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Introdução

Começo ressaltando a ideia de viagem como fi o condutor da minha discussão. Viagem 
implica trânsito. Aqui, é, também, metáfora de transição e mudança; paradigma. 
Relaciono-a com a literatura enquanto possível potencializadora da sustentabilidade, 
imprescindível às dinâmicas das identidades culturais e às ações de turismo. Funda-

mental para um início de tal refl exão é o estabelecimento da relação entre a cultura e o turismo. 
A cultura é tomada como recurso, “utilizada como atração para o desenvolvimento eco-

nômico e turístico” (YUDICE, 2004, p. 11). Naturalmente, esse posicionamento que toma a 
cultura como uma mola propulsora somente quer acrescentar funcionalidade à compreensão de 
que a cultura implica nas interpretações que fazemos dos fatos do mundo, das vivências de forma 

“As identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, 

mas são formadas e transformadas no interior da representação”.

Stuart Hall

“de uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e 

sete maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas”.

Ítalo Calvino

LITERATURA E VIAGEM:
identidade cultural e sustentabilidade
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compartilhada (GEERTZ, 1978). Muito mais que mercadoria, esse conceito de cultura como 
recurso, proposto por George Yudice (2004, p. 13) e que aqui adoto, pretende ser o “eixo de 
uma nova estrutura epistêmica na qual a ideologia e as normas institucionais são absorvidas por 
uma racionalidade econômica e ecológica, de tal forma que o gerenciamento, a conservação, o 
acesso, a distribuição e o investimento – em cultura e seus resultados – tornam-se prioritários.”

O turismo é reconhecido como trânsito, tendo relação direta com serviços e atividades 
econômicas, sem no entanto descurar de que se trata de uma atividade humana interpretativa do 
mundo, e se realiza em um determinado contexto histórico cultural. Segundo Moesch (2000, 
p. 9), “uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre produção e serviços, em cuja 
composição integra-se uma prática social com base cultural, com herança histórica, a um meio 
diverso, cartografi a natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações intercultu-
rais”. Além disso, acrescento a ideia de turismo enquanto viagem virtual, que a tecnologia opor-
tuniza, através de sites, blogs, WhatsApps, etc...; essa que acontece com um clic , sem desloca-
mento físico; essa na qual o tempo real é instantâneo, sem o processo do ir e vir.

A fi m de pensar na utilização da cultura visando ao desenvolvimento através do turismo, 
é mister ressaltar o patrimônio material e o imaterial, bem como a sua valorização. Nesse caso, a 
diferença existente em cada instância do patrimônio cultural (e vale também para o patrimônio 
natural) passa a ser a moeda recorrente de negociação – passa a ser recurso de.  Os que defen-
dem essa ideia chegam a admitir que o investimento em cultura “fortalecerá a fi bra da sociedade 
civil, que, por sua vez, serve de hospedeiro ideal para o desenvolvimento político e econômico” 
(YUDICE, 2004, p. 14). 

Ora, se a proposição é a de cultura como recurso, a literatura enquanto uma expressão 
da cultura é tomada com o mesmo propósito; portanto, como recurso estratégico para suscitar 
o turismo cultural e o desenvolvimento local. E, para o que aqui é pretendido, a literatura será 
tratada como base motivadora para a concretização de trânsitos turísticos.

Para desenvolver tais refl exões, este texto é estruturado em focos, a saber: discussão da 
ideia de viagem, tendo em conta os deslocamentos culturais e o turismo na nova ordem mundial 
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globalizada; refl exões sobre a literatura enquanto suscitadora de trânsitos e na acepção de guia de 
viagem. Conclui pensando posturas políticas através das quais a literatura possa contribuir para 
fazer a diferença na relação entre identidade cultural e turismo, na garantia da sustentabilidade, 
imprescindível para o desenvolvimento das comunidades. 

A Viagem na nova ordem mundial: identidade cultural e turismo

Independentemente do modo do deslocamento, desde os tempos mais remotos, é fato que 
os aspectos inerentes ao ato de viajar se mantêm: a curiosidade sobre o desconhecido, sobre o 
conhecimento do diferente, sobre a surpresa e o encantamento do que se vai conhecer. 

Lembro dos navegadores antigos, quando afi rmavam: navegar é preciso, viver não é preciso1.  
Distanciada daqueles navegadores pelo tempo e pela tecnologia, mas próxima deles pela curiosi-
dade sobre o desconhecido, sobre o conhecimento do outro, sobre a surpresa e o encantamento 
da viagem, reponho a assertiva, reformulando a sua segunda parte, pela afi rmativa: Viver é preci-
so!  Então, à luz do pensar antigo, poderia raciocinar: se viver implica conhecer, conhecer implica 
navegar; implica viagem.

Para essas considerações, penso viajar na mais ampla acepção possível, respeitadas as op-
ções de deslocamento de cada indivíduo; todas as formas de trânsito que os tempos tecnológicos 
oportunizam.  

Ora, se pensarmos em termos de viagem, hoje temos que as alterações e possibilidades 
de deslocamento qualitativa e quantitativamente se modifi caram, tendo em conta os apelos ho-
diernos. Tornou-se praticamente impossível encontrar o sentido de se ser o primeiro ou dos 
poucos a encontrar e descrever lugares remotos; a economia global provoca uma homogeneiza-
ção que torna o mundo cada vez mais parecido entre si, fazendo quase desaparecer o diferente. 

1 Vale lembrar que o poeta português Fernando Pessoa retomou a frase gloriosa, pensando na sua própria razão de 
viver, daí ter afi rmado: viver não é importante, o importante é criar (pórtico de Mensagem).
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A natureza da viagem também, muitas vezes, mudou se considerarmos as grandes viagens do 
passado (solitárias, cheias de difi culdades, buscando o desconhecido, o exótico; sem tempo de-
fi nido de retorno). Sem dúvida, nestes novos tempos, tal não ocorre: os meios de transporte 
proporcionam, cada vez mais, viagens cômodas, rápidas e fáceis. Por outro lado, a viagem toma 
nova acepção relacionada ao trânsito e implicando no deslocamento de espaço e tempo; seja ela 
real ou virtual. O primeiro, sucessivo; o segundo, simultâneo. 

Fazendo, mais uma vez, a relação com os navegadores antigos, constato que o espírito que 
movia o Viajante – o descobrir – já não move hoje as pessoas na mesma medida, contextualizadas 
que estão num mundo tecnológico e que lhes entra pela porta adentro, através da tela da TV ou 
do écran do computador. O mundo vem até nós, não mais precisamos ir a ele. Posso percorrer 
uma grande distância simplesmente com o clicar do mouser. Posso ver um povo sem sair da mi-
nha poltrona. Então, para que viajar? 

Se, por um lado, as viagens virtuais são uma forma de aventura, por outro lado, as viagens 
com deslocamento o são mais ainda. Se quisermos ir àqueles lugares “visitados” através da tela, 
a tecnologia nos proporciona meios de, em algumas horas, fazermos as viagens que, no tempo 
dos navegadores antigos, eles levavam uma vida inteira.  Aviões supersônicos garantem que, em 
pleno verão tropical brasileiro, por exemplo, possamos somente necessitar de algumas horas para 
que estejamos na China, num inverno de 15 graus abaixo de zero. Se, ao contrário, dispomos de 
mais tempo ou não pretendemos ir tão longe, há transatlânticos de luxo, trens, ônibus... Tudo, a 
depender do poder aquisitivo do interessado. Essas são constatações óbvias, desse nosso mundo 
capitalista.

Se os meios tecnológicos oportunizam que o internauta viaje a locais os mais distantes sem 
sair de casa (usufruindo virtualmente de paisagens, conhecendo costumes), esse processo ainda 
não permite o seu contato físico com o local, isto é: o provar a sua culinária, o manusear o seu 
artesanato, o banhar-se em suas águas, ... Daí que, sem descurar de tal possibilidade (que algum 
afi ccionado pela tecnologia possa reclamar), mas considerando ainda limitante essa possibilidade 
virtual de viagem, prefi ro aqui tratar da primeira acepção, a que implica deslocamento real. 
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A pergunta que persiste é se, nesse contexto global, há espaço para o viajante. E a insis-
tência da pergunta se justifi ca quando considerado, não somente, que o contexto sociocultural 
contemporâneo é outro, diferente daquele dos navegadores antigos, mas, também, que as 
condições e o próprio objetivo das viagens, necessariamente, mudaram. Nesse caso, teria ca-
bimento a ideia do viajante acima mencionado, ou seja, aquele que viaja buscando a aventura 
do descobrir?

Naturalmente, se viagem pressupõe trânsito, consequentemente, implica turismo. Sabe-
mos que, no contexto atual, o fator tempo é fundamental. Diz-se mesmo que tempo é dinheiro. 
Por conta disso, as viagens hoje tomam nova feição, ligadas ao lazer e à otimização do dito pre-
cioso tempo. O turista preenche essa nova confi guração; é aquele que viaja por prazer, buscando 
locais de interesse, num tempo limitado. Mas seria esse turista aquele viajante referido, aquele 
que procura? Ou pelas circunstâncias socioeconômicas estaria condicionado a receber o que o 
mercado lhe oferece? Onde a diferença? Consideremos as condições da viagem. 

Hoje, os pacotes turísticos oferecem as viagens programadas, seguras, protegidas, selecio-
nadas pelas agências especializadas para atender aos vários tipos de clientes, desde os da classe 
econômica aos da classe de luxo. Variando quanto ao tipo de transporte e acomodação que esco-
lhem (podem pagar), todos são exigentes quanto à realização da programação comprada. Assim, 
dentro do que lhe foi proposto e aceito, ao viajar, passivamente, o turista vai sendo sedutora-
mente conduzido (pagou para isso). É a agência quem o leva a restaurantes, dá a ele a sinalização 
dos locais para compras, dos pontos considerados de maior interesse para visitação (históricos, 
ambientais, etc). Se, por um lado, muitas vezes, quando lá chega, invade-o a sensação do déjà vu, 
por outro, ele tem a necessidade da constatação do anunciado pelas propagandas, a cobrança do 
já prometido. Onde a surpresa, a descoberta do diferente?  No corre-corre para atender a uma 
programação pré-estabelecida, ele vê o máximo num mínimo de tempo. A pressa, o sem-tempo 
determinam a aceitação do já pensado, do já pronto e selecionado. Todos veem o mesmo, porque 
presume-se ser o melhor; será? - assim pensou a agência, assim passivamente aceitam. Onde a 
possibilidade do imprevisto? Quando o prazer do impensado, do não programado? Se tudo está 
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visto ou mostrado, o que resta ao viajante? Qual a sua diferença em relação ao turista fabricado 
pelo mundo econômico, pela media, pela globalização? 

Onde o olhar para o diferente? Onde a descoberta? Onde o novo da perspectiva do olhar? 
Onde a surpresa? Onde a troca? O convívio, a experiência, a soma?

Como pensar em viajante nesses tempos de novos apelos? Sabe-se que os meios de comu-
nicação transmitem as imagens e informações de uma determinada perspectiva (geralmente, a do 

Saul Mendez - Rod. Jorge Amado
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poder); não seria razão de viagem o conhecer as diferenças a partir do nosso próprio olhar? Neste 
contexto em que as situações hegemônicas de raça, lugar, cultura não mais têm espaço, um tem-
po em que a diferença é respeitada enquanto valor, não seria essa própria condição a justifi cadora 
de um novo olhar? Não estaria aí o espaço para o viajante? Uma forma de luta contra o lado da 
mesmice da globalização?

Nesse caso, tendo em conta a distância temporal dos navegadores evocados, proponho a 
consideração de Viajante (com V maiúsculo), não somente como aquele que busca descobrir, 
conquistar; mas como aquele que, além disso, tem o olhar alargado para o conhecimento do 
outro; aberto a novas experiências culturais e para o respeito à diferença. 

Se assim é, cabe ainda neutralizar a conceituação entre viajante e turista. Quando se fala 
em viagem, a relação que hoje se estabelece entre os termos turista e viajante, no que respeita ao 
ato do deslocamento, ainda é a de preferir, para o primeiro, aquela acepção relacionada a servi-
ços e questões econômicas, inerentes a uma viagem programada e sem riscos; para esse último, 
a ideia daquele que busca conhecer outras culturas, que viaja ao sabor da aventura. Sem querer 
entrar em tal discussão, o que não se pode esquecer é que ambos interferem na cultura local, 
provocando impactos, sejam positivos, sejam negativos. Por isso, invoco o Viajante: aquele que 
reúne características do viajante e do turista. E é isso que interessa para foco destas discussões: os 
impactos culturais e a sustentabilidade dos trânsitos.

Defi nida essa opção, para os objetivos deste texto relacionados à identidade e ao turismo, 
retomo a ideia, antes proposta, de viagem como metáfora. Nesse sentido, lembro que a cultura, 
além de referenciar um lugar, uma nação, também viaja quando, através dos trânsitos, é levada 
a outras regiões e hibridiza-se (CANCLINI, 2003), enriquecendo locais e modifi cando identi-
dades. Assim, dinâmicas (HALL, 2004), as identidades locais sofrem mudanças. Num primeiro 
caso, são enriquecidas com os trânsitos do turismo planejado e sustentável. Num segundo, os 
impactos negativos provocam a desconfi guração de saberes e fazeres a ponto de comprometer 
toda uma comunidade.

Como podemos depreender, tais considerações alicerçam-se na compreensão de que, nos dias 
atuais, os acontecimentos são acelerados e as distâncias encurtadas, através das imagens televisivas, 
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da navegação eletrônica, do trânsito de pessoas, rompendo limites e fronteiras de tempo e espaço. 
Tais transformações interferem nas formas de interpretação da sociedade, incapazes de acompanhar 
as mudanças, tanto em extensão, profundidade e, sobretudo, velocidade. A concepção de uma nova 
totalidade abrangente toma forma e, por essa interpretação, o foco cultural abarca as várias faces do 
homem enquanto cidadão (econômica, política, social, etc), instalando uma cultura reconfi gurada. 

A evidência da problemática cultural na sociedade contemporânea exige a atenção a ou-
tros fatores, inclusive o fato de essa sociedade global ser marcada pelo incremento da atividade 
turística. Faz-se necessário, como quer Friedman, analisar “o consumo como um aspecto de 
estratégias culturais mais amplas de autodefi nição e de automação” (1999, p. 330).  A globa-
lização, apesar de promover fl uxos de informação, impactos no tratamento e concepção do 
tempo do trabalho, nas formas de ócio, faz emergir a questão do lazer. O turismo instala-se 
como eixo articulador dessa intersecção. Atendendo aos fl uxos e ao lazer, a atividade turística 
vem se confi gurando, cada vez mais, como uma atividade que, por um lado, oferece oportu-
nidades de empregos e é vendida como mercadoria; por outro, suscita as diferenças culturais. 
Mas não é possível negar também que, outras vezes, desrespeita culturas, provoca desastrosos 
impactos negativos.

Pelas razões discutidas, o termo viagem é aqui tratado em duas acepções de trânsito: a que 
sugere deslocamento, ligada a turismo; a que insinua mudança, relacionada aos fl uxos que inter-
ferem nas identidades culturais.

A Literatura como recurso para o turismo

No âmbito da cultura, a literatura é entendida como infl uenciada e infl uenciadora da 
história (SIMÕES, 1998). Além do seu intrínseco valor estético, de uma ótica antropológica 
(ISER, 1996), dá visibilidade ao imaginário das comunidades e faz veicular os seus fazeres, dize-
res, saberes; isto é, as suas vivências, o seu patrimônio; perspectiva a identidade cultural de uma 
nação, uma região, um lugar. 
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Desde tempos os mais remotos, é sabido que a literatura conta viagens fabulosas. As grandes 
narrativas estão aí para confi rmar: desde os relatos medievais das novelas de Cavalaria, aos grandes 
poemas épicos - a exemplo da Odisseia, de Homero ou de Os Lusíadas, de Luis de Camões, às fan-
tásticas viagens de Marco Polo, ou às Viagens de Gulliver... 

