacaueira, na passagem do poder dos produtores nacionais para os 
exportadores de cacau, representantes do capital externo. 

Nestas duas últimas obras, observa-se a recusa das mortes violen-
tas como símbolo de um passado heroico, agora superado pelo progresso 
material e pelo processo civilizacional. De qualquer forma, todos os ro-
mances citados estão impregnados de memória, formando um conjunto de 
depoimentos ficcionais que representam as diferentes fases históricas por 
que passou a região produtora de cacau e as mudanças de comportamento 
cultural175.  

Apesar de ter sido ligado ao integralismo, campo político diame-
tralmente oposto ao marxismo ao qual Jorge Amado estava associado, o 
escritor Adonias Filho apresenta, em sua literatura sobre as origens da ci-
vilização do cacau, muitos pontos em comum com Amado no que respeita 
à construção do ideário a ela relacionado e à predominância do tema da 
morte no processo de formação identitária regional. Em seus romances, 
como Os Servos da Morte (1946), Memórias de Lázaro (1961), Corpo Vivo 

172 CARDOSO, J.,  2006.
173 GOLDSTEIN, 2003.
174 FRANCESCHI, 1997, p. 45.
175 ARAÚJO, 2003.
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(1962) e As Velhas (1975), as narrativas formam fios da mesma trama, vi-
sões que ora se entrelaçam, ora se distanciam na construção do imaginário 
sobre a morte na região cacaueira. 

Conquanto, nestas primeiras obras, tenha elaborado enredos em 
que a morte unifica tragicamente as personagens em uma teia de vínculos 
estabelecidos pela violência do ambiente ficcional, mais adiante, em ensaio 
intitulado Sul da Bahia: Chão de Cacau (1976), Adonias redimensionou o 
quadro de construção da civilização do cacau que havia constituído em sua 
obra literária. O ensaio traz uma imagem atenuada da morte no processo 
de acumulação de terras. Em Sul da Bahia: Chão de Cacau, o grande pro-
prietário está desvinculado da violência e aparece como responsável pela 
intensa urbanização e desenvolvimento econômico no início do século XX, 
quando se forma a ideia de civilização do cacau. 

A construção literária da identidade regional contribuiu na for-
mação da imagem que a sociedade cacaueira fez e faz de si mesma. A li-
teratura passou a legitimar, no terreno do imaginário, a existência de uma 
“civilização do cacau”, forneceu referências para a identidade regional em 
relação ao conjunto de identidades brasileiras e baianas, a partir das expe-
riências vivenciadas e criadas pelos autores. Ao articular ficção e contexto 
histórico, a literatura desempenhou um importante papel na configuração 
de uma memória social para uma área delimitada do Nordeste cacaueiro. 

Para melhor compreensão desse fenômeno, faz-se necessário 
analisar o conteúdo literário com atenção para a “lógica social do texto”, 
levando em consideração as contingências que cercam a sua produção 
e a proposta que cerca a ficção quando da construção de um passado. A 
utilização da ficção como fonte histórica também passa pela análise do 
escritor enquanto sujeito histórico, suas origens sociais, posições políti-
cas ou literárias, para melhor perceber o alcance dos discursos que circu-
lam socialmente e que têm na ficção um instrumento de propagação176. 
Os autores inventam o passado, mas a partir das próprias experiências 
acrescentadas, no processo de criação, à sua imaginação. Dessa forma, os 
textos ganham o estatuto de fonte histórica, indicando as ideias vigentes 
na sociedade177. 

A literatura estudada tem como base a ideia de uma coesão cultu-
ral que tende à homogeneização dos modos de pensar e viver. A narrativa 

176 CHALHOUB; PEREIRA, 1998.
177 Ver ALBUQUERQUE JÚNIOR., 2001 e CHARTIER, 2000.
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ficcional de cânone realista pressupõe um ordenamento da realidade na 
busca de coerência, mediante a correlação de determinados elementos pre-
sentes tanto no texto quanto no vivido. O mundo criado nas obras literárias 
guarda verossimilhança com “o que foi”. O texto ficcional é formador de 
memória; “o que poderia ter sido” passa a ter a mesma força referencial “do 
que realmente foi”178. 

Os autores reivindicam terem se utilizado recorrentemente de fa-
tos e personagens reais para compor o enredo ficcional. A ficção serve-se 
de referências concretas, recriando-as livremente em enredos trabalhados 
pela imaginação. Em Amado, por exemplo, é possível perceber inúmeras 
referências a episódios e pessoas reais que marcaram as lembranças do au-
tor no que se refere a sua infância e adolescência, entre Pirangi, Ferradas 
e Ilhéus179. Nomes reais foram dados a personagens fictícias, como Sinhô 
e Juca Badaró. Nomes fictícios remetem a indivíduos reais, a exemplo de 
Manoel Misael Teles (Manoel Misael Tavares), Horácio da Silveira (Basílio 
de Oliveira), ou Ramiro Bastos (Antônio Pessoa).

A memória é um fenômeno social influenciado pelas relações 
entre o indivíduo que lembra e os fatos lembrados. A memória, enquan-
to faculdade de preservar informações, é constituída por um conjunto de 
funções pelas quais o indivíduo atualiza imagens passadas, “ou que ele re-
presenta como passadas”. Vários episódios serão seletivamente descarta-
dos por um processo de esquecimento em manipulações conscientes ou 
inconscientes da memória individual. A memória é um elemento funda-
mental na construção da identidade individual ou coletiva, uma das preo-
cupações essenciais das sociedades contemporâneas180. 

A memória pessoal depende das relações mais recentes do sujeito 
com os grupos que lhe servem de referência. Lembrar é uma reelaboração 
das experiências vividas, e, desta forma, associa-se a mudanças na percep-
ção e aos juízos de realidade e valor que fazem das lembranças uma rede de 
representações da posição atual do indivíduo. De acordo com Bosi, as lem-
branças reconstroem um quadro dos acontecimentos dos mais recentes aos 
primeiros anos de vida. Com respeito a este último período, as lembran-
ças são, muitas vezes, complementadas pelas falas de pessoas mais velhas, 
geralmente ligadas ao grupo familiar. Essas lembranças compartilhadas e 

178 COSTA LIMA, 1991.
179 Ver principalmente Cacau, Terras do Sem Fim e O Menino Grapiúna.
180 LE GOFF, 1994.
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construídas pela filiação institucional concedem à memória pessoal um ca-
ráter social181.

Tanto na ficção quanto em ensaios como Sul da Bahia: chão de 
cacau, ou em livros de caráter memorialístico, como O menino grapiúna, 
Adonias e Amado trabalham qualitativamente com o passado, em um pro-
cesso chamado por Halbwachs de “desfiguração”. Neste ocorre o remaneja-
mento de acontecimentos passados por ideias atualizadas na composição 
da biografia individual ou grupal, com base em padrões condicionados 
pelo interesse social182. As falas construídas dentro do grupo de convívio 
buscam fixar um determinado ponto de vista “histórico”, onde também 
existe a ausência deliberada de certas passagens que não são significativas 
para o grupo, em um processo seletivo do que deve ser preservado e do que 
deve ser esquecido. 

Bosi propõe uma concepção flexível da memória, ao afirmar que 
as lembranças estão subordinadas à subjetividade do eu no transcorrer do 
tempo. A sua principal função é conservar o que é de interesse do sujeito 
ou do grupo ao qual pertence. Assim, a memória é socialmente construída 
desde a infância, quando as primeiras referências identitárias aparecem ba-
seadas na visão social dos mais velhos, do grupo de convívio mais intenso, 
sobre questões ligadas ao cotidiano, “tal como chegam a eles deformadas 
pelo imaginário popular.” Na construção e reconstrução da memória in-
dividual, muito do que foi incorporado é a soma de depoimentos depois 
lembrados como vividos. A memória familiar, que ao mesmo tempo une 
e separa, formula-se pela narração de “episódios antigos que todos gostam 
de repetir”. Neles o comportamento dos parentes define a “natureza ínti-
ma” do grupo e configura uma “atitude-símbolo” que deve inspirar os mais 
jovens183.  

O grupo familiar elabora discursos que narram e interpretam epi-
sódios carregados de significação para os seus membros. As versões que 
consagram o passado familiar e o local são amplamente referidas. Por esta 
perspectiva, os textos aqui estudados são documentos que expressam sim-
bolicamente um contexto social e uma época, a partir do olhar dos seus au-
tores sobre o real. As obras jorgeamadianas e adonianas são representações 
construídas sobre um período histórico, cada uma delas representativa do 

181 BOSI, 1994, .
182 Ibidem, 1994.  
183 Ibidem, 1994.
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momento em que os autores as conceberam. Constroem um imaginário 
permeado de violência e rusticidade, onde a morte ocupa um lugar pri-
vilegiado nos destinos dos homens, para adiante imprimirem uma nova 
postura do grapiúna frente às mudanças sociais. 

A circulação das obras estudadas fez com que os relatos nelas con-
tidos influenciassem decisivamente o olhar sobre o sul baiano na contem-
poraneidade. Conforme afirmado anteriormente, os autores propõem a 
existência de uma grapiunidade e de uma civilização do cacau na tentativa 
de construir, através da literatura, uma identidade regional. A construção 
dessa identidade fundou-se em elementos peculiares, tais como o coronel 
self-made man, a diversidade étnica na composição social e os elementos 
naturais característicos da região, como a mata atlântica, transformada em 
personagem nos enredos184.

Amado e Adonias elaboraram um discurso literário fundante de 
uma tradição para a nova elite do cacau. O desbravamento da mata por in-
divíduos oriundos de várias partes do Brasil e do mundo, para o plantio das 
roças de cacau, e a luta de morte pela terra são temas fundamentais para 
a ideia de nação grapiúna como uma área cultural do Nordeste brasileiro, 
em um ambiente dominado pela natureza ainda hostil que aos poucos “ci-
viliza-se”. 

Retratos ficcionais de lavradores, trabalhadores e jagunços são 
traçados, fazendo com que as personagens do universo literário deem con-
ta dos comportamentos regionais, fixando-os em uma pretensa unidade 
identitária. Ganha ênfase a ideia de que, diferentemente de outras áreas 
nordestinas, a riqueza regional foi construída pelo braço livre, sem o uso 
do trabalho escravo na implantação de uma nova economia, símbolo do 
poder regional encarnado pelos coronéis. Na trama ficcional, o poder é 
imbricado com a violência e a morte. A luta pela posse da terra, o con-
fronto com a natureza inóspita e as doenças tropicais fizeram da morte um 
elemento referencial para a saga da civilização do cacau.  

Os autores estudados narram o processo de formação de valores 
e práticas inerentes a essa civilização. O pioneiro plantador de cacau inau-
gurou uma nova era, como portador de uma dinâmica histórica que subs-
titui o espaço-tempo original, o da mata atlântica, por uma nova paisagem 
composta por fazendas, estradas e cidades. O coronel representa a trans-
formação do desbravador em proprietário de terras e safras, legitimando o 

184 Ver Terras do Sem Fim, principalmente o capítulo “A mata”, e Corpo Vivo, parte I. 
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seu poder pela natureza conquistada, um espaço fundante dominado pelas 
árvores de cacau185. 

Tanto Amado quanto Adonias pertenciam a essa camada privi-
legiada da sociedade regional, eram filhos dos “pioneiros” enriquecidos, a 
“segunda geração” do cacau. Muitos dessa geração tiveram acesso à educa-
ção formal devido ao capital acumulado pela geração imediatamente ante-
rior. Muitos, ainda jovens, assistiram às transformações por que passou a 
região cacaueira. Era um novo tempo que chegava substituindo um outro 
ligado ao século XIX e à instituição da escravidão. 

Conforme foi apontado, o trabalho intelectual de diversos autores 
dessa geração irá construir uma coesão para essa espacialidade heterogê-
nea, onde conviviam estrangeiros de várias procedências, imigrantes nor-
destinos, baianos de outras regiões, negros e índios de inúmeras etnias e 
seus descendentes. Isso em uma época de transição, que separou o período 
de introdução da lavoura por todo o século XIX, da fase de consolidação 
econômica, nas primeiras décadas do século XX, definida como o ponto 
inicial de uma cultura específica.

A validação do discurso literário se intensificou à medida que au-
mentava o reconhecimento de Amado e Adonias como intérpretes da reali-
dade regional. O estereótipo grapiúna funcionou como uma imagem onde 
os membros da sociedade cacaueira poderiam afirmar uma possível coesão 
no corpo social. O papel agregador e homogeneizador característico des-
ses discursos gerou um efeito de aproximação entre períodos históricos, 
passado e presente, identificando costumes e comportamentos comparti-
lhados e aceitos como próprios. Tais conteúdos culturais são perpetuados 
em função de processos históricos específicos, nos quais estão em jogo a 
conservação e a sustentação do poder. Os descendentes dos coronéis gra-
piúnas ressignificaram a imagem dos pioneiros do cacau, na tentativa de 
apagar a influência histórica de grupos rivais mais antigos no poder regio-
nal. Humildes desbravadores foram heroicizados como fundadores de uma 
civilização na violenta epopeia do cacau. 

O fazer-se da identidade grapiúna se dá em um movimento de 
aceitação social das práticas violentas, estabelecidas e forjadas “na boca 
dos rifles”. Nesse sentido, a literatura tem no jagunço um dos seus tipos 
mais expressivos. O seu papel como agente da morte violenta foi norma-
tizado pelo costume. A sua atividade de assassino não se opõe à ordem 

185 GUIMARÃES, 2001.
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no período heroico de formação econômica e cultural da civilização ca-
caueira. As “tocaias”, apesar de moralmente reprováveis, estão no âmbito 
da normalidade em um ambiente ficcional em que somente se conquista o 
poder pelo derramamento do sangue. 

Amado e Adonias deixam transparecer, em seus textos, relações 
com as experiências por eles vivenciadas, aproximando a ficção do referen-
te da memória. Os autores narram a trajetória de um povo inserido em um 
ambiente peculiar. Diferentemente de outros escritores nordestinos, não 
tratam da decadência de uma economia tradicional, mas descrevem uma 
economia recente e em plena expansão, fundada pelo braço livre de imi-
grantes de inúmeros matizes culturais e étnicos. 

Amado esteve, por longos anos, diretamente ligado ao Partido Co-
munista Brasileiro, numa fase que vai da década de 1930 à de 1950. Nes-
se período, a imagem do sul baiano, que o próprio escritor contribuiu para 
construir, era de uma região rica e progressista, cuja configuração espacial 
possuía contornos bastante nítidos que a diferenciavam física e cultural-
mente das demais regiões do Nordeste brasileiro. Essa área cultural inclui os 
municípios de Ilhéus, Itabuna, Belmonte e Canavieiras, povoados como Fer-
radas, Itapira, Guaraci, Pirangi e Água Preta, além do conjunto de proprie-
dades situadas nas matas dos rios Pardo, Cachoeira, Almada e de Contas186.

Em 1933, recentemente filiado ao partido, lançou Cacau, sua pri-
meira obra traduzida, romance impregnado de lembranças da infância. A 
obra possui um cunho quase panfletário, na sua tentativa de ser o mais pró-
xima possível da realidade dos trabalhadores das fazendas de cacau no sul 
da Bahia. Como o autor afirma na epígrafe: um romance com um “mínimo 
de literatura” e com bastante crítica social. A partir de Cacau, Amado se-
guiu um caminho regionalista que produziu um romance de grande aceita-
ção popular. A sua trajetória política e intelectual, influenciada pelo ideário 
socialista, passa nos anos 50 a expressar as contradições da sociedade em 
uma abordagem do terreno cultural. 

