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Não é novidade dizer que, neste século XXI, os caminhos da literatura são marcados 
pela pluralidade de temas, recursos, linguagem livre e tantas vezes “casada” com 
outras linguagens, especialmente a fotográfi ca. Não se pode negar a constatação 
de um certo ecletismo das tendências estéticas; a infl uência da tecnologia nas pro-

duções, através de ousados recursos gráfi cos, montagens, colagens...; talvez em atenção à rapidez 
dos tempos, alguma preferência por formas minimalistas como os minicontos, minicrônicas; o 
deslimite entre o erudito e o popular; a intensifi cação da intertextualidade, da metalinguagem. 
Também é de ressaltar o foco do regional no revigoramento das identidades; a relação entre lite-
ratura, patrimônio, viagem e turismo. Essas são tendências que aqui quero ressaltar, ao remirar 
alguns percursos de olhar sobre a literatura brasileira sul-baiana e suas textualidades.

Como se sabe, face ao impacto triunfante dos recursos da media, ainda recentemente, a ên-
fase numa preocupação com os destinos da literatura e uma retórica de crise revelaram-se estéreis. 

REDIREÇÕES DO OLHAR
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Não entanto, não é de esquecer a refl exão sobre o assunto, provocada por inquestionáveis estudos1. 
Incontestável é a permanência da literatura; mas também incontestável é o seu enriquecimento em 
relação aos suportes e meios de apresentá-la, aportes trazidos pelos ventos tecnológicos, marcados 
pelos media, pelas inúmeras possibilidades da comunicação e da informação, pelo mercado globali-
zado – que impõem novos olhares. O foco se direciona para as relações entre a literatura e as outras 
artes com os mass media e a nova comunicação digital; mas o interesse é, também, nas tendências 
da literatura contemporânea, no correr deste século XXI. 

Uma prática transdisciplinar pode ser observada em termos da crítica das disciplinas 
que, nos últimos tempos, se ampliaram em vários enfoques: abordagens sobre minorias, ques-
tões identitárias, estudos pós-coloniais, abordagens de testemunho, questões de oralidade - os 
estudos derivados da virada culturalista. Também, devido à pulverização dos saberes e à con-
fl uência de linguagens, as abordagens passaram a abarcar novos discursos, como os relaciona-
dos com a pós-escrita alfabética, com as teorias da sociedade midiática que está se gestando 
em meio à onipresença de imagens. Com a sintetização da vida, o homem deste século XXI 
refaz sua autoimagem e ele o faz, em parte, ainda por meio da literatura e das demais artes. 
No momento, para termos uma ideia de como a nossa sociedade funciona, basta lembrarmos 
como os limites do humano misturaram-se com os das máquinas; nossa memória passou para 
a era computacional e, em seguida, para a ciber-memória. E há mesmo quem afi rme que as 
“nossas vidas online e offl  ine são a mesma coisa” (MANOVICH, 2009), tais são as paisagens 
imagéticas que agora determinam nossa cultura.

