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A Saga dos Primeiros Grapiúnas 
 
 
Uma singela homenagem ao centenário da cidade de Itabuna. 
 
 

Por Roberto Carlos Rodrigues 
 

 
“Meu nome é Manoel Constantino. Fui registrado com Manoel 
Constantino dos Anjos. Mas hoje sou somente Manoel 
Constantino. Os ‘Anjos’ se perderam pelos caminhos e por essas 
catatanas me chamam apenas de Caboclo Mané. Foi assim que eu 
fiquei conhecido desde o dia que eu acendi o meu primeiro tibero 
nos ares dessas terras do sul. É assim que eu gosto de ser 
chamado. 
 
Sou um homem do mato, do tipo espótico que não gosto muito 
de gente não. Prefiro as feras das matas onde nascem as 
corindibas e os jequitibás. Dou-me melhor com os bichos, as 
plantas, os rios e os roçados. Gente mesmo, de carne e osso, não 
gosto muito não. De gente mesmo eu só tenho o porte e o andar, 
mas por dentro sou do mato feito o teiú, a onça e os papas-
capins. Nasci na vulva do mato, vou viver sempre no mato e 
quando as pessoas forem se aproximando daqui, eu vou me 
afastando, como faz a saracura e a suçuarana. Sempre foi assim 
que eu vivi e sempre será até meu fim, com fé em nosso senhor 
Jesus Cristo! 
 
O senhor deve está se perguntando com um bicho bruto como eu 
cheguei aqui e fiz toda essa roça praticamente sozinho. Como 
ceifei a mata, abrir a cabruca, fiz o soroiado, eregir a tapera, 
botei as sementes no chão e plantei tudo isso que o senhor ver 
com seus olhos. 
 
Eu lhe digo que para o senhor entender toda essa estória, o 
senhor vai precisar saber do começo, quando a terra ainda era 
virgem, com o seu cabaço feito de mato, bichos e feras. Não se 
aprerei não. Agora eu tenho a tarde toda pela frente e posso lhe 
contra desde o começo, do início de tudo. Espero que o senhor 
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tenha a paciência do juriti para me ouvi e a mesma fé dos peixes 
que desovam no Rio Cachoeira. Se tiver essas coisas a nossa 
prosa será boa e as suas perguntas terão respostas. 
 
Tudo começou no Arruado do Banco, que agora se chama Banco 
da Vitória. Foi ali que meus pés se cansaram de andar pelos 
sertões e as matas. Eu gostei dos ares do lugar e resolvi fazer 
uma cabana de folha de sapé no pé do morro onde se guardavam 
as boiadas. O lugar tem uma brisa boa, águas de primeira 
qualidade, matas repletas de caças e o rio cospe peixe nos nossos 
pés. Lugar muito bom para esperar um sonho e semear 
esperança. Porém, ficava muito perto do comércio de São Jorge 
dos Ilhéus e para piorar a minha calma tinha aquele cais muito 
movimentado chamado de Porto do Jenipapo, em homenagem a 
uma bela árvore dessa espécie. Por esse porto chegava todo tipo 
gente e sorte que essa região podia atrair. Só fiquei uns tempos 
em Banco da Vitória porque eu sabia que precisava encontrar um 
cabra da minha tara, um sujeito tarugado e decidido como eu. Foi 
em Banco da Vitória que eu encontrei Severino, nos tornamos 
amigos e depois viemos para esse lugar, plantar sonhos e 
horizontes. Na verdade, viemos construir Itabuna. 
 
Quando eu bati os olhos em Severino eu logo vi que ele tinha 
sangue no suor, cheirava as folhas queimadas sob o sol e pisava 
no chão feito um touro marruá. Era o que eu precisava. Eu já 
tinha visto toda espécie de gente que as embarcações vomitavam 
em Banco da Vitória. Mas eu sempre tive a paciência como meu 
travesseiro. Por isso pude esperar o tempo que se fizesse 
necessário. Fiz a coisa certa. Esperei e o tempo trouxe Severino 
até aqui. Juntos viemos para cá, fizemos essas roças e hoje até 
podemos sorri das nossas façanhas. 
 