Em 1954, Amado desligou-se das atividades políticas junto ao par-
tido comunista, dando início a uma fase de influência da cultura afro-bra-
sileira que acentuada após o encontro que teve, três anos depois, com Mãe 
Menininha do Gantois. Essas transformações estão simbolicamente materia-
lizadas em um dos seus mais famosos romances, Gabriela, Cravo e Canela, 
livro de ruptura com o paradigma da luta de classes para a representação 

186 Ver principalmente Terras do sem fim e Gabriela. 
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dos antagonismos sociais e políticos e crítica aos costumes burgueses187. Sua 
trajetória acompanha a emergência de um outro tempo, dotado de novas 
referências econômicas, políticas e culturais.   

Mesmo considerando as mudanças de contexto e enquadramen-
to, no conjunto dos romances pertencentes ao chamado ciclo do cacau, as 
atitudes heroicas das personagens diante da morte compõem um cenário 
em que homens e mulheres adequam-se ao ambiente violento. Mesmo as 
mulheres dormiam com armas de fogo ao alcance das mãos, enquanto os 
homens avançavam sobre as matas arriscando diariamente a vida, “plan-
tando suas marcas de posse, em geral cruzes sem nome, covas de jagunços 
mortos nas tocaias ou encontros”188. 

Em O Menino Grapiúna, uma espécie de relato das suas memó-
rias de infância, o autor traça um quadro de imagens de cenas e indivídu-
os familiares que o marcaram profundamente enquanto referência de um 
tempo. O testemunho abaixo poderia perfeitamente estar entre os eventos 
fictícios de seus livros: 

Memória verdadeira e completa guardo de outra cena... de tê-la 
vivido em meio à noite cálida e assustadora da Tararanga [fazenda 
de cacau da família Amado]... Muito pequeno ainda, com certeza. 
Acordado pelos latidos dos cachorros... Recordo, sim, com absolu-
ta nitidez, a visão exaltante: meu pai montado em sua mula preta, 
os cabras em burros. Nas selas, os trabucos. Chefe dos cabras, Ar-
gemiro, um sergipano, que servira ao meu pai nos tempos de Fer-
radas, afamado e temido, o revólver no cinto. Acima de Argemiro, 
marcado pela varíola, caboclo de olhos vivos, fazendeiro e políti-
co, Brasilino José dos Santos, o compadre Brás, a mais fascinante 
figura de minha infância... Impossível encontrar-se na região do 
cacau valentia e desassombro iguais ao dele... Minha mãe magra 
e resignada, viu mais uma vez o marido tomar o rumo de Itabuna 
para garantir a eleição de um sobrinho [...] Só então, quando a ca-
valgada sumiu, minha mãe reparou no menino a espiar... Animais 
e homens desapareceram na noite. Na varanda, com dona Eulália, 
ficavam o menino e a morte. A morte, companheira de toda a mi-
nha infância189.

187 CASTELLO, 2006.
188 ADONIAS FILHO; AMADO. A nação grapiúna. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasi-

leiro, 1965, p, 32.
189 AMADO, 2004, p. 43-44.
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O ambiente vivido na infância produziu uma rede de significa-
ções que permeia a obra de Amado e que se tornou comum a toda a região 
do cacau. O intenso convívio com a família, amigos e trabalhadores rurais 
forjou uma imagem do universo sul baiano. O contexto familiar do “me-
nino grapiúna” vai construindo a sua visão de mundo sobre aquelas terras 
fartas de mortes e cruzes nos caminhos. “Entre Pontal (bairro da cidade 
de Ilhéus) e Pirangi (atual cidade de Itajuípe), antevi o amor e tratei com a 
morte”. O contato com o povo enriquece o olhar do menino sobre o mundo 
que o cercava: “de nada gostava tanto como dessas idas a Pirangi, em com-
panhia de trabalhadores e jagunços”190.

A escrita retrospectiva materializa o desejo de reafirmação iden-
titária da personalidade. Os relatos autobiográficos pretendem fixar o “eu” 
mediante a seleção de uma série de episódios “significativos” para o au-
tor191. Dessa forma, a narrativa das próprias lembranças pode ser entendi-
da como uma elaboração consciente para estabelecer uma coerência com 
respeito à experiência individual192. Para Amado, os artistas não devem 
abandonar “a realidade onde se movem e onde se criam”. Neste sentido, 
tece elogios à obra de Adonias Filho, como “admirável exemplo de como é 
possível trabalhar a forma sem perder o contato com a realidade em torno, 
sem faltar à verdade de sua gente e de seu tempo”193. 

Romances jorgeamadianos como Terras do Sem fim e São Jorge 
dos Ilhéus possuem uma perspectiva histórica em sua abordagem sobre as 
transformações sociais e econômicas por que passava o sul baiano, toman-
do como referência o mundo da “vida vivida”. Ambos os textos se com-
pletam em uma única história passada entre as décadas de 1910, na qual 
tiveram lugar as grandes lutas pela terra, e 1940, quando os exportadores 
tornam-se senhores das terras, perfazendo a saga da ascensão, apogeu e 
declínio dos coronéis desbravadores. A partir de uma análise de cunho 
marxista, o autor delineia etapas da trajetória da economia e da sociedade 
regionais, relacionando-as à própria evolução histórica do Brasil, com ex-
ceção da escravidão, que não é relacionada ao cacau.  

O processo evolutivo passa do “feudalismo” imposto pelos coro-
néis até o domínio do capitalismo internacional trazido pelos exportado-
res, assim como a sua contestação, promovida pela articulação da antiga 

190 Ibidem, p. 45.
191 LEJEUNE, 1975.
192 ALBERTI, 1991.
193 ADONIAS FILHO e AMADO, A nação grapiúna, p. 34. 



112  André Luiz Rosa Ribeiro

elite econômica e o incipiente movimento camponês e operário, anúncio 
de uma futura época utópica em que o socialismo triunfaria como modelo 
social dominante.

Tais etapas “históricas” representam a dinâmica econômica da 
monocultura do cacau. Amado divide os textos em fases que se alternam 
rumo à civilização da terra semibárbara. “A terra adubada com sangue”, 
que dá início à saga, é a fase do desbravamento e da expansão violenta da 
fronteira agrícola, com a chegada dos nordestinos, a maior força migrató-
ria nas primeiras décadas do século XX. “A terra dá frutos de ouro” trata do 
período áureo da lavoura cacaueira e ápice do poder coronelístico, quando 
os fazendeiros transformaram acanhados núcleos urbanos em importantes 
cidades comerciais. A última fase, “A terra muda de dono”, fecha a saga dos 
coronéis. Ocorre, então, a decadência vertiginosa dos antigos fazendeiros 
frente ao poder dos exportadores, fruto de uma armadilha do capital inter-
nacional mediante a manipulação dos preços das sacas de cacau nas bolsas 
de valores estrangeiras, seguida da depreciação do valor das propriedades 
urbanas e rurais.

Os textos estão impregnados de um conteúdo realista, uma inter-
pretação da trajetória histórica sul baiana, visível nas suas características de 
romance histórico. É o que Eduardo Duarte percebe ao falar da “verdade 
histórica” que aparece nos diálogos das personagens quando se referem às 
violências da terra, veiculando, nessas falas, discursos que fazem brotar um 
modo de ver uma área culturalmente importante do Nordeste brasileiro. 
Os discursos constroem uma imagem para a região mediante a verossi-
milhança entre a ficção jorgeamadiana e o contexto social no qual estão 
inseridos o conjunto de personagens e os cenários194. 

Amado redesenhou a geografia humana e cultural do sul da Bahia, 
ao relatar a implantação da lavoura às margens dos rios regionais, pelos 
imigrantes que “no rastro do cacau dando dinheiro, chegavam [...]”. Eram 
“centenas e centenas de nacionais e estrangeiros oriundos de toda parte[...]. 
Chegavam e em pouco eram verdadeiros grapiúnas”195. A narrativa de as-
pectos históricos locais busca imprimir uma verossimilhança aos seus ro-
mances. A memória familiar está profundamente inserida no seu processo 
de criação, intervindo diretamente na imagem que o autor elabora para 
a civilização do cacau: “Desbravador de terras, meu pai erguera sua casa 

194 DUARTE E., 1996.
195 AMADO, 2003, p. 56.
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mais além de Ferradas, povoado do jovem município de Itabuna, plantara 
cacau, a riqueza do mundo. Na época das grandes lutas”196. 

Amado viveu quase toda a infância nas fazendas dos seus pais, em 
um ambiente rural onde as tocaias não eram raras, inclusive um atentado 
contra a vida de João Amado de Faria, seu pai. Ali, entre as roças de cacau, 
cresceu ouvindo as estórias que viriam a influenciar decisivamente o seu 
imaginário:

De tanto ouvir minha mãe contar, a cena se tornou viva e real como 
se eu houvesse guardado na memória o acontecido: a égua tomban-
do morta, meu pai lavado em sangue, erguendo-me do chão[...]. 
Pagos numa tabela alta, os jagunços do tiro certeiro tinham rega-
lias. As cruzes demarcavam os caminhos do alardeado progresso 
da região, os cadáveres estrumavam os cacauais... O animal recebeu 
a bala mortal, enquanto nos ombros e nas costas do coronel João 
Amado de Faria vieram incrustar-se caroços de chumbo que ele ja-
mais retirou, visíveis sob a pele até o fim da vida. Exibidos com uma 
certa relutância e alguma vaidade para ilustrar a repetida narrativa 
de minha mãe197. 

Como podemos notar, o escritor se apresenta como testemunha 
das lutas ocorridas, do sangue derramado nas tocaias. As páginas dos seus 
livros relacionam os costumes e as atitudes apresentadas como familiares 
ao autor com a concepção ficcional dos trabalhadores e coronéis do cacau. 
A região foi interpretada como um espaço conquistado pelo esforço dos 
pioneiros, entre os quais estava João Amado de Faria, que ainda jovem se 
transferira de Estância, Sergipe, para a “aventura do desbravamento do sul 
da Bahia, para implantar, com tantos outros participantes da saga desme-
dida, a civilização do cacau, forjar a nação grapiúna”198. 

Não raro os seus livros abordam o cotidiano das figuras tutelares 
como o compadre Brás e Argemiro. As personagens jorgeamadianas são 
apontadas como tendo sido inspiradas num conjunto de “figuras que se 
impuseram ao autor, que fazem parte de sua experiência vital”199, figuras 
muitas vezes pertencentes ao seu próprio círculo familiar. “Creio que em 
todos esses coronéis há um pouco do meu tio Álvaro Amado”200 Outras 

196 Ibidem, p. 12.
197 Ibidem, p. 12.
198 Ibidem, p. 13.
199 Ibidem, p. 15.
200 Ibidem, p. 72.
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lembranças da infância seriam definitivamente a matéria-prima dos seus 
romances sobre o cacau: 

Guardei nos ouvidos os estampidos dos últimos tiroteios e nos olhos 
a visão dos homens em armas, das cavalgadas à noite para as em-
boscadas fatais, a visão da floresta penetrada e incendiada. Cresci 
ouvindo as narrações da epopeia que tentaria recriar depois. Cresci 
no espanto e na admiração pelos feitos daquela minha gente sem lei 
e sem medo. Aprendi os nomes dos chefes destemidos, os coronéis 
do cacau, os jagunços famosos, os bacharéis cuja voz nos júris e cujo 
saber nas tribunas dava a primeira forma de civilização à conquista 
bárbara201. 

Tantas dessas estórias, como vimos, foram ouvidas da sua própria 
mãe, Lalú Leal Amado, “sem que se soubesse verdadeiramente quando a 
imaginação tomava as rédeas da realidade”202. Essas lembranças auditivas 
serão o pano de fundo para lembranças de um ambiente marcado pela ora-
lidade, pelos acontecimentos transmitidos pelos parentes e frequentadores 
da sua casa na fazenda e na cidade. 

Em vários dos seus discursos, Amado reivindica essa sua condição 
essencial de memorialista: “Eu vinha de uma infância nas terras bravias do 
cacau, assistira ao drama da conquista da selva, ouvira a voz dos advogados 
nos júris dos coronéis [...] Trazia dentro de mim os ecos de uma grande epo-
peia”203. Os aspectos históricos mais fundamentais do processo de conquista 
das matas para o cultivo do cacau estariam contemplados na saga ficcional 
dos grapiúnas: “Contei em um livro [Terras do Sem fim] essas lutas, esse ma-
tar e morrer, esse desesperado heroísmo de homens varando a selva, dis-
putando palmo a palmo, vencendo os animais, outros homens e o mistério 
da floresta”. A sua infância havia coincidido com o período final das lutas, 
“quando os rudes sergipanos e sertanejos entraram pela selva adentro[...], 
quando a grande saga se vestiu de sangue e cada árvore escondia um homem 
na tocaia [...], quando a vida humana não valia dez mil réis”. 

Nas lembranças da infância, como na literatura produzida, está 
delineado um certo orgulho das origens sociais da família Amado. O pai 
é o herói que avança sobre a mata, vítima de tocaias, o corpo varado por 
fragmentos de balas enquanto protegia o filho entre os braços. A mãe, qual 

201 Ibidem, p. 23.
202 Ibidem, p. 15.
203 Ibidem, p. 14.



In memorian: urbanismo, literatura e morte  115

a personagem Don´Ana Badaró, de Terras do Sem Fim, era um exemplo 
da fibra da mulher naquele período, destemida e valente, uma verdadeira 
grapiúna, a dormir com a repetição sob o travesseiro. Pessoas reais e per-
sonagens fictícias mesclam-se na composição jorgeamadiana da civilização 
sul baiana. A experiência da sua família dava conta de todo um processo 
civilizatório, legado comum a todos os atores que formaram a civilização 
do cacau. 

Com a transferência da família para Ilhéus, Amado entrou em 
contato mais direto com a realidade dos tipos urbanos oprimidos, estiva-
dores, pescadores, operários, prostitutas das “ruas de canto”, malandros das 
“docas”, humildes empregados do comércio, que darão um novo colorido 
ao seu imaginário. Neste ponto abro uma espécie de parênteses, não há 
referências às religiões de matriz africanas e dos seus adeptos na temática 
do cacau, o que somente vai acontecer nas obras ambientadas por Amado 
na capital do estado. 

Em seu discurso de recepção a Adonias Filho na Academia Bra-
sileira de Letras, Amado retoma a questão da legitimidade histórica das 
obras por eles ambientadas na região, onde nasceram e viveram boa parte 
da infância e mocidade, uma região “de cidades que assistimos crescer, a 
algumas delas assistimos nascer como a cidade de Itajuípe, erguida Pirangi, 
nas proximidades do Sequeiro do Espinho, na época das grandes lutas, nas-
cida na fumaça do clavinote”. Amado o saúda não somente como escritor 
reconhecido pelos seus dotes literários, mas principalmente como amigo 
de infância cujos livros eram uma fonte importante para conhecer-se o sul 
baiano profundo:

Meninos de Ilhéus, é nessa condição que antes de tudo te saúdo [....] 
em nome dessa gente grapiúna. Trazes sua marca e engrandecestes 
a civilização por eles criada, a cultura nascida da lavoura do cacau e 
da saga de sangue e morte na manhã da conquista. Eis que o menino 
de Ilhéus leva o gosto dessa terra pelo mundo a fora, e outras gentes 
saberão de vossa verdade. Meninos que sugaram ao nascer os seios 
da violência desatada e da vida vivida enfrentando a morte, em vez 
de bacharéis foram escritores, criadores de vida (grifos nossos)204.