1 Somente cito alguns dos tantos textos publicados no alvorecer deste século XXI: Literary Culture in a World 
Transformed (William Paulson, 2001); Intervenções Críticas – arte, cultura, gênero e política (Nelly 
Richard, 2002); A Che Cosa “Serve” la Letteratura? (Antonio Spadaro, 2002); A Conveniência da Cultura 
(George Yudice, 2004); L’Adieu a la Litterature (William Marx, 2005); La Litterature, pour quoi faire? 
(Antoine Compagnon, 2007); La Litterature en Peril (Tzvetan Todorov, 2007); Produção de Presença: o quê 
o sentido não consegue transmitir (Hans Ulrich Gumbrecht, 2010); Not for Profi t. Why Democracies Need 
Humanities (Martha Nussbaum, 2010).
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Essas questões, então, exigem a remirada nos modos de abordar a literatura e os fatos 
culturais, pensando a relação entre a palavra e a imagem. Daí a necessidade sentida, nos últimos 
anos, de aproximação a outras disciplinas, para tentar dar conta das novas exigências de quem 
lida com a literatura. Assim, aqui são visitados autores da fi losofi a, que trazem questões atuais e 
ajudam a rever problemas, temas e modos de abordagem; que consideram a condição humana 
consequência das formas de vida que o homem impõe a si mesmo para sobreviver (GADAMER, 
2005; DELEUZE, 1998; FOUCAULT, 1999; TODOROV, 1999; RICOEUR, 2007; AREN-
DT, 2007); aprendemos a não pensar mais a história de modo linear, segundo escolas e épocas (LE 
GOFF, 1988; NORA, 1997); reconhecemos o texto literário da perspectiva de uma antropologia 
literária (ISER, 1996); ultrapassamos a produção de sentido para uma proposição, também, de pro-
dução de presença (GUMBRECHT, 2005, 2010, 2016). E, ainda, caminhamos com aqueles que 
discutem as identidades nas suas várias nuances e dinâmicas (HALL, 2000; BHABHA, 1998; 
CASTELLS, 1999; CANCLINI, 2000; ZYGMUNT BAUMAN, 2005). Buscamos pensar os fa-
tos da cultura como pertencentes a uma complexa rede simbólico-cultural e de poder (BOUR-
DIEU, 2003; GEERTZ, 2008; FOUCAULT, 1979) e, também, extrair esse fato de seu contexto 
usual para iluminá-lo com uma nova luz, que revela outras leituras, outras linguagens (BURKE, 
2005). Buscamos dialogar com a web, as ferramentas computacionais e as imagens (LÉVY, 2001; 
SANTAELA e NOTH, 1999). Não se trata mais de procurar limites canônicos; muito pelo con-
trário, passamos a valorizar a ruptura das fronteiras entre as disciplinas e, consequentemente, entre 
as mídias. O boom tecnológico e midiático do fi nal do século XX e que adentra este século XXI não 
dá mais lugar para um tratamento estanque das mídias ou das linguagens.

Da mesma maneira, além da literatura como representação, com a valorização tecnológica 
e a questão das pessoas estarem frequentemente on line, podemos constatar a literatura como 
apresentação; nesse caso, cresce a tendência para o leitor ver a literatura, também, como proces-
so. A apresentação passa a ser parte integrante da identidade do homem moderno; ele como que 
precisa não somente da literatura, mas da arte em geral para expressar tudo o que a vida social 
lhe cobra em tempo real, acontecendo. Assim, a literatura muitas vezes produzida em tempo real, 
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como processo realizado, por exemplo, on line (blogs, vlogs, facebooks, sites ou mesmo WhatsA-
pps e tantas outras ferramentas proporcionadas pela internet), confi gura-se uma extensão simul-
tânea de nossas vidas, em apresentação. Tal ultrapassagem, certamente, não desqualifi ca a ideia 
de representação do imaginário como fi ccionalizado; somente confi gura outra forma de proces-
so literário, concernente com os tempos atuais. Nesse caso, a palavra literária, plurissignifi cativa, 
é acrescentada em dimensão, quando se realiza no processo de produção, em tempo gerundivo, 
de ação continuada: apresentação. Seria para além da representação do objeto na literatura, a 
apresentação da palavra enquanto objeto. Recorrendo à poiética (TODOROV, 1980) enquanto 
ciência que se ocupa de criação/produção, seria considerar o surgimento de uma obra também 
no que diz respeito à sua apresentação, como ato, conduta, ação em tempo presente.

Além disso, a recorrência a outras linguagens enquanto interpretação de uma obra (outra 
linguagem artística, ou mesmo a linguagem científi ca) é apresentação, se gerundiva, produzida em 
tempo acontecendo. Nesse caso, a obra sai do texto e vai para a vida e se refaz em outra linguagem. 
A literatura, assim, é representação da vida pelo simbólico; e apresenta-se à vida, em outras lingua-
gens. É, portanto, apresentação quando o seu processo criador ocorre interativamente, em tempo 
real, nos vários modos que as ferramentas da tecnologia e da informática oportunizam. Nesse caso, o 
foco defi nidor do processo será o tempo. Como dito, a representação, fruto de momento anterior, 
é pretérita; a apresentação, realizada em acontecendo, é gerundiva, presente; ato, processo.