Mais recentemente, fi cções de relatos de viagem têm lugar de destaque nas bibliotecas e livra-
rias. Notadamente interessam àqueles que cultivam o gosto da aventura e a curiosidade por outras cul-
turas. A literatura oferece percursos romanescos que provocam a curiosidade do Viajante. Ou ainda é 
referencial de autor renomado, que dá destaque a uma região: Kafka, em Praga; Eça de Queirós, em 
Portugal; Jorge Amado, no Brasil – para citar somente alguns exemplos.  Como é patente, os referidos 
aspectos caracterizadores do viajar continuam valendo. A relação da literatura com a viagem é que, 
passo a passo, se amplia, no que se refere ao leitor, inclusive através da literatura que se apresenta, no 
instantâneo que as ferramentas da tecnologia oportunizam.

Vivenciando novas concepções de espaço, o leitor destes tempos mais recentes não traz no 
seu repertório imagens como aquelas de outrora. Deixaram de existir as experiências que as cidades 
oportunizavam: o apreciar as ruas, o sentar-se na praça, o caminhar a esmo, o perder-se nos bairros. 
No cotidiano das metrópoles, as pessoas não mais convivem com a cidade enquanto elemento de 
intimidade, lazer, cumplicidade. Elas (as cidades) tornaram-se sinônimo de insegurança e violência. 
O mundo globalizado elegeu os shoppings como os centros de comércio, lazer, ponto de encontro 
e deslumbramento. Como bem observa Canclini (1997), perdeu-se a experiência do conjunto. 
A cidade deixa de ser centralizada, para ser multifocal. Mudou a concepção do urbano, atrelada 
que está às questões da globalização.

Certamente, além da curiosidade instigada por aquela interpretação, move, também, 
esse leitor especial o sentimento mais recente de desterritorialização (provocado pelas intera-
ções globais) e, ainda, a valorização do regional, do local. Ou, mesmo, ele vê a cidade como 
densidade histórica (CANCLINI, 1997) 

Esse argumento sustenta a ideia de que a leitura de textos fi ccionais contribui para o fl uxo 
turístico de cidades fi ccionalizadas. Nessa lógica, o efeito (ISER, 1996) do texto, sobre o leitor, 
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instiga-o a se tornar um leitor-turista, que “passeia” pela cidade-fi cção através das páginas que o 
livro lhe oferece; posteriormente, os passeios imaginados não mais o satisfazem e o turista, que 
existe nesse leitor, assume-se turista-leitor, quando viaja, deslocando-se para conhecer a cidade 
real, inspiradora daquela fi ccionalizada2. Assim tem acontecido em alguns dos exemplos acima 
mencionados, dos quais ressalto a fi cção de Jorge Amado em relação à cidade de Ilhéus, na Bahia, 
Brasil. 

Com base nesse raciocínio, a literatura é potencializada como suscitadora de trânsitos e via-
gens e tomada como recurso, no referido sentido que empresta George Yudice (2004) à utilização 
da cultura. Assim, quando aqui proponho a literatura como recurso, penso mesmo que cabe uma 
refl exão sobre gênero; pensar a literatura como roteiro de viagem, porque sinalizadora da cultura, 
dos costumes de um local, ou mesmo, visualizadora de um patrimônio cultural ou natural de locais 
singulares.  

Nesse caso, tratar a literatura como bem simbólico cultural, assinaladora de diferença e 
suscitadora de trânsitos, exige um posicionameto comparativista e alargamento em consideração 
ao seu caráter de gênero. Literatura como guia de viagem. No contexto globalizado, não é sem 
propósito que Edward Said ressalta o lugar do romance de fi cção na história, fazendo a sua tese 
básica, a de que “as histórias estão no cerne daquilo que dizem os exploradores e os romancistas 
acerca das regiões estranhas do mundo; elas se tornam o método usado pelos povos colonizados 
para afi rmar a sua identidade e a existência de uma história própria deles” (SAID, 1995. p. 13). 

Portanto, expressão artística comunicadora, infl uenciadora dos trânsitos sociais e da história, 
face o universo cultural e vivencial, a literatura confi gura uma visão de mundo onde comportamen-
tos éticos, fi losófi cos e políticos são traduzidos em estratégias discursivas reveladoras do imaginário 
que perspectiva o mundo. Dessa ótica comparativista, valorizadora do patrimônio e da cultura 
local, a literatura é suscitadora do trânsito turístico.

2 Venho desenvolvendo esse argumento (SIMÕES, 2002), buscando evidenciar que a literatura é provocadora de 
trânsitos e suscitadora de fl uxos turísticos.
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Tal entendimento alicerça a ideia de que já não tem sustentação considerar a literatura a 
partir de uma visão hegemônica; outros valores são sinalizados, dentre os quais a diferença tem 
destaque, inclusive como estratégia de resistência (ao global) e valorização (do local). Em se tra-
tando dessas questões, vale lembrar que as concepções sobre nacionalismo e identidade nacional, 
hoje reconceitualizadas e amplamente discutidas, estão presentes nos vários discursos culturais. 
O descentramento do sujeito, que vem se acentuando na sociedade contemporânea, de modo 
geral tem provocado toda uma redimensão das identidades, em revisionamento mesmo da pró-
pria identidade nacional. 

Naturalmente, tais movimentos e dinâmicas, interferindo no imaginário, têm se manifesta-
do, em especial, através da literatura, dentre outras expressões. Stuart Hall alicerça a sua discussão 
sobre identidade cultural, identidade nacional, nacionalismos, argumentando sobre a constante e 
rápida mudança das sociedades modernas; nesse caso, ele não somente constata as mudanças, mas 
busca o assunto como argumento para as suas refl exões e enfatiza a diferença como um elemento a 
ser particularmente observado (HALL, 2000, p. 47).

De modo geral, a forma como o sujeito é interpelado ou representado provoca a mudança 
das identidades. Essas diferentes interpelações do momento histórico, provocadoras das transi-
ções identitárias, fortalecem o aspecto político da identidade. A nação, agora vista como sistema 
de representação cultural, entidade simbólica, (ANDERSON, 1983), não se sustenta mais como 
uma entidade política, simplesmente. As memórias contadas e as imagens criadas sobre uma 
nação constroem identidades, que resultam de símbolos e sentidos veiculados pelos trânsitos. 

Nesse raciocínio, o que vai singularizar uma nação é, portanto, a diferença, suas culturas, 
suas narrativas. Daí a consequência de, pensando cultura, considerar a identidade cultural como 
intersecção de múltiplas infl uências que se moldam por um senso de pertinência. Como observa 
Homi Bhabha (1998, p. 241), vale dizer que “a cultura como estratégia de sobrevivência é tanto 
transnacional como tradutória”. A transnacionidade está na interferência que as histórias especí-
fi cas de deslocamentos culturais exercem sobre os discursos pós-coloniais contemporâneos; já o 
seu aspecto tradutório vem das histórias espaciais de deslocamento, agora acompanhadas pelas 
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ambições territoriais das tecnologias globais de mídia, que sensivelmente interferem na signifi -
cação da cultura. 

Num mundo global, é possível afi rmar que é notória a ideia veiculada da necessidade de ações 
ágeis e criativas para que ocorra a inserção de uma cultura no âmbito transnacional. Mas também se 
pode afi rmar que, apesar dos apelos da globalização, as culturas locais são revalorizadas no mesmo 
movimento. Ocorre que as diferenças culturais (de fundo étnico, regional, ou de nação), antes não 
consideradas, agora se impõem. Por tudo isso, pode ser mesmo admitido que, em tempos de movi-
mentos de integração transnacional, justifi cam-se as refl exões sobre literatura, vista como recurso, a ser 
viabilizada através de estratégias para a otimização de trânsitos e valorização da cultura.

Conclusão

É bem verdade a evidência, hoje, do mercado como paradigma de múltiplas liberdades. 
Sobre isso, cabe aqui a pergunta que faz Beatriz Sarlo (1997, p. 152): “existe outro lugar, além 
do mercado, onde se possa pensar a instituição de valores?”. No mesmo texto, Sarlo ainda obser-
va que “a liberdade de fruição dos diferentes níveis culturais como possibilidade aberta a todos 
(mas não escolhida por todos) depende de duas forças: estados que intervenham equilibrando o 
mercado, cuja estética denuncia um compromisso com o lucro; e uma crítica cultural que possa 
livrar-se do duplo isolamento da celebração neopopulista do existente e dos preconceitos elitistas 
que solapam a possibilidade de articular uma perspectiva democrática” (1997, p. 182). 

É sabido que as possibilidades de legitimação se multiplicam. Certamente que as po-
líticas culturais que orientam as ações de valorização, discussão, apoio à circulação dos bens 
culturais têm atenção à demanda do mercado, sim. No entanto, vale considerar a ação inte-
lectual, transitando a cultura através da arte. Assim, é possível admitir a possibilidade de uma 
ação intelectual contribuidora para o desenvolvimento cultural sustentável. Isso, através de 
discursos que se articulem, construindo o lugar, provocando outras refl exões, promovendo 
trânsitos, realizando trocas culturais, promovendo o respeito ao/do outro. 
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Se, como foi discutido, o fenômeno transnacional faz com que cruzamentos de fronteiras 
operem mudanças nas culturas através dos processos de transculturação, fi ca patente a impres-
cindibilidade de políticas culturais bem traçadas e respeitadoras dos valores locais, a fi m de sal-
vaguardar o bem cultural do consumo depredador. Para isso, torna-se fundamental atentar para 
a relação entre produtos culturais e defi nições políticas em esferas locais e nacionais, visando, 
inclusive, a um foco internacional. 

No entanto, o resultado das ações integrativas deve ser assegurado por meio da imple-
mentação de políticas culturais, em favor da sustentabilidade dos valores regionais. Os passados 
históricos e as singularidades de cada nação, no que diz respeito às suas respectivas expressões 
culturais, constituem-se elementos que justifi cam acreditar numa “negociação” do local com o 
global, “negociação” essa provocadora da comunicação, do trânsito de pessoas, acionadora de 
ações para o turismo. 

Se a literatura veicula imagens urbanas (paisagens locais, costumes, mitos, danças, co-
mida típica, música) esses bens simbólicos de culturas singulares constituem-se referentes para 
o leitor de outras culturas, outras cidades. Enquanto elemento de interação entre a cultura 
e o turismo, as cidades – que abrigam os patrimônios e povoam o imaginário da fi cção – 
constituem-se o elemento que motiva o trânsito do turista, e é onde ocorre a transculturação 
(turista/ morador). Movido pelo imaginário fi ccionalizado no texto literário, essa clientela 
específi ca, o leitor-turista,  interage e, simbolicamente, recria a cidade. 

Mecanismos devem ser articulados a fi m de que a neutralização de possíveis barreiras 
nacionais sejam potencializadas, e favoreçam as expressões culturais locais, promovendo a 
ordem econômica e política através da integração e do intercâmbio. Isto porque, como é 
óbvio, nem a comunidade nem o indivíduo podem sustentar, sozinhos, um encaminha-
mento de fl uxo turístico. Se a cultura promove o turismo, ela deve ser preservada através 
de políticas públicas, defi nidas em conformidade com as representações sociais, através de 
planejamento participativo.
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Integração e intercâmbio justifi cam, portanto, um turismo (seja nacional, seja interna-
cional), quando culturas singulares e plurais suscitam o interesse do conhecimento que a sua 
literatura revela. A questão é garantir políticas que busquem potencializar as singularidades. A 
ultrapassagem da concepção de fronteira (do político para simbólico) assegura pontos de intera-
ção entre os povos através do intercâmbio, da migração, da hibridação linguística, da literatura. 

Em relação à integração, vale ressaltar a importância de ações que propiciem a formação 
e a vivência das experiências do outro. Portanto, há a imprescindibilidade de um efi caz pro-
cesso de integração que considere a região como um espaço de cruzamento de identidades, de 
mesclas; que reconheça o processo de reelaboração das identidades (dinâmicas e múltiplas). 
Nessa direção, a evidência do processo de fragmentação de identidades, paralelo ao processo 
de globalização, ainda sinaliza a necessidade de uma perspectiva sociocomunicacional, ações 
que contribuam para a sustentabilidade das identidades, nos espaços sociais, inclusive no es-
paço massmediático. 

É mister que essas políticas, inclusive as relacionadas aos massmedias, sejam traçadas em 
consideração da mudança do foco econômico para o cultural, isto é: que seja buscada a prioriza-
ção da cultura; que seja buscada uma reorientação do mercado especulatório. Melhor dizendo, é 
mister observar a articulação, a apropriação e a reelaboração do consumo cultural pelo turismo 
no âmbito regional e os impactos que tais ações provocam nas identidades locais. 

A ideia de “cultura como recurso pressupõe seu gerenciamento”, diz Yudice (2004, p. 17). 
Se as culturas viajam através da literatura, a informação sobre essa literatura que circula através 
dos massmedia contribui para a visão do turista que virá a interagir e intercambiar na comunida-
de local. Uma política cultural deve, ainda, prever e promover formas de compatibilização entre 
literatura, arte e comunicação, formas essas divulgadoras da cultura a partir do seu potencial 
estético, social e culturalmente diverso. 

Por tal compreensão, a literatura, enquanto elo estético e simbólico, contribui para que 
laços tempo-espaciais justifi quem ações de turismo. Utilizada como recurso, suscita políticas 
que, nesse entendimento, eliminam juizo hierárquico na valorização das formas de expressões 
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culturais, onde tanto têm lugar as formas veiculadas em museus e teatros, por exemplo; como 
aquelas relacionadas a rituais, lendas, culinárias e outras práticas simbólicas. Todas elas, mani-
festações culturais expressadas pela literatura, são mobilizadoras dos trânsitos que, se operados 
com sustentabilidade, asseguram a valorização do estético e promovem o desenvolvimento das 
comunidades. 
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Introdução

Os velhos livros de culinária, antes simples elenco de orientação para os cozinheiros, 
vêm tomando novos tons e galgando um espaço de gênero. Sofi sticando-se em sua 
apresentação visual, além disso, eles inovam na sua estrutura e trazem todo um 
relato sobre a história dos ingredientes das receitas que apresentam, despertando 

o interesse dos gourmets. Levam o leitor aos prazeres não só do paladar, mas ao gosto da história 
e ao conhecimento das origens e qualidades das especiarias que integram as orientações culiná-
rias. Nessa linha, a interface entre a literatura e a culinária se agudiza. Se antes tínhamos alguns 
romances que inseriam receitas na sua narrativa, agora, além disso,  a culinária vai buscar nos 
romances o seu sumário de receitas. E a leitura da receita remete ao imaginário fi ccional que a 
originou, devido à presença de trechos da obra fi ccional inspiradora.

Muito oportuno para este momento em que a palavra de ordem é a multiculturalidade, a 
leitura cruzada desses livros (fi ccional e culinário) conduz o leitor a considerações histórico-geo-
gráfi cas, do conhecimento de causas e efeitos, de infl uências e de interferências, até mesmo, de 
poder. A culinária mais característica de uma determinada região, necessariamente, tem a ver com 
a sua história, com o processo de dominação (ou não) pelo qual eventualmente essa região passou; 

O IMAGINÁRIO 
DAS ESPECIARIAS NA 

LITERATURA SUL-BAIANA
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da relação entre conquistador e conquistado; com o respeito a uma cultura local ou a uma cultura 
imposta pelo colonizador, pelo conquistador, pelo coronel...

