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Grapiunês – O Idioma da Civilização Cacaueira. 

Por Roberto Carlos Rodrigues. 

Não é um idioma propriamente estruturado nem tão pouco um dialeto jocoso, mas o Grapiunês 
pode ser considerado a Língua oficial dos antigos moradores da Região Cacaueira do Sul da 
Bahia. Recheada de expressões curiosas e fascinantes, com forte apelo ao sotaque 
nordestino, o linguajar alegre daquele povo tomou vulto mundial principalmente nas obras dos 
escritores Adonias Filho e Jorge Amado. Esses escritores usavam e abusavam destes termos 
lingüísticos nas suas estórias para descrever as falas das pessoas que habitavam aquelas 
plagas baianas no meio do século passado 

Há fortes evidências que o linguajar grapiunês se formou a partir utilização das falas matreiras 
dos trabalhadores rurais que viviam nas cidades do que se conhecia no século passado como 
a Civilização Cacaueira. Esses trabalhadores eram retirantes em maioria expressiva oriunda 
dos Estados de Sergipe, Pernambuco e Alagoas. O termo Civilização Cacaueira foi criado por 
Adonias Filho para designar toda região do Sul da Bahia que tinha naquela época o cacau com 
seu produto principal de geração de riquezas. 

Acredita-se que esse linguajar específico do Sul da Bahia advém das junções de expressões 
faladas pelos nordestinos brasileiros, remanescentes indígenas sul baianos, colonizadores 
estrangeiros e ex-escravos das antigas sesmarias e fazendas de cacau.  Desse bojo lingüístico 
surgiu o que se conhece como o Grapiunês, um linguajar cheio de sotaques regionais dentro 
do lindo, porém, complexo idioma português. 

Facilmente se vêem citações dos neologismos grapiúnas nas prosas de Jorge Amado, Adonias 
Filho, Euclides Neto, Florisvaldo Mattos, Sosígenes Costa, Jorge Medauar, Ildásio Tavares, 
Odilon Pinto, Hélio Pólvoras, Adelino Kfoury Silveira e mais recentemente nos textos de Daniel 
Thame e Romualdo Lisboa.  

Os neologismos grapiúnas não são genuínos da Região Cacaueira do Sul da Bahia e muitos 
deles foram dicionarizados por Euclides Neto, em Dicionareco das Roças de Cacau e 
Arredores. Em sua maioria esses neologismos são variantes do linguajar sertanejo. A 
expressão Grapiúna, segundo Adonias Filho, teve sua primeira citação no romance Maria 
Bonita, de Afrânio Pessoa, referindo à maneira depreciativa com que os sertanejos 
qualificavam os moradores da capital e do litoral. 
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Jorge Amado, em Gabriela, Cravo e Canela, consagra o termo grapiúna referindo-se aos 
estrangeiros que se transformavam em grandes plantadores de cacau. Foi, portanto, Gabriela 
que inseriu no dicionário Aurélio o verbete Grapiúna. 

 Muitos autores apregoam que o linguajar grapiúna é 
na verdade uma zombaria alegre feita por quem não 
sabia falar o idioma erudito português e recorria aos 
neologismos locais para poder se comunicar entre si 
e, em parte, excluir as pessoas letradas e eruditas 
das suas prosas. 

O grapiunês não era falado somente nos meios 
rurais do Sul da Bahia. Ele era também muito usado 
pelos trabalhadores braçais das cidades e 
principalmente no antigo porto de Ilhéus, onde se 
mesclava com vários idiomas estrangeiros. Em 
Itabuna, no meio do século passado, dizia-se que as 
falas zombeteiras dos grapiúnas eram tipos de 
pegadinhas lingüísticas onde o interlocutor utilizava 
os seus termos próprios para confundir os ouvintes. 
Ou seja, não sendo uma pessoa conhecedora 
daquele linguajar, o ouvinte precisaria traduzir os 
termos grapiúnas para o idioma português. O que, 
nessas ocasiões, dava-se ao falante do grapiunês 

posição de autoridade sobre o diálogo. 

Caso interessante do grapiunês se registra na anatomia humana onde expressões formais são 
substituídas por termos que beiram verdadeiro outro idioma. Palavras como Taludo, Nó nas 
Tripas, Titela, Chibante, por certo não serão facilmente entendidas em algumas regiões 
brasileiras. Na região cacaueira baiana os termos supracitados significam pessoa forte, dor de 
barriga, costela e ânus, respectivamente. 

Até hoje muitos dos termos curiosos do grapiunês são usados pelos moradores mais 
nostálgicos Região Cacaueira baiana. Porém, devido à evolução natural da educação 
brasileira, muita gente grapiúna prefere não utilizá-los por considerá-los fortes indícios de 
deslizes gramaticais. Por conta disso o grapiunês só se perpetua devido à literatura produzida 
no século passado pelos escritores aqui já citados.  