Essas considerações querem suscitar as inúmeras possibilidades de se pensar, hoje, uma 
obra literária em geral. Querem também sustentar a minha referência, aqui pontual, de formas 
de linguagens e apresentações/ representações da Literatura Sul-baiana. Nesse caso, merecem re-
ferência as disponibilizações de poetas que, em apresentação, vão construindo através de várias 
ferramentas, especialmente blogs, facebooks e, mesmo, ebooks. Isso já sinaliza a frutífera e saudável 
convivência das duas formas de circulação da obra literária. Assim, tal processo do fazer poéti-
co - a apresentação - funciona também como forma de maturar o texto, para uma publicação 
posterior, em livro. Como se sabe, o suporte da internet é fugaz. No entanto, ainda hoje, o texto 
que fi ca para a posteridade é o impresso (apesar da “nuvem”). 
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Essas refl exões, gerais e locais, querem sinalizar o meu olhar teórico e a minha atenção 
sobre a produção regional sul-baiana. Caminho longo; olhares diversos ... No percurso, muitas 
foram as escolhas, as defi nições, as escritas. O andar esteve sempre, pari passu, com os ventos que 
sopravam a produção literária. Os textos aqui reunidos são recolha temática e, porque temática, 
são parte da minha produção publicada em suportes diversos, nacional e internacionalmente: 
livros, coletâneas, revistas, sites, blogs. Alguns são remixagens textuais por não darem conta da vi-
são que quero para este momento, mas apontarem na direção que aqui pretendo. Outros são iné-
ditos ou esparsamente publicados e tomados na íntegra. Além disso, os textos críticos procuram 
dialogar, ao longo do livro,  com a linguagem fotográfi ca, resultante de olhares de pesquisadores 
do Grupo de Pesquisa Identidade Cultural e Expressões Regionais, sob a minha coordenação. 
Tais procedimentos estiveram sempre atentos à re-direção do olhar, proposta nas palavras-
chave do tema: literatura, patrimônio e viagem. Por isso mesmo, não pretendi cronologia, 
mas temática, quando os textos, embora de datas enunciativas diferentes, se complementavam 
(vide as referências).

Assim, interessa, aqui, a literatura arte da linguagem, sim; mas, também, literatura en-
quanto movedora de mais olhares. Interessa uma possível “conversa” entre literatura e fotogra-
fi a;  a relação entre a literatura e a cultura, o patrimônio, o turismo. Interessa a remirada dessa 
produção em atenção aos ventos soprados pelos recursos tecnológicos. Interessa a literatura 
enquanto representação, sim; mas interessa a literatura enquanto apresentação, movida pela 
rapidez que imprime a tecnologia, a comunicabilidade proporcionada pelos recursos audiovi-
suais, a leveza exigida pela linguagem veiculada nas redes sociais. Nesse caso, são abordagens 
realizadas, tomando outros tons, soprados por ventos da tecnologia, da comunicabilidade, da 
cultura. 

Sim, no pensamento dos deslimites dos gêneros que norteiam estes tempos, selecionei os 
textos aqui apresentados neste livro. Estruturado em duas partes, a primeira foca a questão teóri-
ca sinalizada nas palavras-chave. A segunda, procura adentrar o olhar para produções específi cas 
da literatura regional; abre essa parte, um artigo panorâmico, remixado e atualizado, sobre o 
caminhar da Literatura Sul-baiana. 
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A proposta, caro leitor, é mesmo de remirada. E aqui quero agradecer a leitura, questio-
nadora e arguta, da minha amiga de tantas refl exões literárias Ana Maria Bulhões Edelweiss, 
que iluminou as minhas escolhas na seleção dos textos. O intuito é gerar questionamentos, mais 
perguntas e... algumas indignações. A ideia é provocar o desconforto construtivo que gera outras 
refl exões e faz caminhar a inquietação acrescentadora. 