Não é à toa que Edward Said ressalta o lugar do romance de fi cção na história, trazendo 
como a sua tese básica a de que “as histórias estão no cerne daquilo que dizem os exploradores 
e os romancistas acerca das regiões estranhas do mundo; elas se tornam o método usado pelos 
povos colonizados para afi rmar a sua identidade e a existência de uma história própria deles.” 
(1995, p. 13).

Essas considerações pretendem justifi car a abordagem que aqui farei sobre o imaginário 
das especiarias na literatura sul-baiana. Na medida em que a história alimenta a literatura e a li-
teratura interfere na história, a sua fi cção traduz o imaginário grapiúna enriquecido das histórias 
do povo baiano e contagiam leitores do mundo inteiro que vêm a Ilhéus para comer o bolinho 
da Gabriela, no bar Vesúvio; ou uma boa moqueca de pitu, a lagosta do rio Cachoeira. 

Para a abordagem que pretendo, focalizarei um pouco da história da vinda das especiarias 
para o Ocidente, das acepções do termo hoje no Brasil, e da presença dessas especiarias (sentido 
restrito e largo) na Literatura Sul-baiana.

Falar culinária remete imediatamente a especiarias. E quando pensamos em especiarias, 
necessariamente temos que entendê-las no universo das plantas. Nesse sentido, integrando a fl o-
ra, a sua classifi cação, a sua história estão ligadas aos costumes dos povos, à sua economia, desde 
épocas remotas, no Oriente. 

Como registra a história, desde a Idade Média, as especiarias eram indispensáveis às vidas dos 
povos orientais, dos imperadores ao povo, devido aos seus múltiplos benefícios, quer na culinária, 
quer na medicina e, até mesmo, em rituais religiosos. Depois, transmitidos principalmente por árabes, 
esses produtos preciosos chegam ao Mediterrâneo, são comercializados a peso de ouro e levados ao 
Ocidente através do porto de Alexandria, no Egito, inicialmente para Veneza e Gênova. Perfumaria, 
embalsamamento de múmias, conservantes de carnes são algumas das utilizações das especiarias, às 
margens do Mediterrâneo, que a história registra como primeiras.
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Numa época em que somente eram conhecidas a Europa, a Ásia e a África, os povos euro-
peus buscaram, nas especiarias, uma forma de fortalecer a sua economia. Daí que, à época, pos-
suir reservas de especiarias era tão importante como possuir ouro. De tal sorte que essas reservas 
eram, inclusive, deixadas, em testamento, como herança: pimenta, canela, noz moscada, cravo 
da Índia, gengibre, dentre outras.

Cronistas da época relatam, inclusive, as difi culdades para a aquisição do produto. Camões, em Os 
Lusíadas, ao dizer da viagem de Vasco da Gama, do seu objetivo de conquistar novas terras para Portugal, 
expandir o Império e difundir a fé cristã, fala, também, da importância das especiarias (Canto VIII, 77) 
para a motivação das viagens dos portugueses: “Enfi m ao Gama manda que direito/ às naus se vá, e, seguro 
dalgum dano,/ Possa a terra mandar qualquer fazenda/ Que pela especiaria troque e venda” (1960, p. 268).

Os brasileiros, por conta da nossa história, atrelamos o termo às causas (intencionais ou não) 
da chegada dos portugueses ao Brasil. Por isso, enquanto substâncias exóticas do Oriente, imediata-
mente a palavra nos remete aos séculos XV e XVI. Remete-nos à economia da época e aos costumes 
alimentares daqueles povos e às viagens portuguesas. Remete-nos, inclusive, à chegada das especiarias 
ao Brasil. José Mendes Ferrão (1993, p. 31) refere a estratégia do Rei D. Pedro II (1640) em tentar 
fazer do Brasil um polo de gengibre, pimenta e canela, visando à comercialização com a Europa.  

No universo da fl ora, sabemos que a terminologia possui várias acepções semânticas. Res-
tritamente, o termo está diretamente relacionado  à história e aos temperos secos e exóticos do 
Oriente, especialmente da Índia, conforme referido. No sentido largo, abarca outros produtos com 
características similares, independentemente da sua origem oriental. 

Nestas considerações introdutórias, vale ainda dizer da classifi cação e utilização das espe-
ciarias. Conforme Ferrão (1993), a classifi cação considera: a origem, a parte utilizada da planta, 
e os princípios ativos dominantes.  A utilização abrange, além do aspecto culinário (mais comum 
e do qual aqui me ocuparei), a perfumaria, a farmácia e medicina, a indústria de corantes, as 
belas artes, as bebidas, a microscopia. Por tais utilidades, torna-se facilmente compreensível a sua 
importância na mercantilização e o seu valor econômico, durante a Idade Média. 
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Já no século XX (1908), a partir do I Congresso Internacional para a Repressão de Fraudes, 
em Génève, o termo fi ca entendido como “substâncias vegetais, de origem indígena ou exótica, 
aromáticas ou de sabor ardente, picante, empregadas para realçar o gosto dos alimentos ou adicio-
nar, a estes, princípios estimulantes que fazem parte da sua constituição” (FERRÃO, 1993, p. 33).

Tais observações histórias e semânticas são necessárias para defi nir a minha abordagem 
enquanto especiarias utilizadas na culinária da região sul-baiana e presentes na sua literatura. É 
no sentido largo que tomo o termo, apesar de ressalvar os aspectos históricos relacionados à sua 
condição de berço do Brasil.

Para a abordagem que aqui me proponho, dando um salto no tempo, pelo foco histórico, 
entendo a procedência da especiaria (abrangendo os aromáticos, os picantes e os condimentos), 
relacionada à formação do povo brasileiro, miscigenada por índios, negros e brancos. 
Mais especifi camente, circunscrita aos municípios do entorno sul-baiano, foco a nação grapiú-
na1, sabidamente prevalecente de infl uências de negros, sergipanos e turcos (esse último, termo 
regionalmente assumido para generalizar origens síria, libanesa e turca)2.

Quanto ao aspecto semântico, tomo o termo, no sentido largo, com base no entendi-
mento genérico da International Standard Organization (ISO) de “produtos vegetais naturais ou 
suas misturas, isentos de matérias estranhas, utilizados para dar sabor e aroma e para temperar 
alimentos [...] termo aplicável tanto aos produtos inteiros como depois de reduzidos a pó” (apud. 
FERRÃO, 1993, p. 36).  

Especialmente a canela e o cravo têm presença mais frequente e signifi cativa na literatura. 
Envoltas em mito, as qualidades aromáticas da canela vêm de tempos imemoráveis. Procedente 
do Ceilão, a verdadeira canela muitas vezes foi confundida na comercialização com outras, ditas 

1 Termo utilizado por Jorge Amado, a partir de Gabriela, Cravo e Canela (1958), mas ainda visto por alguns no 
sentido pejorativo. Vide Euclides Neto, 1997.

2 Jorge Amado utiliza o termo na acepção genérica.
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falsas e de outras procedências: Canela da China, Canela da Batávia, Canela da Indonésia, Cane-
la de Padang (MARGARIDO, 1994, p. 60-62). Da mesma forma, o cravo, também aromático, 
tem a sua procedência oriental; nesse caso, da Índia. A sua árvore dá muita fl or (primeiro branca, 
depois verde e, fi nalmente, vermelha, que se converte no cravo) (idem: 71). Apesar das suas qua-
lidades medicinais e culinárias, foi certamente por seu aroma que Sosígenes Costa refere o cravo 
nos seus poemas, que a canela aparece em mingaus e mungunzás de vários outros autores grapi-
únas. Ou que Jorge Amado as tomou para caracterizar a sensualidade e faceirice da sua Gabriela, 
personagem principal de uma das suas mais famosas obras: Gabriela, Cravo e Canela. Como não 
poderia deixar de ser, as especiarias, na literatura, compõem as famosas receitas presentes na culi-
nária das personagens. Foi a partir da obra fi ccional de Jorge Amado, que Paloma Jorge Amado 
Costa faz o seu livro de receitas A Comida Baiana de Jorge Amado ou O Livro de Cozinha de Pedro 
Arcanjo com as Merendas de D. Flor.

Naturalmente que o assunto, no que se refere à literatura sul-baiana, está diretamente ligado 
às condições históricas e geográfi cas da região do seu entorno. Nesse sentido, é preciso, também, 
falar um pouco da história dessas terras conhecidas como Região do Cacau3. Em Sul da Bahia: 
Chão de Cacau (1976), livro que examina as “contribuições culturais que acabaram por defi nir uma 
civilização baiana do cacau”, Adonias Filho, falando de uma civilização regional, indica a sua área 
em 90.000km², abrangendo 89 municípios do sul do Estado da Bahia; segundo ele, “abrangendo 
duas capitanias hereditárias - Ilhéus e Porto Seguro” - [que] refl etem muito da história brasileira” 
(1976, p. 13). Tal afi rmação se justifi ca pelo fato de esta ser considerada região berço do Brasil, 
onde estão os marcos da nossa história (pelo menos do ponto de vista do branco). Mas é também 
o próprio Adonias que, no mesmo ensaio, ao lembrar que foi daqui que Caminha escreveu ao Rei 

3 Na década de noventa, a praga da vassoura de bruxa assola a região, que atravessa a sua mais séria crise. Até então 
monocultora, a região tem buscado formas alternativas de sobrevivência através da diversifi cação da agricultura, 
passando, inclusive, a valorizar o seu potencial para a fruticultura.
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D. Manuel dando notícias da terra nova, observa que foi naquela época que começou a devas-
tação da nossa mata com a derrubada do pau-brasil. E ele afi rma: “essa árvore, inaugurando o 
comércio de exportação, abriu o ciclo agrícola que caracterizará o sul da Bahia” (1976, p. 13). 
Assim, já desde os primórdios, tem início uma saga de violência e devastação no coração da Mata 
Atlântica, onde a Região se situa. 

O cacau, já referido na literatura desde 1817, quando Aires de Casal menciona arroz, café 
e “algum cacau” na vila de Ilhéus, encontrando no clima quente-úmido condição favorável ao 
seu cultivo, gradativamente leva a região a uma condição de monocultura. 

A saga de violência gerada pelo desbravamento, pela conquista da terra, faz a história que 
alimenta o imaginário fi ccional e artístico, base da cultura regional. A região toma forma e cor 
à proporção que o cacau avança em paisagem - o derrubar da mata, o fazer as fazendas, a co-
mercialização. Depois, chegam as pragas, as consequências da devastação.  De tudo isso, nasce e 
torna-se forte uma gente com características culturalmente singulares, que justifi cam a denomi-
nação de nação ou civilização do cacau. Conforme afi rma Adonias, “uma região rigorosamente 
caracterizada que se pode falar - a exemplo da civilização paulista e fl uminense do café, ou da 
nordestina da cana-de-açúcar e do couro - em uma civilização baiana do cacau” (1976, p. 14).

Vale ressaltar que a condição mencionada não se deve somente à situação agrícola (predo-
minantemente cacaueira) ou à fauna, ao solo e ao clima característicos, mas a toda uma complexa 
condição sócio-histórico-cultural e econômica. Tal condição é mesmo forjadora de uma identidade 
peculiar para o habitante da região. O ter e o poder funcionam como molas da cobiça, da vontade de 
conquista, elementos caracterizadores dos comportamentos de uma época; uma época da pujança do 
cacau, que foi signifi cativamente fi ccionalizada, a ponto de justifi car a condição do ciclo do cacau no 
panorama da Literatura Brasileira dos anos 30. Depois, pelo menos até os anos oitenta, quando tem 
início a crise da lavoura que culmina na década de noventa, o tema é abordado de outras perspectivas4.

4 Vide o meu artigo A fi cção da Região Cacaueira baiana: questões identitárias, In: Revista do Centro de Estudos 
Portugueses Hélio Simões. Ilhéus: Editus, 1998. p. 119-127.
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Dos desmandos provocados pela abundância dessa região rica, com o suceder das gera-
ções e das crises resultou em seu empobrecimento. Da opulência vivida pelos coronéis resultou 
uma geração nostálgica dos tempos áureos ou que vislumbra outros tempos de diversifi cação e 
muito trabalho; de outras lutas e outros valores mais concernentes ao contexto mais recente. Os 
questionamentos sobre o ter, o deslocamento de poder - do ter para o ser - redimensionam o 
imaginário. A região passa a enxergar o que antes não conseguia: a sua potencialidade, para além 
do cacau. Passa a enxergar a sua situação histórica e geográfi ca privilegiada no mapa do país: estar 
situada no coração da Mata Atlântica, na biosfera do descobrimento do Brasil e num dos litorais 
mais belos do país. Passa a descobrir e valorizar a sua vocação para o turismo - uma região com 
toda a potencialidade para desenvolver um turismo cultural.

De como os alimentos e seus aparatos culinários aparecem na literatura regional.
Evidentemente que a miscigenação racial, acentuada na Bahia e peculiar na Região Cacaueira, 

foi determinante da singularidade da sua culinária. O dendê africano, a mandioca do índio e o azeite 
do branco português são elementos indispensáveis na cozinha regional, como mesmo afi rma Paloma 
Jorge Amado (1994, p. XXV). Merece ainda ressalto a presença singular do árabe (sírio libanês, gene-
ralizado como turco, para os sul-baianos) e do sergipano na formação e desenvolvimento das cidades, 
principalmente Itabuna, antes Tabocas.  Jorge Amado ressalta isto em Tocaia Grande.

Em verdade, a literatura regional apresenta muito mais referências  de hábitos alimentares 
e utilizações de temperos próprios da região do que uma inserção da culinária propriamente dita 
(o fazer dos alimentos), nos textos, excetuando alguns livros de Jorge Amado5 e o texto O Batetê, 
de Ruy Póvoas. Compondo o cenário humano, há, sim, a presença de indicações, no que tange 
a hábitos alimentares, infl uências culturais e relação do homem com o que a terra produz. Nesse 
sentido, é possível identifi car a presença das especiarias6. 

5 Tenho em conta aqui somente os livros que têm como cenário a Região do Cacau.
6 Lembro ao leitor que estou considerando o termo no seu sentido largo, como antes defi ni: de temperos.
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Nesse sentido, é possível apontar textos que, na sua abordagem do social, fazem referência 
a comidas e temperos característicos da região. Ou citam caça ou plantas característicos do seu 
ambiente.  Adonias Filho, ao falar dos primórdios do “território”, em Léguas da Promissão,  men-
ciona que “o feijão e o milho, as bananeiras em touceiras, tudo se plantava” (1978, p. 126); ou 
em As Velhas: “Nesse terreiro, de pé, sentados e de cócoras, as mais estranhas criaturas que Uirá 
já viu. Negros e índios, mistura de uns com outros [...] Longe, na outra margem do ribeirão, 
as plantações de café, mandioca, milho e feijão abrem o descampado. E, ainda mais longe, ba-
naneiras e palmeiras em fi la na fundura da selva.” (1975, p. 64). Em Corpo Vivo, deixa entrever 
hábitos alimentares: “Tenho charque e farinha no bornal” (1973, p. 25). Ou ainda em Luanda 
Beira Bahia, refere a alimentação básica do litoral: “O peixe, com a graça de Deus, não faltou nos 
mares de Ilhéus” (1979, p. 11). 

Em Auto do Descobrimento, Jorge Araújo retoma a ambiência de 1500 e conta da chegada 
dos portugueses às terras de Porto Seguro; ao fi nal, quando fala em ceia, o faz metafórica e ironi-
camente: “vamos, fi nalmente, ao banquete/ da festa do Imperador./ Sejais servidos, alegres, com 
calor/ pois a vida, mar alto, encapelado/ inda vos exige o condão continuado/ do riso/ do mágico 
riso aberto da concórdia...” (1977, p. 77). Depois, em A Ceia da Sexta-feira Santa da Família Lexel, 
ao abordar o assunto, aponta costumes: A família Fagundes reunia-se extraordinariamente em volta 
da mesa. [...] Um deles quis logo enfi ar a mão no prato onde fumegava o vatapá” (1968, p. 16).

