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Resumo: Propõe-se, neste artigo, analisar como o espaço sertanejo é trazido no 
romance Teresa Batista cansada de guerra de Jorge Amado como um “lugar de 
memória”. Através de uma protagonista feminina que incorpora a representação social 
da mulher guerreira, o autor traz várias localidades interioranas de Sergipe e da Bahia. 
Sabe-se que um dos aspectos importantes numa análise literária é o espaço e o ambiente 
onde os fatos se desenrolam. Portanto, para cada espaço percorrido a protagonista dessa 
obra literária apresenta certos comportamentos sociais, relaciona-se com outros 
indivíduos e adquire novas identificações, mesmo que provisórias, devido a esse 
nomadismo. Como uma região cultural do Brasil dentro do Nordeste, o sertão faz parte 
da formação das tradições populares e a literatura, como uma manifestação cultural, 
possibilita essa associação entre as categorias espacias dentro da ficção. Dessa maneira, 
um estudo como esse traz para os debates literários discussões acerca da representação 
cultural, do feminismo e das imagens produzidas sobre o Nordeste. 
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1 O SERTÃO COMO UM “LUGAR DE MEMÓRIA” 
 
O sertão, como espaço de exaltação nacional, já aparece na literatura desde meados do 
século XIX, quando o regionalismo se manifesta na produção literária brasileira. O 
homem do campo, então, é visto como um ser pitoresco, sentimental, jocoso. A 
literatura regionalista procura afirmar a brasilidade, a manutenção das diferenças de 
tipos e personagens, as paisagens sociais e históricas de cada área do país. Um dos 
maiores representantes da literatura brasileira que inicia essa preocupação com os 
problemas da identidade nacional é Euclides da Cunha com Os Sertões, publicado em 
1906. Foi com Euclides que a dicotomia paulista x sertanejo se supera quando tal 
homem é considerado o herói nacional. 
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O sertão na obra de Euclides aparece como um ambiente distante da modernização da 
cidade, de influências estrangeiras; é mais um espaço que consegue reunir elementos 
lingüísticos, culturais, modos de vida, elementos históricos. Por essa visão regionalista e 
naturalista, o sertão, portanto, é esse espaço que guarda as raízes autênticas do Brasil, 
longe da civilização onde estão depositadas as tradições e o folclore popular. 
No livro, A invenção do Nordeste, Durval Muniz de Albuquerque Jr. (2001) apresenta 
como vários discursos foram construídos sobre a população e o espaço que marca essa 
delimitação territorial conhecida como Nordeste. Entra nessa elaboração de olhares o 
movimento modernista que nos anos de 1930 trouxe novas imagens com o chamado 
regionalismo de 30. Ainda conforme esse autor (2001, p. 61), “o cangaço só vem 
reforçar essa imagem do nortista como homem violento e do Norte como uma terra sem 
lei, submetido ao terror dos “bandidos e facínoras”, além da violência de suas 
“oligarquias”. O messianismo e a seca são fenômenos que também contribuem 
decisivamente para a construção da imagem do Nordeste e de sua população. 
A realidade do Nordeste com um cunho crítico aparece no romance de 30. Essa 
literatura regionalista, diferentemente da regionalista naturalista, procura unir as 
tradições culturais do campo com o meio urbano, num projeto político que conduzisse a 
uma literatura nacional. Dessa maneira, os autores estão preocupados com a nação e seu 
povo, mestiço, pobre. O espaço, desta forma, passa a marcar a identidade tanto desse 
romance de 30 quanto dos seus escritores; uma literatura que se apresenta a serviço de 
denunciar, sentir, ver e mostrar a todos como o Nordeste e o sertão passam por uma 
crise que precisa ser problematizada através da ficção. 
A escolha por se falar do Nordeste traz consigo não apenas os problemas, mas também a 
gama cultural popular que lá está depositada: o cordel, o artesanato, as formas de 
expressão, de vida e de comportamento. A memória dessa literatura popular e das 
tradições folclóricas são exploradas pelos romancistas de 30 e reinventadas em seus 
textos. O cordel, por exemplo, é apropriado por autores como José Lins do Rego e Jorge 
Amado que se apóiam em processos narrativos populares dos cantadores e contadores 
de histórias. É ainda Albuquerque (2001, p.114) quem explicita: 
 