A fala de Amado ressalta as personagens adonianas unidas pelas 
teias de um destino sempre trágico. Suas vidas eram marcadas pelo ódio 
e pela vingança, “todos vivem em angústia e desespero, em um mundo de 

204 ADONIAS FILHO; AMADO, 1965, p. 30. 
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espantos e ameaças, de sina cruel [...] a natureza agressiva e hostil, chão 
desolado onde só os homens realmente fortes e brutos podem subsistir”. 
Em Os Servos da Morte e Corpo Vivo, os protagonistas são de comprovada 
rudeza e suas raízes mais esconsas estão naqueles coronéis conquistadores, 
naqueles trabalhadores que, ao lado da pá e da enxada, levavam o clavino-
te, o punhal, o parabélum. São obras que traduziriam metaforicamente o 
tempo, o chão e o homem do cacau, marcado pelo signo da violência, uma 
saga de brutos em histórias de espantos.

Também para Adonias Filho, há uma acentuada imbricação entre 
a literatura e a formação histórica. A força da literatura grapiúna estaria 
justamente no fato de se reportar ao contato direto dos autores com a reali-
dade por eles vivida e posteriormente transformada em ficção:

Seria imperdoável não mover o tempo, retomando o passado como 
a demonstrar que a infância não morre. O menino está deitado na 
terra, sombras da roça de cacau. O agreste de Ilhéus, Itabuna e Ita-
juípe, em todas as aventuras do povo do sul da Bahia, chega pelas 
vozes que narram. O sangue escorre na fala, o menino escuta. A saga 
é violenta, guerra e ódio [...]. O romancista se debruça para escrever 
sem reinventar a fábula regional, sem trair as vozes, sem esquecer as 
figuras – é o menino quem na verdade escreve205.

O autor enfatiza a importância de determinados tipos sociais ca-
racterísticos da região, eleitos como ícones da grapiunidade. Entre eles está 
o desbravador, um homem singular que tomou posse da terra e se fixou na 
região enfrentando todo tipo de adversidade, tanto pela ação dos homens 
como da natureza, hostis ao extremo. Os assassinatos, as invasões de pro-
priedades e o isolamento da região, sem uma presença efetiva do aparelho 
estatal, compõem um quadro em que predomina a lei do mais forte, traço 
marcante que Adonias retrata a partir do trágico.

A narração dos fatos deixa de ser simplesmente uma elaboração 
ficcional e, baseada em um contexto histórico, se transforma na memória 
mesma do “que foi”. Na mesma trilha de Amado, ele não apenas narra um 
passado ficcional, mas o interpreta realisticamente. As suas personagens 
seriam ícones de uma região, símbolos identitários criados a partir da sua 
própria experiência e das suas visões enquanto membro da civilização do 
cacau. “Para um velho muito vivido como eu, existe a certeza de que não 
há paisagem igual à nossa, de que não há cenário igual ao nosso e, por isso 

205 Ibidem, p. 23.
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mesmo, na distribuição psicológica do povo, não pode haver personagens 
de romance como os nossos”206. 

O autor era o terceiro filho do coronel Adonias Aguiar, proprietá-
rio rural cuja trajetória de vida está inserida no momento da disputa pelo 
controle das novas áreas para o cultivo do cacau, entre o final do século 
XIX e primeiras décadas do século XX, quando a mata recua e cresce o nú-
mero de municípios produtores de cacau desmembrados principalmente 
de Ilhéus, área na qual seus pais se fixaram e na qual ele e Amado nasce-
ram e foram criados. A natureza adoniana atrai e esmaga o homem que a 
enfrenta, tornando-o bravio como ela mesma. Essa natureza ainda não do-
mesticada, ainda não inteiramente dominada pelos pés de cacau, é o pano 
de fundo para a tensão existente entre a vida e a morte. O enredo adoniano 
fala dos dramas de uma sociedade semibárbara, na qual homens e mulhe-
res cumprem a sua sina sob o peso inexorável do destino. 

Adonias, mais do que as contradições sociais, enfatiza os dramas 
pessoais das personagens, relacionando-os com o ambiente natural selva-
gem que desumaniza as relações sociais, marcadas pela morte e pelo ódio.  
Nesse ambiente isolado e selvagem, o homem é subjugado pela natureza 
e pelos instintos. A descrição do ambiente ficcional traduz o isolamento 
das personagens que o habitam: “infinita é a estrada com suas curvas, suas 
colinas e suas árvores [...] Onde começa, ninguém sabe. Onde termina, 
ninguém sabe também [...] Existe como uma criatura humana. Insensível, 
acolhe-nos com desprezo, sem bondade” (Memórias de Lázaro, p. 3). 

Intérprete de valores e costumes de gerações inteiras, Adonias 
transmitiu uma ideia toda própria do contexto histórico e cultural da la-
voura cacaueira. No ambiente hostil sul baiano, existe um sentido de conti-
nuidade entre as diferentes gerações. De acordo com Paranhos, a principal 
função da personagem é a de cumprir, no presente, o destino herdado dos 
seus antepassados e, no futuro, transmiti-lo aos descendentes207. Homens 
e mulheres estão presos a uma sina, estão amalgamados àquele chão: “É 
como se estivesse preso naquele pedaço de terra. E, se quisesse, podia ca-
minhar livre, com o rifle e a coragem”208 As personagens perpetuam em 
suas existências a sina do sangue derramado, atrelando a violência extre-
mada ao destino dos seus.

206 ADONIAS FILHO, A. 1985, p. 1.
207 PARANHOS, 1989.
208 ADONIAS FILHO, 1975, p. 7.
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Em Adonias a sociedade coloca-se como possibilidade, uma co-
munidade embrionária que aos poucos vai elaborando um “eu” reconhecí-
vel. A estrutura de poder na fase de desbravamento leva o homem a lutar 
por sua sobrevivência e a de sua família em meio a um ambiente de tragé-
dias e selvagerias. A vingança e o ódio são os sentimentos que movem o 
homem nas linhas traçadas da sua sina. A morte torna-se uma das referên-
cias fundamentais dos enredos vivenciados por suas personagens e para a 
manutenção da memória de lutas passadas que caracterizam a história dos 
homens que formaram a sociedade do cacau209. 

Adonias compôs uma obra em que as personagens são condena-
das a sofrer a morte dos outros e a sua própria. Os grapiúnas adonianos são 
“servos da morte”, todos eles subjugados por um destino inexoravelmente 
ligado ao dos seus mortos. A morte aparece como elo comum no destino 
das personagens, conduzindo as suas vidas e aprisionando-os em uma teia 
imaginária de correlações entre o homem violento, a natureza inóspita e o 
destino trágico. 

Os Servos da Morte narra uma história sobre maldição, ódio e vio-
lência. A dramaticidade do romance é desenvolvida em uma sequência de 
fatalidades onde se entrelaçam a pulsão erótica e a compulsão tanática. O 
ódio que Elisa sente pelo marido, Paulino Duarte, alimenta seu projeto de 
vingança. Paulino Duarte é um homem violento, típico daquelas terras, 
criado, desde a infância, isolado nas roças de cacau, vivendo entre os ani-
mais do pai, tornando-se, para Elisa, um deles. O destino a levara ao casa-
mento, forçada pelas dívidas contraídas por seu pai. Criada no colégio das 
freiras em Ilhéus — e aqui se observa uma semelhança com Esther da Sil-
veira (Terras) — Elisa é jogada repentinamente no ambiente hostil da Balu-
arte, fazenda amaldiçoada pela crendice popular dos trabalhadores rurais. 

A vingança dá sentido à existência das personagens, é o destino 
que a elas se impunha. O ódio ao marido cresce à medida que Elisa cons-
tata nos seus filhos a reprodução da figura paterna. Embrutecida pelo am-
biente e subjugada pela ideia de vingança mediante o adultério, Elisa morre 
em um parto. Ângelo, cujo nascimento causa a morte da mãe, é a encarna-
ção do ódio materno, filho destinado a vingá-la. O menino cresceu como 
um estranho entre os irmãos, e o homem a quem chamava de pai. “Por que 
lembrava ele a presença da morta?” Insistentemente inquiria Duarte sobre 
a morte de Elisa: “O senhor sabe perfeitamente de que mamãe morreu. Não 

209 VIEIRA, 1990.
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sabe?[...] eu quero ver o sangue dos seus vestidos” (p. 58). O papel que cabe 
ao filho de Elisa é vingar não somente a sua morte, mas a vida violenta que 
levara ao lado do marido que o destino lhe reservara.

Em As Velhas, Adonias explora o tema da morte na conquista da 
terra pela narração da estória de quatro mulheres cujos destinos se entre-
laçam. O romance explora a questão das etnias envolvidas na conquista da 
terra, assim como a descrição do surgimento de núcleos urbanos erguidos 
nos limites da selva, “cenário quase constante das suas histórias [...], rios e 
florestas de poder e profundidade quase amazônica, atraindo e esmagando o 
homem que o enfrenta, tornando-o bravio e misterioso como ele mesmo.”210 

Tari Januária é uma pataxó das matas de Inema que envia o filho 
mestiço, Tonho Beré, na busca dos ossos do seu pai, assassinado e enterra-
do há vinte anos no vale do Ouro pela família de Zefa Cinco, que “sem per-
der um tiro enviara cinco cabras para o inferno.” Zefa propõe a Tonho Beré 
a troca dos ossos pela filha tomada por um dos filhos de Lina de Todos, a 
pele branca de leite, os olhos azuis, que com os parentes abriam a selva que 
cerca Buerarema. Tonho Beré é auxiliado pela comunidade negra liderada 
por Zonga, descendente de escravos fugitivos que se internaram na mata e 
plantaram cacau.

As estórias das quatro mulheres dão conta dos conflitos entre os 
desbravadores e os pataxó pela ocupação das matas ainda inexploradas 
economicamente, “de ponta a ponta na selva de Ilhéus e Itabuna – que era 
tudo um só território -, guerra feia já se declarava entre os índios e os plan-
tadores de cacau”. A visão adoniana do conflito tende a heroicizar a ação 
dos desbravadores em detrimento da resistência pataxó:

Pedro Cobra não abrira mão da terra que Paupemba ocupara e dez 
anos esperou para, tornando-se homem, retomar a derrubada. A 
indiada, então, já aumentara a matança. _ “Não vá, não se meta na 
mata que os pagãos estão bebendo sangue.” – todos aconselhavam. 
Era como na profundeza do inferno. Ninguém tinha sossego na 
derrubada ou na queimada. O índio, pisando em silêncio e sem-
pre oculto na tocaia, matava sem piedade. Surgia de surpresa, em 
grupo, muito pior que a onça ou a cobra. E os plantadores logo 
compreenderam que, na defensiva, isolados uns dos outros, não 
tinham como vencer aquela guerra. Foi então que um deles, Boeco 
Preto, imaginou os assaltos [...] Eles, plantadores, deviam se unir 
e, formando um bando, mostrar aos pagãos quanto valem os tra-
bucos. Deviam caçar os índios para destruí-los, a bala e a faca, nas 

210 QUEIROZ, R. de. In: Prefácio de As Velhas.
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próprias malocas [...] Os plantadores ainda eram tão poucos que se 
contavam nos dedos. Vinte brabos que negociavam as plantações, 
naquele fim de mundo, com as próprias vidas (As Velhas, p. 9).

Adonias ambienta o romance em um território formado por lu-
gares e povoados que remetem ao desbravamento da zona do rio Almada, 
onde o autor nasceu e viveu grande parte de sua existência. Das selvas de 
Inema, “quatro dias mata adentro, seguindo as veredas”, chegava-se a Itajuí-
pe, um “arruado de dez casas de barro batido”. Almadina, nas proximida-
des do Vale do Ouro, “era pouso certo para quem vinha do sertão do cria-
tório em busca da selva do sul”. O local possuía um incipiente comércio, 
uma feira semanal, onde os sertanejos “trocavam animais por ferramentas 
e mudas de cacau. Mateiros e caçadores chegavam para a venda das peles e 
a compra de querosene, sal, aguardente e pólvora.” Era como se pelo povo-
ado “passasse o povo inteiro que vinha povoar o sul da Bahia”, em um fluxo 
migratório onde não faltavam “jagunços, ladrões e assassinos” (As Velhas, 
pp. 14 e 40).

As obras de Adonias e Amado contribuem para a construção do 
imaginário sobre o sul baiano, locus de uma civilização forjada na luta do 
homem para estabelecer a lavoura do cacau nas matas do interior da re-
gião. Muitos morreram vítimas de animais selvagens e das febres, porém 
incontáveis foram os que tombaram nas tocaias e nos confrontos armados. 
A terra recolhia o sangue derramado e adubava os cacaueiros. As cruzes 
sem nome demarcavam o local das sepulturas e o aumento das plantações.

O imaginário da morte na região cacaueira

O uso da força dos grandes fazendeiros sobre os pequenos pro-
dutores, que ainda não possuíam os títulos de posse, é relatado recorrente-
mente nas obras. A conquista da mata inicia o processo de introdução do 
elemento humano, construtor de uma sociedade histórica cuja formação 
está intrinsecamente ligada às lutas pelo domínio da terra. 

Conforme apontado anteriormente, literatura e história se mes-
clam, produzindo discursos que passam a formar uma imagem específi-
ca para a região cacaueira em relação à capital e ao seu Recôncavo, área 
vinculada à antiga aristocracia canavieira e aos engenhos escravocratas. A 
Cidade do Salvador e o Recôncavo, assim como o agreste, representam a 
Bahia tradicional, presa ao passado e em declínio, enquanto o sul cacaueiro 
se configura como a terra da promissão e do progresso material. O sul do 
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estado se constituiu em relação ao outro, uma identidade que se contrapõe 
às demais. 

Os desbravadores, uma vez transformados em coronéis, entendem 
o exercício do poder como intimamente ligado à posse da terra “adubada” 
com o sangue dos que tombaram nas lutas pelas roças de cacau. Esse aspec-
to é enfatizado em toda a sua dimensão na maldição do feiticeiro Jeremias 
sobre os conquistadores da secular mata do Sequeiro:

Agora eles ‘vai’ entrar na mata, mas antes vai morrer homem e mu-
lher [...]. Vai morrer até não ter mais buraco onde enterrar, até a 
terra tá vermelha de sangue que vire rio nas estrada e nele se afogue 
os parente, os vizinho e as amizades sem faltar nenhum. Vão entrar 
na mata mas é pisando carne de gente, pisando defunto. Cada pé de 
pau que eles derrube vai ser um homem derrubado [...]. Cada filho 
vai plantar seu cacaueiro em riba do sangue do pai 211.

Nesse processo, caracterizado pela ação violenta de plantadores e 
jagunços, a valentia pessoal era um elemento crucial para a sobrevivência. 
Era reconhecida como um dos valores mais característicos do grapiúna: 

O coronel gordo espantava o caixeiro-viajante narrando um baru-
lho que tivera numa pensão de mulheres na Bahia [Salvador]. Uns 
malandros fizeram-se de besta, tinham querido correr em cima dele 
por causa de uma mulatinha. Ele puxou o parabélum e bastou gritar: 
_Vem com coragem que eu sou é de Ilhéus... – para que os malan-
dros recuassem acovardados212. 