A referência em Sosígenes Costa, por sua vez, é de recorrência simbólica ao aroma, como 
faz em alguns poemas, como em Abriu-se um cravo no mar ao dizer: “A noite vem do mar chei-
rando a cravo” (1978, p. 21).  

Outros textos há que relacionam a comida com a estrutura do livro fazendo da referência 
ambiguidade para o discurso. É o que ocorre com Hélio Pólvora ao escrever o Grito da Perdiz. 
Muito mais do que indicar uma caça típica da cozinha regional, o conto pretende estabelecer 
uma metáfora entre a perdiz e a mulher adúltera: “Comeram ensopado de perdiz, provaram bei-
jus que batiam com as mãos, beberam café ralo adoçado com garapa; Cazuza foi se encostar no 
oco da porta” (1983, p.143-4). Ou por deslocamento, como em História, em que entra Coelho 
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(in: 10 Contos Escolhidos), para abordar comportamentos: “Tenros assim deveriam ser saborosos. 
Percebi alguns olhares de mal disfarçada gula e decidi fi scalizar as conversas antes do boa-noite: 
se a cozinheira recebesse certas ordens veladas para o dia seguinte eu teria de me levantar cedo e 
soltar os coelhos no mundo” (1984, p. 132). Mas, embora seja fácil identifi car os hábitos alimen-
tares, os temperos não são tão evidentes assim.

Singularmente, há que ser mencionado o conto O Batetê, de Ruy Póvoas. Ao falar da comida, 
dizer do modo como fazê-la e dos seus temperos - ambígua e metaforicamente - fala do amor de 
Cecéu: “A noite não foi bem dormida: tinha brigado com Cecéu. Uma semana de mal. Após um 
café rápido, com mil pensamentos cortando a cabeça, saiu para comprar os temperos: tinha de 
comer batetê. Aquele seria um batetê caprichado: inhame ralado, sal, cebola, camarão pisado. Ah, 
sim: um dente de alho bem socado, o toque do mistério. Gengibre! Sim, gengibre! Ah, Cecéu! Ai, 
ai, meu Deus...” (Suplemento Cultural de A Tarde, mai./ 2000). Além da trama amorosa ressaltada 
pelo aroma, Póvoas acrescenta ao seu texto a receita do Batetê, comida africana, trazendo para o 
texto um fazer culinário que remete às raízes negras da formação do povo do cacau.

Como facilmente se verifi ca, essas menções identifi cadas na literatura não são temáticas, 
mas fazem parte do cenário cultural da região ou são tomadas para evidenciar ironias. 

No entanto, as ocorrências citadas (e outras não mencionadas) são fundamentais para 
compor a compreensão da região do ponto de vista sociocultural. Merece destaque a forma sin-
gular como Jorge Amado trata o assunto. Em verdade, não se pode dizer que haja um escritor 
dessa região que tenha tanta relação com temperos, cheiros, paladar, o prazer de comer, como o 
autor de Tocaia Grande. Não é à toa que a sua obra inspirou o citado livro de culinária de Paloma 
Amado. 

De como o artista grapiúna tratou a comida de seus personagens.
Como disse, a presença do assunto está em quase todos os livros do fi ccionista baiano, seja 

como tema, seja como referência. Paloma Amado faz um exaustivo levantamento no seu livro A 
Comida Baiana de Jorge Amado (1994), inclusive percorrendo toda a obra do autor com citações 
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e referências acompanhadas das respectivas receitas. Na introdução intitulada “De como o ro-
mancista baiano, romântico e sensual, deu de comer a seus personagens” (xix - xxx), faz o trajeto 
do escritor desde 1930, com O País do Carnaval, quando aos 18 anos o autor fala de acarajés e 
mingaus, até Os Esponsais de Adma, o “romancinho dos turcos do sul da Bahia” (1994), ressaltan-
do a cozinha árabe do quibe e da esfi ha. Conclui a introdução, enfatizando “todo um universo de 
encantamento, cor, cheiro e sabor” presente na obra de Jorge Amado através do “ouro do dendê, 
a doçura da jaca, afeto e violência; o ardor da pimenta-de-cheiro, a sensualidade das mulheres” 
(idem).

Se a presença da especiaria na literatura remete, como disse, a uma refl exão sobre origens, 
essa refl exão passa pela própria formação de uma sociedade, de uma cultura;

Se podemos voltar aos primórdios da nossa origem, em 1500, na consideração da miscige-
nação racial - índio, negro e branco – e da hibridação, se consideramos a chegada do português 
a essas terras, dada a sua condição de berço do Brasil, e a partir daí pensarmos a nossa condição 
de cidadãos hoje; para pensar a região e o seu cidadão também cabe pensar na formação mais 
próxima da nação grapiúna.  

Considerando, então, o passado para entendimento desse presente, se por um lado espe-
ciaria, no seu sentido restrito (vinda do Oriente e trazida pelos portugueses na época da coloni-
zação), traz dos primórdios uma perspectiva interpretativa de matiz colonizador; especiaria no 
seu sentido largo (temperos em geral), nos faz ressaltar os elementos negro e índio. Evidencia a 
nossa miscigenação e ressalta a nossa condição multicultural.

Dos tantos livros que referem aspectos de culinária na obra de Jorge Amado, Gabriela 
Cravo e Canela e Tocaia Grande têm, nestas considerações, destaque especial devido ao fato de 
terem o seu cenário situado na Região Cacaueira e pela ocorrência do tema e do seu tratamento 
em contribuição a um perfi l cultural no que tange a origens e costumes, aspectos imprescindíveis 
a uma refl exão identitária. 

Para fazer os seus famosos bolinhos de carne, Gabriela utilizava especiarias, aromáticos e 
condimentos. Os picantes usava-os a gosto: pimenta do reino e pimenta malagueta: “os bolinhos 
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da carne, picantes, eram cantados em prosa e verso - em verso, porque o professor Josué a eles de-
dicara uma quadra, onde rimava frigideira com abrideira, cozinheira com faceira” (1975 ). Além 
desses, tinham ressalto a salsa e a cebolinha. Paloma Amado mostra isso em receita “para servir 8 
pessoas: carne moída (chã ou alcatra) ½,  pão dormido 1, ovos 2, sal a gosto, pimenta-do-reino 
a gosto, salsa e cebolinha ½ molho, cebola grande 1, pimenta-malagueta a gosto, alho 3 dentes, 
farinha de rosca 1 xícara, óleo sufi ciente para fritar” (1994, p. 15). Esse prato aponta a presença 
árabe na miscigenação grapiúna.

O azeite de dendê, condimento tipicamente baiano, que evidencia a nossa origem negra - 
óleo de palma, como é chamado em África - está presente nos pratos típicos, “na pobre cozinha, 
Gabriela fabricava riqueza: acarajés de cobre, abarás de prata, o mistério de ouro do vatapá” 
(1975, p. 45). A cor é indicativa do condimento. Paloma Jorge Amado Costa ao oferecer ao 
leitor a receita do abará -”feijão fradinho 1kg, cebola e camarão seco 300g, sal a gosto, azeite de 
dendê 1 xícara, folhas de bananeira 2” (COSTA, 1994, p. 8) - ensina, inclusive, a servi-lo.

Coentro, pimentão, alho, gengibre, pimenta-de-cheiro, pimenta-malagueta (piripiri, 
para os africanos), pimenta-cominho, pimenta-do-reino, azeite de oliva, sal são alguns dos 
condimentos mais comuns e constantes. Mas há, ainda, outros elementos que são transforma-
dos em condimentos típicos nessa cozinha singular: camarão seco [sic], amendoim, castanha 
de caju, leite de coco. Passam a ser presença obrigatória não somente na maioria dos pratos, 
ou mesmo nos molhos. São apreciados nos pratos mais variados: “comera uma moqueca de 
siris realmente divina em casa de Maria Machadão e descobrira aquela novata, a Risoleta... 
(AMADO, 1975, p. 54).

Manjericão e hortelã são constantes dos pratos árabes feitos por Gabriela, por infl uência, 
claro, de Nacib: “esse brasileiro nascido na Síria, [que] sentia-se estrangeiro ante qualquer prato 
não baiano, à exceção de quibe.” (1975, p. 62) . Mas também em Tocaia Grande, o turco Fadul 
come pratos árabes que trazem esses condimentos: “Ao elogiar a fi na qualidade do quibe e o su-
blime sabor do ataife, pastel de amêndoa com calda de mel, seu doce predileto, soube que fora 
a fi lha única dos donos da casa, a professorinha Aruza, quem preparara o jantar” (1986, p. 75).
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Alguns pratos trazidos pelos sergipanos para a região são encontrados principalmente em 
Tocaia Grande, que foca mais de perto os chegantes que vieram trabalhar nas roças de cacau: 
“Sia Leocádia explicava: - Gosto de comer um cozido de sustância... - costumes de Sergipe, 
infl uindo na mesa grapiúna, marcando gosto e preferência” (1986). Nesse prato, encontram-
se especiarias como folha-de-louro, alho, cheiro-verde (salsa e cebolinha). Afora os temperos, 
são de ressaltar os defumados, que dão um sabor especial. Dessa infl uência sergipana, há a 
presença da carne-seca e das raízes: aipim, inhame, batata-doce.  A receita de Paloma Amado 
Costa para o cozido referido em Tocaia Grande é rica em legumes, carnes e raízes (COSTA, 
1994, p. 98-99).

Também as caças têm origem sergipana: “O próprio Boaventura Andrade, manda-chuva 
daquelas sesmarias, patrão e compadre, provou o sal da mesa de Zilda, repetiu os quitutes e os 
gabou, lambendo os beiços: a galinha de molho pardo, o teiú moqueado, o frito de capote, os 
doces de banana, de caju, o creme de abacate” (1986, p. 45). Nas caças as especiarias estão pre-
sentes, principalmente o cominho e a pimenta-do-reino. O colorau é também utilizado.

É nos mingaus e nas sobremesas onde o cravo e a canela estão mais presentes: mingau 
de puba, pamonha, mingau de milho, tapioca, mungunzá, xerém. De todos, a canjica é o mais 
típico dos mingaus, típico das festas juninas, que acontecem principalmente no interior do 
Nordeste. Em Tocaia Grande é manjar feito pelos sergipanos: “- Tu quer mesmo saber? Nunca 
na minha vida passei um São João sem pular fogueira, sem assar milho, sem comer canjica, sem 
dançar quadrilha” (1986, p. 48) . A canela em pó é também muito utilizada na banana-da-terra 
frita, servida com açúcar. É mesmo um prato especial no café da manhã servido por Gabriela: 
“A verdade é que já sentia saudade dela, de sua limpeza, do café da manhã com cuscuz de milho, 
batata-doce, banana da terra frita, beijus...” (1975, p. 34 ).

A presença das referências culinárias e das especiarias na Literatura Sul-baiana é, sem dúvi-
da, um indicativo da história dessa região. Seja retomando os primórdios dos tempos de coloni-
zação, em atenção às infl uências culturais dos brancos colonizadores; seja observando a formação 
dessa cultura cacaueira, fi ncada na Costa do Cacau e na Costa do Descobrimento; seja, ainda, 
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em atenção à formação da nação grapiúna e à infl uência dos que contribuíram para essa forma-
ção: negros, sergipanos e árabes, percorrendo o imaginário da especiaria na Literatura Sul-baia-
na, constatamos a capacidade comunicadora dessa literatura que é infl uenciada pela história e a 
infl uencia. 

Todos esses textos, em verdade, vêm reforçar a problemática da identidade de uma região 
tão questionada nesses últimos tempos de discussão sobre a história do Brasil. Bem a propósito, 
a poetisa itabunense Valdelice Pinheiro diz: “Quinhentos anos/ estranhos desfi guram minha face 
negra,/ meus dedos índios. Por que estes dedos/ gorduchos se eu nunca fui barroca? Por que esta 
lágrima de Pietá, se meu/ centro é a fecundidade de minha barriga,/ a ligeireza de meus pés?” 
(1999, p. 1). Se, como pensa Said, as histórias “se tornam o método usado pelos povos coloni-
zados para afi rmar a sua identidade e a existência de uma história própria deles” (1995, p. 13), 
nessas terras grapiúnas, apesar do seu forte peso histórico e de laços com o branco, através da sua 
literatura fi ca patente uma cultura singular, que evidencia a miscigenação e hibridação do seu 
povo e é garantidora de uma sociedade multicultural.
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Introdução

    Vivenciando novas concepções de espaço, o leitor destes tempos mais recentes não 
traz no seu repertório imagens como aquelas de outrora. Deixaram de existir as ex-
periências que as cidades oportunizavam: o apreciar as ruas, o sentar-se na praça, o 
caminhar a esmo, o perder-se nos bairros. No cotidiano das metrópoles, as pessoas 

não mais convivem com a cidade enquanto elemento de intimidade, lazer, cumplicidade. Elas (as 
cidades) tornaram-se sinônimo de insegurança e violência. O mundo globalizado elegeu os sho-
ppings como os centros de comércio, lazer, ponto de encontro e deslumbramentos. Como bem 
observa Canclini (1997), perdeu-se a experiência do conjunto. A cidade deixa de ser centralizada, 
para ser multifocal. Mudou a concepção do urbano, atrelada que está às questões da globalização. 

Por mares nunca dantes navegados

Camões

Eu vim de longe, vim ver Gabriela

Jorge Amado

DE LEITOR A TURISTA:
um olhar sobre a Ilhéus amadiana
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Nesse contexto, habita o leitor que, ao interpretar o imaginado fi ccional, tem a sua curiosidade 
aguçada para conhecer um mundo não familiar. Movido pela vontade de ver a paisagem que inspirou 
o texto literário, “passeia” pela cidade que a fi cção oferece. Assim nasce o leitor-turista. Não satisfei-
to, porém, com a mobilidade fi ccional somente, ele quer “ler” /ver, ao vivo e a cores, os locais reais 
tomados pela fi cção. De leitor a turista é um passo: aquele que a mobilidade e o trânsito permitem. 
Torna-se turista-leitor, viajando para re-conhecer e observar as ressignifi cações daquelas cidades, 
antes “visitadas” através da leitura. 

Certamente, além da curiosidade instigada por aquela interpretação, move, também, esse 
leitor especial o sentimento mais recente de desterritorialização (provocado pelas interações glo-
bais) e, ainda, a valorização do regional, do local. Ou, mesmo, ele vê a cidade como densidade 
histórica (CANCLINI, 1997). 

Realizo essas considerações iniciais para sustentar a ideia de que a leitura de textos fi ccio-
nais contribui para o fl uxo turístico de cidades fi ccionalizadas. Nesse raciocínio, o efeito (ISER, 
1996) do texto sobre o leitor instiga-o a se tornar um leitor-turista, que “passeia” pela cidade-
fi cção, através das páginas que o livro lhe oferece; posteriormente, os passeios imaginados não 
mais o satisfazem e o turista, que existe nesse leitor, assume-se um turista-leitor, quando viaja, 
deslocando-se para conhecer a cidade real, inspiradora daquela fi ccionalizada. 

Para desenvolver esse raciocínio, foco Ilhéus, cidade situada no litoral sul-baiano, centro 
do palco da saga cacaueira de Jorge Amado, como sabemos, escritor brasileiro mais divulgado, 
traduzido e lido no exterior. Inicialmente, observo a relação entre a sua obra (percurso produtivo) 
e o leitor. Depois, progressivamente, ocupo-me das incursões realizadas pelo leitor-turista e pelo 
turista-leitor. Finalmente, analiso as ressignifi cações (novas acepções) e as reconfi gurações (novas 
formas), inclusive aquelas provocadas pelas interações entre o turista-leitor e o habitante do local.

