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Resumo: Partindo do ponto de vista de que os deslocamentos implicam novos contornos na identidade, o estudo 

ora apresentado tematiza a formação, adaptação e transformação da identidade do homem, transformado em 

retirante e forasteiro nas terras para onde vai. O apego a terra, ou mais especificamente o telurismo é um tema 

rico que abrange questões de representação e identidade cultural do sujeito, pois faz abordagens de culturas 

diferentes que se encontram num mesmo meio social, podendo ou não contribuir para o crescimento do outro. 

Portanto, a literatura vem contribuindo para o entendimento das formas historiográficas e antropológicas do 

universo latino-americano desde o século XIX, esse processo resulta de um fato já tornado lugar comum nos 

estudos da relação entre história e ficção; Não há um contexto para a literatura e outro para a historiografia, pois 

ambas têm na realidade social a fonte onde buscam seu alimento mútuo e se condicionam. O escopo da pesquisa 

é, pois, identificar a importância do telurismo e sua permanência na literatura brasileira; explicitar sua influência 
na formação de identidades culturais, servindo-nos da obra de Antônio Torres, Essa Terra (1988), de modo a 

explicitar os elementos identitários e culturais decorrentes da relação do personagem com a paisagem, uma 

paisagem que o enxotou lançando-o numa trajetória ininterrupta para o sul. E como suporte histórico-crítico, 

empregamos Barroso (2013), Cardoso (2009) Gagnebin (2006), e Bachelard (1989), dentre outros. O corpus e o 

suporte dão azo a que se persigam temas como terra vista como um paraíso, construção de identidades a partir da 

relação entre homem e espaço e o sujeito e suas formações ideológicas. 

Palavras-chave: Telurismo. Essa terra. Identidade e sobrevivência. 
 

 
 

 
“Para mim, o chão era sagrado somente na medida em que abrigasse os meus mortos”.  

Luiz Carlos Barbosa Lessa (1985) 

 

 

Introdução 

 

Sempre houve em todo o mundo a questão da exploração do homem e da terra. Com o 

surgimento das novas ideologias do século XIX, abriu-se um campo novo para a arte, o da 

arte combate, da arte que serve ao mesmo tempo para clamar por um novo estado de coisas; 

clamar, enfim, por um mundo melhor. Diante disso, a visão da terra como fator inerente à 

trajetória do indivíduo pelo espaço é aspecto recorrente na literatura e, por si só, justifica a 

importância da presente pesquisa, a qual tem como objetivos explicitar a influência telúrica 

como uma constante na temática literária brasileira e, particularmente, na obra de Antônio 

Torres, caracterizar o que é telurismo, identificar a visão da terra como paraíso, caracterizar os 

elementos constitutivos do telurismo presente em Essa Terra, explicitando os elementos 

                                                             
1 Artigo elaborado, em todas as suas fases, sob a supervisão do professor doutor João Batista Cardoso.  
2 Discente do 8º período do curso de Letras – Português, da UAELL – Unidade Acadêmica Especial de Letras e 
Linguística. 



 
2 

 

identitários e culturais decorrentes da relação do personagem com a paisagem, identificar o 

telurismo evidenciado na relação com a terra por parte dos personagens de Essa Terra, de 

Antônio Torres e em sua trajetória na retirada para o Sul. 

Um estudo que enfatiza, no âmbito da literatura, uma questão tornada problema na 

cena histórica brasileira; isto é, a questão dos retirantes que saindo do nordeste buscam uma 

terra onde possam sobreviver adentra os limites da relação entre ficção e historiografia. 

Em qualquer discussão sobre a historiografia, surge a necessidade de se aplicar o 

conceito de verdade. Esse conceito, no que tange à sua aplicabilidade à história, preocupa, 

sobremaneira, Gagnebin, quando ela assevera que “o historiador vive no relativo” 

(GAGNEBIN, 2006, p.42). Essa relatividade remete a uma limitação de todo historiador, 

caracterizada pelo fato de ele não poder referir-se a tudo; dessa forma, “sua luta não pode ter 

por fim o estabelecimento de uma verdade indiscutível e exaustiva” (GAGNEBIN, 2006, 

p.42), mas à fixação de verdades parciais capazes de satisfazer a descrição de partes da 

realidade. Entretanto, a explicação de parte de um todo pode ser suficiente para o 

entendimento do universo onde essa parte se insere. Neste caso, a verdade aplicada à 

historiografia não pode ser vista com a mesma assertividade da verdade em outros contextos. 

Na historiografia, a verdade sofre ruptura de seu significado nos dicionários. Essa constatação 

levou Gagnebin a afirmar que “o conceito de verdade não se esgota nos procedimentos de 

adequação e verificação, procedimentos esses cuja impossibilidade prática no caso da 

historiografia [...] fornece, justamente, seus ‘argumentos’ aos revisionistas” (GAGNEBIN, 

2006, p.42). 

A propósito, Barroso adverte que à história cabe “abdicar de seu poder de enunciação 

de uma intenção de verdade” (BARROSO, 2013, p.58). Tal assertiva casa-se com a afirmação 

supra de Gagnebin. Afinal, quando a história recorre à literatura para explicar certos axiomas 

ela está se servindo de uma ação humana que é tão competente quanto consegue explicar o 

mundo a partir de uma expressividade que prescinde de documentos. A realidade, neste caso, 

é para ser imitada (Aristóteles), não para ser desnudada, como, de resto, assevera Barroso, 

quando enfatiza a necessidade de se  

 

admitir que os enunciados do discurso literário são fontes onde se circunscrevem 

marcos indiciários de uma realidade na qual o historiador confronta a realidade 

objetiva e constrói um  processo de análise. Seu olhar torna-se um olhar entre as 

possibilidades fornecidas pelas duas áreas do conhecimento, a literatura e a história 

(BARROSO, 2013, p.58). 
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A história se compõe de um conjunto de ações que vão se somando. Às vezes, essa 

soma de ações se dá pelo preenchimento de vazios que a própria trajetória humana deixa em 

sua passagem; às vezes ocorre pela lógica da causa e da consequência. De qualquer forma, a 

história é um devir e, como tal, o presente se torna passado tão logo o fato histórico acontece. 