A ocupação das terras mediante o emprego da violência será mar-
cadamente representada pelas chacinas de indivíduos e de famílias inteiras, 
ou seja, a eliminação de obstáculos à conquista do poder material configu-
rado pelo acúmulo de roças de cacau. Amado estabelece uma relação entre 
a violência física, praticada pelo jagunço, e a violência jurídica, imposta 
por tabeliães, advogados e juízes corruptos na ação contra os interesses dos 
pequenos proprietários:

Tão vendo essa modinha? Nessas terras vou morrer? Tá ai uma coi-
sa verdadeira [...]. O coronel Horácio fez um caxixe mais Dr. Rui, 
tomaram a roça que nós havia plantado [...]. Que a terra era dele, 
Joaquim não era dono. Veio com os jagunços mais uma certidão do 

211 AMADO, 1978, p. 117.
212 Ibidem, p. 23
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cartório [...], ficaram até com o cacau que já estava secando, pron-
tinho pra vender. Joaquim era bom no trabalho [...], disse que ia 
se vingar. Mandaram tocaiar Joaquim, mataram ele na outra noite, 
quando vinha pra Ferradas213.

Cacau e morte eram praticamente os únicos assuntos comentados 
pela população, fazendo com que os recém-chegados ficassem assombra-
dos com a ferocidade da região:

Tou com mais de cinquenta anos no costado, já andei muita terra, 
tenho dez anos dentro dessas matas. Já fui soldado do exército, já vi 
muita desgraça. Mas não tem nada no mundo que chegue perto das 
desgraceiras daqui [...]. Tem homem de alma tão danada que se pos-
ta na tocaia e aposta dez mil-réis mais o amigo pra ver de que lado o 
finado vai cair. Tou aqui, já corri muito mundo. Como por essas ban-
das nunca vi nada. É terra de homem macho, mas também dinheiro 
é cama de gato. Se o cujo é bom no gatilho, passa vida regalada214.

Daí a ênfase jorgeamadiana na figura do jagunço, especialista em 
armas brancas e de fogo, cujo principal ofício era proteger a vida do coro-
nel e participar, a seu mando, de tocaias, invasões de fazendas e povoados, 
ou incêndios de cartórios. O recém-chegado, geralmente vindo do sertão, 
quando bom de pontaria era incorporado às fileiras das milícias particula-
res dos fazendeiros mais importantes:

–Eu vou é pra Ferradas [...] – anunciou um jovem. –Tenho um ir-
mão por lá, tá bem. Tá com o coronel Horácio, um homem de di-
nheiro. Vou ficar com ele. Depois eu volto pra buscar a Zilda [...].

–Tu não volta é nunca [...] – falou um velho envolto numa capa. –Tu 
não volta é nunca, que Ferradas é o cu do mundo. Tu sabe mesmo o 
que é que tu vai ser nas roças do coronel Horácio? Tu vai ser traba-
lhador ou tu vai ser jagunço? Homem que não mata não tem valia 
para o coronel215 (Terras, p. 25).

Uma personagem marcante no imaginário jorgeamadiano é o ja-
gunço Honório, temido por toda a zona de Ferradas pela sua pontaria infalí-
vel. Apesar do ofício, Honório é retratado ficcionalmente em Cacau como um 

213 Ibidem, p. 31.
214 Ibidem, p. 34.
215 Ibidem, p. 25.
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revolucionário social embrionário, que pensava em um dia matar todos os 
coronéis exploradores da classe camponesa oprimida. Homem de confiança 
do seu coronel, o jagunço desempenhava, sem constrangimento moral, o seu 
papel na construção da fortuna do patrão: “Honório era técnico em tocaia 
e o coronel Misael tinha inúmeros inimigos [...] Não sei se o coronel sentia 
remorsos, Honório, não. Tinha a consciência limpa e clara como a água”216 

A figura-símbolo da morte na região do cacau, o jagunço, é trata-
da por Amado com certa admiração, como uma espécie de herói popular: 
“a quem mais admirava senão a Argemiro, de temerária fama”, ou a Honó-
rio, “um gigante negro que se repete nos meus livros, a partir de Cacau? 
Diante de Honório todos tremiam, constava que já liquidara não sei quan-
tos, posso garantir que era de uma bondade sem limites, de uma delicadeza 
sem igual”217. O punhal e o rifle de repetição são os instrumentos que o 
identificam. A aura que cerca o seu ofício entre os grapiúnas o faz temido, 
muitas vezes admirado, e aceito como parte da paisagem social regional:

Herói da tocaia e do cangaço. Estava explicado porque, apesar de 
Honório dever novecentos mil-réis à despensa, o coronel não o bo-
tava para fora e ainda lhe fornecia dinheiro para as cachaçadas em 
Pirangi. Filho da terra, nascera nos bons tempos das fortunas rápi-
das e dos assassinatos por qualquer coisa.  Educara-se entre tiroteios 
e mortes. Aos doze anos Honório já matara gente com a mais cer-
teira pontaria de dez léguas em redor. Quantos matara não sabia. As 
mortes diminuíram, mas [...] ainda hoje as estradas vivem pejadas 
de cruzes sem nomes. É a tocaia. Pela noite sem lua o viajante vem 
do povoado. A goiabeira solitária no caminho esconde o homem e 
a repetição. É um tiro só [...]. No outro dia o corpo é encontrado e 
enterrado ali mesmo218.

Utilizando-se das tocaias e dos “caxixes”, a elite econômica articu-
lou o seu predomínio social. Para Amado, a violência consolida e perpetua 
a hierarquização vigente no sul baiano. O número de jagunços e de arma-
mento distingue os fazendeiros e reflete a sua influência social e política. 
A maior parte da população rural dependia quase que exclusivamente dos 
interesses do grande cacauicultor, vivendo na mais extrema pobreza e ca-
rente de qualquer benefício social trazido pelas imensas safras anuais que 
abarrotavam os porões dos navios estrangeiros no porto de Ilhéus. 

216 Amado, 2004, p. 187. 
217 Idem, p. 53.
218 Idem, p. 187.
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A miséria da população rural, fruto da sua expropriação, é denun-
ciada nas páginas dos livros. São retratadas as angústias dos trabalhadores, 
vítimas das contradições sociais na sociedade produtora de cacau. O de-
samparo dos estratos subjugados pela elite econômica é um tema caro ao 
escritor. Aos trabalhadores cabe o papel de maior vítima do sistema social, 
são eles, que principalmente, morrem e matam para que os pés de cacau 
floresçam e possibilitem a geração de capitais. 

Os que não serviam como jagunço, os trabalhadores comuns, vi-
viam na esperança de amealhar o suficiente para a compra de um pequeno 
pedaço de mata ou poder reconstituir a vida na terra natal:

Homens escreviam, homens que haviam ido antes, e contavam que 
o dinheiro era fácil, que era fácil conseguir um pedaço grande de 
terra e plantá-la com uma árvore que se chamava cacaueiro e que 
dava frutos cor de ouro que valiam mais que o próprio ouro [...]. 
De quando em vez também chegava a notícia de que um morrera 
de um tiro ou da mordida de uma cobra, apunhalado no povoado 
ou baleado na tocaia. Mas o que era a vida diante de tanta fartura?219 

Ao chegarem, eram arregimentados pelos fazendeiros para a der-
rubada e colheita, em troca de baixos salários. Áreas específicas, como os 
arrabaldes próximos ao porto de Ilhéus, serviam como local de recruta-
mento, o “mercado de escravos” onde eram selecionados os que seriam 
“alugados”. As despesas com alimentação e vestuário, feitas quase todas no 
armazém da fazenda, o “barracão”, superavam o parco salário, ficando as-
sim atrelados ao proprietário pela dívida. Em Cacau, um sergipano recém-
chegado à fazenda Fraternidade, do coronel Misael, é informado da sua 
nova condição:

Você está alugado ao coronel.
Estranhei o termo:
A gente aluga máquina, burro, tudo, mas gente não.
Pois nessas terras do Sul, gente também se aluga.
O termo me humilhava. Alugado [...]. Eu estava reduzido a muito 
menos que homem220. 

Terras do Sem Fim denuncia a prática de submissão do emprega-
do recentemente incorporado ao grupo de trabalhadores das fazendas de 

219 Idem, 1978, p. 26.
220 Ibidem, p. 30.
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cacau como mecanismo de exploração da mão de obra no sul da Bahia, 
composta pelos “novos escravos” a serviço da acumulação capitalista:

Amanhã cedo o empregado do armazém chama por tu para fazer 
o ‘saco’ da semana. Tu não tem instrumentos pro trabalho, tem que 
comprar [...]. E isso tudo vai ficar por cem mil réis [...]. Tu vai gas-
tar uns dez mil pra comida [...]. No fim de semana tu tem quinze 
mil réis ganho de trabalho [...]. Teu saldo é de cinco mil réis, mas 
tu não recebe, fica lá pra ir descontando a dívida dos instrumentos 
[...]. Antes de terminar de pagar tu já aumentou a dívida [...]. Tu já 
comprou remédio que é um Deus nos acuda de caro, tu já comprou 
um revólver que é o único dinheiro bem empregado nessa terra [...]. 
E tu nunca paga a dívida... Aqui – e o homem magro fez um gesto 
circular com a mão abarcando todos eles [...], aqui tudo deve, nin-
guém tem saldo221.

Em torno do velório improvisado de um trabalhador da fazenda 
Baraúnas, os diálogos resumem a situação social dos trabalhadores. Um 
cearense recém-chegado afirmava ter ouvido falar das desgraças que acon-
teciam nas terras do cacau, “mas eu não dei crença [...] até parecia coisa 
de milagre [...], que era uma fartura de dinheiro [...], que tinha febre, os 
jagunços, as cobras [...]. De ruim, muita coisa”. Um velho reforçava, em sua 
fala, o drama do “alugado” nas roças de cacau:

Tão vendo o finado? Pois bem: fazia pra mais de dez anos que traba-
lhava nas Baraúnas pro coronel Teodoro. Não tinha nada [...]. Passou 
dez anos devendo pro coronel [...]. Agora a febre levou ele, o coronel 
não quis dar nem um vintém pra ajudar a fazer o enterro [...]. Nunca 
vi destino mais ruim que o de trabalhador de roça de cacau [...]. Os 
capangas ainda passam melhor [...]. Se tu tem boa pontaria, tu tá 
feito na vida. Aqui só tem valia quem sabe matar, os assassinos222. 

Nos romances, a atividade de jagunço aparecia como uma das 
raras possibilidades para que o trabalhador das fazendas de cacau pudes-
se acumular algum capital. Quando mostravam algum tipo de habilidade 
com as armas de fogo passavam a acompanhar o coronel, nas suas investi-
das contra inimigos políticos e pequenos proprietários. Pelo êxito nas to-
caias e invasões de terras, os jagunços recebiam somas muito acima dos 
salários pagos aos demais trabalhadores. 

221 AMADO, 1978, p. 98.
222 Ibidem, p. 97.
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O negro Fagundes, jagunço do coronel Melk Tavares, esperava 
ansioso os conflitos armados que se anunciavam com a proximidade das 
eleições em Ilhéus: “se os falados barulhos não recomeçassem, seria difícil, 
muito difícil, chegar a comprar um pedaço de terra, mesmo ruim”223. Os 
“barulhos” ocorriam com frequência nos períodos eleitorais, quando os 
ânimos dos chefes políticos locais estavam mais exaltados. A disputa pelos 
cargos políticos era fundamental para os partidos, em sua relação de reci-
procidade com o poder público estadual e federal, imprescindível para a 
manutenção e preservação do poder local. 

Os encontros armados rendiam uma razoável soma de dinheiro 
aos jagunços, para os sonhados pedaços de terra para o plantio do cacau. 
No diálogo entre Fagundes e Gabriela, companheira de viagem do sertão 
para o litoral ilheense, o jagunço confessa nutrir a esperança de comprar 
uma “burara”, pequena área de terra, onde ele e Clemente pudessem plan-
tar árvores de cacau. Para tanto, havia atirado em um importante chefe 
político itabunense que havia ameaçado passar para a oposição ao partido 
do seu patrão:

Por que tu atirou? Que necessidade tinha? Que mal te fez?Para mim 
não fez nada. Foi pro coronel. Loirinho mandou, que podia fazer? 
Cada um tem um ofício, esse é o meu. Também para comprar um 
pedaço de terra, eu e Clemente. Já tava apalavrado224.

Fagundes tinha uma clara consciência do seu ofício de matador e 
da sua submissão às determinações do coronel. A sua fidelidade ao coronel 
tornava a recusa a uma ordem quase impossível, mas ele, além disso, en-
tendia que matar era um meio que lhe permitiria comprar o seu quinhão, 
possibilidade única de ascensão social para homens como ele, cujo único 
ofício era a morte. Por sua vez, Damião, homem de confiança do coronel 
Sinhô Badaró, cuja fama “há muito que está além de Palestina, de Ferradas, 
de Tabocas”, não possui consciência da maldade do ato de matar. Esta per-
sonagem representa simbolicamente o oprimido, alienado da sua condição 
de explorado, um indivíduo em completa ignorância das consequências 
dos seus atos. Damião não visa recompensa material, mata por gratidão a 
Sinhô, que o livrou da prisão. Mata sem questionar, mata porque o coronel 
manda. Não sente remorso das mortes que causa, até o momento em que, 

223 Idem, 2003, p. 327.
224 Ibidem, p. 280.
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aguardando ordens, ouve Sinhô chamar o irmão Juca de assassino, acusá-lo 
de gostar de mandar matar. 

Ouvira Sinhô Badaró perguntar ao irmão — “tu acha bom matar 
gente? Tu não sente nada? Nada por dentro?”. Na tocaia, à espera de Firmo, 
pequeno proprietário vizinho da família Badaró, Damião sente pesar em 
sua cabeça as palavras do coronel. Talvez, se quem houvesse falado fosse 
Juca, ele não se importasse, mas Damião venerava Sinhô. No relato do ro-
mance, “se antes alguém lhe dissesse que era terrível esperar homens na 
tocaia para matá-los, ele não acreditaria, pois seu coração era inocente e 
livre de toda a maldade”225. As crianças da fazenda o adoravam, contavam 
com sua presença nas brincadeiras. Mas ao ouvir Sinhô chamar com des-
prezo o irmão de assassino, Damião se deu conta de que a sua profissão era 
matar; ele não era um simples empregado, sua serventia era proteger a vida 
do coronel e tirar a dos inimigos da família Badaró.

Damião nem sabe mesmo como começou, “coronel manda, ele 
mata. Não sabe quantos já matou [...] Tampouco lhe interessa saber. Não tem 
ódio de ninguém, nunca fez mal a pessoa alguma. Pelo menos assim pensou 
até hoje”226. A morte, para Damião, passa a ter outro sentido que lhe pesa na 
recente consciência da maldade dos seus atos. A “inocência” perdida trouxe 
a Damião a dúvida nunca sentida antes: deveria matar Firmo?  Era certo 
deixar os seus filhos órfãos, a sua mulher viúva? Seria possível desobedecer 
ao coronel, dizer que errou a pontaria e assim não tirar a vida de Firmo? Para 
Damião, a morte que o aproximara da família Badaró agora o distanciava, 
justamente por recusá-la. Por fim, o dilema leva Damião à loucura. 

A demência é a sua fuga, sua forma de escapar do conflito que o 
envolve. De um lado, a gratidão aos Badaró, a sua devoção a Sinhô e, de ou-
tro, a nova consciência do seu ofício de matador, da sua função primordial 
para o processo de acumulação na sociedade grapiúna. A recusa da morte 
retirou a grapiunidade de Damião, tornou-o um pária, afastando-o do con-
vívio social. Passou a viver sozinho, na mata do Sequeiro, entre as árvores e 
os animais. Algumas vezes aparecia maltrapilho pelas estradas, assombran-
do os viajantes. Foi preciso Sinhô usar toda a sua autoridade para impedir 
que Juca o matasse, como punição pelo fracasso da tocaia. Talvez houvesse, 
em Sinhô, uns restos de gratidão pelos serviços que Damião prestara ao 
aumento da fortuna familiar.   