Para ver e dizer a região “como ela era”, estes autores pretendem estabelecer um estilo regional que 
beberá nestas fontes populares. Este estilo regional se rebela contra o estilo acadêmico, busca uma fala 
mais próxima à do cotidiano, abandonando também o que consideram falsidade da linguagem modernista, 
sua artificialidade. 
 

E que territorialidade seria essa explorada pelos romancistas de 30? O sertão, como 
espaço mítico, já esteve presente em autores como Franklin Távora, José de Alencar e 
Euclides da Cunha. De espaço abstrato que se distancia do litoral e da civilização, o 
sertão passa a representar todo o Nordeste; é a terra da seca, do cangaço, do coronel. 
Os temas regionais são instituídos por essa literatura modernista de 30: o coronelismo, a 
decadência dos engenhos de açúcar, o jagunço, a seca, o êxodo dos retirantes, o 
cangaço. São verdadeiras imagens criadas do Nordeste que dão visibilidade a essa 
região. No Sul e Sudeste do país, a recepção dessas imagéticas cria polaridades entre 
mundo civilizado x mundo primitivo, sertão x litoral, cidade x campo. 
Como um espaço que guarda a memória da população nordestina, o sertão será aqui 
analisado a partir de sua representação cultural e simbólica no romance Teresa Batista 

cansada de guerra publicado em 1972 pelo escritor Jorge Amado. Como território 
escolhido pela mulher guerreira Teresa Batista para suas andanças, o interior nordestino 
seco, à espera de chuvas contrasta com o litoral úmido e próximo da dita civilização do 
Sul e Sudeste. 
Tomando a expressão “lugares de memória” cunhada pelo historiador francês 



Pierre Nora (1993), entende-se que o Nordeste, mais especificamente, o sertão, 
resguarda a memória dos grupos sociais que neste local estão e das suas tradições 
culturais populares. O estudo da memória pela história desenvolve-se no século XX. 
Com a Nova História Cultural, a possibilidade em se trazer o pensamento individual e 
coletivo dos grupos surte efeito nos estudos sobre a oralidade e a escrita. A partir disso, 
a memória como fonte histórica é utilizada pelos historiadores para recorrer a um 
passado que talvez não pudesse ser desvendado apenas por documentos escritos. 
O sertão como “local de memória” viabiliza o que Nora desacretidou: que ainda possam 
existir espaços de memória no mundo globalizado. Segundo Nora, a memória perdeu 
seu lugar sagrado perante a mundialização, ou seja, com a aceleração do tempo a 
história torna-se passageira, efêmera e volátil. Nesse jogo, a memória deveria ser 
preservada através dos rastros e vestígios que as sociedades possam ainda guardar. 
Observemos suas colocações: 
 
Aceleração: o que o fenômeno acaba de nos revelar bruscamente, é toda a distância entre memória 
verdadeira, social, intocada, aquela cujas sociedades ditas primitivas, ou arcaicas, representaram o modelo 
e guardaram consigo o segredo- e a história que é o que nossas sociedades condenadas ao esquecimento 
fazem do passado, porque levadas pela mudança. Entre uma memória integrada, ditatorial e inconsciente 
de si mesma, organizadora e toda poderosa, espontaneamente atualizadora, uma memória sem passado 
que reconduz eternamente a herança, conduzindo o antigamente dos ancestrais ao tempo indiferenciado 
dos heróis, das origens e do mito-e a nossa, que só é história, vestígio trilha. Distância que só se 
aprofundou à medida em que os homens foram reconhecido como seu poder e mesmo um dever de 
mudança, sobretudo a partir dos tempos modernos. Distância que chega hoje, num ponto convulsivo. 
(NORA, 1993, p. 8). 
 