1  A obra e o leitor

É mais que sabido que Jorge Amado ultrapassa fronteiras nacionais e ocupa o mundo com 
a sua obra. Os livros Cacau, Terras do Sem-Fim, Gabriela Cravo e Canela, São Jorge dos Ilhéus, 
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Tocaia Grande, por vieses diferentes, fazem povoar o imaginário de leitores de imagens das terras 
do cacau da Bahia, sua cultura, sua gente. Contam fi ccionalmente a história da vigorosa nação 
grapiúna, que habita as terras de São Jorge dos Ilhéus. Valendo-se da sua memória e das vivências 
do menino grapiúna que foi, Jorge Amado pintou o seu universo, deu perfi l e ambientou os seus 
personagens, fazendo o contraponto com a história da região. 

Se a obra amadiana tem vários momentos e fases, o seu leitor caminha com elas. Primeiro, 
sob um foco neorrealista (anos 30), que concretiza sentidos centrados na problemática social, 
na relação de classe; depois, atentos ao relato fácil e agradável do contador, a movimentação da 
cidade de Ilhéus, a sua sociedade, os seus costumes; a seguir, buscando, na obra, o entendimento 
da cultura, das questões étnicas, da história e formação da nação grapiúna.

Puderam os leitores acompanhar as injustiças sociais, a prepotência dos coronéis, a ser-
vidão dos trabalhadores rurais, em Cacau, em 1932; a conquista feudal (TERRAS DO SEM-
FIM, 1942), a conquista imperialista dos exportadores (SÃO JORGE DOS ILHÉUS, 1944), a 
demonstração da força política (GRABIELA, CRAVO E CANELA, 1958). Quarenta anos de-
pois, esses mesmos leitores (e outros mais) têm a oportunidade de conhecer outra ótica do acon-
tecido quando, em Tocaia Grande (1983), recebem a versão não ofi cial da saga do cacau, através 
da visão daqueles que foram esquecidos, injustiçados - a face obscura (segundo o próprio Jorge 
Amado), através do olhar de sergipanos, prostitutas, comerciantes, jagunços... (Simões, 1993).

Assim é que aquele mesmo leitor que leu os livros produzidos nos anos 30, que se deparou 
com a época da conquista das terras, da luta de classes (coronel X trabalhador rural), a ação dos 
jagunços (ajudando os coronéis a enriquecerem), também divertiu-se com as noitadas do Bata-
clan, deliciou-se com os bolinhos da Gabriela, acompanhou as negociações políticas da mudança 
do porto de Ilhéus, a exportação do cacau, a sua comercialização. Depois, acompanhou a for-
mação dessa civilização grapiúna já por outra ótica, que foca a identidade, reconhece sergipanos, 
negros e turcos como elementos formadores dessa cultura. Mostra como as classes menos aqui-
nhoadas contribuíram e enriqueceram o panorama cultural local. Conhecem a história contada 
por outro viés. 
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2  O leitor - turista

Devido ao alcance da recepção de sua obra, Jorge Amado ganha leitores de múltiplas na-
cionalidades que, estando em locais os mais diversos, “visitam” a cidade de Ilhéus, apresentada 
nas páginas dos vários livros da saga. Tal recepção aumenta expressivamente devido às várias 
adaptações do texto literário para o cinema, teatro, televisão, rádio e, até mesmo, para a história 
em quadrinhos. Assim é que o leitor-turista, mais recentemente, realiza a “viagem”, também, 
através das novelas, dos fi lmes exibidos na televisão e no cinema. Esses vários apelos somam-se 
e instigam o turista que existe no leitor, quando a obra ultrapassa a arte literária e ganha a tela 
do cinema e da televisão (Gabriela) ou inspira novelas (Gabriela, Porto dos Milagres, Renascer), 
fazendo espectadores-turistas nos vários cantos do país e do exterior. O interesse por Ilhéus toma 
novas cores. Aguça-lhes a curiosidade de conhecer a cidade palco de tantos interesses, de tantas 
lutas, tanta vida, tanta miscigenação cultural. 

Se, num primeiro momento, o leitor é tomado pelo contato com o espaço (as ruas, as 
praças, as fazendas, e a trama que é urdida nesse cenário), depois, além do espaço, suscitam o seu 
interesse outras questões mais políticas e de exigências culturais, de discussão identitária, rela-
cionadas principalmente à formação da nação grapiúna: a presença do sergipano, a infl uência do 
negro, as raízes turcas (SIMÕES, 1999). 

Instigado pelas ressignifi cações literárias, o leitor-turista é impulsionado a visitar o local, 
conviver com a gente, perceber a cultura; poder sentir, da sua perspectiva de leitor, aquela reali-
dade fi ccionalizada.

3  O turista - leitor 

Passando de leitor a turista, o tornado turista-leitor desloca-se em busca de reconhecer a 
região das páginas de Jorge Amado.
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Se o fl uxo turístico da cidade de Ilhéus cresce devido à ação da obra sobre o leitor - que, 
como eu disse, depois de realizar “viagens” através do livro é movido a visitar o local palco da 
fi cção - esse mesmo fl uxo turístico aumenta quando a repercussão e aceitação da obra amadiana 
torna-se alvo de maior atenção nacional e internacional. 

Dessa forma, a obra do escritor grapiúna tem trazido às terras dos “frutos de ouro” um 
turista-leitor ávido por re-conhecer a Gabriela, o Vesúvio, o Bataclan... Provar o fruto do cacau, o 
bolinho da Gabriela. Sentar na praça da catedral, ou andar nas ruas estreitas da cidade por onde 
passavam Malvina e Gerusa. Ansioso por “ler” a cidade como texto cultural. 

De todos os livros, Gabriela, Cravo e Canela é, sem dúvida, o maior responsável pelo fl uxo 
do turista-leitor a Ilhéus. Vindo das várias partes do Brasil e do exterior, ele chega à cidade com 
exigências pontuais, relacionando as suas concretizações de sentido à realidade encontrada na 
paisagem real. 

Evidentemente essa cidade alvo da curiosidade turística não é aquela pintada pelo narra-
dor de Gabriela. Nem a Gabriela, fi gura da sociedade ilheense, é a Gabriela de Jorge Amado. 
Inspiradora do contador de estórias, sim. Tal distância se, por vezes, surpreende o turista que 
quer re-conhecer, no real, o que imaginou através da leitura fi ccional; por outras, chegou mesmo, 
num tempo, a criar constrangimentos locais, quando alguém da comunidade se reconhecia em 
alguns dos personagens ou era procurado por turistas-leitores curiosos em aproximarem a fi cção 
da realidade.

Para muitos, não adianta a explicação de que o imaginário apenas capta as suas ideias da 
realidade, processa-as e as torna em fi ngimento. Mentira? Não. Pelo menos não na sua concepção 
corriqueira. Mas realidade imaginada, aquela capturada do vivido e constituída em sentido - ou 
seja, fi ccionalizada. É claro que isso nada mais é do que o processo do fazer literário, que nem 
sempre interessa ao turista. Mas se de tanto imaginar não tivesse Jorge Amado escrito as suas 
estórias, como poderia ter dado o “salto” do olhar e enxergado a mesma terra e a mesma gente 
por outro viés, aquele da face obscura? 
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Um outro lado da expectativa do turista-leitor é encontrar, naquela cidade pacata, aquela 
dos olhos de Jorge Amado, como que parada no tempo. O turista foge dos grandes centros, da 
mesmice dos shoppings center globalizados e busca a cidade viva, não artifi cializada. Busca o cen-
tro da cidade, a pracinha, a paisagem peculiar que não existem nas metrópoles. Surpreende-se 
quando não mais encontra cavalos nas ruas, coronéis com seus chapéus de aba larga, burros com 
caçuás, levando o cacau para o porto, moças nas janelas, o Bataclan fervilhando de mulheres, o 
mar lambendo a praia da avenida Soares Lopes, a praia do Pontal cheia de banhistas... Tudo mu-
dou. O tempo é outro. Não somente porque a ótica é diferente, também porque o lugar-tempo 
do olhar está deslocado. 

Sabemos que o tempo e os homens operaram a reconfi guração da região do cacau. Itabuna, 
o antigo arruado entreposto de vendas e distrito de Ilhéus, não é mais a Tabocas dos sergipanos 
e dos turcos comerciantes; e Ilhéus não é mais a Ilhéus da Gabriela, Cravo e Canela, apesar de 
a catedral estar no mesmo lugar. Até mesmo as disputas entre as cidades arrefeceram, cada uma 
assumindo o seu perfi l: do lugar de “papa-jaca” (Itabuna) e “papa-caranguejo” (Ilhéus), para o 
de centro comercial (inclusive com shopping center), a primeira; de centro turístico, a segunda. 

4  Ressignifi cações, reconfi gurações

Agora, o turista-leitor encontra um Bataclan restaurado fi sicamente e ressignifi cado, para 
atrair o turista. Um Vesúvio transformado em restaurante, um porto virado centro de vendas de 
artesanato. O teatro, a catedral, restaurados. Não mais jagunços, não mais pelejas. São outras as 
pelejas. A decadência da lavoura atingiu a cidade. Os palacetes dos coronéis estão desabitados ou 
transformados. Enquanto o turista busca o reconhecimento, a presença da obra amadiana se faz, 
para o local, reconfi gurada em exploração turística. Pousadas, restaurantes, baianas de acarajés. 
O signo Gabriela está por toda a parte. Ônibus urbanos, lanchonetes, pousadas... Tipos de san-
duíche, sorvetes, chocolates... O símbolo da Grabriela atrai pela beleza, sensualidade, cheiro (de 
cravo e canela), instituindo o “tipo” Grabriela.
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Mas a expectativa do turista-leitor não se descola do imaginado. Ele teimosamente se re-
porta à sua leitura do texto fi ccional, procurando locais, hábitos, tipos, culinária. Estranha não 
encontrar, em Ilhéus, a cidade lida na fi cção. Os costumes mudaram. Ressignifi cada, a cidade 
tomou novos ares. O porto é outro: agora, o maior em mar aberto da América Latina; construído 
em espigão adentrando o mar, provocou impactos ambientais, fazendo a praia da Avenida Soares 
Lopes crescer, com o recuo do mar. O Vesúvio e o Bataclan, restaurados agora, fazem outro tipo 
de convite. Desconfi guraram-se alguns traços identitários. Reconfi guraram-se outros. Mas o tu-
rista-leitor busca na cidade as respostas para as suas perguntas. É mesmo como diz Calvino, em 
Cidades Invisíveis, pela boca do seu personagem Marco Polo: “de uma cidade, não aproveitamos 
as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas” (1972, p. 35).

Por sua vez, o habitante local (também leitor), sentindo-se um tanto dono da “marca”, 
busca explorar o que a obra produziu. Faz a sua cidade re-ler a obra através de apelos semióticos. 
Estabelece “pontes” entre o imaginado e o real. Assim, passa a acontecer uma relação entre os 
turistas e os locais; relação essa que tem, como intersecção, a obra amadiana. Os locais procuram 
traduzir isso para os turistas, na maneira de receber, de comer, de viver. Assim a cidade é tornada 
texto, re-lida. 

Dessa forma, Jorge Amado transformou-se em ícone e a sua obra torna-se estratégia para 
sustentabilidade e desenvolvimento local, através do turismo - é ressignifi cada em mercadoria. 

A relação entre locais e turistas contribui para a construção da cidadania cultural local. Isto 
porque esse tipo de aproximação - como observa Canclini referindo-se à construção da cidadania 
cultural - “não se organiza somente sobre princípios políticos, segundo a participação “real” [...] 
mas também de uma cultura formada nos atos e interações cotidianos, e em projeção imaginária 
desses atos em mapas mentais da vida urbana” (CANCLINI, 1997, p. 96). Assim, se o turista 
vem à região movido pela leitura de Jorge Amado, os habitantes locais exploram essas leituras 
para receber ‘amadianamente’ o turista. 

Textos sobre textos. A literatura provocando a vida. A cidade revisitada, agora ela e a vida 
sugerem uma outra visitação à obra literária. Outros leitores surgem... outros turistas...
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Introdução

Ensejando a literatura, a fi m de discutir alternativas culturais para um turismo que 
vise ao desenvolvimento, este texto procurará refl etir sobre bens simbólicos, valor e 
mercado no âmbito dos países da América Latina. Potencializando a ideia de laço con-
tinental, a estratégia é considerar a diferença cultural de cada um desses países como 

elemento provocador de intercâmbios e trânsitos.
A refl exão basear-se-á no entendimento de nação, não mais como uma entidade política, 

mas enquanto “entidade simbólica”, como um sistema de representação cultural (ANDERSON, 
1983). Visível nos patrimônios natural e cultural de cada território, a diferença (BHABHA, 
1998) é o que vai singularizar as diversas nações: sua paisagem, suas narrativas, suas vivências, 
sua herança, seu imaginário. A ideia é de que, no espaço entre as identidades nacionais (HALL, 
2000) e a multiculturalidade global, há a possibilidade de serem realizadas ações de turismo 
através das zonas de cruzamentos (cultura) e mesclas continentais (língua, arte, música).  Para 
estabelecer as aproximações entre literatura e turismo, o estético é entendido  “relacionado à 
função (ou mesmo à sua ausência) que a experiência do leitor pode ter como motivação para a 

DA LITERATURA 
AO TURISMO:

considerações no âmbito da América Latina
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ação posterior, função essa que o leitor realizou e que a ação expressiva do autor tornou possível 
em primeiro lugar” (GUMBRECHT, 1998, p. 35).

A partir dessas refl exões, tendo em vista a valorização do estético, a sustentabilidade da 
cultura e o desenvolvimento das comunidades, são discutidas formas de viabilização para um 
turismo cultural formatado a partir dos bens simbólicos, ensejados pela literatura. Inicialmente 
é considerado o lugar da América Latina na nova ordem mundial; em seguida, observado o trân-
sito da literatura ao turismo, no contexto global; discutidas algumas inter-relações afro-latino-a-
mericanas, com o foco na condição pós-colonial; fi nalmente, visando ao turismo, são realizadas 
ponderações sobre diversidade cultural e desenvolvimento sustentável em relação a uma política 
valorizadora dos bens simbólicos da América Latina. 

1  O lugar da América Latina na nova ordem mundial

O fenômeno da desterritorialização vem promovendo a reorganização do espaço social e po-
lítico com o deslocamento da ideia de estado-nação para a concepção de unidades supranacionais. 
De uma perspectiva global, o interesse é econômico e de política internacional, dos quais resultam os 
blocos mundiais: Mercosul, União Europeia, Nafta, Alca, Tigres Asiáticos, etc (ZAIDAN FILHO, 
2001). De uma perspectiva cultural, a ideia de nação é a de um sistema de  representação cultural, 
ultrapassando o foco político para o de bens simbólicos (ANDERSON, 1893). Entendendo da 
ótica de Anderson, a noção de fronteiras e limites políticos é ultrapassada. Já não é possível associar 
uma identidade estritamente a um espaço ou a um país; ou mesmo identifi car um patrimônio 
como exclusivo de uma cultura. Isto porque as identidades e as culturas são móveis. Deslocam-se, 
viajam, redefi nem fronteiras. Muitos de seus componentes se originam em um território e migram, 
acentuando seus caracteres ou hibridando-se com a cultura receptora; a desterritorialização, no 
lugar de apagar ou esfumaçar aspectos das culturas, na verdade, reafi rmam-nos (PATIÑO, 2000).

