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Um tesouro  

da Nossa  

Biblioteca 
 



 
O menino grapiúna  

| Jorge Amado | 
| Publicações Europa-América | 

| 1982 | 

O tesouro deste mês é um livrinho  

de Jorge Amado que facilmente se 

confunde com um livro para 

crianças. Nada mais enganador: trata

-se de uma breve autobiografia do 
autor. Em 1980, a revista Vogue 

solicitou a Jorge Amado um texto 

comemorativo dos seus cinquenta 

anos de vida literária. Deste pedido 

nasceu  “o menino grapiúna”. «No 

pequeno livro, de letras graúdas e 

muitas ilustrações de Floriano 

Teixeira, são contadas as peripécias 

dos primeiros anos de vida do autor, 
mas, para além das aventuras de um 

menino, há o relato de um homem 

amadurecido, ciente da sua 

importância como escritor e como 

cidadão.» 

No Brasil, “o menino grapiúna” foi 

publicado sob forma de livro em 

1981 em tiragem limitada, na 

comemoração do centenário da 

cidade de Ilhéus. Em Portugal, foi 

publicado pela primeira vez, em 

1982, pelas Publicações Europa-

América: é esta raríssima edição que 

faz parte do Catálogo da Biblioteca 
Municipal de Ponte de Sor e que 

pode consultar, em regime de livre 

acesso.  

O livro é composto por dezoito 

capítulos que, em prosa poética 

explicam e revelam factos e 

memórias vividas na infância do 

autor, mas também revisita a obra 

produzida até então e antecipa temas 
e histórias que se desdobrarão em 

produções posteriores. Como 

curiosidade fica o esclarecimento 

sobre o título: grapiúna: nome dado 

aos naturais da cidade de Itabuna, no 

sul da Bahia. A expressão difundiu-se 

com o crescimento da lavoura 

cacaueira na região, englobando 

novos cidadãos de outras localidades. 
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Nesta página e nas 

seguintes,  estão 
reproduzidas  as 

páginas do capítulo 
1, da publicação. 

«No sul da Bahia, o 
menino Jorge 

Amado testemunhou 
o nascimento de 

cidades, as guerras 
pela posse da terra, o 

florescimento de 
uma cultura e de 

uma mitologia. 
Nesse mundo rude 

conturbado, de 
muita vitalidade e 

quase sem lei, 
forjaram-se a 

sensibilidade e os 
valores do futuro 

escritor.»  
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As páginas finais do 
livrinho “Os amigos 
Pedem a Palavra” é 

todo o capítulo 
dedicado a Jorge 

Amado. Nelas têm 
lugar, além deste 

original currículo de 
Jorge amado, que 
aqui se reproduz, 

depoimentos 
amicíssimos de 

nomes reconhecidos 
da cultura brasileira, 

nomeadamente: 
Fernando Sabino, 

Carlos Drummond 
de andrade, Sônia 

Braga, Oscar 
Niemeyer, Dorival 

Caimmy, etc. 
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