Mas nem tudo foi alegria, facilidade e encontros. No começo a 
gente só tinha a coragem com a oração das horas. Mas dentro de 
nós havia uma vontade de vencer, crescer se tornar gente de 
responsabilidade, homens de respeito. Eu já sabia dessas terras e 
da força mágica desse chão. Eu já tinha vindo aqui diversa vezes, 
já conhecia cada planta destas bandas. Já sabia onde cantava 
cada pássaro e por onde passavam os ventos que rumavam para 
o sertão. Só precisava de um adjutório certo para fazer desse 
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chão ser um berço de sonhos e riquezas. Foi Severino esse 
parceiro certo que Deus me botou no caminho. 
 
Severino, como o senhor deve saber tem dois nomes. Ele diz que 
nasceu sendo chamado de Felix Severino de Oliveira, mas depois 
foi batizado como Feliz Severino do Amor Divino. É esse nome 
que ele gosta de falar completinho quando está com as 
autoridades das bandas da capitania de São Jorge dos Ilhéus. O 
povo daqui só o chama de Severino, pouca gente sabe que o seu 
nome mesmo é Felix. Ele gosta disso e me disse uma vez que 
esse nome soa em seus ouvidos como versos das noites dos seus 
antigos sertões. Ele morava aqui, mas o seu coração ainda está 
por lá, pelas suas terras torradas, onde o sol mata sem clemência 
e piedade e tudo que é vivo tem fedor de curtume. 
 
Severino nasceu em 1826, na primeira quadra de novembro, no 
dia de número 20. Ele veio ao mundo nas terras sergipanas 
chamadas de Chapadas dos Índios, nas divisas com o Estado da 
Bahia. Viveu como gente e sofreu como tal. Um dia, cansado das 
agruras do seu sertão, ele abandonou as terras do canto puro do 
pássaro preto e veio para o sul da província da Bahia. Mal sabia 
ele que iria fazer uma história única e vencedora. Jamais 
imaginou que seu sonho seria tão grande.  
 
Severino me disse um dia que não veio plantar uma roça ou 
mudar de vida. Ele veio para ser o embrião dessa linda cidade. 
Itabuna já estava dentro dele, desde criança sofrida da fome. 
Todas essas ruas, esse comércio e esse povo aguerrido já 
habitavam o seu imaginário sergipano. 
 
Agora, vendo o centenário de emancipação de Itabuna, eu sei o 
quanto o meu amigo Severino tinha razão. Ele já sabia de tudo 
isso desde o primeiro dia que colocou os pés em Banco da Vitória. 
Ele sabia e eu acreditava nele, por isso acertamos juntos. Itabuna 
é o sonho de muita gente nascida aqui ou não. É o celeiro das 
esperanças e o redemoinho de toda essa região. 
 
Sou um homem feliz por ter conduzido o meu amigo Severino até 
aqui. Seria bom que ele estivesse aqui para poder também 
conversar com o senhor e prosar sobre os seus novos sonhos. 
Mas infelizmente ele precisou viajar, foi para terras distantes, foi 
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buscar mais gente para colocar em Itabuna. Essa é a sua labuta 
sem fim. Ele agora tem um novo sonho e seu novo roçado vai ser 
construído ali, aonde os ventos de Ilhéus chegam e do alto 
daquele morro se ver a Serra do Jequitibá. Severino me disse que 
daqui a alguns anos Itabuna vai ser a Capital do novo Estado 
chamado de Grapiúna. Eu não duvido não! Pois ele sempre 
acertou em suas previsões. 
 
Como sempre, - se Deus permitir -, eu estarei com ele nesse 
novo sonho e juntos colheremos os primeiros frutos desse roçado 
de grandes esperanças. Itabuna, como o senhor bem sabe, ainda 
está em construção e é uma jovem senhora e daqui a uns anos 
tudo isso será do tamanho do sonho de Severino. Basta-nos o 
tempo como construtor das horas para tudo isso se tornar 
realidade. O senhor vai ver, pode acreditar! 
 
Para isso tudo se tornar realidade, basta que a nossa Itabuna 
tenha somente um punhado de gente do calibre de Severino. 
Afinal, fazer cem anos representa apenas um segundo no 
calendário das esperanças 
 
Como sempre, que assim seja.” 