Essa é a razão pela qual aquilo que no passado apareceu como fato historicamente 

comprovado, isto é, como uma verdade, “remete mais a uma ética da ação presente que a uma 

problemática da adequação (pretensamente científica) entre ‘palavras’ e ‘fatos’” 

(GAGNEBIN, 2006, p.39). 

A relatividade da ação do historiador, no aspecto da pressuposição de verdade resulta 

de vários aspectos que vão desde a postura do pensador da história em termos de sua visão 

ideológica da realidade até as limitações oferecidas pela inexistência de fontes documentais 

que possam conceder, de forma incontestável, a certeza de que o relato seja íntegro. Essa 

constatação se torna mais contundente, quando se remete a Walter Benjamin (1940) que, 

citado por Gagnebin, assevera que uma articulação histórica do passado é uma operação 

epistemológica que não resulta em “conhecê-lo ‘tal como ele propriamente foi’. Significa 

apoderar-se de uma lembrança tal como ela cintila num instante de perigo” (GAGNEBIN, 

2006, p.40). Tais considerações nos levam a concluir, ainda que provisoriamente, que a 

história não pode prescindir da literatura, afinal os “romances, as crônicas, as poesias e os 

contos ao falarem da cidade, permitem ao historiador outras formas para pensá-la. Na 

linguagem metafórica figuram formas únicas de vivenciar a modernidade urbana” 

(BARROSO, 2013, p.69). Entretanto, é necessário ter em mente que segundo, Barroso (2013, 

p. 69) “a literatura como fonte de pesquisa da história é uma forma peculiar de buscar 

compreender a realidade objetivada”. Mas essa compreensão da realidade por meio da 

literatura só ocorre porque a ficção apresenta a expressividade, a sensibilidade e carreia, por 

meio da ação, vestes e fala dos personagens o espírito predominante em certo período, o que 

contribui para o historiador esclarecer pontos que os documentos deixam obscuros em sua 

pesquisa para a análise do que aconteceu dessa forma e não de outra. 

A literatura vem contribuindo para o entendimento das formas historiográficas e 

antropológicas do universo latino-americano “desde o século XIX, quando as palavras 

literárias transcenderam os limites da fantasia e da invenção e passaram a conjugar o elemento 

imagético a um referente identificável na realidade concreta” (CARDOSO, 2009, p.22). 

Esse processo resulta de um fato já tornado lugar comum nos estudos da relação entre 

história e ficção; isto é, o universo histórico-social é único. Não há um contexto para a 
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literatura e outro para a historiografia, pois ambas têm na realidade social a fonte onde 

“buscam seu alimento mútuo e se condicionam. A objetivação da história se dá por meio da 

concretude da vida que analisa, conceitua e transporta para o texto historiográfico. A 

literatura, ao contrário, privilegia a subjetividade e o mito” (CARDOSO, 2009, p.21). 

Certamente foi devido a essa circunstância que Cardoso (2009, p. 23) assevera que a “forma 

como os elementos do mundo surgem no texto literário e no texto historiográfico é a mesma, 

variando apenas o modo de recriação desses elementos nos textos”. Num caso, a realidade 

surge como sucessão de fatos identificáveis em documentos, na literatura essa sucessão 

remete à memória e aparece como mito. 

 

Dilaceramento da identidade e da vida na busca do pão 

 

A literatura como fato vivo e dinâmico tem sua importância, mas é necessário 

enfatizar o momento em que se deu esse fato. É por isso que uma pesquisa sobre a relação 

entre literatura e história torna-se urgente: é necessário mostrar como ocorreram, suas fontes 

de referência, influências e aspectos imanentes. 

O resgate de memórias — individuais ou coletivas — também é outro fator importante 

na vida do indivíduo e na constituição de sua identidade, sendo que através dela há estímulo 

para a motivação da comunidade no sentido de participar ativamente na construção da história 

de cada indivíduo ou de uma sociedade em geral. O telurismo é um aspecto qualitativo que 

tem demarcado e diferenciado a literatura brasileira desde suas origens; apesar disso, tem sido 

pouco pesquisado. Este é mais um motivo que amplia a importância do presente estudo. 

Uma pesquisa cujo tema volta-se à questão do telurismo como mito ficcional em uma 

obra oferece condições para se inserir na literatura a terra, não somente como espaço de vida e 

travessia de personagens, como também em termos de sua influência na constituição de 

identidades. O telurismo aparece como tema, quando se discute a relação afetiva do 

personagem com a terra. Esse aspecto tem sido um marco na literatura brasileira desde os 

relatórios dos viajantes nos primeiros tempos da colonização até os dias de hoje, tendo 

conhecido momentos de maior envergadura no romantismo nativista e na segunda fase do 

Modernismo. 

O telurismo é um fenômeno propício para se estudar, no âmbito da literatura os 

aspectos relacionados à antropologia, em particular, e à cultura, em geral, pois ele faz parte da 

constituição do sujeito em sua relação com seu mundo imediato, onde vivem e estão 
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enterrados seus entes queridos e onde a fala, os cantos, as rezas e as festas são eventos que 

igualam os indivíduos pelos mesmos costumes; havendo, portanto, elementos de uma 

antropologia associados à formação cultural. Sendo parte da antropologia e da cultura, o 

telurismo é uma área propícia para o entendimento da identidade e da forma como esta evolui 

e se transforma. 

A obra Essa terra, principalmente por seu caráter literário, é um instrumento propício 

para se entender as questões relacionadas ao telurismo e a inserção deste na construção da 

identidade. Os personagens da obra citada, após sua chegada ao Sul veem seu sonho telúrico 

frustrado por diversos fatores, dentre eles, o de não estarem adaptados à vida na cidade, como 

pondera um personagem quando desabafa após sua chegada à cidade grande, que “não 

conhecia ninguém, nenhum de seus compadres estavam nestas ruas, nestas casas, trabalho 

para carpinteiro ninguém sabia onde tinha, todos ali trabalhavam em oficinas mecânicas e 

postos de gasolina” (TORRES, 1988, p. 55). 