Por compartilharem uma parte signifi cativa de sua História, os países da América Latina 
constituem-se parceiros naturais na mobilização de seus bens culturais comuns como capital para 
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o desenvolvimento. Em postura pós-colonialista e de visão não hegemônica, tal entendimento sus-
tenta a hipótese de bloco cultural latino-americano, no qual podem ser identifi cadas zonas de cru-
zamentos culturais (inclusive com as origens africanas) e mesclas continentais (línguas portuguesa 
e espanhola), através dos bens simbólicos do patrimônio material (onde muito da história da colo-
nização é traduzida nos monumentos) e imaterial (com especial relevo para as danças e a música) e 
dos bens naturais (notadamente os oceanográfi cos), que a literatura da América do Sul fi ccionaliza. 

Na nova ordem mundial, o turismo constitui-se fenômeno de crescente interesse econô-
mico, como também fator de desenvolvimento. Interessa para essas considerações  discutir a sua 
ação de uma perspectiva que não secundarize o bem simbólico em favor do objetivo econômico, 
entendendo que não pode haver desenvolvimento sem sustentabilidade do patrimônio, seja ele 
natural ou cultural. Ainda, potencializar o multiculturalismo, enquanto integração de culturas 
locais, como agenciador para ações do turismo sustentável, onde a cultura Latino-americana não 
seja tragada pela transnacionalização e internacionalização do capital. 

Como observa Dominguez “ampliar a autonomia política da região [...] exige governos 
baseados em alianças sociais qualitativamente distintas das atuais” (2001, p. 105); exige a inte-
gração de bloco cultural para o fortalecimento das políticas de desenvolvimento. Laredo (2001, 
p. 117) diz que se “re-valorizamos o potencial que temos e aplicamos o modelo e a estratégia de 
integração adequados para redimensionarmo-nos e potenciarmo-nos, poderemos avançar pro-
gressivamente até o desenvolvimento e uma produtividade destinada não somente ao mercado 
externo, mas também a nosso incomensurável mercado interno, melhorando a qualidade de 
vida”. Assim, na consideração da nova ordem mundial, o global e o local devem ser tratados 
como complementares: o primeiro como ferramenta para a visibilidade do segundo.

2  Da literatura ao turismo no contexto global

Se entendermos que uma cultura é considerada como local porque é compartilhada sub-
jetivamente por uma dada comunidade, e que a global está diretamente relacionada ao processo 
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econômico, às mudanças tecnológicas e à universalização da informação, temos que, quanto à 
literatura, é a sua recepção quem vai sinalizar as suas dimensões culturais em relação à globalização. 
O processo de tradução, editoração, divulgação, distribuição do livro vai viabilizar a mundialização 
do texto literário e levar o imaginário local para o universo global (por caminho virtual ou real). 

Pensar formas de valorização da literatura, visando ao turismo, é estratégia de fazer interagir 
o global-local, evitando cair no aspecto homogeneizador do global.  É realizar o comparativismo, 
considerando da perspectiva antropológico-social da cultura, sem descurar da especifi cidade do valor 
estético da literatura no contexto da diversidade cultural, do multiculturalismo e da globalização. 

Tal estratégia pretende ser uma resposta possível à preocupação apresentada por tantos es-
tudiosos (SARLO, 1997, 2002; RICHARD, 2002; HUYSSEN, 2002, por exemplo) a respeito 
do lugar do estético nos julgamentos da arte e, mais especifi camente da literatura: “como fazer 
justiça a suas variantes locais, suas traduções, sua tradutibilidade, seus múltiplos meios de trans-
missão, suas complexas misturas geográfi cas e temporais?” (HUYSSEN, 2002, p. 16). Afi gura-se 
como forma de resistência do local, inclusive, por ressaltar “as suas fl exões temporais e espaciais 
[...] as profundas genealogias dos imaginários sociais e coletivos que inevitavelmente moldarão 
sua relação com o global, que, por sua vez, sempre emerge em algum lugar e momento específi -
cos na história” (HUYSSEN, 2002, p. 17).

Operar o turismo através da literatura implica uma compreensão do funcionamento do 
mercado cultural no contexto globalizado. É forma de valorização do discurso literário e do bem 
simbólico local, que habita o imaginário fi ccional. O bem simbólico, presente na literatura, é 
consubstancializado para o turista através do patrimônio cultural arquitetônico (material) e do 
imaterial (mitos, lendas, folclore, danças, música, culinária, hábitos de um povo) e, ainda, do 
patrimônio natural. Nesse caso, por essa ótica, a cultura sobrepõe-se ao mercado, pois é ela quem 
dará o “tom” da relação entre local e global, entre cultura e turismo. 

Nas ações de contexto local, o trato da literatura há que observar aspectos de reescrita, in-
tertextualidade, identifi cação de bens simbólicos inscritos no texto fi ccional (hábitos, costumes e 
tradições), através das estratégias narrativas singulares; fazer interagir várias disciplinas no corpo 
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do texto literário: a história cultural e social, a antropologia, a crítica literária. Assim, com base 
no texto literário, e mesmo ultrapassando-o, provocar ou estabelecer discussões sobre gênero, 
imaginários urbanos, identidades e tradições.  

Tais procedimentos, além de valorizar a literatura junto à comunidade local, preparam-na (à 
comunidade) para receber o turista, porque promovem a refl exão sobre a sua própria identidade. No 
âmbito internacional, a ação da mídia - fruto de defi nições político-sociais locais - sinalizará aspectos 
(diferenças) da cultura local para o possível viajante e motivam-no para o turismo, a ele que, eventu-
almente, também já teve contato com aquela cultura através da literatura. Assim, a atenção à maneira 
como os discursos políticos e a mensagem mediática e do marketing turístico veiculam os produtos 
culturais e as culturas locais, contribui para que a cultura se imponha em relação ao mercado.  

Embora a literatura esteja presa a uma linguagem, em relação à sua  transnacionalidade, a tradu-
ção e a distribuição oportunizam a sua condição de competitividade em relação às demais expressões 
artísticas. A interdisciplinaridade é outro fator favorável, quando a interlocução de linguagens faz um 
texto literário ser re-lido pelo teatro, pelo cinema ou pela telenovela e divulgado pela mídia em esfera 
mundial (como ocorre mais signifi cativamente com a exportação das novelas brasileiras e mexicanas).

Dessa forma, a ultrapassagem da dicotomia de valor global/ local permite um olhar inte-
rativo, que valoriza o local, lançando mão das ferramentas do global, particularmente da mídia. 
Da perspectiva do comparativismo, a consideração a “uma forte dimensão geográfi ca e espacial, 
em que se reconheçam os diferentes entrelaçamentos do temporal com o espacial e seus efeitos 
estéticos” (HUYSSEN, 2002, p. 24) ressalta o trânsito, o hibridismo, a apropriação de sentidos, 
as sinalizações culturais e suas relações com a história, com o patrimônio,  aspectos esses de in-
teresse estético e turístico. 

A conciliação do estético com o turismo através da literatura faz ressaltar a importância da 
cidade como cenário fi ccional e como “produção de localidade” (APPADURAI, 1996). O seu es-
paço fi ccional, onde “passeia” o leitor-turista (em relação às percepções estéticas e sócio-culturais, 
do texto), fazem-na elemento suscitador do efeito (ISER, 1996) e provocador da transformação do 
leitor-turista em turista-leitor (SIMÕES, 2002).
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O estético é ressaltado pelo leitor-turista quando, no processo da leitura, realiza-se a intera-
ção texto-leitor em relação à  “signifi cância de experiências de leitura como parte da motivação do 
leitor para a ação subsequente” (GUMBRECHT, 1998, p. 34), que o tornará turista-leitor. Nesse 
mister, o foco na cidade é fundamental, exatamente por ela abrigar as culturas, as subjetividades, 
fomentadoras do trânsito de turistas. 

As formas urbanas de cidades (o local), que abrigam bens simbólicos, provocam imaginá-
rios transnacionais (o global). O trânsito de turistas promove a transculturação, num enrique-
cimento mútuo (turista e local).  Aspectos das culturas antes vistos pela ótica eurocêntrica do 
exótico, agora colocados pela ótica de valorização do diferente (BHABHA, 1998), vêm a abrir 
novas perspectivas ao leitor e levá-lo a redimensionar a própria História (LE GOFF, 1998). As-
sim, o desvio do foco, voltado para a memória, a inclusão social, a não hierarquização da cultura, 
da arte, redesenha o local a ser visitado. 

A literatura funcionará como elemento de sustentabilidade, quando provocadora do fl u-
xo entre as culturas (local e global) e do consumo cultural pelos turistas (globais) que buscam 
o diferente (local). Isto porque, ao ser lida em âmbito global (considerada a sua divulgação e 
distribuição), a literatura desencadeia a “motivação porque” (GUMBRECHT, 1998, p. 32). 
Considerando a situação histórica e social da cidade, ele (leitor) recebe uma visão da cultura não 
corrompida pelo interesse econômico e, utilizando as ferramentas da tecnologia global, pode 
inteirar-se sobre a cultura local. 

Por isso, neste contexto globalizado, é estratégico lançar mão dos recursos instaurados pela 
lógica do mercado global, em que a mídia e o marketing ocupam lugar singular e, necessariamen-
te, vão atingir a leitores de uma esfera internacional e  interferir na sua “motivação para”, como 
nos resultados da sua ação, quando, depois, ele passa a turista - usufruídor dos bens simbólicos 
e consumidor das mercadorias. 



72

3 Pós-colonialismo e inter-relações afro-latino-americanas

Considerando aspectos afro-latino-americanos, são focadas algumas inter-relações, toman-
do como referência a condição pós-colonial (portuguesa e espanhola) dos países que integram a 
América Latina.

Tendo em conta os laços linguísticos que unem os países da América Latina, tomando a 
literatura como base para a discussão, é possível considerar as diferenças culturais de cada um 
desses países como elementos de interesse provocador de ações para o turismo, visando ao de-
senvolvimento. Daí a sugestão de alternativas de inter-relações entre os países, potencializando a 
ideia do laço linguístico, através da literatura1. 

Abordagens sobre nacionalismo e identidade nacional vêm recebendo novos tratamentos 
em discussões culturais e discursos sobre pós-colonialismo. A identidade nacional, assim, é revi-
sionada, tendo em vista o descentramento do sujeito – uma acentuada marca da sociedade con-
temporânea. Sem dúvida, tais dinâmicas vêm interferindo no imaginário e, consequentemente, 
se manifestando nas várias expressões artísticas, em especial através da literatura. Quando Stuart 
Hall (2000) fala da constante e rápida mudança das sociedades modernas, ele não somente 
constata as mudanças, mas busca o assunto como argumento para alicerçar a sua discussão sobre 
identidade cultural, identidade nacional, nacionalismos. Nesse caso, ressalta a diferença como 
um elemento a ser particularmente observado. 

Nos países da América Latina, a condição pós-colonial acentua essas questões. A diferença 
ocorre em relação à cultura do ex-colonizador por força da descentralização das identidades; no 
entanto, naturalmente que também são observadas a hibridização cultural e uma postura de 
resistência à globalização. Ultrapassando a compreensão de nação como entidade política, acres-
centa o entendimento de nação como um sistema de representação cultural, entidade simbólica. 

1 Afi rmação feita em palestra proferida no âmbito da CPLP. IV CONGRESSO SOBRE TURISMO CULTURAL, 
LUSOFONIA E DESENVOLVIMENTO. Maputo – Moçambique, 2002. 
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É dizer que, ao produzirem símbolos e sentidos com os quais nos identifi camos e que estão 
contidos nas memórias contadas e nas imagens criadas sobre uma nação, as culturas nacionais 
constroem identidades. 

Se a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou represen-
tado, temos que a transição de identidade, ocasionada pelas diferentes interpelações do mo-
mento histórico, fortalece o aspecto político da identidade dos povos pós-colonizados. Afas-
tando essas considerações de uma visão hegemônica, a ideia é uma recusa de ver-se como o 
Outro, conforme observa Kwame Appiah em relação às culturas da África (1997, p. 219). 
Um abandono da ideia de dependência e submissão, como refere Homi Bhabha quando discute 
a perspectiva pós-colonial (1998, p. 241).

A diferença, portanto, é o que vai singularizar as diversas nações sul americanas, suas cul-
turas, suas narrativas. Nesse raciocínio, a cultura é aqui entendida no seu sentido largo, que não 
esbarra na visão clássica (herança de tradições e costumes), mas se alimenta também das vivên-
cias; melhor dizendo, que acrescenta vivências à herança. Por isso é que pensar cultura provoca 
pensar a identidade cultural, composta de múltiplas camadas e entendida como intersecção de 
múltiplas infl uências que se moldam por um senso de pertinência. Vale dizer, como observa 
Homi Bhabha (1998), que “a cultura como estratégia de sobrevivência é tanto transnacional 
como tradutória. Ela é transnacional porque os discursos pós-coloniais contemporâneos estão 
enraizados em histórias específi cas de deslocamento cultural [...], e é tradutória porque essas 
histórias espaciais de deslocamento - agora acompanhadas pelas ambições territoriais das tecno-
logias globais de mídia - tornam a questão de como a cultura signifi ca, ou o que é signifi cado por 
cultura, um assunto bastante complexo” (p. 241). A partir desse lugar híbrido do valor cultural 
(transnacional como tradutório) é que, aqui, tem ressalto o literário como expressão veiculadora 
do bem simbólico, que evidencia as inter-relações afro-latino-americanas e suscita o turismo. 

Para exemplifi cação desse raciocínio é destacada a Região Sul-baiana do Brasil e o seu po-
tencial turístico, marcado por uma cultura singular, de excepcionais peculiaridades no panorama 
sociocultural do país. O forte e signifi cativo componente histórico que marca a compreensão da 
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cultura dessa Região é imprescindível para a percepção cultural do seu presente, não só no que 
diz respeito à sua singularidade nacional de berço do Brasil (considerada a articulação das cul-
turas indígena, branca e negra), como à importância da nação brasileira enquanto expressão em 
Língua Portuguesa. Portanto, a excepcionalidade cultural dessa região faz com que se constitua 
em manancial relevante para as discussões identitárias locais e a potencializa como expressão 
cultural de atração turística nacional e internacional. Tais observações se acrescentam, quando é 
levada em conta a sua singularidade contextual de região encravada na Mata Atlântica remanes-
cente, num litoral de excepcional beleza. Uma região na qual o meio-ambiente, a cultura, a his-
tória  constituem-se atração incontestável para o turismo, devido aos aspectos culturais únicos. 
Nesse singular panorama cultural (propício para as refl exões sobre a cultura produzida na arti-
culação de diferenças culturais), cabe acrescentar e ressaltar a sua rica e inquestionável literatura. 

Para citar um exemplo, é sabido que Jorge Amado ultrapassa fronteiras nacionais e ocupa 
o mundo com a sua obra. Os seus livros, por vieses diferentes, fazem povoar o imaginário de lei-
tores de imagens das terras da Bahia, sua cultura, sua gente. Contam a estória da vigorosa nação 
grapiúna, que habita as terras de São Jorge dos Ilhéus. Esse imaginário fi ccionalizado motiva os 
leitores ao trânsito turístico: conhecer as ambiências e a história fi ccionalizadas.

Esse é um exemplo brasileiro que, certamente, suscitará outros nos vários países da CPLP.  
E, mutatis mutandis, o mesmo raciocínio vale para os países de Língua Espanhola. Daí a refl exão 
abrangente para a América Latina. Devido ao alcance da recepção das obras literárias, alguns auto-
res ganham leitores de múltiplas nacionalidades que, estando em locais os mais diversos, resolvem 
um dia visitar a cidade fi ccionalizada. 