O primeiro pesquisador sério da "estrutura social da memória", como a chama, 
foi, é claro, o sociólogo ou antropólogo francês Maurice Halbwachs, na década de 1920. 
Halbwachs afirma que as memórias são construídas por grupos sociais. São os 
indivíduos que lembram, no sentido literal, físico, mas são os grupos sociais que 
determinam o que é "memorável", e também como será lembrado. Os indivíduos se 
identificam com os acontecimentos públicos de importância para seu grupo, 
reconstruindo, em seu momento presente, o passado de outrora. (BURKE, 2000). 
As palavras memória e história evocam passado. Jorge Amado, como um dos escritores 
que busca trazer para a literatura o povo e suas tradições, consegue ser um portador do 
folclore e da memória popular. Em Teresa Batista cansada de guerra o espaço sertanejo 
aparece como revelador de uma identidade regional, a nordestina, e mais ainda, a 
nacional. 
Ao percorrer o sertão da Bahia e de Sergipe, Teresa Batista resgata não apenas as suas 
lembranças, mas também as de seu grupo: as sertanejas, as prostitutas. Segundo 
Halbwachs (2004), a memória individual existe sempre a partir da memória coletiva, 
posto que todas as lembranças são constituídas no interior de um grupo, como mostram 
suas observações: 
 
É preciso que desde esse momento não tenhamos perdido o hábito nem o poder de pensar e de nos 
lembrar como membro do grupo do qual essa testemunha e nós mesmos fazíamos parte, isto é, colocando-
se no seu ponto de vista, e usando todas as noções que são comuns a seus membros. (HALBWACHS, 
2004, p. 33). 
 
Atrelando esse conceito à obra, Jorge Amado pega os resquícios do imaginário popular 
sobre as concepções e opiniões sobre o cangaço, permitindo que a representação da 
mulher guerreira e corajosa seja feita sobre a figura de Teresa Batista. Além disso, 



permite que sua narrativa seja embasada na literatura de cordel que reinventa a história 
tradicional por meio da oralidade. 
Como a memória se faz importante nesse momento, é bom salientar que não é 
necessário ter vivido um evento histórico para poder se relembrar dele, mas deve-se 
levar em consideração o imaginário que a população criou após esse acontecimento. 
Teresa Batista é retratada como uma mulher guerreira que desde a infância preferia se 
divertir com brinquedos de cangaceiros e correr pelos matos com os meninos da sua 
idade a brincar com bonecas. Logo aí, percebe-se que a personagem já se identifica com 
tal representação e ao longo da sua vida vai ser identificada como uma mulher “boa de 
briga” que detesta ver homem bater em mulher. (AMADO, 1978). 
A imagem do cangaço, do patriarcalismo, dos desmandos do governo e das mazelas do 
sertão são retratados por Jorge Amado para valorizar o espaço sertanejo. Para não ficar 
esquecido diante da modernização da capital sergipana, Teresa Batista é colocada num 
ambiente rural onde se poderiam identificar as disparidades entre o campo e a cidade. 
Esse espaço não foi escolhido aleatoriamente; o sertão representa o local primitivo, 
distante, animalesco onde a população tem que guerrear diariamente com a própria vida 
para manter sua sobrevivência: 
 