Além disso, há as questões relativas à escassez de trabalho, ao inchaço das cidades 

que, ao receberem grande quantidade de migrantes, não têm meios para suprir o espaço com 

os recursos que possibilitam oferecer um adequado atendimento de saúde, educação e 

condições sanitárias. A frustração e o desespero tornam-se uma constante na vida dos 

personagens, como exemplo, citamos a fala de um deles: “aqui vivi e morri um pouco todos 

os dias. No meio da fumaça, no meio do dinheiro. Não sei se fico ou se volto. Não sei se estou 

em São Paulo ou no Junco3” (TORRES, 1988, p. 47). Problemas como esse levaram Barroso 

(2013, p. 63) a referir-se ao desenvolvimento urbano como uma série de paradoxos, haja vista 

que, nos processos de urbanização, há uma articulação entre “desenvolvimento urbano e 

esperança, duas coisas essenciais para a reatualização da dinâmica social no processo de 

composição urbana”. Esses dois processos, isto é, desenvolvimento urbano e esperança 

culminam por mudar sua direção quando aplicado aos retirantes do Junco, apresentados como 

personagens em Essa terra, pois no caso desses personagens a convivência com o 

desenvolvimento urbano, nas cidades do Sul para onde imigram torna-se desesperança que 

pode ser percebida no romance em estudo, haja vista que nele sentimos “de perto o drama dos 

retirantes, expresso na voz dos personagens [...] o narrador [conta] a ida e a volta do irmão 

Nelo para São Paulo, fracassado e ‘engolido’ pela cidade grande” (SILVA, 2010, p. 99). 

                                                             
3 Pequeno povoado do interior do Estado da Bahia, hoje conhecido como a cidade de Sátiro Dias. 
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Há, portanto, contradições inerentes ao processo de ocupação do espaço urbano que só 

podem ser explicadas com propriedade quando a historiografia e as ciências correlatas, como 

a antropologia aceitarem o concurso, a ajuda da literatura, conforme explicita Barroso quando 

especifica que o estabelecimento do “diálogo entre a história e a literatura no estudo da 

cidade, significa permitir compreender as desigualdades e as tensões sociais no processo de 

ocupação do espaço urbano” (BARROSO, 2013, p.73). Isso decorre do fato de haver forças 

sociais que apenas os textos literários conseguem explicitar; certamente essa possibilidade da 

literatura decorre do fato de ser ela feita para o homem, enquanto a historiografia é escrita 

para o Estado. 

Eis porque a obra Essa terra, que é objeto de estudo neste artigo culmina por ser um 

texto que contribui para esclarecer a forma como a vida se fazia e acontecia no nordeste 

brasileiro em certo momento de sua história. Não que Antônio Torres tivesse a pretensão de 

documentar um período da história, mas porque ao transformar pessoas da realidade concreta 

em personagens da ficção, levou para o texto literário o homem com seus dilemas, suas 

dúvidas, seus medos e as incertezas de um porvir longe do Junco. O personagem de Essa 

terra repetiu, portanto, em sua saga o jeito como a vida se fazia e como ele reagia em face 

dessa vida no contexto do Junco e do Sul. Este se torna na economia do pensamento do 

sertanejo do Junco o eldorado, o lugar onde conseguiriam o pão e a liberdade. 

Quando se toma a verdade como critério para a validação do discurso científico, todas 

as outras fontes para a historiografia devem ser excluídas do processo de conhecimento da 

história. Ora, a literatura não tem a verdade como critério de validação dos dramas que 

apresenta, ao contrário, a arte (qualquer que seja a arte) tem na subversão da realidade sua 

maneira de se produzir. Entretanto, (Barroso 2013, p. 73) pontua que a literatura “possui obras 

que podem ser tomadas como emblema da reflexão da modernidade”. No nosso 

entendimento, a obra Essa terra é literária porque responde positivamente a essa postulação 

de Barroso. 

A literatura é, portanto, um entre os inúmeros discursos que proporcionam condições 

para o entendimento da história, haja vista que “os temas, os dilemas e os símbolos presentes 

nos textos literários podem, embora nem sempre os façam, permitir a análise do universo 

social urbano” (BARROSO, 2013, p.73), ou, quiçá de qualquer universo, incluindo o rural. A 

importância que Barroso concede à literatura, como fonte para o entendimento da história é tal 

que chega a afirmar que perscrutar “o desenvolvimento urbano via literatura é negociar cada 
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passo entre a multiplicidade dos fatores relevantes tanto na historiografia, como na produção 

literária” (BARROSO, 2013, p.69). 

A linguagem da literatura é plurissignificativa, haja vista que é formada por símbolos 

que se metamorfoseiam semanticamente, de acordo com a sequência frasal ou textual em que 

se insere. Isso decorre, sobremaneira, de sua construção por meio de figuras de linguagem que 

têm o apanágio de conceder à matéria em desenvolvimento textual uma riqueza de 

significados que o texto com finalidade prática jamais consegue atingir. Barroso (2013, p. 69) 

concorda com essa postulação, quando argumenta que a “complexidade de reconstrução das 

relações estabelecidas pelo viés da linguagem metaforizada é o que permite captar a formação 

da ordem social [...], bem como os processos relacionais inscritos no espaço e no tempo que 

são redefinidos cotidianamente pelas práticas sociais”. 

A obra Essa terra é uma representação metafórica de uma travessia que tem o homem 

como centro. O ponto de partida é o campo, lugar de onde homens (no sentido masculino do 

termo) são expulsos pelas forças do capitalismo abençoado, na obra, pela igreja e capitaneado 

pelo Banco que empresta dinheiro aos agricultores e depois lhes toma as terras para saldar as 

dívidas, haja vista que o clima árido e seco não possibilitou as colheitas prometidas pelos que, 

no Junco, representavam o governo. Temos aqui uma problemática na qual o indivíduo — 

sertanejo que adquire o empréstimo para melhorar de vida — torna-se vítima de uma 

sociedade injusta, num contexto econômico em que as terras eram divididas entre grandes 

fazendas, contribuindo para que a riqueza se concentrasse nas mãos de poucas pessoas, 

enquanto em sua maioria a pobreza reinava deixando os provedores das famílias sem meios 

para sobreviver e cada vez mais submissos aos seus superiores. 