225 AMADO, 1978, p. 72.
226 Ibidem, p. 68.
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O tema da fuga da condição de assassino repete-se em Corpo Vivo, 
de Adonias Filho. O romance narra a saga de Cajango, o menino transfor-
mado, pelo desejo de vingança, no mais temido jagunço do sul da Bahia. A 
obra mostra a tragédia por ele vivida após o assassinato da sua família pelos 
jagunços dos Bilá, família de fazendeiros de cacau que cobiçava as terras 
dos proprietários vizinhos. A tragédia muda completamente o destino do 
menino, sua vida passa a girar em torno do sentimento de vingança. 

A personalidade de Cajango molda-se ao ambiente selvagem do 
Camacã, onde vai ser criado pelo tio Inuri, misto de índio e jagunço. Ao 
educá-lo para a vingança de seus pais, Inuri ligou o destino do menino ao 
ambiente natural:

Neto do meu pai, seu sangue era igual ao meu. Isso eu entendi no 
primeiro dia, quando avançando na trilha, percebi que se sentia 
como se estivesse em casa. Levando-o, sabendo que durante meses 
não veria outro homem senão a mim, temia que não sobrevivesse 
para vingar os nossos mortos. Não demoraria a mostrar-lhe o que 
seria a selva, um bicho matando o outro, apenas o mais forte ou o 
mais astuto tendo direito à vida227.

O jagunço aparece, no romance Corpo Vivo, como um tipo que 
age maquinalmente, assassino por natureza. Isto é expresso na personagem 
o Alto, “um assassino e assassino continua porque mata sem motivo e mata 
qualquer um: mulher, velho ou criança” (p. 31). A questão do aumento 
do poder pessoal incorpora, na obra de Adonias Filho, como na de Jorge 
Amado, a figura do jagunço à imagem da região, no período sangrento das 
lutas entre os grandes coronéis do cacau. Esse processo desencadeia a tra-
gédia que envolve a invasão das terras de Januário, pai de Cajango:

O mundo é muito grande – Alonso disse – mas querem as terras de 
Januário. Os Bilá, após certas brigas com Januário, tinham jurado 
lhe tomar as terras. O cacau novo de Januário começava a dar frutos. 
Aquelas terras valiam ouro e os Bilá tinham um exército no rifle. 
Que Deus guardasse a compadre Januário (Corpo Vivo, p.5).

Cajango, ainda um menino de treze anos, testemunha o assassina-
to dos pais e irmãos:

227 ADONIAS FILHO, 1962, p. 5.
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E deitado estava quando, ouvindo tiros e gritos, se refugiara atrás 
dos sacos de cacau. Ouvira as súplicas da mãe, a gritaria dos irmãos, 
não escutara porém a voz do pai. Ele já devia estar morto quando 
acordara. Os gemidos a seguir. A voz alta de um homem que orde-
nava: -Não deixem ninguém vivo – e os tiros de misericórdia nos 
que gemiam. Depois ainda escutara os gritos de Maria Teresa que 
diminuindo, diminuindo, cessaram definitivamente. Percebera os 
homens abandonando a casa, os passos pesados, e o silêncio final-
mente tudo dominou. Minutos depois, saindo do esconderijo, a casa 
em trevas, tropeçava no corpo do pai. Arrastara-se no sangue, em 
busca da cozinha, mas temera acender o candieiro. E, receando que 
retornassem, ganhara o campo para esconder-se nos cacaueiros228.

A sua vida representa uma ameaça para os Bilá: “sabendo que está 
vivo, caçarão este menino nos infernos”. Encontrado pelo padrinho, Cajan-
go é levado para ser criado por Inuri nas matas ainda inexploradas pelos 
fazendeiros de cacau. Ali iria aprender o ofício de jagunço e liderar a luta 
de extermínio contra os assassinos de sua família. Para Cajango, a invasão 
das terras de seu pai significava o início do seu contato com o fenômeno 
físico e cultural da morte. A chacina de sua família o colocou frente a fren-
te com a necessidade da morte dos seus inimigos, único meio possível de 
compensar o extermínio dos seus parentes. 

Aos Bilá, por outro lado, não restava outra atitude a não ser elimi-
nar o último membro da família de Januário. O controle efetivo das terras 
invadidas estaria sempre em perigo diante da sobrevivência de Cajango. 
Acolhido por Inuri, Cajango aprende o ofício de matar e transforma-se em 
um dos mais temidos jagunços, cujo nome era conhecido em todo o sul 
da Bahia. Desde criança aprendeu que o assassinato da família só poderia 
ser vingado com a morte dos mandantes, única forma aceitável para os 
homens do cacau:

[Padrinho]:
Que fará ele – e apontei Cajango – quando crescer? 
[Inuri]:
Quando crescer, se crescer, tem que matar os assassinos do pai, esta 
foi a resposta. Todos nós, sangue de Januário, temos que matar eles, 
acrescentou [...] Levantou-se e com o braço na direção da selva, sol-
tou as palavras com lentidão. Os mortos estavam no chão e, se a 
terra fora roubada, às mãos de Cajango voltaria. Tinham que ser 
mortos os que mataram. E, na idade, se Cajango não o quisesse fazer, 

228 Ibidem, p. 9.
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ele o mataria porque não pode viver quem não vive para vingar o pai 
e a mãe. Arrastara-se no sangue dos irmãos, eu sabia, e esse sangue 
não trairia. Concluiu, a voz calma, sem precipitação: -É pena que 
demore a crescer229. 

No romance adoniano não há alternativa além da lei taliônica do 
cacau: sangue por sangue, morte por morte. A ira causada pela morte de 
um indivíduo somente poderia ser aplacada através do sangue do inimigo. 
Não existe outra forma de reparação. Aos que ao final, como Cajango, ter-
minam por abdicar da vingança, não resta outra condição além do isola-
mento social: a fuga com a mulher para a serra distante de outros humanos 
e à margem dos valores regionais. Ao desistir da morte dos Bilá não há 
mais lugar para Cajango na sociedade do cacau. Para libertar-se do jugo 
das mortes da família foi preciso matar o seu tio Inuri, matar uma última 
vez para apagar o seu vínculo com a herança do sangue derramado. 

O amor de Cajango por Malva, irmã e filha de jagunços do bando, 
é uma ruptura com o padrão de comportamento socialmente esperado, 
não se coaduna com a ótica da morte violenta como reparadora dos males. 
O casal se refugia nas serras longínquas das matas do Camacã, espaço sim-
bólico da negação da grapiunidade, isolado da ambição dos plantadores 
materializada na posse violenta da terra.  

A luta do Sequeiro: a morte como protagonista

A luta pelo poder na região cacaueira teve no conflito do Sequeiro 
um dos seus momentos mais representativos. Ocorrido entre os anos de 
1918 e 1919, o conflito envolveu amplos segmentos da sociedade regional. 
Proprietários e trabalhadores rurais, comerciantes e exportadores foram, 
direta ou indiretamente, afetados.

A memória do conflito do Sequeiro foi construída tanto pela im-
prensa quanto pela oralidade, mediante o depoimento das testemunhas 
que a vivenciaram. Os jornais locais, ao sabor da coloração partidária, co-
brem em suas edições os acontecimentos mais violentos, formando uma 
espécie de diário da luta, com pormenores das mortes, invasões e incên-
dios povoando o imaginário popular com as notícias trágicas. A narrativa 
literária apropriou-se da tensão gerada pela disputa política entre famílias 
de grandes proprietários e criou a sua versão sobre um dos episódios mais 

229 Ibidem, p. 10-20.



In memorian: urbanismo, literatura e morte  131

sangrentos da fase de consolidação da lavoura do cacau. Os eventos da 
“guerra do Sequeiro” foram perpetuados em livros, artigos, cordéis, can-
ções populares, e na memória das famílias envolvidas, constituindo um 
rico acervo documental.

As imagens veiculadas pelos textos jornalísticos do período gros-
so modo correspondem às que se encontram nos textos literários. A luta 
entre as famílias Badaró e Oliveira recebeu grande atenção por parte da 
imprensa local. O conflito envolveu inúmeros interesses pessoais e econô-
micos que acabaram por conflagrar a luta por uma área extensa, incluindo 
os atuais municípios de Ilhéus, Itabuna (ex-Tabocas), Itajuípe (ex-Piran-
gi) e Uruçuca (ex-Água Preta). Praticamente todos os povoados dessa área 
foram invadidos e saqueados, mapeando geograficamente a extensão do 
conflito. Ferradas e Pirangi, territórios que demarcam as lembranças de 
infância de Amado, são alguns dos povoados mais atingidos pelas ações 
criminosas dos jagunços de ambos os lados. A luta resultou em um eleva-
do número de mortes, principalmente na zona do Sequeiro do Espinho, 
núcleo da futura Pirangi. Em 1919, um artigo do Jornal de Ilhéos relata, 
alarmado, os acontecimentos:

Grupos de homens armados, ostentando a repetição, o bacamarte, 
a pistola, o facão e o punhal, bem municiados, em completa indi-
ferença às autoridades constituídas infundem terror e respeito. A 
repetição tornou-se a sua constituição [...] Hoje se veem um desses 
brigões viajando pelas estradas, conduzindo atrás dezenas de ho-
mens, chamados jagunços [...] Já de muitos dias Mutuns e certos 
pontos do Sequeiro do Espinho estavam transformados em quartéis 
de jagunçaria de uma grande divisão de homens afeitos à prática de 
crimes bárbaros, matando, fria e covardemente230.

Mesmo o tráfego da estrada de ferro, principal via de escoamento 
do cacau, foi interrompido no ápice dos confrontos armados. As reparti-
ções federais de Ilhéus solicitaram a intervenção do Rio de Janeiro. Circu-
lavam notícias de que a cidade seria invadida pelos jagunços do coronel 
Basílio de Oliveira, após ter sido decretada sua prisão, acusado como um 
dos principais responsáveis pelos assassinatos e invasões no interior dos 
municípios de Ilhéus e Itabuna. O governo federal enviou o couraçado De-
odoro que, por vários dias, esteve ancorado no porto de Ilhéus como ga-
rantia da ordem pública. 

230 CEDOC. Jornal de Ilhéos, “Edital de citação”, n. 350, 6/4/1919, p.2.
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Amado faz referência ao conflito do Sequeiro como momento 
paradigmático da civilização cacaueira. Um épico da conquista da terra, 
marcado pela luta sangrenta e pela heroicização do coronel, tão bem re-
presentado pelas personagens Sinhô Badaró e Horácio da Silveira. Isto é 
exemplificado na passagem em que o coronel Horácio ordena a Maneca 
Dantas “E tu, compadre, vai falar com o Teodoro. Explica o caso a ele. Se 
ele quiser que venha. Faço um acordo com ele. Se não quiser que se prepare 
porque vai chover tiro nessas vinte léguas de terra”231.  

A luta é interpretada a partir da ótica do autor, como na passagem 
em que há uma referência à sua presença — “um menino, que anos depois 
iria escrever as histórias dessa terra”232 (Terras, p. 257) —. No romance, os 
principais envolvidos na luta pela posse da mata do Sequeiro são antagôni-
cos, tanto no desejo de expansão das suas terras quanto pelo que represen-
tam simbolicamente. Enquanto Horácio da Silveira representa o elemento 
vindo dos setores subalternos, ex-tropeiro que alcança o poder à custa de 
vidas humanas, Sinhô Badaró é um austero coronel de modos aristocráti-
cos e uma profunda percepção das tradições familiares legitimadoras do 
seu poder. Chefe clânico, consciente de suas responsabilidades para o au-
mento da fortuna e do prestígio do seu sobrenome.

Francisco Fernandes Badaró Sobrinho, o Sinhô real, é uma das 
principais personagens também nas páginas dos jornais da época. Um dos 
mais importantes líderes do partido governista local, e dispondo de ampla 
rede de amigos, parentes e compadres, Sinhô reúne, em torno da sua figu-
ra, um conjunto de características que o tornam símbolo do típico coronel 
heroico do cacau, um homem que não teme pôr a vida em perigo para de-
fender convicções pessoais ou lealdades partidárias. Os atentados por ele 
sofridos no início da luta foram amplamente divulgados,

O nosso digno amigo, coronel Francisco Fernandes Badaró, corre-
ligionário do Partido Republicano Democrata de Ilhéus, teve, em 
dias da semana passada, a sua vida covardemente ameaçada por um 
hediondo atentado dos maus elementos que teimam em impor pela 
tocaia o seu negro domínio nessa zona. O coronel Badaró é larga-
mente estimado na zona do Sequeiro do Espinho, onde vive com 
toda a sua família, desfrutando amplo e tradicional prestígio, que 
mais uma vez foi afirmado nas últimas eleições federais. Talvez se 
funde nessas circunstâncias, de ordem política, a tentativa de assas-

231 AMADO, 1978, p. 106.
232 Ibidem, p. 257.
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sínio de que ia sendo vítima. Ao que sabemos, passava montado, pe-
las proximidades da estação do Sequeiro do Espinho quando viu-se 
alvejado por uma descarga de vários tiros de repetição, um dos quais 
atingiu o animal que o carregava.233  

Com a morte do pai, o Sinhô Badaró fictício, que não havia nas-
cido nas terras do cacau e não possuía “o gosto de sangue”, recebeu a che-
fia da família e se comprometeu a manter e ampliar o poder familiar234. 
Mesmo tendo a consciência da necessidade do seu dever, a ele repugnava 
fazer correr sangue. Viu-se, muitas vezes dando ordens aos seus jagunços 
para matar alguém nas tocaias, ordens somente pronunciadas quando era 
“o único caminho”. 

Chefe da família, papel fundamental no patriarcalismo nordesti-
no, “estava construindo a fortuna dos Badaró, tinha que passar por cima 
daquilo que Juca chamava de as “suas fraquezas”. Sinhô sentia que possuía 
um comportamento contrário ao do irmão: “nós dois é tão diferente um do 
outro [...] Tu gosta de resolver logo tudo com tiros e mortes [...]”. Tu bem 
sabe que eu não tenho esse gosto de sangue que tu tem”235 (Terras, p. 64). 
Apesar das “suas fraquezas”, Sinhô é representado como um homem impo-
nente, de quase dois metros de altura e longas barbas negras, protótipo do 
poder regional, o “dono da terra”.

O irmão Juca Badaró, porém, não era de “fora”, como Sinhô, havia 
nascido nas roças de cacau e conhecia melhor que ninguém a terra e a sua 
lavoura: “desde menino que aprendi a conhecer a terra que é boa para o 
plantio [...], basta eu pisar numa terra e sei logo se ela presta ou não pro 
cacaueiro”. Juca encarna o que há de mais significativo da grapiunidade: 
desbravador destemido que, à frente de um punhado de homens, enfrenta 
a mata fechada em noites de tempestade e lidera pessoalmente os jagun-
ços nos encontros armados que alçavam a família à proeminência social 
e econômica. A narrativa que trata do início da derrubada das matas do 
Sequeiro é representativa do destemor heroico do desbravador, exemplo de 
coragem ante os trabalhadores acovardados diante dos mistérios da natu-
reza intocada:

233 CEDOC. A Época, “O banditismo”, n. 18, 17/03/1918, p.1.
234 O primeiro membro da família a se radicar no sul da Bahia foi Antônio Fernandes 

Badaró, oriundo das Lavras da Chapada Diamantina (atual Mucugê), todos os seus des-
cendentes diretos nasceram no município de Ilhéus. 