Em alguns livros como Léguas da Promissão, de Adonias Filho, por exemplo, o grapiunês fluir 
ambicioso disputando palavras por palavras como o idioma português. Jorge Amado fez nos 
seus livros tanto uso das expressões faladas pelo povo do Sul da Bahia, que é quase 
impossível não encontrá-las em todos os parágrafos dos seus textos. Pode-se assim dizer que 
suas obras regionalistas foram escritas em português com forte influência do grapiunês. 

Veja algumas frases comumente achadas nos livros da Região Cacaueira: 

• Afogar o ganso - Se refere a um homem que está precisando fazer sexo. 

• Ave de mau agouro - Diz-se de pessoa portadora de más notícias ou que, com a sua 

presença. 

• Colocar panos quentes - Favorecer ou acobertar coisa errada feita por outro. 

• Comer com os olhos - Apreciar de longe, sem tocar. 

• Casa de mãe Joana - Onde vale tudo, todo mundo pode entrar, mandar, etc. 
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• Cor de burro quando foge – Sem cor definida, Pessoa assustada, desprevenido. 

• Chegar de mãos abanando - Chegar a algum lugar sem levar nada, de mãos vazias. 

• Com o rei na barriga - Em nossos dias refere-se a uma pessoa que dá muita 

importância a si mesma. 

• Chorar as pitangas - Chorar muito até os olhos ficarem vermelhos, parecendo duas 

pitangas. 

• Da pá virada - Um sujeito da pá virada pode tanto ser um aventureiro corajoso como 

um vadio. 

• De cabo a rabo - Total conhecedor. Conhecer algo do começo ao fim. 

• Dourar a pílula - Significado: Melhorar a aparência de algo. 

• Estar de paquete - Situação das mulheres quando estão menstruadas. 

• Favas contadas - Coisa certa, negócio seguro. 

• Fazer ouvidos de mercador - Fazer que não ouviu. 

• Farinha do mesmo saco - Faz-se essa comparação para insinuar que os bons andam 

com ‘as farinhas’ ruins. 

• Salvo pelo gongo - Significado: Escapar de se meter numa encrenca por uma fração de 

segundos. 

• Onde Judas perdeu as botas: Lugar longe, distante, inacessível. 

• Nhenhenhém - Conversa interminável em tom de lamúria, irritante, monótona. 

Resmungo, rezinga. 

• Pensando na morte da bezerra - Estar distante, pensativo, alheio a tudo. 

• Sem eira nem beira - Pessoas sem bens, sem posses. 

Abaixo descrevo alguns termos do grapiunês encontrados nos textos de vários autores do Sul 
da Bahia. Esse pequeno rol demonstra facilmente o caráter zombeteiro dos vários verbetes e 
suas ‘traduções’ para o português formal. Ver-se então que o corpo humano tinha na versão 
grapiunês uma nomenclatura totalmente diferente. 

Termos da anatomia humana descritos em grapiunês: 

A 

Amarelo – Pessoa pálida. Doente. 

Apoquentado - Nervoso ou irritado. 

Arasuaba – Gazo. 

Arrelia - Agonia. 

Arriar o óleo – Ejacular espermas. 

Arrombada - Mulher que perdeu a 
virgindade. 

B 

Bacia – Pelve. 

Baga do Zói – Globo ocular. 

Balaio – Bunda. 

Bascuiar os dentes – Escovar os dentes 
com masca de fumo, folha de juá ou de 
goiabeira. 

Batata – panturrilha. 

Bater as caçoletas – Morrer. 

Berço – Lábio. 

Bieira – Ferida de difícil cura. 

Boi – menstruação.  

Bolacha – Rótula. 

C 

Cabaço – Himem   

Cabeça de rim – Glande (pênis). 

Cabestro – Glande 
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Caburé – Pessoa pálida, nariz adunco, 
orelhas de abano. 

Cachimbo – Vulva 

Cafungo – Pescoço. 

Caixa dos peitos – Tórax 

Calamengal – Relação sexual apressada. 

Cambéu – Muito magro, feio 

Canela – Perna 

Cangote – Pescoço. 

Catota - Sujeira do Nariz; Meleca. 

Cheio de dedos – Mão completa. 

Chibante – Ânus. 

Chicote – Bunda. Nádegas.  

Coco – Cabeça. 

Conemas – Fezes. 

Corafigo – Coração. 

Cubar – Olhar. 

Culhão – saco escrotal 

Custipio – Síncope, tremor 

Custipio de pinote – Tremedeira mortal. 

D 

Dar de comer ao calango – Defecar 

Decaído da idade – Pessoa velha. 

Derrubado - Feio. 

Descabaçada - Mulher que perdeu a 
virgindade. 