No que tange à travessia, como representação de uma metáfora das relações humanas 

tensas, Barroso (2013, p. 63) indica que as “metáforas do texto literário adquirem diversos 

significados”. Em nossa opinião, esses significados, na obra Essa terra, representam a 

opressão e, a partir desta, todos os elementos que lhe são conexos, começando pela identidade 

que se torna um problema quando posta em contato com a vida em cidades mais distantes, 

atingidas pela diáspora que é outro tema apenso à metáfora. A opressão, transformada em 

tema literário, a partir de uma memória coletiva qualificada pelo sofrimento, torna-se ficção 

que, por seu turno, sendo “parte da cultura geral de um povo assume o desafio de repensar 

historicamente as relações humanas em sociedades marcadas pela [ruptura da justiça], como é 

o caso da América Latina” (CARDOSO, 2009, p.23-24). 
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Essas postulações aplicadas à obra Essa terra, demonstram que os personagens da 

obra em questão, que num primeiro momento representam a si mesmos lavrando a terra para 

prover a família de alimento, terminam como entes de uma diáspora em direção ao Sul. O viés 

imagético que aparece nesse primeiro momento é o do romantismo, mas no momento seguinte 

em que se dá a diáspora, as imagens são realistas e representam metaforicamente entes que, 

em grupo, atravessam o país e as dificuldades em busca de um eldorado, onde acreditam que 

encontrarão a dignidade e a segurança representadas pelo trabalho e pelo pão. A partir daí 

transformam-se em figuras que tipificam o homem marcado pela desesperança e pela 

incerteza. 

Essas possibilidades expressivas dão à literatura a função de emergir, nas entrelinhas, 

as contradições do progresso capitalista nas cidades. Isso se dá porque sendo a literatura uma 

ação humana centrada no homem e não na história (e não no Estado), oferece possibilidades 

de se fazer uma leitura do elemento humano nos momentos mais tensos de sua relação com as 

forças sociais que lhe impedem a jornada em direção à liberdade. 

Em Essa terra o problema não é o campo. Dessa forma, o campo e a vida rural não 

aparecem como contradição, mas como lugares de construção de uma identidade e, no caso do 

campo, como um eldorado pois, uma vez longe de seu lugar de origem, o sertanejo percebe 

que o paraíso sempre fora aquela paisagem que um dia ficou para traz: um espaço telúrico em 

que o homem em comunhão com uma natureza que conhece e respeita encontra espaço para 

realizar-se como filho, marido e pai, é ali o seu centro de força, sua zona de proteção maior. 

O problema aparece quando o espaço se transfere para a cidade que é uma fonte 

geradora de conflitos. No caso de Essa terra, o conflito privilegia uma contradição demarcada 

pela “ruptura do mito [e] pela racionalização do mundo como fator subjacente à coisificação 

do homem” (CARDOSO, 2009, p.21). Essa assertiva de Cardoso aponta para o fato de que, 

nessa obra, a perda da identidade é fator da transformação do homem em coisa. Mesmo assim, 

em meio às dificuldades encontradas pelo caminho o mesmo homem — ora coisificado — se 

vê numa batalha frenética à procura de meios que derrubem os obstáculos, superem as 

limitações interpostas à sua caminhada rumo ao renovo ou simplesmente, como diz Bachelard 

(1989, p. 48), “desejam viver em outro local, longe das preocupações citadinas” seus 

pensamentos fazem com que procurem refúgio dos problemas cotidianos. 

Em certos momentos, ao procurar refúgio, quando já se encontra no Sul, o indivíduo 

busca as lembranças que permanecem na memória e acaba deixando-se seduzir pelo devaneio, 

no romance em análise, por exemplo, o personagem Nelo, que migrou do Junco (Bahia) para 
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o Sul de São Paulo encontra-se em estado de devaneios com a terra ancestral ao ser surrado e 

humilhado por um grupo de soldados em plena marginal, “eles estão mijando na minha cara e 

eu estou tomando um banho no riacho lá de casa [...] seguro um tronco de mulungu para não 

me afogar, o tronco escapole, estou me afogando: — socorro” (TORRES, 1988, p. 45).  

Enquanto passa por provações num espaço que não condiz com sua origem, sua 

cultura, sua filosofia de vida, o personagem, por meio de flash-back tenta minimizar a 

humilhação sofrida numa terra de estranhos, para isso os fatos que remetem à sua memória 

estão relacionados a um espaço de outrora, no qual viveu momentos felizes ao lado do pai, 

espaço este considerado pelo personagem, um espaço acolhedor. “O mijo escorre quente e 

fedido, é a chuva que Deus mandou na hora certa, viram como foi bom plantar no dia de São 

José?” (TORRES, 1988, p. 46). Para Nelo, o xixi que aliviavam sobre si era considerado a 

chuva chegada em boa hora porque no momento em que os soldados o faziam, as pancadas 

destinadas a ele cessavam, pois não podiam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esse 

comportamento do personagem, de buscar refúgio através de devaneios, não é único e não se 

restringe aos limites da obra de Antônio Torres, pois há em Bachelard uma situação 

semelhante, apresentada a seguir: 

  
Quando o barulho dos carros se torna mais agressivos, esforço-me para ver nele a 

voz do trovão, de um trovão que me fala, que ralha comigo. E tenho piedade de mim 

mesmo. Eis, pois, o pobre filósofo de novo na tempestade, nas tempestades da vida! 
Faço devaneio abstrato-concreto. Meu divã é um barco perdido nas ondas; esse silvo 

súbito é o vento nas velas, falo comigo mesmo para me reconfortar (BACHELARD, 

1989, p. 45-46).  