As possíveis estratégias provocadoras de sustentabilidade através do Turismo implicam 
desenvolvimento de políticas valorizadoras de ações culturais. Ações podem ser desencadeadas 
a partir de articulações realizadas de ações locais e de fora para dentro (entre os países). No 
primeiro caso, ações locais desencadearão programas para a recepção desses turistas, acionando 
segmentos sociais através da promoção de formas de sustentabilidade, relacionadas a comércio 
de artesanato, a visitação de museus e sítios históricos, a formas de divulgação das representações 



76

culturais locais, seja através do teatro, da literatura, da arte visual, etc. Afora estratégias mais 
simples (a comercialização de livros, telas, esculturas, dentre outras), empreendimentos mais 
ousados – por parte do poder público e dos investidores privados – poderão ser garantidores 
da sustentabilidade do turismo. A expressão artística local poderá justifi car investimentos em 
editoras, livrarias, teatro e cinemas. A riqueza natural deverá suscitar propostas de ecoturismo 
cultural, através de fazendas modelos, de programas de intercâmbio cultural, de parceria entre a 
comunidade local e o poder público, de formas de valorização do litoral, sua fauna e sua fl ora.  

No segundo caso, inter-relações literárias poderão desencadear realizações de trabalhos 
culturais de divulgação. Para isso, deverão ser celebrados convênios, parcerias e intercâmbios em 
instituições culturais de países de expressão em Língua Portuguesa e em Língua Espanhola. A 
intensifi cação desses procedimentos poderá contribuir para gerar um turismo cultural sustentá-
vel para a América Latina, na medida em que projetos de intercâmbio, por exemplo, promovam 
a intensidade do fl uxo de turistas, turistas esses interessados na história, na literatura, na cultura 
local: interessados nas diferenças latino-americanas. 

4 Diversidade cultural e desenvolvimento sustentável - por uma política valorizadora 
dos bens simbólicos da América Latina

O fenômeno transnacional faz com que cruzamentos de fronteiras operem mudanças nas 
culturas através dos processos de transculturação. Daí a imprescindibilidade de políticas culturais 
bem traçadas e respeitadoras dos valores locais, a fi m de salvaguardar o bem cultural do consumo 
depredador. Para isso, torna-se fundamental atentar para a relação entre produtos culturais e de-
fi nições políticas em esferas locais e nacionais, visando a um foco internacional. Como observa 
Canclini (1999, p. 86), em um processo de integração transnacional, a reivindicação do público 
não pode ser uma tarefa para ser desenvolvida apenas dentro de cada nação. As macroempresas 
que reordenaram o mercado de acordo com os princípios de administração global criaram uma 
espécie de “sociedade civil mundial” de que são pro tagonistas. Com uma capacidade de decisão 
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muito maior do que a dos partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais de alcance nacio-
nal, remodelam o que a ação coordenada dos Estados modernos tinha confi gurado como espaço 
público. Fazem-no, contudo, em escala mundial e subordinando a ordem social a seus interesses 
privados. Por isso, conceber o exercí cio da cidadania somente em nível local ou nacional é o 
equivalente político de enfrentar a Sony ou a Nestlé com estratégias de varejista. 

No entanto, o resultado das ações integrativas deverá ser assegurado, por meio da imple-
mentação de políticas culturais, em favor da sustentabilidade dos valores regionais.

Os passados históricos marcados por uma condição análoga aos países pós-colonizados da 
América Latina e as singularidades de cada nação no que diz respeito às suas respectivas expres-
sões culturais constituem-se elementos que justifi cam acreditar numa “negociação” do local com 
o global, “negociação” essa provocadora da comunicação, do trânsito de pessoas, isto é: aciona-
doras de ações para o turismo. Acresce a isso, a circunstância continental da América Latina - 
bloco espacial e temporal - que garante a sua favorabilidade para o turismo, por sua história e sua 
cultura de proximidades e especifi cidades, que a literatura revela. Se a literatura veicula imagens 
urbanas (paisagens locais, costumes, mitos, danças, comida típica, música), esses bens simbólicos 
de culturas singulares constituem-se referentes para o leitor de outras culturas, outras cidades. 

Enquanto elemento de interação entre a cultura e o turismo, as cidades – que abrigam os 
patrimônios e povoam o imaginário da fi cção – constituem-se o elemento que motiva o trân-
sito do turista, e é onde ocorre a transculturação (turista/ morador). Movido pelo imaginário 
fi ccionalizado no texto literário, essa clientela específi ca – o leitor-turista - vai interagir e, sim-
bolicamente, recriar a cidade. Dessa forma, identidades diferentes são observadas por campos de 
relações do “bloco cultural” (questões de pós-colonização, proximidade espacial, relações tempo-
rais), justifi cando ações conjuntas, fortalecedoras do espaço latino-americano.

Mecanismos devem ser articulados a fi m de que a neutralização das barreiras nacionais 
seja potencializada favoravelmente às expressões culturais locais, promovendo a ordem econô-
mica e política através da integração e do intercâmbio. Isto porque, como é óbvio, nem a co-
munidade nem o indivíduo podem sustentar, sozinhos, um encaminhamento de tal monta. 
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Se a cultura promove o turismo, ela deve ser preservada através de políticas públicas, defi nidas em 
conformidade com as representações sociais, através de planejamento participativo (SIMÕES, 
2003). Bem a propósito, ao refl etir sobre as relações Sul-Sur no âmbito da Comunidade Cultu-
ral do Cone Sul, Tânia Carvalhal (1998, p. 51) ressalta “o valor das articulações no processo de 
mundialização cultural, cuja concretização depende de localização e de enraizamento em práticas 
cotidianas e culturais”.

Integração e intercâmbio justifi cam, portanto, um bloco propositor de um turismo intra-
continental, valorizador das diferenças culturais entre países de culturas próximas, nas quais as 
fronteiras nacionais fi cam ultrapassadas politicamente e dimensionadas em perspectiva cultural. 
Justifi cam, ainda, o turismo internacional, quando um mesmo bloco de culturas singulares e 
plurais apresenta interesse do conhecimento que a sua literatura revela. 

A questão é garantir políticas que busquem potencializar as singularidades. A ultrapas-
sagem da concepção de fronteira (do político para o simbólico) assegurará pontos de interação 
entre os povos através do intercâmbio, da migração, da hibridação linguística, da literatura. Em 
relação à integração dos povos, vale ressaltar a importância de ações que propiciem a “formação 
e a vivência das experiências do outro. [...] Daí a importância de toda uma produção cultural 
específi ca - colóquios, traduções – e de mecanismos como um mercado comum de livros, feiras, 
redes de distribuição internacionais, criação de incentivos fi scais, etc – voltados para a difusão 
ampla do conhecimento mútuo e para a discussão de problemas comuns e da identifi cação clara 
das particularidades e das semelhanças.” (CARVALHAL, 1998, p. 52).

Nestes tempos, as políticas de inclusão podem ser interpretadas como indicativas da ne-
cessidade de ações culturais para um turismo que vise ao fortalecimento de um bloco cultural 
latino-americano frente ao mundo. Nesse caso, há a imprescindibilidade de um efi caz processo de 
integração que considere a região como um espaço de cruzamento de identidades, de mesclas; que 
reconheça o processo de reelaboração das identidades (dinâmicas e múltiplas). É mister que as polí-
ticas, inclusive as relacionadas aos massmedias, sejam traçadas em consideração à mudança do foco 
econômico para o cultural, isto é, que seja buscada a priorização da cultura; que seja buscada uma 
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reorientação do mercado especulatório. Melhor dizendo, observar como a apropriação e a reelabo-
ração do consumo cultural pelo turismo são articulados no âmbito regional e os impactos que tais 
ações provocam nas identidades locais. A evidência do processo de fragmentação de identidades, 
paralelo ao processo de globalização, ainda sinaliza a necessidade de considerar ações de uma pers-
pectiva sociocomunicacional de identidade (CANCLINI, 1995), ações essas que contribuam para a 
sua reformulação, nos espaços sociais, inclusive no espaço massmediático.

Se as culturas viajam através da literatura, a informação sobre essa literatura que circula 
através dos massmedia contribuirá para a visão do turista que virá a interagir e intercambiar na 
comunidade local. Uma política cultural a ser operada pelo bloco latino-americano deverá prever 
e promover formas de compatibilização entre literatura, arte e comunicação, formas essas divul-
gadoras da cultura a partir do seu potencial estético diverso, social e culturalmente. Ao mesmo 
tempo, deverá construir estratégias que contribuam para uma reconstrução da esfera pública em 
favor da democracia. Nesse sentido, são aqui sinalizados três vetores, conforme desenvolvido em 
Simões (2003): o vetor da educação, que promove a inclusão dos indivíduos, identifi ca e pre-
serva o patrimônio cultural, considerando o desenvolvimento sustentado; o vetor da mídia, que 
promove a informação e a comunicação - na consideração dos fl uxos midiáticos mundializados, 
observação às políticas culturais que atentem às questões locais, de regiões e segmentos sociais 
excluídos; o vetor  econômico, que gera emprego e promove a sustentabilidade. Tais vetores 
deverão ser sustentados em valores democráticos: respeito à diferença cultural, ao direito de 
oportunidade para todos (transparência), predomínio do valor cultural em relação às exigências 
do mercado. 

Por tal compreensão, a literatura, enquanto elo estético e simbólico contribui para que la-
ços tempo-espaciais justifi quem ações de turismo. A política, encaminhada nesse entendimento, 
assegurará a valorização do estético, a sustentabilidade da cultura e promoverá o desenvolvimen-
to das comunidades. 
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Na Comunidade de Países de expressão em Língua Portuguesa - CPLP - é comum 
a referência ao verso de Fernando Pessoa: Minha pátria é a Língua Portuguesa. A 
esse verso emblemático, quero acrescentar os do poeta e compositor brasileiro, 
Caetano Veloso: Flor do Lácio Sambódromo/ Lusa América Latina em pó/ o que quer 

o que pode essa língua. Potencializando a ideia de laço linguístico e ressaltando a diferença cultural 
contida nos versos citados, a minha intenção é tomar como base a literatura a fi m de suscitar 
alternativas para um turismo que vise ao desenvolvimento no âmbito da CPLP. Refl etindo sobre 
bens simbólicos, valor e mercado, a estratégia é considerar a diferença cultural de cada um des-
ses países como elemento de interesse provocador de ações para um turismo sustentável, onde 
a Língua Portuguesa, bem comum, é necessariamente facilitadora de intercâmbios e trânsitos.

É corrente que as questões de nacionalismo e de identidade nacional estão presentes nos 
vários discursos culturais, hoje reconceitualizados e amplamente discutidos. O descentramento 
do sujeito (HALL, 2000), que vem se acentuando na sociedade contemporânea, de modo geral 

DIVERSIDADE CULTURAL 
E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL:
a literatura e o turismo no âmbito da 

Comunidade de países de Língua Portuguesa
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tem provocado toda uma redimensão das identidades, em revisionamento mesmo da própria 
identidade nacional. Isto se justifi ca se pensamos na possibilidade de articulação dos referentes 
locais, nacionais e também das culturas pós-nacionais que – atravessando muitos territórios – 
reconfi guram as marchas estabelecidas a partir de experiências regionais (CANCLINI, 2000). 
Tais movimentos e dinâmicas, naturalmente interferindo no imaginário, manifestam-se através 
de várias formas de expressão, dentre elas, através da literatura.

 A diferença, a ser aqui tratada, é valorizada inclusive como forma de resistência à globali-
zação uniformizante. Além do questionamento de como as identidades culturais nacionais estão 
sendo afetadas ou deslocadas pela globalização nos países da CPLP, é possível afi rmar que o pro-
cesso de descolonização acentua essas condições. Ressaltadas a hibridação cultural e a postura de 
resistência à globalização, a diferença se faz, ainda, em relação à cultura do ex-colonizador, por 
força da descentralização das identidades. Tal refl exão sustenta-se no entendimento de nação, 
não mais como uma entidade política mas enquanto “entidade simbólica”, como um sistema 
de representação cultural. As culturas nacionais constroem identidades ao produzirem símbolos 
e sentidos com os quais nos identifi camos e que estão contidos nas memórias contadas e nas 
imagens criadas sobre uma nação (CANCLINI, 2000). Nesse raciocínio, as diversas interpela-
ções do momento histórico fortalecem a identidade dos povos de cultura expressada em Língua 
Portuguesa. 

Ao posicionar-me por uma política da diferença, contraponho-me, como é óbvio, à ideia de 
lusofonia, no sentido hegemônico que o termo encerra; faço-o em abandono da postura de depen-
dência e submissão. A diferença, visível nos patrimônios natural e cultural de cada território, é o que 
vai singularizar as diversas nações da CPLP: sua paisagem, suas narrativas, suas vivências, sua heran-
ça. Então, enquanto a identidade cultural é composta de várias camadas e resultante da intersecção 
de múltiplas infl uências que se moldam por um senso de pertinência; a cultura, como estratégia 
de desenvolvimento, há que ser considerada enquanto transnacional e tradutória. Como observa 
Homi Bhabha (1998, p. 241) a cultura “é transnacional porque os discursos pós-coloniais con-
temporâneos estão enraizados em histórias específi cas de deslocamento cultural [...], é tradutória 
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porque essas histórias espaciais de deslocamento - agora acompanhadas pelas ambições territoriais das 
tecnologias globais de mídia - tornam a questão de como a cultura signifi ca, ou o que é signifi -
cado por cultura, um assunto bastante complexo”. A razão da complexidade talvez resida nessa 
multiculturalidade inaugurar uma nova forma de articulação dos tecidos sociais; isto é, uma 
identidade já não pode ser defi nida exclusivamente dentro de suas fronteiras. O que isto quer 
dizer dentro da comunidade da CPLP? Signifi ca que poderemos  gerar sentidos diversos, porém 
comuns em pertinência. A cultura enquanto conjunto de sistemas simbólicos (valores, hábitos 
de ralação e interação, crenças) pode ser a fonte de reelaboração de identidades baseadas na 
diversidade multicultural que terão como elemento de intersecção a Língua Portuguesa. Quero 
com isto pensar que, no espaço entre as identidades nacionais e a multiculturalidade global, há a 
possibilidade de trabalhar na zona de cruzamentos e mesclas que existe na CPLP.

A fi m de tratar do trânsito cultural através do turismo, essas considerações alicerçam-se na 
compreensão de que, nos dias atuais, os acontecimentos são acelerados e as distâncias encurtadas, 
por imagens televisivas, navegação eletrônica, trânsito de pessoas, rompendo limites e fronteiras 
de tempo e espaço. Tais transformações interferem nas formas de interpretação da sociedade, 
incapazes de acompanhar as mudanças, tanto em extensão, profundidade quanto, sobretudo, 
em velocidade. Assim, é possível afi rmar que é notória a ideia, hoje veiculada, de necessidade de 
ações ágeis e criativas para que ocorra a inserção de uma cultura no mundo transnacional. Mas 
se tudo isso acontece por força da  globalização, também as culturas locais são revalorizadas, no 
mesmo movimento. As diferenças culturais (étnicas, regionais, de nação, etc), antes não conside-
radas, agora se impõem. Se o mundo é, por um lado, global, por outro, é local. 