235 AMADO, 1978, p. 64.
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Mais adiante deles, parabélum na mão, o rosto contraído de raiva, 
está Juca Badaró. Também ele estava na mata, também ele viu os 
raios e ouviu os trovões, escutou o miado das onças e o silvo das 
cobras, também seu coração se apertou com o grito agourento do 
corujão. Também ele sabia que ali moravam as assombrações. Mas 
seus olhos estavam cheios de outra visão. Via aquela terra negra, a 
melhor terra do mundo para o plantio do cacau... Juca Badaró diante 
da mata misteriosa sorria... Nem via os homens com medo, recuan-
do. Quando os viu só teve tempo de correr na sua frente, se postar na 
entrada do caminho de parabélum na mão, uma decisão no olhar:
Meto bala no primeiro que der um passo [...].
Os machados e os facões começaram a cair num ruído monótono 
sobre a mata, perturbando o seu sono. Juca Badaró olhou na sua 
frente. Via novamente toda aquela terra plantada de cacau, roças e 
roças carregadas de frutos amarelos. A chuva de junho rolava sobre 
os homens [...] Juca Badaró guardou o parabélum236. 

A sua concepção de poder se adequava melhor aos pretensos pa-
drões culturais da região: “toda vez que um se mete em minha frente tem 
que sair para eu passar [...], tu é que pai deixou tomando conta de tudo, até 
de mim mesmo [...] Mas eu te digo, Sinhô, que se eu estivesse no seu lugar 
a gente tinha duas vezes mais terra” (Terras, p. 65).  Aos recém-chegados 
causava receio o ambiente da terra - “O cearense se admirava: nessa terra 
só se fala em morte.” Com o início dos “barulhos” a morte era anunciada 
como “mercadoria barata” (Terras, p. 127). 

O próprio coronel Horácio da Silveira, principal inimigo da fa-
mília Badaró na luta pela mata do Sequeiro, participava pessoalmente das 
invasões: “dizem que ele mesmo liquidou os homens. E que depois, com 
a sua faca de descascar frutas, cortou a língua de Orlando, suas orelhas, 
seu nariz, arrancou-lhe as calças e o capou” (Terras, p. 54). O coronel, um 
homem conhecido por sua violência, ex-tropeiro, lidera e, ao mesmo tem-
po, desempenha as funções típicas do jagunço, chegando aos requintes de 
crueldade característicos de mortes exemplares, castigo pela desobediência 
ou pela não submissão. 

A posse das matas do Sequeiro simboliza a disputa pelo poder 
político e econômico de toda uma região. O coronel Horácio da Silveira 
anuncia: “essa mata vai ser minha nem que tenha de lavar a terra toda de 
sangue [...] Esta mata é o fim do mundo, seu doutor, e quem tiver ela é o 
homem mais rico dessas terras de Ilhéus [...] É o mesmo que ser dono de 

236 Ibidem, p. 210.
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vez de Tabocas, de Ferradas, dos trens e dos navios” (Terras, p. 64 e 115). 
As representações da morte são impregnadas de dramaticidade. A luta do 
Sequeiro é “uma história de espantar” transmitida, pelos violeiros cegos 
nas feiras, qualificados como “os poetas e cronistas dessas terras. Pela sua 
voz [...] perdura a tradição das histórias do cacau”. 

A influência econômica e social estava em jogo. A vitória signifi-
cava a aniquilação do poder rival. No início do conflito a família Badaró 
era “uma potência diante da qual a lei e a religião se inclinavam”237. A der-
rota significou o ostracismo, o fim do reconhecimento da influência e ri-
queza de Sinhô Badaró. Dos relatos sobre a luta do Sequeiro, tanto na ficção 
quanto nos jornais da época, emerge um conjunto de elementos tipificado-
res dos habitantes da região do cacau. O uso indiscriminado da violência 
no processo de incorporação de terras fez da coragem e do destemor diante 
da morte traços que marcaram culturalmente os seus habitantes.   

Da mesma forma, os envolvimentos amorosos na trama jorge-
amadiana realçam aspectos identitários regionais, no que se refere à acei-
tação e recusa da grapiunidade. Algumas das personagens, como Esther da 
Silveira, expressam o estranhamento que os de “fora” sentem no contato 
cotidiano com a morte. Esposa do coronel Horácio da Silveira, criada em 
Salvador, vê-se como uma exilada na fazenda do marido, “onde de raro 
em raro um trabalhador passa em busca do caminho de Tabocas ou de 
Ferradas [...], naquele mundo estranho que a aterrorizava”. Ao graduar-se 
no curso normal, foi praticamente obrigada pelo pai a desposar o coronel, 
homem mais velho, rude e violento como o ambiente da terra. Assim, “ela 
viera para Ilhéus, outro mundo. Uma cidade pequena, que apenas come-
çava a crescer, de aventureiros e lavradores, onde só se falava de cacau e 
mortes [...] As notícias de brigas e morte a assustavam”238. 

Uma passagem em especial expressa seu temor e rejeição a aspec-
tos característicos daquele contexto, aquela em que vê uma cobra engolin-
do a rã na mata, uma alegoria da morte. O olhar “estrangeiro” de Esther 
consegue apenas enxergar os aspectos que lhe são repugnantes, a mata fe-
chada repleta de cobras e doenças, os jagunços do marido e os corpos mor-
tos dos trabalhadores carregados em redes, que passam em frente da sede 
da fazenda rumo a algum povoado. Ao conhecer Virgílio, jovem e requin-
tado advogado soteropolitano recém-chegado às terras do cacau, Esther 

237 Ibidem, p. 88.
238 Ibidem, p. 56.
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se identifica com o seu comportamento “civilizado”, sua forma de trajar 
e falar, sua cultura refinada de bacharel. A Virgílio também causou estra-
nheza o contato com o ambiente local, choque cultural perceptível quando 
testemunha o relato do sobrevivente de uma tocaia no início das lutas pelas 
matas do Sequeiro:

Estava diante de um homem que escapara de ser morto. Era a pri-
meira vez que ele constatava um daqueles tantos acontecimentos dos 
quais os amigos lhe haviam falado na Bahia [Cidade do Salvador], 
quando ele se preparava para vir à Ilhéus. No tempo relativamente 
curto em que Virgílio estava na zona do cacau, ouvira falar de muita 
coisa mas ainda não se encontrara frente a frente com um fato con-
creto [...] Já ouvira falar nas matas do Sequeiro, já ouvira dizer que 
tanto Horácio como os Badarós a desejavam [...]. Ester havia senta-
do também [...] Também ela ficara pálida239.

 
Esther, mulher reprimida por um esposo dominador e violento, 

busca na relação com Virgílio a esperança de escapar do universo social em 
que vivia, de se estabelecer com o amante em centros civilizados onde a mor-
te e as doenças não fossem tão agressivas e cotidianas. Esperou secretamente 
que Horácio fosse morto em um dos confrontos com os jagunços de Sinhô 
e Juca Badaró, para que pudesse, então, se tornar livre. Mas, no seu íntimo, 
acreditava que Horácio era invencível, imune às balas dos jagunços e às fe-
bres da mata, “era imortal, era o dono, o patrão, o coronel. Tinha certeza que 
morreria antes dele [...]. Ele dispunha da terra, do dinheiro, dos homens [...], 
nunca adoecera, parecia que as balas o conheciam e temiam”240. Às portas 
da morte, consumida pela febre, Esther invocou o poder “sobrenatural” do 
marido, para ela senhor da vida e da morte, implorou a ele: “não deixe que 
eu morra”241. Segundo as velhas beatas, Horácio trazia o demônio preso em 
uma garrafa guardada embaixo de sua cama. O real e o mítico conviviam em 
torno da figura do coronel, aumentando o temor à sua ira.  

A morte não somente trazia consigo respeito e prestígio, como con-
cedia reparação moral. Ao ser afrontado por Juca Badaró em uma casa de 
mulheres, e não tendo reagido, o doutor Virgílio é aconselhado, pelo coronel 
Horácio, a mandar matá-lo. Caso contrário, o advogado seria desmoralizado 
pela população como covarde, pecado maior para a sociedade local. Horácio 

239 Ibidem, p. 103-104.
240 Ibidem, p. 68.
241 Ibidem, p. 266.
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estava determinado a liquidar o rival, queria fazer um favor ao amigo, dar-
lhe de mão beijada o respeito necessário à sua permanência e ao seu prestígio 
na região: “o senhor dá ordem ao cabra, e todo mundo vai saber, mesmo que 
eu responda a júri, que foi vosmicê quem mandou [...]. E ninguém se mete 
mais com o senhor, nem com mulher sua [...], vão lhe respeitar”242. 

O assassinato de Juca restituiria ao advogado a dignidade perdida, 
provaria aos membros da sociedade local que merecia definitivamente o 
respeito de todos. A aceitação dos argumentos apresentados pelo coronel 
corresponde a uma adequação do advogado “estrangeiro” aos valores lo-
cais, fenômeno esse metaforizado por Amado no “visgo do cacau” que se 
entranhava nos pés e prendia a todos naquela terra.  Ao saber da traição 
de Esther e Virgílio, o coronel Horácio aplica a lei infalível, ordena a um 
dos seus jagunços matar o advogado em uma tocaia. Mesmo tendo sido 
avisado da emboscada, Virgílio caminha em direção à morte, única forma 
de livrar-se do “visgo” daquela terra semibárbara e, finalmente, unir-se à 
Esther. A morte o libertaria da civilização do cacau e de tudo o que ela re-
presentava. Horácio se vinga do amante de sua esposa mandando matá-lo, 
como se vingara de Sinhô conquistando a mata do Sequeiro, pisando nos 
corpos mortos dos seus desafetos e invadindo a fazenda da família Badaró, 
arruinando-os definitivamente.

A identificação com o aspecto violento da região é marcante em ou-
tra personagem feminina — Don’Ana, filha única de Sinhô Badaró, represen-
tante, na literatura de Amado, da mulher grapiúna, cujo padrão de compor-
tamento era adequado ao ambiente de rivalidade e morte. Excelente amazona 
e exímia atiradora, Don’Ana Badaró é um exemplo feminino da valentia. Os 
trabalhadores das fazendas diziam que a filha de Sinhô era tão valente quan-
to um homem. Don’Ana não concebia outro mundo que não o das roças de 
cacau. Não nutria a mínima simpatia pela esposa do seu tio Juca, que detes-
tava visitar as fazendas e não se dava “com essa vida de ver se matar gente”. 
Don’Ana não a compreendia. Olga representava tudo o que era repulsivo ao 
seu modo de vida, o que a levava a sentir um profundo desprezo pela sua 
futilidade, pessoa de outro mundo, “um mundo inútil e torpe”243. Don’Ana a 
considerava estranha e mesmo perigosa, “a sentia como que respirando outra 
atmosfera, não a que ela, Sinhô e Juca respiravam”244 (Terras, p. 109).

242 Ibidem,  p. 247. 
243 Ibidem, p. 112.
244 Ibidem, p. 109.
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A imprensa local da época traz diversos relatos das tocaias e das 
invasões de propriedades. O jagunço é um tema bastante explorado pelos 
jornais locais, a exemplo do Jornal de Ilhéos, que em um dos seus artigos 
faz menção a “centenas de criminosos profissionais, indivíduos que a gí-
ria popular identifica com o nome caracteristicamente impressionante de 
jagunços” os qualificando como “o terror dos nossos campos”. Diz ainda 
que “toda a zona do Sequeiro do Espinho ficou despovoada. Todos os seus 
moradores refugiaram-se nesta cidade ou mesmo na mata. Uns poucos ho-
mens dizem estar no ribeirão de José Bicho, reunidos para não morrerem 
na bala dos jagunços do senhor Basílio”245. 

A imprensa oposicionista denunciava o partido governista como 
o principal responsável pela situação do Sequeiro do Espinho. Os órgãos 
oficiais negavam motivações políticas no conflito, em uma tentativa de de-
fesa dos correligionários envolvidos. A origem do conflito estaria relacio-
nada à rivalidade entre as mais importantes famílias do distrito, sem qual-
quer ligação com os interesses dos chefes políticos locais: 

Quem conhece o espírito moderado e tolerante do nosso preclaro 
amigo coronel Misael Tavares, honrado intendente municipal de 
Ilhéus, não pode deixar de acoimar de pequenina politicagem o te-
legrama que o aponta às autoridades do Estado e da República como 
responsável pelas ocorrências últimas do Sequeiro do Espinho. Sa-
be-se que o coronel Badaró depois de escapar de um bárbaro atenta-
do, julga sua existência ameaçada por elementos armados246.

De acordo com os jornais, não era novidade os homens assassina-
rem os seus semelhantes na região. Os grupos de jagunços de ambos os la-
dos atuavam livremente, perturbando a ordem pública e desrespeitando as 
autoridades, “como tem acontecido no Rio do Braço, Sequeiro do Espinho, 
Repartimento e Castelo Novo”. Fazendeiros oposicionistas, como Basílio 
de Oliveira, eram responsabilizados pelo número maior de desocupados e 
jagunços, “que andam por aí armados, provocando, espancando e assassi-
nando, apaniguados e sequazes dos nossos adversários”247. 

A imprensa destaca a selvageria dos grupos de jagunços que, em 
dezenas, invadiam os povoados na zona do conflito. Em uma das investidas 

245 CEDOC. Jornal de Ilhéus, “Está cumprida a missão do senhor doutor Francisco Drum-
mond?”, n. 334, 23/2/1919, p.2.

246 Id. A Época, “As ocorrências de Ilhéus”, n. 38, 11/08/1918, p.1.
247 Ibidem, p.1.
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ao Sequeiro, “assassinaram mais de vinte pessoas, inclusive alguns meninos 
que uns jogavam nos ares e outros aparavam na ponta do facão”. Um dos 
principais elementos envolvidos na luta, Berilo Deiró, “antes de ser morto 
à faca, sofreu a tortura e o suplício de terem-lhe arrancado os olhos, obri-
gando-o a andar depois dentro de casa, caindo e se levantando, debaixo das 
vaias dos bandidos”248. 

Em Terras do Sem Fim, os episódios sangrentos sucedem-se inin-
terruptamente até o desfecho do romance, com a invasão da fazenda dos 
Badaró e o incêndio da propriedade pelos jagunços de Horácio. A invasão 
da fazenda de Juca Badaró, a Pedra Redonda, marca, tanto na ficção quanto 
na história documentada nos jornais, o fim do conflito, com o declínio dos 
Badaró. A invasão retrata as incorporações de terra, em uma época em que 
a lei estava subordinada aos interesses privados. Os jagunços que atraves-
sam o portal da sede da fazenda dos Badaró simbolizam o ato de posse de 
um novo senhor, Horácio da Silveira, sobre as matas do Sequeiro. Amado 
a descreve como “a última grande luta da conquista da terra, a mais feroz 
de todas, também”. A conquista da mata, por sua vez, sinaliza a finalização 
de um ciclo: “depois a gente daquela zona, de Palestina a Ilhéus, mesmo a 
gente de Itapira, ia contar o tempo em função dessa luta”249.