 

O discurso literário realiza-se a partir de vários pontos de ancoragem. Há os discursos 

que se ancoram no eu e representam a luta do indivíduo que, solitário, busca vencer as forças 

que o dominam no mundo da realidade. Neste caso, o elemento representado é o homem 

destacado do meio social e histórico em que se insere. Eis aqui a forma de representação que 

encontramos no texto romântico; já ao situar-se “no espaço da representação, ele faz da 

realidade o seu ponto de partida, o mundo referido então se abre para ser investido de sentidos 

para que a realidade então passe a carregar dentro de si outros significados” (BARROSO, 

2013, p.62). Neste caso, o discurso literário se interage com o discurso historiográfico e os 

outros significados remetem a indivíduos que se tornam entes sociais e cuja identidade 

reaparece sob novos matizes que guardam esses significados novos. No caso do personagem 

de Essa terra, o eu ressignificado pela cidade compõe-se da soma dos elementos com que se 

depara em sua realidade imediata (a realidade de empréstimo) do Sul com a realidade que 
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sobrevive como memória dos tempos do Junco. A propósito, do Junco ao sul, Antônio Torres 

traz ao lume o drama do retirante e 

 
Ao tematizar o movimento, a migração, o deslocamento e as fronteiras, a obra de 
Torres constata abismos. No entanto, esses abismos e o modo como essa posição 

intermediária das personagens ficcionais é figurativizada pelo escritor é um ponto de 

partida, a partir do qual é possível discutir e problematizar semelhanças e diferenças 

culturais em nosso mundo contemporâneo, em âmbito local, regional, nacional e 

também global (SEIDEL, 2010, p. 13). 

 

Não é apenas Essa terra que privilegia a migração e o deslocamento de personagens 

em busca de sobrevivência. De acordo com Silva (2010, p. 107), os romances de Torres 

apresentam um tema comum na literatura brasileira — a migração nordestina — com traços 

ditos regionalistas. 

O personagem, num momento tenso de sua travessia, exclama: “— Hei de te amar até 

morrer. Essa é a terra que me pariu.” (TORRES, 1988, p.19). Este trecho da obra em estudo 

guarda um tom afetivo da relação entre o homem e seu espaço de origem, indicando que tal 

relação permanece arraigada mesmo que o indivíduo seja enxotado para outros lugares, tendo 

em vista que sua terra atrai e repulsa ao mesmo tempo. A repulsão ocorre naqueles casos em 

que parte da população migra para outras localidades, quando a terra ancestral não oferece os 

meios de sobrevivência. 

Essas considerações qualificam a relação entre o homem e seu lugar de origem desde 

os tempos bíblicos, quando Moisés guiou os israelitas, na condição de nação eleita para a terra 

onde mana leite e mel. Ela aparece como tema e problema refletido na literatura desde 

sempre, como exemplificam os textos românticos da vertente nativista. Essa travessia do povo 

israelita pelo deserto é considerada o primeiro fato histórico em que um aglomerado de 

pessoas se depara com situações extremas de sobrevivência e escravidão, forçando-os a 

partirem para um lugar no qual teriam uma vida de liberdade e fartura. A busca de um 

eldorado é, portanto, fato antigo na história de todo homem e comunidade em cujo espaço de 

moradia não encontra condições de sobrevivência. Repete-se, por exemplo, no nordeste 

brasileiro, como constata Fioravanti (2010, p. 95), quando afirma que 

 
o desejo de fuga para as terras do Centro-Sul habitava o universo mítico do 

nordestino: o sonho mítico de habitar uma terra onde ‘corresse leite e mel’ não foi 

apenas prerrogativa do povo hebreu na gênese bíblica, mas fora difundido por todos 

aqueles que sofriam com a extrema pobreza da natureza (FIORAVANTI 2010, 

p. 95). 
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A situação de penúria na história do povo de Israel e entre os moradores do Junco leva 

ambos os povos a fugirem de seus opressores. No primeiro caso, a opressão era representada 

pela figura do faraó que, sendo aquele que detinha o poder sobre os demais, mantinha o povo 

israelita sob seu controle, enquanto no segundo caso, o vilão da história era a própria terra que 

oprimia os moradores por sua improdutividade de alimentos. 

Antes havia a terra inóspita à espera de quem a explorasse para dela retirar o pão. 

Agora a problemática não se restringe mais aos rigores da vida no campo, mas às tensões 

surgidas na relação entre o campo e cidade, bem como às relações entre os homens na cidade, 

como fruto da urbanização que acompanhou o processo de industrialização e o êxodo rural; 

dessa forma, a falta de perspectiva e as ameaças constantes à sobrevivência fazem com que o 

indivíduo perceba o campo como espaço hostil e busque as capitais e as cidades grandes. É 

nessa troca, nessa partida para espaços desconhecidos que o telurismo vem à tona, pois 

lançado, de chofre, no meio da cidade grande entre a vibração das ruas e das máquinas, o 

homem, outrora habitante dos campos, percebe que a volta é seu único caminho de reencontro 

com sua identidade, na terra que abriga seus mortos. Esta postulação, no que diz respeito à 

terra que expulsa e à cidade grande que atrai, encontra ressonância em Almeida (2010, p. 68). 

Segundo ela, há dois sentidos de migração na ficção de Torres, o primeiro “diz respeito às 

condições geográficas e sociais adversas que desencadeiam uma migração forçada. O outro, 

por sua vez, surge a partir da segunda metade do século XX [...], quando o processo de 

industrialização das grandes capitais do Sudeste experimentava um ritmo mais acelerado” 

(ALMEIDA, 2010, p. 68). 