Cega, vazios os buracos dos olhos, os gadanhos pingando pus, feita chaga e fedentina, a bexiga negra 
desembarcou em Buquim de um trem cargueiro da Leste Brasileira, vindo das margens do rio São 
Francisco, entre suas múltiplas moradas uma das preferidas: naquelas barrancas as pestes celebram tratos 
e acordos, reunidas em conferências e congressos-o tifo acompanhado da fúnebre família das febres 
tifóides e dos paratifos, a malária, a lepra milenária e cada vez mais jovem, a doença de Chagas, a febre 
amarela, a disenteria especialista em matar crianças, a velha bubônica ainda na brecha, a tísica, febres 
diversas e o analfabetismo, pai e patriarca. Ali, nas margens do São Francisco , em sertão de cinco 
Estados, as epidemias possuem aliados poderosos e naturais: os donos da terra, os coronéis, os delegados 
de polícia, os chefetes, os mandatários, os politiqueiros, enfim o soberano governo. (AMADO, 1978, 
p. 188). 
 
2 EM TERESA BATISTA, HÁ REGIONALISMO AINDA? 
 
Apesar de não fazer parte do regionalismo de 30, Teresa Batista cansada de guerra é 
uma obra que recria toda a idéia de sertão, de nacionalidade, de povo. Publicado já nos 
anos de 1970 quando o país vive sob o julgo da ditadura militar, esse romance 
possibilita que haja uma nostalgia ao passado do Nordeste e que se debata sobre o que 
representa essa mulher guerreira, sertaneja e lutadora cujas características são visíveis 
para todos que convivem com ela. Regionalismo, ainda? Talvez essa indagação caiba a 
esse romance amadiano por trazer ainda uma denúncia de exploração da mulher ou do 
próprio homem, da violência contra o ser humano, do esquecimento do governo com 
relação ao sertão, da intolerância policial quanto às classes populares como, por 
exemplo, as prostitutas que tanto buscam um meio de trabalho que lhe foi retirado pelas 
autoridades. Quando Teresa Batista vai a Salvador liderar a greve do Balaio Fechado ela 
o faz porque se solidariza com suas companheiras de meretrício; Teresa pertence a esse 
grupo e ao lembrar-se de todas as atrocidades que sofre se identifica com as prostitutas. 
Essa identidade, ainda que provisória, marca a vida dessa protagonista. Seja no cabaré 
da capital de Sergipe ou nas áreas interioranas do sertão nordestino a população resgata, 
através das histórias contadas nas feiras ou da convivência diária, o perfil guerreiro e 
selvagem de Teresa Batista. A escolha do espaço sertanejo auxiliou essa construção de 
identificações, uma vez que a imagem do sertanejo como forte e guerreiro desde 
Euclides da Cunha já havia sido cunhada. A geografia do sertão é o local onde se 
desenvolve o périplo dessa mulher guerreira e, no caso, Teresa Batista como figuração 
desta mulher valente desbrava esse território em busca de vencer os obstáculos. 



Desde o início da sua escritura, Jorge Amado mostra em seus textos qual era a sua 
missão como escritor: captar com singularidade a identidade do país, do povo, de sua 
cultura, sua linguagem. Ele, como escritor e intelectual, estaria em melhores condições 
de enxergar os problemas do país e de sua população, propondo soluções. Em Teresa 