Relatos da saga foram incorporados por violeiros, que cantavam 
nas feiras quadrinhas dos acontecimentos do Sequeiro: “Fazia pena, dava 
dó, / tanta gente que morria. / Cabra de Horácio caía / E caía dos Badaró”250 
(Terras, p. 211). 

As descontinuidades da memória grapiúna
 
É importante observar que não há apenas elementos comuns en-

tre as narrativas literária e jornalística, com respeito ao sul baiano. Na obra 
de Jorge Amado, em consonância com sua formação política, destaca-se 
uma preocupação acentuada com as questões sociais. Nos jornais, estes as-
pectos aparecem de formas mais sutis ou impregnados de preconceitos em 
relação às camadas urbanas populares.

Ao descrever o tecido urbano de Ilhéus, em Gabriela, cravo e 
canela, Amado traça um retrato das desigualdades sociais vigentes na 

248 Id. Jornal de Ilhéus, “Morticínio”, n. 341, 2/2/1919, p.2.
249 AMADO, 1978, p. 210.
250 Ibidem, p. 211.
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sociedade cacaueira que pouco apareciam nas páginas dos jornais locais. 
Um exemplo é o trecho do romance em que, ao correr a cidade em busca 
de uma cozinheira para o bar Vesúvio, o árabe Nacib é obrigado a percor-
rer os bairros proletários situados fora da zona central burguesa. A única 
forma de alcançar as “casinholas miseráveis” no alto do morro da Con-
quista eram as íngremes subidas, as ladeiras enlameadas e escorregadias 
que ligavam-na à área comercial da cidade. O largo onde reuniam-se os 
retirantes nordestinos recém-chegados era significativamente chamado 
pelos moradores de “mercado dos escravos”. Situado por detrás da esta-
ção ferroviária, ali os coronéis “iam contratar trabalhadores e jagunços e 
as famílias procuravam empregadas”251.

O autor posiciona-se ao compor uma imagem positiva do comu-
nismo e da sua atuação política junto às massas de trabalhadores urbanos, 
evidenciando uma clara diferença entre este discurso e o jornalístico, re-
presentante dos ideais das chamadas “classes conservadoras”.  Em São Jorge 
dos Ilhéus, o contexto político pós-revolução de 1930 é abordado mediante 
o choque ideológico existente entre os burgueses integralistas e os proletá-
rios comunistas. Os primeiros habitam a área nobre de Ilhéus, enquanto os 
segundos moram nas zonas mais carentes da cidade. À medida que a cida-
de se deslocava para os morros, desaparecia o modelo ideal de urbanismo 
que os jornais tanto se esforçavam em propagar como o cartão postal do 
sul da Bahia:

Do morro desciam regatos de água suja, que empapavam as ladeiras 
que levavam ao cimo do morro da Conquista, onde se equilibra-
vam as casas dos operários. Regatos idênticos desciam do morro do 
Unhão, morro de lavadeiras e marítimos. E, mais ao longe, como um 
bairro escondido na sua miséria, ficava a Ilha das Cobras, onde os 
mais pobres moravam, aqueles que não podiam pagar sequer uma 
cabana. Mocambos de palha, as paredes de barro batido, lugar aonde 
os ilheenses nunca levavam os turistas que saltavam dos aviões252. 

Amado chama o local de “bairro vermelho”, por abrigar um gran-
de número de operários da fábrica de chocolate, do porto e das estradas de 
ferro e de rodagem ligados ao partido comunista local. Segundo o autor, 
eram células fortes, mas que não tinham ainda conseguido conquistar os 
trabalhadores rurais, “cuja ignorância era tamanha que muitos deles não 

251 Idem, 2003, p. 56.
252 Idem, 1964, p. 150.
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sabiam sequer se estavam na república ou na monarquia”253. Tamanha ig-
norância era fruto do predomínio econômico e político que os coronéis 
ainda exerciam sobre as massas rurais. 

Os artigos dos jornais, por sua vez, recorrentemente apresenta-
vam uma imagem desfavorável das áreas periféricas da cidade e do perfil 
social dos seus habitantes. Notícia publicada no Correio de Ilhéus, em 1929, 
ilustra esta atitude:

A rua Conselheiro Carneiro da Rocha, antigamente Ilha das Cobras, 
está considerada hoje, como importante via pública, tal o desenvol-
vimento que atingiu ultimamente. Reduto que era da escória social 
transformou-se em rua movimentada, cheia de habitações confor-
táveis, onde moram famílias em grande número. Não conseguiu, 
porém, libertar-se do meretrício barato. Dentre as horizontais (sic) 
que ainda infestam a Ilha das Cobras, forma na primeira linha a co-
nhecida Garriça. A sua baiúca é o centro da cafagestagem da zona, o 
que constitui um sério perigo para a moral pública (grifos nossos)254. 

A narrativa literária de uma saga regional, de uma civilização 
única na sua multiplicidade, inserida em um ambiente geográfico inóspito 
que foi paulatinamente incorporando novos valores expressos nas palavras 
insistentemente referidas: modernidade e progresso. A consolidação cul-
tural e econômica da “civilização do cacau” introduziu novos padrões de 
comportamento e novas referências. A maior facilidade de comunicação 
com grandes centros urbanos como Salvador e Rio de Janeiro levou à im-
portação de modelos urbanísticos e de valores culturais, trazendo à região 
uma nova perspectiva no campo identitário. Com o progresso, o sul da 
Bahia incorporou novos tipos sociais que passaram a compor a paisagem 
humana regional, principalmente representados, na obra de Amado, pela 
figura do exportador de cacau, como Carlos Zude, de São Jorge dos Ilhéus, 
e Raimundo Falcão, o Mundinho de Gabriela, cravo e canela. 

Os detentores do capital estrangeiro são simbolicamente inter-
pretados, pelo olhar jorgeamadiano, como os principais responsáveis 
pela transição do poder econômico e político, tradicionalmente em mãos 
dos coronéis do cacau. Uma nova estirpe econômica, progressista, ur-
bana, de tez branca e de muitos sobrenomes estrangeiros substituía, no 
mando local, o tradicional coronel, retratado em Sinhô Badaró, de longas 

253 Ibidem, p. 71.
254 Correio de Ilhéus, 29/05/1929, n. 1049, p.2.



142  André Luiz Rosa Ribeiro

barbas e ar senhorial, lídimo representante dos antigos donos da terra. Os 
exportadores, por sua vez, representam a nova estrutura econômica que 
regerá os destinos da região e formam um universo social em separado 
dos grapiúnas. 

Há, em São Jorge dos Ilhéus, todo um esforço em identificar os 
exportadores como usurpadores dos direitos adquiridos pelos conquista-
dores das matas. Os representantes dos interesses do capitalismo interna-
cional são constantemente colocados como adventícios que ainda não ha-
viam conquistado o direito à cidadania grapiúna, o que somente viria com 
a posse das roças de cacau, rito de passagem do mando regional aos novos 
“donos da terra”.

Ao fechar-se o violento ciclo da conquista, iniciou-se o proces-
so civilizatório de superação das práticas tradicionais. À medida que se 
cristalizam as mudanças no tecido social, ocorre o avanço da civilização 
sobre a morte. As doenças são sobrepujadas pela ciência médica e por no-
vos remédios, os assassinatos, pela norma jurídica. Os costumes modernos 
implicam a rejeição da morte violenta, do hábito de andar armado e da 
presença dos jagunços nas cidades. Nas ruas alargadas passam a trafegar os 
automóveis que, aos poucos, vão substituindo os animais de carga; inaugu-
ram-se clubes e boites para o lazer da elite econômica. 

Os valores antigos convivem cada vez mais com o ideário civili-
zatório e normatizador, em combate direto às leis não escritas do tempo 
heroico. As transformações impostas pela riqueza da região implicam uma 
recusa do passado de mortes sangrentas, onde o costume e o prestígio atro-
pelavam as normas impostas pela justiça. Já em Cacau há um relato das 
mudanças ocorridas no fim da conquista, três décadas depois:  

Eu vim faz trinta anos. Já fui trabalhador de mais de cinquenta fa-
zendeiros [...] Já fui fazendeiro também. Um dia Mané Frajelo me 
tomou o que eu tinha. Hoje sou trabalhador de novo. Quando eu 
vim p´ra aqui, Itabuna era Tabocas, Pirangi nem existia. Se matava 
gente que nem macaco. Foi um tar de matar gente [...] Isso foi nos 
bons tempos. Hoje não se mata mais ninguém. Tá tudo ‘carmo’255.

O declínio dos patriarcas rurais, em São Jorge dos Ilhéus, explicita 
essa mudança na sociedade cacaueira. Sinhô Badaró morre pobre e amar-
gurado. Ao final da vida já não era mais apontado como o “dono da terra”, 

255 AMADO, [20--],  p. 176.
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seus descendentes não mandariam como ele mandou, não herdariam ter-
ras e poder, possuiriam apenas o sobrenome lendário imortalizado na mais 
sangrenta luta do cacau. 

A perda das colheitas e dos jagunços praticamente eliminou o 
poder social da família Badaró em Ilhéus e Itabuna. Sem esses requisitos 
básicos para o exercício do mando, restavam somente a humilhação e o 
desprezo dos inimigos. Antigos senhores de homens e de terras, Sinhô e 
Juca Badaró deixavam apenas a herança dos seus nomes como referência 
de um passado violento e heroico. O romance, conforme nota introdutória, 
apesar de pretender ser uma continuidade de Terras, remete a uma nova 
fase da história da luta pelo controle das safras anuais de cacau. 

A transferência da propriedade da terra para os exportadores 
ocorre devido ao colapso da economia e ao endividamento dos fazendei-
ros, com a baixa do preço das sacas nas bolsas de valores estrangeiras. A 
terra muda de dono. Os exportadores modificam a forma de apropriação 
da terra, abdicando da violência das invasões e das tocaias e introduzindo 
novos mecanismos, como as execuções de hipotecas dos fazendeiros e a 
posterior aquisição de terras em hasta pública por preços bem abaixo do 
valor real. Os antigos donos reagem à sua maneira. Espancamentos e as-
sassinatos ressurgem, mas sem o efeito que tinham em épocas passadas. O 
desespero frente a outra realidade faz com que os fazendeiros falidos reto-
mem velhos costumes, para alguns já desaparecidos, signos ultrapassados 
de outro tempo. 

Amado situa em meados da década de 1920 o momento das len-
tas, porém constantes transformações sociais. “Iam-se perdendo, no passar 
dos tempos, o eco dos últimos tiros trocados nas lutas pela conquista da 
terra”. Mas, apesar do propalado progresso material, “daqueles anos heroi-
cos ficara um gosto de sangue derramado”256. Uma das questões centrais do 
romance é o conflito simbólico entre o “progresso”, representando o futuro 
da região, e a “tradição”, representando o passado que se negava a desapa-
recer completamente.  

Os grandes fazendeiros, chefiados pelo coronel Ramiro Bastos, 
unem-se simbolicamente na defesa de um passado recente, a época da con-
quista, onde tiveram o monopólio da violência e forjaram laços de fideli-
dade em uma série de rituais como o casamento dos filhos e o batismo de 
vasto número de afilhados. Em Gabriela, no grupo que transita em torno 

256 Idem, 2003, p. XIV.
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do exportador Falcão, estão elementos tipicamente urbanos: funcionários 
públicos, comerciários, jornalistas e intelectuais que se opunham à conti-
nuação dos tiros e das tocaias, das falsas escrituras e medições inventadas.

Certos costumes arraigados entre a população ainda não haviam 
sido varridos de todo: demonstrações de valentia, posse de armas de fogo, 
predomínio social masculino e o derramamento de sangue como repara-
ção moral, costume que, transformado em “lei”, vinha “dos tempos antigos, 
não estava escrita em nenhum código, estava apenas na consciência dos 
homens”. Amado alerta constantemente para as permanências culturais no 
bojo das mudanças, o ritmo mais lento das transformações dos costumes 
em relação aos padrões econômicos. 

O ambiente ficcional está impregnado de um passado ainda vivo 
na memória coletiva, “quando os Badarós, os Oliveiras, os Braz Damásio, 
os Teodoros da Baraúnas, atravessavam os caminhos, abriam picadas, à 
frente dos jagunços, nos encontros mortais. Quando cada grande árvore 
escondia um atirador na tocaia”257. Mas as pretensas permanências, “pre-
sente [s] em detalhes da vida da cidade e nos hábitos do povo [, iam ] desa-
parecendo aos poucos, cedendo lugar às inovações [...] não sem resistência, 
sobretudo no que referia a hábitos, transformadas pelo tempo quase em 
leis"258. Passado e presente se contrapõem, antigos e novos valores colidem. 
A transformação social e material da região impõe uma nova configuração 
identitária e a morte, enquanto rito de passagem ao exercício do mando, é 
substituída pelos meandros da lei e das finanças.  

O exportador Mundinho Falcão expressa esse momento de tran-
sição. Ao conquistar a liderança da oposição ao coronel Bastos, tradicional 
chefe político da região, Falcão introduz diversas modificações no universo 
grapiúna. Apoia a criação de clubes e jornais, abre novas ruas com casas de 
arquitetura moderna, financia empreendimentos, como uma companhia 
de ônibus, e luta pela exportação direta pelo porto de Ilhéus, em detrimen-
to dos compromissos e interesses dos Bastos com políticos ligados ao porto 
da capital. Como representante maior dessas transformações, Mundinho é 
o alvo principal das críticas dos coronéis mais conservadores, é constante-
mente acusado de não ser um verdadeiro grapiúna, de ser um “forasteiro 
sem raízes na terra”, sem possuir sequer um pé de cacau plantado, sem 
nunca ter manchado as mãos de sangue. 

257 Id, Ibidem.
258 Ibidem, p. 14.
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Alguns coronéis de mentalidade progressista, como Altino 
Brandão, buscam uma conciliação entre os adversários e defendem a le-
gitimidade política de Mundinho Falcão. Mas Ramiro Bastos não admite 
a hipótese de dividir o seu poder com um recém-chegado que ousava 
questionar os valores antigos. Levanta, perante Brandão, a questão da 
tradição do poder dos pioneiros que, como eles próprios, haviam des-
bravado a mata, que morreram e mandaram matar nas lutas pela posse 
de terra. A tensão entre as opiniões dos dois coronéis é expressa na pas-
sagem abaixo:

[Coronel Brandão]
Ilhéus é uma terra de forasteiro, seu coronel. A gente mesmo o que 
é? Nenhum nasceu aqui [...]. A gente daqui o que é que vale? Tirante 
o Doutor, homem ilustrado, os outros são uns restos, só serve para o 
lixo. Por assim dizer, a gente é os primeiros grapiúnas. 
[Coronel Bastos]
Quantas vezes a gente arriscou a vida, escapou de morrer? Pior do 
que isso, quantas vezes a gente não teve que mandar tirar a vida dos 
outros? Isso então não vale nada?[...] Que vida ele arriscou? Que 
vida ele tirou? Onde foi buscar o direito de mandar aqui? Nosso di-
reito a gente conquistou259.

Os principais líderes construíram uma liderança inquestionável 
perante seus correligionários e apadrinhados, com base em compromissos 
assumidos na fase violenta do desbravamento. Amâncio Leal, um dos prin-
cipais aliados dos Bastos, afirma esse sentimento de fidelidade: “enquanto 
eu for vivo, meus votos são para meu compadre Ramiro Bastos e pra quem 
ele indicar. Foi ele quem me deu mão forte quando a gente estava jogando 
a vida nessas brenhas”260. Tal devoção, ampliada na teia social, dava aos 
principais coronéis o predomínio político regional, indicando e elegendo 
parentes e afilhados como subdelegados, conselheiros, intendentes e depu-
tados, eleição após eleição.