Voltando à questão da identidade, este estudo concluiu que ela é construída na relação 

do homem com a terra, pois esta guarda histórias, mitos e sabores que contribuem para levá-lo 

a uma identificação mútua, ou como assevera Bachelard (1989, p. 34), “mais que um centro 

de moradia, a casa natal é um centro de sonhos”, quando os homens passam a vislumbrar em 

cada um a projeção do mundo material e espiritual que lhes conferiu o jeito de ser e viver. “Se 

voltarmos à velha casa depois de décadas de odisseia, ficaremos muito surpresos de que os 

gestos mais delicados, os gestos iniciais, subitamente estejam vivos, ainda perfeitos” 

(BACHELARD, 1989, p. 34). A relação com a terra somada à identidade leva a uma 

experiência amorosa, formada pela impossibilidade de se viver distante dos espaços de 

origem. Afinal, continua Bachelard (1989, p. 35), “habitar oniricamente a casa natal é mais 

que habitá-la pela lembrança; é viver na casa desaparecida tal como ali sonhamos um dia”. 
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No caso do Brasil em geral e, sobretudo, quando se considera o Nordeste em 

particular, o problema é adensado pela seca e seus problemas conexos, como as dificuldades 

para se conseguir o pão. Tais fatos levam o homem a se afastar de suas origens, o que amplia 

em seu consciente as relações telúricas que antes mantém com a terra. A saída para terras 

desconhecidas se dá mesmo sem saber, de antemão, sobre as possibilidades de sobrevivência 

nesse outro mundo. De qualquer maneira, os personagens não encontram outro modo de 

sobrevivência que não seja a lida com a terra; neste caso, não se dá uma retirada para lugares 

distantes, mas uma travessia pelo próprio espaço de origem em busca de outros espaços. 

Nessa travessia, a paisagem que fica para trás e as paisagens novas vão moldando e alterando 

sua identidade, porque na travessia, a relação é com outras terras e com o que estas podem 

oferecer, sendo assim, fica evidente nas palavras de Silva (2009, p. 21) que “a migração 

produz identidades plurais, mas também identidades contestadas, em um processo que é 

caracterizado por grandes desigualdades” 

Os fatos relatados fazem parte da vida real desde os primórdios da civilização até os 

dias de hoje. São fatos que, por serem históricos, transformaram-se em historiografia, num 

primeiro momento e depois imigraram para o texto literário, onde se tornaram mito. Isto é, a 

travessia dos personagens pela terra transcendeu os limites de uma mera mudança de lugar 

para se viver e se tornou uma trajetória mítica por mundos desconhecidos.  

O homem vive em uma constante busca de um paraíso real e idealizado. O ícone dessa 

busca pode ser encontrado na inserção de Adão e Eva no paraíso bíblico. Mas, para Holanda 

(1959, p.186), “esse mundo paradisíaco, fosse ele cristão ou pagão, permanecia 

invariavelmente no passado, ou no futuro, ou no sonho, alheio e adverso à vida atual”. Essa 

situação é icônica da discussão que se vem travando neste artigo, pois em ambos os casos se 

deu uma expulsão, variando apenas os motivos subjacentes a ela. Adão e Eva foram expulsos 

porque desobedeceram a Deus; já os nordestinos de Essa Terra, foram expulsos pelas 

condições adversas demarcadas pela fome que, por seu turno, derivou de uma terra agreste 

que não lhes proveu as condições de sobrevivência, agravada pelo sistema do capitalismo que 

lhe impôs empréstimos para cultivar a terra: “o banco que chegou de jipe, num domingo de 

missa, para emprestar dinheiro a quem tivesse umas poucas braças de terra, prometeram 

máquinas e dinheiro e todas as ajudas” (TORRES, 1988, p.21), mas os credores do Junco não 

encontraram meios de pagar o dinheiro emprestado, quando “o jipe voltou, trazendo as 

promissórias vencidas” (TORRES, 1988, p.22), razão porque o banco lhes tomou a terra dada 

como garantia para o empréstimo. Comparativamente, a situação culmina por ser a mesma, 
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pois em ambos os casos houve, sim, uma expulsão. O ente que expulsou na mitologia bíblica 

foi Deus e o ente da expulsão na obra de Antônio Torres foi o sistema capitalista de produção. 

Na busca do paraíso ou na procura por condições de sobrevivência, o personagem da 

obra em estudo, encontrou-se num plano alheio à realidade vivida, as condições de 

sobrevivência se encontravam do lado oposto a terra que o enxotou. Essas condições estavam 

no Sul e eles foram para lá, para “o Sul de Alagoinhas, para o Sul de Feira de Santana, para o 

Sul da cidade da Bahia, para o Sul de Itabuna e Ilhéus, para o Sul de São Paulo – Paraná, para 

o Sul de Marília, para o Sul de Londrina, para o Sul do Brasil” (TORRES, 1988, p.61-62), 

pois acreditavam que a “sorte estava no Sul, para onde todos iam” (TORRES, 1988, p. 62). 

O paraíso deve ser visto, nesse sentido, como um espaço que, no caso de Essa terra, 

estava no sul, enquanto na mitologia bíblica, Holanda (1959, p. 186-187) ressalta, “parecia 

claro que o Paraíso continuava a existir fisicamente em alguma parte da Terra, da banda do 

Oriente, como está no Gênese”. O paraíso é, portanto, um espaço físico que interage com o 

espaço psicológico interior do personagem e confere novos matizes à identidade. 

Nas palavras de Holanda (1959), a figura dos anjos postos à porta do Éden é 

representada como fator de impedimento àqueles que uma vez foram expulsos do Paraíso, 

enquanto em Essa terra, os personagens encontram-se divididos em relação ao paraíso 

almejado, desejam em certos momentos fincar raízes e em outros, desistir da luta como se 

constata nos seguintes trechos da obra: 

 
Iria mesmo era para São Paulo ou Paraná, terras boas, onde certamente encontraria 

uma roça para tomar conta, como se fosse o dono (TORRES, 1988, p.50). 

— E como são essas terras por onde o senhor andou, seu Caboco? — Muito boas 

[...] — Veja, isto é São Paulo. [...]. Nestas terras nada se parecia com a pobreza do 

Junco [...]. Ao falar de São Paulo, o homem enchia a boca (TORRES, 1988, p.62-

63). 