Doca – Cego de um olho. 

Doida barrida – Completamente louca. 

E 

Encostar na idade – Envelhecer. 

Engarrido – Raquítico, fraco, doente. 

Engaurguelar- aperta com as mãos o 
pescoço de uma pessoa. 

Engongado – Corcunda. 

Ensangado – Atrofiado, pequeno, fraco. 

Entiriçado – Corpo duro, ereto, contraído, 
doloroso. 

Enxorria – Desarranjo intestinal.  

Escanchelado – pernas abertas, doente. 

Espiga – Pênis. 

Espinguardado – Postura de quem fica 
demasiadamente ereto, teso, como que se 
tivesse engolido uma espingarda. 

Espinhaço – Coluna vertebral 

Estupor – Infarto. 

Esturrar – Tossis forte. 

F 

Facão – Baço (dor de facão) 

Faladeira – boca 

Fazer Mal – Desvirginar. 

Femage – Fêmea. 

Figo – Fígado 

Fodão – boa relação sexual. 

Fortuna – Barriga grande. 

Frosquete – Ânus. 

Fuça – nariz 

Furada – Mulher que perdeu a virgindade. 

G 

Ganhar neném – Parir. 

Gastura – Nervoso. 

Ginetear – Gemer forte. 
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Grelar – Ter relações sexuais. 

Grelo – Vagina. 

Guguminho – Glote. 

H 

Honra – virgindade. 

I 

Impaludismo – Febre provocada pela 
malária. 

Insanguido – raquítico, atrofiado. 

Insticar – Urinar. 

Inzonar – vontade de fazer sexo. 

L 

Lavração – úlcera grande. 

Lombo – Costa. 

M 

Madeirada – fazer sexo. 

Mamãozinho – Seio pequno.  

Mancar – Ter relações sexuais. 

Miudinha – Bunda pequena. 

Mixar no rim – Engravidar. 

Moça incubada - Mulher que perdeu a 
virgindade. 

Modernagem – rapazes. 

Moreno – Negro. 

Maldita – A língua. 

Muque - Músculo bíceps braquial. 

N 

Nós nas tripas – dores abdominais. 

O 

Ome – Forma arcaica de homem. 

Orea-seca – Magrelo, pobre, miserável. 

Osso gostoso – Tornozelo 

Osso limpo – caveira. 

Ouriçado - Nervoso. 

P 

Pá – osso omoplata.  

Pandeiro – Bunda 

Pareço – Bunda grande (mulher) 

Partes de baixo – pelve 

Passar telegrama – Defecar 

Pelos avessos – Vomitar 

Piripaque – Mal súbito. Desmaio. 

Pó – Pênis de criança nova. 

Porroló – Pessoa baixa e gorda. 

Pratileve – Pênis avantajado. 

Preceito – Virgindade. 

Primeiro nó – Umbigo. 

Q 

Quartos – Quadris 

Quebrar o cabresto – Ter a primeira 
relação sexual masculina. 

Queimar a rosca - dar o ânus. 

Queixada – Mandíbula 

R 

Rabada gorda – Bunda grande. 

S 

Sarará dendê – Ruivo, albino. 

Saruaba – Gázeo. 

Sentir – Emagrecer, ficar feio. 
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Soltar o vento – Peidar. 

Subilitório – Ânus. 

T 

Taludo – Pessoa forte. 

Telefone – Orelha. 

Titela – costela 

Toloco - Cocô. 

Toreba – Pessoa forte. 

Triscado – Doido. 

Tuzar – Olhar. 

V 

Venta – Nariz. 

Vidro mole – Fezes. 

Vilide – Catarata, vista curta. 

Vista apurada –Vista cansada. 

X 

Xereca – Vagina. 

Xibiu – Vagina. 

Z 

Zaróio – Vesgo. Estrábico. 

Zói – Olho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Carlos Rodrigues nasceu em Banco da Vitória, Ilhéus 
Bahia, no ano 1966. Filho de Carlos Cardoso (Carrinho) e Ilza 
Rodrigues (Bebé). É Irmão de Maísa e Gisele e é amigo de uma 
‘renca de gente’ boa que habita nessas plagas. É um nato agitador 
cultural e apaixonado por esse ‘taco’ de terra incrustada entre o 
Rio Cachoeira e os morros que delimitam a Mata da Esperança. É 
autor de diversos livros e ensaios. Atualmente trabalha como 
analista de negócios e informações. Passa uns dias em São Paulo 
– SP, onde faz mestrado em sobrevivência. Entre as suas obras 
destacam-se os livros inéditos: Banco da Vitória – A História 
Esquecida; Prosas e Causos de Banco da Vitória; Cacau: 
Verdades e Sonhos e o livro de poemas O Canto das águas. 

 

 