Batista cansada de guerra, continua evidente a preocupação em não deixar cair no 
esquecimento a essência folclórica do povo e ressaltar como os problemas que afligem o 
sertão ainda continuam. 
Ora, é como se o escritor tivesse rememorando os fatos passados, transplantando-os 
para o presente e dizendo que ainda permanecem aqueles mesmos problemas de outrora, 
sem nada ser feito pelo governo. O Nordeste recriado por Jorge Amado é uma região 
habitada por uma multiculturalidade que vai desde as capitais modernizadas até o 
interior dos saberes populares. Seu Nordeste é composto de pessoas do povo; um 
Nordeste mítico que resguarda a valoroza memória popular. 
Quando da epidemia de varíola em Buquim, interior de Sergipe, não havia médicos que 
tivessem coragem de cuidar do povo. E quem os ajudaria nessa luta, além de Teresa 
Batista? Contam-se nos dedos os aliados do povo: “Bom Jesus da Lapa, alguns beatos e 
uma parte do clero, uns poucos médicos e enfermeiros, professorinhas mal pagas, tropa 
minúscula contra o numeroso exercito dos interessados na vigência da peste.”. Observa-
se, portanto, que vem da própria tradição popular as crenças primitivas no Bom Jesus da 
Lapa e nos beatos que representam o messianismo milenar. (AMADO, 1978, p.188). 
Assim, o sertão é esse espaço da memória que a narrativa literária representa como o 
local de onde nasceu a cultura popular, o misticismo, o cangaço, a seca, a 
patriarcalismo. Como “um local de memória” esse território sertanejo parece ser 
sagrado por lá ter passado figuras como Padre Cícero, Antônio Conselheiro. Em outros 
momentos, nos é mostrado esse sertão fora da lei onde os cangaceiros saqueiam, matam 
e aplicam a lei do “olho por olho”. 
A geografia interiorana de Sergipe e da Bahia mostra que, apesar de ser sertão, há 
diferenças entre ambos locais. Quando Teresa Batista passa de uma região para outra, 
observa-se que antes, na sua estadia pelo interior sergipano as mazelas, a falta e a 
escassez do mínimo de subsistência para que a população sobreviva é tamanha, 
enquanto o interior baiano como, por exemplo, Esplanada, Cipó, Alagoinhas e Feira de 
Santana está mais familiarizado com a modernização da zona urbana de Salvador. 
Ainda assim, percebe-se que tanto na capital sergipana quanto na baiana as carências 
são evidentes; os grupos populares necessitam de atenção e o governo, representado 
pelas autoridades policiais, só os discriminam. Como já foi salientado, Teresa Batista só 
pôde ser leal as meretrizes porque se identificava com tal grupo. Em suas lembranças, 
ficam marcas daqueles anos vividos em Aracaju no cabaré Paris Alegre ou na casa do 
capitão Justiniano Duarte da Rosa onde essa mulher valente foi escravizada e feita 
prostituta. 
As andanças de Teresa Batista assim como das cangaceiras pelo sertão afora 
demonstram que essas mulheres se transformam em caçadoras e em guerreiras em busca 
de seus sonhos; deixam seus lares e vão para a floresta, para o sertão; ressignificam as 
normas e a conduta que lhes determinam viver confinadas em uma casa, em uma 
moradia fixa, decidindo seguir uma vida nômade, uma vida selvagem, à procura, 
sempre, de um outro lugar. Seguir novos rumos, então, buscar o desconhecido não para 
passar o tempo, mas sim para alcançar a alma da mulher guerreira. 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



A análise feita sobre a imagem da mulher guerreira e do sertão como espaço da 
memória permite-nos avaliar que a obra de Jorge Amado retoma cenas passadas seja da 
Bahia ou do Brasil. A memória do povo é lembrada através da sua tradição e do seu 
folclore. Sendo pouco estudada pela crítica literária talvez pelo fato de ser um romance 
que traz quadros de violência contra a mulher e, até mesmo, contra a própria vida, 
Teresa Batista fica para a história como uma lutadora, valente e guerreira, representando 
muitas outras sertanejas que ainda hoje sobrevivem de maneira semelhante a esta 
heroína. 
Como um retrato da cultura do Nordeste, o romance amadiano também é uma fonte 
histórica muito valiosa para o ofício do historiador. Observa-se que no romance Teresa 

Batista cansada de guerra, há questões de gênero, de política quando o patriarcalismo, 
quase decadente, ainda insiste em continuar no Nordeste, de representação de 
identidade, da memória que aflora com as tradições dos folhetos de cordel, da oralidade 
com os cantadores e contadores de histórias. Além disso, há essa possibilidade em se 
trazer a narrativa literária amadiana também como um espaço de memória cuja 
especificidade em relembrar o sertão é revelada através da imagética em torno do 
sertanejo e da sua cultura tradicional. 
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