 

Considerando o que, até agora, foi enfatizado, na obra Essa terra as relações telúricas 

são demarcadas/representadas pelo personagem principal – o Nelo – que tipifica o retirante 

nordestino. Suas ações são motivadas pela maneira afetiva com que se relaciona com seus 

pares e sua terra. Logo, há de se perceber que, no decorrer da narrativa, a terra é 

personificada, “sons de martelo amolando as enxadas, aboio nas estradas, homens cavando o 

leite da terra” (TORRES, 1988, p.19). A relação amorosa e ao mesmo tempo conflituosa do 

homem com a terra é mútua e constante. Os conflitos se dão nos momentos de aflição do 

homem, quando sua sobrevivência está em risco, como se percebe no seguinte trecho: “o lugar 

teve sua pior seca, sendo comparado ao inferno, de tão quente. Anos depois, a chuva foi tão 
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intensa que creram ser o dilúvio, desta vez o povo caía e morria de frio” (TORRES, 1988, 

p.20). 

Considerada como aquela que acolhe e supre as necessidades cotidianas, a terra pode 

despertar também a repulsa, apontada e julgada pelos seus viventes por chicoteá-los deixando-

os à mercê, incapazes de satisfazer suas necessidades básicas. Aliás, o nome do lugar — 

Junco — é o nome de um vegetal empregado no nordeste para chicotear as crianças. Trata-se, 

portanto, de um nome que aponta um instrumento de tortura. A mesma terra que provoca 

repulsa é capaz de despertar nos habitantes uma sensação de acolhimento, porém, esse 

acolhimento não se refere às questões de sobrevivência, mas do percurso final da vida, cujo 

desenlace se dará numa fusão entre o pó e a matéria. 

Esta fusão pode ser percebida na atitude do protagonista da obra Essa terra que, 

mesmo deixando sua terra ancestral, à procura de novos horizontes e não obtendo sucesso em 

sua procura, sente a necessidade de retornar, pois de acordo com Bachelard (1989, p. 59), 

“sentimos mais tranquilos, mais seguros na velha morada, na casa natal, que na casa das ruas 

que só de passagem habitamos”. É nesse retorno que, no auge de sua depressão, o 

protagonista, sem perspectiva alguma para continuar a viver, se doa a terra onde nascera: a 

“terra que o pariu” (TORRES, 1988, p.19). “São Paulo mostra-se tão hostil quanto a terra seca 

e estéril do sertão, de forma que o retorno torna-se inevitável, tal qual a partida” (ALMEIDA, 

2010, p. 72). Nessa terra ele comete suicídio e a ela se integra, tornando-se pó. 

Essa terra, ou seja, o Junco passa, de forma lenta, por um processo de personificação, 

estabelecendo uma relação íntima com seus moradores, cujos mortos ela guarda, produzindo 

uma ressignificação da passagem bíblica onde a relação do homem com a terra adensa-se ao 

ponto de o mesmo admitir que “do pó eu nasci e para lá eu retornarei” (Gn. 3: 19). 

Identificada com a mãe, a terra é um símbolo de fecundidade e regeneração. Ela dá à luz todos 

os seres, alimenta-os, e para ela eles retornam. Reforçando essas ponderações Cardoso (2005-

2006) afirma que o conceito de telurismo traça 

 
uma analogia entre a terra e o colo da mãe. A terra acolhe como o colo, porque 

protege e guarda [...] ele sai do ventre da mãe, ocupa o colo desta, de onde desce 

para continuar no ventre da terra, que lhe embala e atrai [...] nesse ciclo, percebe-se 

o telurismo como aspecto fundamental do objeto do desejo na terra do cacau. É o cio 

da terra atraindo o homem (CARDOSO, 2005-2006, p.8). 

  

Percebemos nas palavras de Cardoso que a terra possui uma 

maneira única de sedução sobre o homem, por vezes tal sedução acaba alienando-o, propõe-
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lhe posses, promove a conquista do poder, e é através dessas posses que a terra consegue 

possuí-los. 

Em linhas gerais, pensar o telurismo num contexto literário é colocar para fora todo o 

sentimentalismo do homem acerca do meio que o envolve, ou seja, o homem enquanto 

matéria da terra onde nascera transfere para ela toda sua paixão. Cavalcante ressalta que: 

 
Não há dúvida de que o ser humano estabelece uma convivência íntima com o 

espaço em que vive, pois a sua relação com o lugar de moradia é uma das mais 

fortes experiências humanas, determinando sua maneira de ser, refletindo em suas 

atitudes e condutas, emoções e sensações. Dessa forma, laços afetivos com o espaço 

são uma das experiências mais intensas que o homem pode experimentar 

(CAVALCANTE, 2014, p. 49). 

 

Essa relação de intimidade desenvolvida entre homem e terra deve-se à visão do 

indivíduo em considerar que a terra é um paraíso, porém, esse paraíso ora pode tornar-se 

satisfação, ora alienação. 

Diante disso, ao discutir acerca do Telurismo cromático na poética de Manoel de 

Barros, Garcez (2007, p. 2), utilizando da fala de José Fernandes (1992), salienta que “o 

termo ‘telurismo’ é definido como a interiorização dos elementos culturais e paisagísticos, 

concorrendo para a existência de uma simbiose entre o homem e a terra”. Seguindo uma ideia 

semelhante à de José Fernandes, o escritor gaúcho Luiz Carlos Barbosa Lessa (1985, p. 12), 

em sua obra Nativismo – um fenômeno social gaúcho, ao referir-se ao telurismo, explicita: “a 

esse contato entre terra e homem se chama força telúrica. Parte da força cósmica — que é de 

todo o universo. Telurismo é a capacidade de sentir a presença do solo, do chão, da gleba, 

amando-a a mais não poder”. Esse “amando-a a mais não poder” pode fazer com que o 

homem seja alienado pela terra a tal ponto que fica dependente dela por toda a vida, sem 

visualizar novos patamares. 