Mesmo na velhice, o coronel Ramiro encarnava o típico coronel 
do cacau, líder que, à frente de seus homens, tocou fogo em fazendas e 
cartórios, invadiu povoados e liquidou inimigos. A recente introdução de 
novos hábitos era vista com maus olhos por ele, acostumado a mandar sem 
contestação. Ramiro Bastos, inimigo das mudanças, repudiava o progresso 

259 Ibidem, p. 208.
260 Ibidem, p. 41.
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trazido pelos novos tempos. Para o velho coronel, o passado, assim como 
ele, ainda não havia morrido:

Ainda não morreu nem é um inútil. Querem luta? Pois vamos 
lutar, que outra coisa ele fez na vida? Como plantou suas 
roças, marcou os amplos limites de suas fazendas, construiu 
seu poder? [...] Como liquidara os adversários políticos? 
Foi rompendo a mata, o parabélum na mão, os jagunços a 
segui-lo [...] Ninguém esqueceu ainda essas histórias. Esse 
Mundinho Falcão está enganado, veio de fora, não conhece 
as histórias de Ilhéus, era melhor se informar261.

Em Gabriela, Amado aborda também as mudanças quanto à mo-
ral da sociedade regional. Tradicionalmente, a morte servia como um me-
canismo de punição contra os “desvios” de conduta, de acordo com a mo-
ralidade característica do período. Entre tais “desvios”, um dos mais graves 
era a traição conjugal por parte da esposa, considerada como guardiã pri-
vilegiada da honra do esposo e da família. Tal crime podia somente ser 
reparado com o assassinato dos amantes. As cenas dos velórios de Sinhazi-
nha, esposa do coronel Jesuíno Mendonça, e do jovem dentista Osmundo, 
retratam a força do costume na sociedade regional. As cenas da trasladação 
dos corpos das residências onde foram velados para o cemitério estão car-
regadas de simbolismo. 

O espaço urbano ficcional reflete a moralidade vigente. As ruas 
por onde passam os caixões estão praticamente desertas. Em um momento 
em que se espera a solidariedade social com a dor da perda, apenas alguns 
poucos amigos e parentes acompanham a procissão dos mortos. O homi-
cídio é um artifício aceito socialmente nas questões de honra e a vingança 
é legítima e esperada para o crime de traição conjugal.  A abdicação do 
“direito de matar” os que haviam ofendido a honra familiar é inaceitável: 
“honra de marido enganado só com a morte dos culpados podia ser lava-
da”. Nem mesmo nos júris ou nas igrejas elevava-se uma voz a defender os 
mortos. 

O autor do duplo assassinato, coronel Jesuíno, era um dos mais 
legítimos representantes do poder regional. Quase ninguém compareceu 
aos velórios e aos enterros de Sinhazinha e Osmundo. Prestigiá-los seria 

261 Ibidem, p. 61.
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considerado socialmente reprovável. A atitude do coronel foi, inicialmen-
te, unanimemente aprovada pela população: “não se elevava voz – nem 
mesmo de mulher em átrio de igreja – para defender a pobre e formosa 
Sinhazinha”262. Segundo o pensamento geral, o coronel havia demonstrado 
ser um homem “corajoso e íntegro, como o provara durante a conquista 
da terra [...], muitas cruzes no cemitério e na beira das estradas deviam-se 
aos seus jagunços, cuja fama não fora esquecida [...], suas propriedades 
cresceram e seu nome fez-se respeitado”263. Um jantar patrocinado pelos 
correligionários de Jesuíno foi organizado como forma de desagravo ao 
coronel, um dos construtores da “civilização do cacau”.

Há, porém, uma clara dualidade moral em Gabriela, indício da 
ainda incompleta superação das formas de comportamento mais tradicio-
nais. Apesar dessa atitude inicial da população, no decorrer da trama há 
uma ruptura com relação à atitude anterior diante da tragédia dos amantes. 
Dois momentos, em Gabriela, marcam essa transição nos costumes locais. 
O primeiro, a ida de Malvina, filha do coronel Melk Tavares, ao velório de 
Sinhazinha, verdadeiro rompimento com as convenções sociais que inter-
ditavam a presença de moça solteira em uma situação que remetia ao adul-
tério. O segundo, a visita popular programada pelo pai de Osmundo, um 
próspero comerciante de Salvador, ao túmulo do filho no cemitério muni-
cipal. Diz o relato que “a romaria ao cemitério foi um sucesso, o oposto do 
enterro. Coroas mortuárias, as que haviam faltado no enterro; flores em 
profusão, as que haviam recusado ao esquife. Mármore mortuário cobria 
agora a cova rasa”264. O apelo paterno havia comovido a maioria da popu-
lação, algo recente, os novos tempos.

Ao final, a sociedade grapiúna condena a violência típica dos tem-
pos da conquista, os costumes antigos e os privilégios inerentes à condição 
de grande proprietário rural. Depois de conturbado processo, a confirma-
ção da culpa do coronel Jesuíno determina uma nova fase. Na sociedade 
que se moderniza rapidamente, a violência cede ao império do progresso 
e da lei. Ilhéus civiliza-se, opõe-se cada vez mais ao passado bárbaro. Os 
assassinatos a sangue-frio passam a ser hostilizados, a sua heroicização fe-
nece. Em um diálogo, o coronel Melk Tavares explica a um dos seus traba-
lhadores as mudanças ocorridas em relação à época da conquista: “naquele 

262 Ibidem, p. 92.
263 Ibidem.
264 Ibidem, p. 370.
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tempo era bom [...] Bastava ter peito, tocar para frente, liquidar quatro ou 
cinco que tinham a mesma tenção, e o cidadão tava rico. Aquele tempo 
acabou. Agora chegou o progresso, as coisas são diferentes”265.

A morte do coronel Ramiro simboliza a superação do domínio dos 
homens em armas. Em vida resistira ao fluxo histórico do “progresso” e à 
decadência do poder dos antigos “donos da terra”. “Antes que eu morra”, dizia 
o coronel, “ninguém vai tomar conta de Ilhéus. Nem que tenha de morrer de 
arma na mão. Nem que tenha outra vez, Deus me perdoe, de mandar matar 
[...], mesmo que Ilhéus vire outra vez coito de bandidos, terra de cangaço”266. 
A sua morte encerrou a época dos “barulhos” tão ao gosto dos desbravadores 
e jagunços. Amado aponta, então, outro padrão comportamental surgido das 
transformações de cunho capitalista, a era dos exportadores. 

De qualquer forma, a força social dos coronéis ainda é represen-
tada, por exemplo, no velório de Ramiro Bastos. As páginas da imprensa 
local, “tarjadas de negro”, elogiavam o coronel como “grande homem de 
Ilhéus”, lembravam a dívida da cidade perante a sua administração. O seu 
partido, em aviso fúnebre, convocou a população para acompanhar, ao ce-
mitério, o corpo do “inesquecível homem público, adversário leal e cida-
dão exemplar”267. As qualidades do morto, apontadas por Amado, servem 
como referência para uma imagem da elite econômica tradicional da re-
gião. A personalidade do “grande homem” perpetua-se no tempo. A lealda-
de é uma das mais importantes características na construção da identidade 
social. Ao final, a sua existência serviu de exemplo aos demais cidadãos, 
fornecendo um modelo de comportamento e de visão de mundo.  

O velório foi realizado, como era costume na época, na principal 
sala da residência, invadida por uma multidão que desfilava em torno do 
caixão. Um dos coronéis comentou a respeito da transição do poder. O 
coronel Ramiro, segundo ele, “morreu antes de perder, morreu mandando 
como ele gostava. Era homem de opinião, dos antigos. O último que ha-
via”. Uma das mais ostensivas provas do prestígio pessoal do morto eram 
as presenças do próprio bispo, acompanhado dos padres, da superiora do 
convento das freiras e das suas alunas perfiladas em frente à residência dos 
Bastos. Na saída do féretro, “os sinos de todas as igrejas dobravam finados”. 
As ruas estavam repletas, numerosos representantes das diversas classes 
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sociais são citados como que em uma hierarquização: “exportadores, fa-
zendeiros, comerciantes e gente do povo, descida dos morros, vinda do 
Pontal e da Ilha das Cobras”. 

A morte do coronel alterou, naquele momento, a própria vida da ci-
dade. O comércio cerrara suas portas, em sinal de luto, e, à noite, os cinemas, 
cabarés e bares ficaram vazios, as ruas desertas como “se todos houvessem 
morrido”268. Era a derradeira homenagem prestada ao homem que simboli-
zou um tempo que havia ficado na lembrança dos grapiúnas, o tempo dos 
antigos coronéis, ficcionais, quando se consolidou a civilização do cacau. 

A consolidação do processo civilizacional é também abordada por 
Adonias Filho, em seu ensaio intitulado Sul da Bahia: chão de cacau, onde 
discute o comportamento e os hábitos de tipos sociais regionais e as situa-
ções por eles vividas em ciclos históricos delimitados pelo autor. O ensaio 
propõe-se a caracterizar a especificidade do homem do cacau, elaborando 
uma interpretação ensaística que difere da literária, uma visão “científica” 
sobre as mudanças ocorridas desde a introdução da lavoura cacaueira até a 
consolidação de uma civilização. 

O ensaio é apresentado como um estudo sociocultural que se 
pretende singular, na medida em que busca caracterizar uma civilização 
regional no sul baiano. À flora e à fauna aliam-se as estruturas social e 
econômica, organizadas em torno do cacau, como elementos que explicam 
a singularidade regional. As interpretações do ensaio reforçam a ideia jor-
geamadiana de uma “nação grapiúna”, base da construção da identidade 
regional tão cara aos dois escritores. As formas próprias de existência são 
aspectos definidores das características regionais. Tais características são 
originadas pelas distinções históricas da formação social local diferenciada 
das demais do Nordeste pela origem étnica e social dos seus habitantes e 
pelo meio ambiente onde ocorre a relação homem-natureza. 

A sociedade da região cacaueira da Bahia é retratada como fruto 
de um processo formador específico dentro do contexto nacional, que faz 
aparecer uma civilização culturalmente definida, “uma saga comum, na va-
riação de processos e estilos individuais [...], todo um reino humano, geográ-
fico e social” (Sul da Bahia, p. 6).  Diferentemente dos seus romances, nesta 
obra a utilização da morte violenta no processo de acumulação de terras é 
relativizada. Mais do que as chacinas, teria prevalecido a violência jurídica. 
Só excepcionalmente o coronel de cacau agia com violência. Adonias, que 

268 Ibidem, p. 334.
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interpretou ficcionalmente um passado de mortes e violência, analisa agora 
a consolidação da nação grapiúna assimilando-a à ordem e ao progresso im-
plementados pelos coronéis. 

Nesse aspecto, o autor não nega totalmente o passado de assassinatos 
e invasões de terra, mas o ameniza e o complementa, fazendo com que essa 
fase apareça diluída nos ciclos que ele estabelece para o contexto de formação 
da civilização regional. Essa construção é encabeçada pela elite do cacau, os 
grandes proprietários, legitimando o poder ou autoridade de um grupo. O 
domínio da terra corresponde ao domínio social e cultural. A visão de mundo 
dos pioneiros transformados em coronéis tornou-se homogênea. A trajetória 
desse grupo social terminou por abarcar as referências identitárias.  

Apenas nos casos de desonra familiar seria acionado o jagunço, 
que não estaria incluído entre os trabalhadores rurais, mas seria um em-
pregado eventual, com o coronel “não o tendo como um agregado, nem 
possuindo uma milícia”269, o que o diferenciava do coronel do sertão. Mais 
adiante o autor afirma que o respeito à lei impediu o coronel de utilizar a 
violência nas questões de terra. Para tanto bastava a ação dos bacharéis 
em direito. Observa-se uma amenização do papel do uso da violência e 
da morte no processo da conquista da terra. A prática do “caxixe” fez do 
advogado, mais do que do jagunço, o principal responsável pela solução de 
questões de posse das roças de cacau. 

Um dos tipos sociais característicos analisados em Sul da Bahia é 
o desbravador, figura que dará origem a outro tipo social característico re-
gional, o coronel de cacau. O desbravador violento, elevado à condição de 
herói pela literatura, torna-se uma figura exemplar de atuação social, cujos 
atos servem para disciplinar, educar o leitor nos mecanismos de formação 
de uma comunidade imaginária. O desbravador é um elemento que retrata 
a heroicidade do pioneiro. As picadas por ele abertas na mata fechada em 
breve se tornaram estradas onde circulavam mercadorias, homens, costu-
mes, o que facilitou o surgimento de povoados, as futuras cidades do cacau. 

O desbravador adoniano tornou singular a cultura regional e se 
configurou como o seu mais importante agente formador. A ausência do 
escravo negro é apontada como “uma das causas da diferenciação entre o 
desbravador e o senhor de engenho, entre o coronel nordestino criador de 
gado e o coronel do cacau”270 (Sul da Bahia, p. 43). Ao construir sua fortuna 
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através do trabalho livre, inicialmente de cunho familiar, o desbravador 
grapiúna tem o seu poder legitimado pelo esforço descomunal na abertura 
das matas, avançando suas plantações de forma pacífica e ordeira, muito 
raramente se utilizando de meios violentos. 

Em Sul da Bahia: Chão do Cacau, o poder econômico e social do 
coronel advém do seu suor e não do sangue derramado na conquista da 
mata. A sua origem humilde, os parcos recursos disponíveis, as imensas difi-
culdades enfrentadas tanto na derrubada da mata quanto na defesa das terras 
dão ao coronel do cacau uma legitimidade no exercício do poder regional e 
dos mecanismos utilizados para a manutenção desse poder. Para Adonias, 
“surpreende é que esse coronel, um desbravador ele próprio ou dele filho [...], 
se integrasse em normas morais que apenas excepcionalmente o fariam rea-
gir com violência”271. O ensaio admite que casos de morte violenta existiram, 
mas eram sobretudo relacionados com “o código de honra da família”, o que 
explicaria a utilização dos jagunços pelos fazendeiros de cacau272.

Os ciclos adonianos dão conta de um homem, sua concepção e 
atitude perante o mundo, um homem em construção. Adonias aponta a dé-
cada de 1930 como a do declínio da influência do coronel. A civilização do 
cacau abria espaço para novos costumes e visões de mundo. Era o sul baia-
no em fase de consolidação de um processo cultural, cuja “conscientiza-
ção regional” é ratificada por uma literatura peculiar. A ideia de civilização 
do cacau surge no contexto histórico das mudanças sociais, econômicas 
e culturais advindas da ampliação das áreas cultivadas de cacau no sul da 
Bahia. Segundo o autor, as fases dessa nova configuração social e econômi-
ca são consequências do processo cultural que estava em andamento, pois 
“os contatos e as inter-relações” com novos valores “provocam o complexo 
regional e atendem o processo de mudança”273. A estrutura social e a orga-
nização econômica forneceram as normas que dariam coesão ao regional. 

O processo de incorporação de terras, tal como é relatado nas 
obras jorgeamadianas e adonianas, ora violento, ora pacífico, reflete as mu-
danças de abordagem dos autores na construção da memória regional. Im-
plantada a lavoura e concluída a fase sangrenta do desbravamento, inicia-
se a etapa de consolidação da refinada civilização do cacau, fechando-se, 
desta forma, os ciclos da identidade grapiúna.                               

271 Ibidem, p. 78.
272 Ibidem.
273 Ibidem,  p. 33.