As características e representações presentes no romance Essa terra, logo no início da 

narrativa, deixa claro que se trata de uma narrativa regionalista, que, no entanto, transcende o 

regional pelo emprego de figuras que carreiam elementos universais, como a fome e a busca 

de liberdade e sobrevivência. O Junco é, para Antônio Torres, sua fonte de criação, é um 

espaço no qual se inicia toda a trama e os conflitos que terão como fonte desencadeadora o sul 

do país. 

Ao explicar sobre as relações das personagens da ficção moderna, Barroso (2013, p. 

66) esclarece que na obra literária, “a cidade se coloca quase sempre como uma espécie de 

prolongamento do indivíduo. A cidade é sempre uma possibilidade de o homem permanecer 
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vivo”. Essa afirmação da escritora caracteriza a narrativa do romance Essa terra no que se 

refere à cidade, no caso da obra, o sul do país, pois é lá que as condições de sobrevivência 

são, como creem os personagens, favoráveis. Porém, esse “prolongamento do indivíduo”, só 

será possível no momento em que houver adaptação a um lugar outrora desconhecido. 

O protagonista — Nelo — passa por essa experiência no sul do país. Ao chegar a São 

Paulo sua luta pela adaptação é constante e para que essa adaptação se encaixe num 

determinado ponto, ele é obrigado a passar por mudanças físicas e psicológicas que o fará 

possuir duas culturas distintas, pois nasceu e viveu até os vinte anos de idade no Estado da 

Bahia e de repente é seduzido por algo que aos olhos lhe parece bom — “descobriu que queria 

ir embora no dia em que viu os homens do jipe. Estava com 17 anos. Três anos sonhando 

todas as noites com a fala e a roupa daqueles bancários” (TORRES, 1988, p. 22).  

Partindo para São Paulo, Nelo cria em sua imaginação uma vida bela na qual 

conseguiria conquistar o mundo com o esforço do seu trabalho, ele leva consigo o sonho de 

uma vida melhor, porém, a vida lhe traz surpresas desgostosas marcadas por fracassos e pelos 

dilemas que foram surgindo no decorrer de sua trajetória. Logo, o preconceito devido sua 

naturalidade lhe é atingido — “todo baiano é negro, todo baiano é pobre, todo baiano é 

veado” (TORRES, 1988, p 47). 

Outro infortúnio que cabe lembrar é que em determinado dia, já abandonado pela 

mulher e filhos, pensou ver sua ex-esposa num ponto de ônibus. Correu desesperadamente 

para vê-la e aos filhos; nesse momento, a polícia o confundiu com um ladrão e passou a correr 

atrás dele. Sem perceber o incidente, Nelo corria cada vez mais. Porém, quando chegou perto, 

o ônibus passara e a mulher se fora. Ao parar, virou presa fácil para a polícia. Nelo, por 

conseguinte, fracassou tanto em São Paulo quanto em sua cidade natal.  

Ao ser baiano paulista ou paulista baiano, a ideia é de um hibridismo cultural, um 

hibridismo que, de acordo com Silva (2009, p. 87) “tem sido analisado, sobretudo, em relação 

com o processo de produção das identidades nacionais, raciais e étnicas [...] a mistura entre 

diferentes nacionalidades coloca em xeque aqueles processos que tendem a conceber as 

identidades como fundamentalmente separadas”, ou seja, o personagem parte com suas 

características, sua fala, sua música, sua dança, mas no lugar para onde vai encontra outra 

fala, outra música e outra dança e busca adotar esses elementos como meio de ser aceito na 

nova comunidade. Esses aspectos borram, ou mancham a identidade do personagem. 

A memória e a imaginação são elementos constantes dos sentimentos modeladores do 

telurismo. “Três pastos, uma casa, uma roça de mandioca, arado, carro de bois, cavalo, gado e 
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cachorro. Uma mulher, doze filhos. O baque da cancela era um adeus a tudo isso” (TORRES, 

1988, p. 49) Isto é, a memória dos espaços que ficaram para trás e a imaginação como 

esperança da reconquista desses espaços: “Papai, tomara que tudo melhore, eu penso nisso o 

tempo todo. Preciso mandar um dinheiro para o senhor comprar de novo a nossa roça” 

(TORRES, 1988, p 46). Essa constatação leva ao entendimento de que a questão dos 

deslocamentos humanos tipificados na trajetória de personagens de obras ficcionais como 

aspectos reveladores dos contrastes entre centro e periferia é bidirecional; isto é, aponta para a 

terra alheia como espaço de esperança e para a terra ancestral como espaço de retorno. Essa 

via de mão dupla se dá pela troca constante entre o espaço urbano onde o personagem transita 

em seu presente e o espaço sertanejo, pertencente aos relatos do passado. 

 

Considerações finais 

 

Está comprovado, nos limites deste artigo, por meio da narrativa de Essa terra, que há 

uma tendência da literatura brasileira em valorizar a presença insistente da terra; isto é, uma 

literatura que se interessa pelo homem conectado à paisagem, afinal a visão edênica da 

paisagem brasileira existe desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, que apresentou o Brasil 

como terra exótica e um paraíso. Essa constatação moveu a sensibilidade de Antônio Torres, 

levando-o a tematizar o telurismo em seu romance Essa terra. 

O presente ensaio atingiu seu propósito de identificar o telurismo evidenciado na 

relação com a terra por parte dos personagens de Essa Terra, de Antônio Torres e em sua 

trajetória na retirada para o Sul. Para tanto, iniciou com a caracterização do telurismo e sua 

importância na literatura brasileira, passando pela identificação da terra como paraíso na 

ficção literária. 

Percebemos também o destaque que a identidade possui na construção do sujeito, uma 

vez que, tal sujeito, ao sofrer transformações passa por dificuldades que estão interligadas 

com as relações sociais que se constituem a partir das influências culturais, econômicas e 

políticas. Portanto, conforme o indivíduo vai se deslocando, sua identidade vai sofrendo 

mutações de acordo com o espaço presente, ele será moldado dentro dos hábitos e crenças de 

uma determinada região, haja vista que esse indivíduo seja parte de um todo maior, que ele 

forma junto com outros. 
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