Não podemos esquecer que, neste contexto histórico, as culturas viajam rapidamente atra-
vés da mídia, principalmente da televisão (aqui o incontestável exemplo das novelas brasileiras) 
e, nesse caso, parece não ser necessário o contacto migratório para que ocorra o contacto com 
outra cultura. No entanto, quero crer que, exatamente essa possibilidade de poder conhecer uma 
cultura local através da mídia e, também - no caso, que aqui quero ressaltar - através da literatura, 
aguça a curiosidade das pessoas e funciona como estimulador para o turismo. 
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Outra questão a ser posta é que (principalmente devido às migrações) assim como não 
podemos associar totalmente uma identidade a um espaço, a um país, também não podemos de-
signar um patrimônio como exclusivo de uma cultura. As identidades são dinâmicas e as culturas 
também. Viajam, redefi nem fronteiras móveis. Muitos dos seus componentes se originam de 
um território e migram, acentuando suas características, hibridando-se com a cultura receptora 
(PATIÑO, 1998). É como ocorre nos países da CPLP, onde, como exemplo, é incontestável a 
forte presença da cultura africana na Bahia; ou em Portugal. Porém a desterritorialização, longe 
de produzir o desaparecimento dos elementos culturais, rearfi rmam-nos. E, para o caso que aqui 
pretendo discutir, é ainda (e também) fator de interesse para o turismo cultural.

Nesse contexto, a evidência da problemática cultural na sociedade contemporânea exige a 
atenção a outros fatores, inclusive ao fato de essa sociedade global ser marcada pelo incremento 
da atividade turística e seu aspecto econômico enquanto oportunidade de desenvolvimento. Por 
isso, torna-se necessário analisar a cultura enquanto valor e transformada em mercadoria, para o 
que é fundamental considerar tanto os territórios como os mercados; tanto as políticas como os 
agentes envolvidos na produção e no consumo (APPIAH, 1997). 

Diretamente condicionada às políticas que hoje se voltam para o turismo, a cultura tornada mer-
cadoria não deverá se subordinar aos apelos meramente econômicos, sob pena de corromper-se. O turis-
mo cultural deve apresentar-se como forma efi ciente de atender ao incremento do turismo, garantindo 
a sustentabilidade da cultura local. Para que isso ocorra, é imprescindível o desenvolvimento de políticas 
que considerem o turismo enquanto trânsito cultural; e o turista, o elemento humano que se desloca 
e que tem um determinado comportamento em relação às culturas locais. Nesse caso, para o desenvol-
vimento sustentado interessa o turista que leva em consideração as distintas culturas, aquele turista que 
reúne condições de ser elo na cadeia de transmissão sobre as qualidades da sociedade/lugar visitado; 
aquele que interpreta e respeita a cultura local, o cosmopolita (HANNERZ, 1999, p. 254). 

Se considero a literatura como agente suscitador do turismo é que, nesses tempos de in-
terrelações e desfronteiras, ela é enriquecida de outra ótica, transcendendo a si mesma. Toma-
da de uma perspectiva culturalista, é agente valorizador da cultura local. Segundo o que aqui 
quero propor, é suscitadora do trânsito turístico do leitor fi ccional. No contexto globalizado, 
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a literatura situada no lugar híbrido do valor cultural (tanto transnacional como tradutório) é, 
assim, valorizadora da diferença e possível suscitadora de trânsitos. O discurso literário como um 
domínio recorrente de temas, valores, tensões e sentidos ideológicos (diretamente atinentes às 
questões do nacionalismo e de problematizações identitárias) a meu ver, torna-se agenciador do 
turismo cultural. Por isso, num momento de recrudescimento dos nacionalismos (não raro em 
contraponto a movimentos de integração transnacional) e de racismo e xenofobia, justifi cam-se 
as refl exões sobre a literatura que habita a ambiência dos sabidos problemas de articulação e con-
vivência entre os falantes de Língua Portuguesa, acentuados pela referida situação pós-colonial.

Muitos textos literários são tomados como verdadeiros guias de viagem. Ao fruir a litera-
tura, o leitor viaja também no mundo do imaginário. Depois, busca aquele cenário fi ccional no 
mundo real e viaja para as terras que motivaram a fi cção. Ao oportunizar essas viagens, a litera-
tura se redimensiona aos olhos do leitor quanto ao gênero e se oferece como guia de turismo. 
Tal fato é singular e, hoje, já de certa forma explorado, quando os produtos turísticos oferecem 
os roteiros literários. Muitas vezes, o turismo cria roteiros a partir da vida de um grande escritor. 
Digo: se se vai a Praga, é impossível deixar-se de fazer o roteiro de Kafka. Se se vai à Bahia, tem-
se que fazer o roteiro de Jorge Amado, em Ilhéus ou em Salvador. Se a Portugal, os caminhos de 
Eça. Pergunto se podemos fazer os caminhos de Luandino, de Pepetela, em Angola? De Germa-
no Almeida, em Cabo Verde? De Craveirinha, de Mia Couto, em Moçambique? De Germano 
Almeida, em Cabo Verde? De Luis Cupertino, em São Tomé e Príncipe? De Abdulai Silá, em 
Guiné-Bissau? E tantos e tantos outros que o leitor deste texto certamente pode lembrar... 

Muitas vezes, também, a literatura funciona como guia de cozinha típica: há que se comer os 
bolinhos da Gabriela, quando se visita Ilhéus, de Jorge Amado; ou as queijadinhas, quando se vai à 
Sintra, de Eça de Queirós. Outros elementos fi ccionais, percebidos na literatura suscitam a viagem.  
Aspectos característicos do viver: os costumes da cultura do cacau, em Adonias Filho ou Cyro de 
Mattos; o gaúcho, de Érico Veríssimo; a cultura da uva, lendo Vindima, de Miguel Torga; ou as 
circunstâncias da guerra colonial em Angola, através de Luandino Vieira ou Pepetela; as pulsões da 
terra, em Craveirinha ou Ba Ka Khosa, de Moçambique. Ou aspectos da topografi a local, a paisagem: 
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o Rio Cachoeira, de Telmo Padilha; ou o Tejo, de Fernando Pessoa. Ou religiosos, curiosidade por 
determinados ritos conhecidos através da literatura, como foi o caso de André, de Cavaleiro Andante, 
do português Almeida Faria; ou, ainda, as crenças e superstições moçambicanas; os hábitos, o contato 
com o falar das gentes, através de Mia Couto.  Aspectos da paisagem são-tomense na fantasia infantil, 
de Luís Cupertino. O contato com a oralidade desses povos... E outros e outros...  

A literatura ainda oportuniza o interagir com costumes, crenças, herança. O imaginário 
é povoado por bens materiais e imateriais; do patrimônio natural e cultural. Suscita ir a Cabo 
Verde para ter contato com a música, que Cesária Évora representa; a Moçambique, para ver 
seus costumes, seu artesanato; a Angola, para ver suas paisagens, saborear a sua comida; a Guiné-
Bissau para apreciar a simplicidade da sua gente, ter contato com o falar crioulo; a São Tomé e 
Príncipe, para ver as tartarugas, contadas por Cupertino; a Lisboa, o seu patrimônio arquitetô-
nico; ao Brasil, a pujança da sua beleza natural, da sua multiculturalidade... Os passeios pelas 
cidades são verdadeiros trajetos turísticos, de percursos e conhecimento das cidades. Lembro-me 
mesmo que, eu própria, fi z isso lendo A Décima Noite, de Josué Montelo. Percorri a Rua do Sol, 
a travessa dos Veados, sentei-me na Praça dos Amores... por isso a cidade de São Luís do Mara-
nhão teve para mim um encanto especial. O prazer de ler o livro redobra, quando vemos o seu 
cenário ao vivo!. Interagimos com os seus personagens, relemos a cidade por outras perspectivas. 

Impossível elencar tudo, tantos são os exemplos... Considerando a favorabilidade que a 
unidade da língua oportuniza para o trânsito entre as nações da CPLP, penso ser evidente con-
siderar a literatura como marketing para o turismo local. A literatura revelando-se como guia 
de turismo, que se torna mercadoria. Daí as mediações e possível intensifi cação de ações que 
consideram o elo linguístico como fator favorável para o desenvolvimento através do turismo.

As possíveis estratégias provocadoras de sustentabilidade através do turismo, numa ação da 
CPLP, implicam o desenvolvimento de políticas valorizadoras da cultura. Ações podem ser desenca-
deadas a partir de articulações realizadas de fora para dentro (entre os países) e de ações locais. No pri-
meiro caso, um caminho é a realização de trabalhos culturais e de divulgação. Deverão ser celebrados 
protocolos, convênios, parcerias e intercâmbios entre instituições culturais de países de expressão em 
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Língua Portuguesa; ser valorizada uma real política editorial, que se volte não somente para a edição 
da literatura, mas principalmente para a distribuição das obras nos países da comunidade. A intensifi -
cação desses procedimentos poderá contribuir para gerar um turismo cultural sustentável, na medida 
em que projetos de intercâmbio, por exemplo, promovam a intensidade do fl uxo de turistas, turistas 
esses interessados na história, na literatura, na cultura local: interessados na diferença. 

Por outro lado, ações localizadas desencadearão programas para a recepção desses turistas, 
acionando segmentos sociais através da promoção de formas de sustentabilidade relacionadas 
a comércio de artesanato, a visitação de museus e sítios históricos, a formas de divulgação das 
representações culturais locais, seja através do teatro, da literatura, da arte visual, etc. Afora 
estratégias mais simples, empreendimentos mais ousados – por parte do poder público e dos 
investidores privados - poderão ser garantidores do fl uxo do turismo voltado para a cultura. A ex-
pressão artística local poderá justifi car investimentos em editoras, livrarias, teatro e espetáculos. 
A riqueza natural deverá suscitar propostas de ecoturismo cultural, através de fazendas-modelos, 
de programas de intercâmbio, de parceria entre a comunidade local, os empresários e o poder 
público, de formas de valorização do litoral, sua fauna e sua fl ora.  

Ações que envolvam comunicação/literatura, mercado, política e turismo, observando os 
processos de integração e mediações da CPLP, certamente oportunizarão importantes campos 
de trabalho. Tais ações, dos setores público e privado, funcionarão como agenciadoras de uma 
expressiva circulação, onde o trânsito será o motor de rica articulação de culturas na área da Co-
munidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e a sustentabilidade. 

A ousadia, a vontade política, o olhar lúcido e comprometido com o bem-estar social é que 
fazem grandes ideias tornarem-se realidade. Ações voltadas para o desenvolvimento comprometido 
com a cultura local garantirão um turismo valorizador do patrimônio cultural e natural. Poderão 
ser fi rmados inúmeros protocolos, mas nenhum deles conseguirá o que somente os processos cul-
turais são capazes. Além disso, ações que busquem a integração através da cultura impedirão que 
a mesma pretendida integração entre os países da comunidade de falantes da Língua Portuguesa 
seja somente um acordo de cúpulas. Dessa forma, o desenvolvimento não se restringirá a aspectos 
econômicos, mas também atentará para o respeito aos cidadãos e às comunidades da CPLP. 
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LITERATURA, PATRIMÔNIO 
CULTURAL E PRODUTO 

TURÍSTICO:
Esteja a Gosto – uma experiência de pesquisa

Considerações iniciais

As questões de nacionalismo e de identidade, hoje reconceitualizadas, estão presentes 
nos vários discursos culturais. O descentramento do sujeito, que vem se acentuando 
na sociedade contemporânea, de modo geral tem provocado toda uma redimensão 
das identidades, em revisionamento mesmo da própria identidade nacional. Natu-

ralmente que tais movimentos e dinâmicas, interferindo no imaginário, têm se manifestado em 
várias expressões, em especial, através da literatura.

Quando Stuart Hall (2000) fala da constante e rápida mudança das sociedades modernas, 
ele não somente constata as mudanças, mas busca o assunto como argumento para alicerçar a 
sua discussão sobre identidade cultural, identidade nacional, nacionalismos. Nesse caso, ressalta 
a diferença como um elemento a ser particularmente observado e questiona: “como as iden-
tidades culturais nacionais estão sendo afetadas ou deslocadas pelo processo de globalização?” 
(p. 47). Ainda, observando as mudanças pelas quais estão passando as culturas tradicionais e 
as identidades nacionais, em relação às incertezas criadas pelo processo de unifi cação global, 
Anthony Giddens (2003) ocupa-se dos efeitos da globalização sobre a sociedade tradicional. 
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Nesse raciocínio, a globalização, ao universalizar as informações através da mídia, afi rma e po-
tencializa o seu caráter político, econômico, tecnológico e cultural.

Considerando essas ideias e esse contexto, no caso específi co que aqui desejo discutir, 
penso na interdisciplinaridade entre a literatura e o turismo, visando a favorecer as identidades 
locais, o desenvolvimento e a sustentabilidade da cultura através da literatura. 

Ou seja, vou tomar a cultura como recurso (YUDICE, 2004) para tratar  da alterna-
tiva de desenvolvimento das culturas locais através de um turismo suscitado pela literatura, 
pensando a valorização do regional, embora considerando o contexto globalizado e suas 
implicações. 

Em trabalhos anteriores1, já desenvolvi tal discussão da perspectiva dos países des-coloni-
zados: dos países que têm como elo cultural a Língua Portuguesa e, ainda, da perspectiva dos 
países da América Latina e do Caribe. Então, observei que, ressaltadas a hibridização cultural 
e uma postura de resistência à globalização, a diferença se faz ainda em relação à cultura do ex-
colonizador por força da descentralização das identidades.

Como desdobramento dessa questão, admitindo tal interdisciplinaridade, acrescento, por-
tanto, pensar a literatura como suscitadora de viagem na ideia de que tal funcionalidade provoca 
a atenção ao consumo e à cidadania. As maneiras de consumir alteram as formas de exercer a 
cidadania, diz Canclini (2001, p. 37). O consumidor (turista) e o cidadão local, por olhares 
diferenciados, têm como elementos de interesse comum os bens simbólicos, pois “quando sele-
cionamos os bens e nos apropriamos deles, defi nimos o que consideramos publicamente valioso, 

1 “Diversidade cultural e sustentabilidade: a literatura e o turismo no âmbito da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa”. In: IV CONGRESSO SOBRE TURISMO CULTURAL, LUSOFONIA E 
DESENVOLVIMENTO. Instituto Superior Politécnico e Universitário / Ministério do Turismo de Moçambique. 
Maputo, out/2002.

 “A literatura face a cultura e o turismo no âmbito dos países da América Latina e do Caribe” . In: Congreso de 
la FIEALC -Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe-, 2004, OSAKA. Anais 
do XI CONGRESSO DA FIEALC/ 2003.. Kioto: Nakanishi, 2003.
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bem como os modos com que nos integramos e nos distinguimos na sociedade, com que com-
binamos o pragmático e o aprazível” (Ibid, p. 45). 

Sabemos que, no contexto entre o global e o local, o discurso literário constitui-se em um 
domínio de recorrentes projeções e temas, de valores, de tensões e de sentidos ideológicos, dire-
tamente atinentes às questões do nacionalismo e de problematizações identitárias. Nesse caso, 
um posicionamento comparativista a partir de um olhar voltado para as questões culturais, como 
é óbvio, exige alargamentos, isto é, fazê-lo em consideração à “natureza intersticial da literatura 
- uma forma entre outras, um valor entre outros - para melhor acessar as novas conexões propicia-
das pelo espaço intervalar” (MIRANDA, 1999, p. 33). Nesse sentido, entendo que a evidência 
da problemática cultural na sociedade contemporânea exige a atenção a outros fatores, inclusive 
ao fato de essa sociedade global ser marcada pelo incremento da atividade turística. 

Com base nessas considerações, realizei a pesquisa que tomou como objeto a literatura e, 
através dela, deu visibilidade ao patrimônio cultural Sul-baiano, mais especifi camente da Cos-
ta do Cacau, visando a ações de turismo local. Apresentarei aqui a experiência desse trabalho, 
procurando atender ao propósito do grupo em “trocar experiências de pesquisas com fontes 
literárias realizadas por historiadores, cientistas sociais e pesquisadores da área de letras, com 
o objetivo de ampliar as possibilidades desse diálogo necessário, articulando essas questões de 
cunho teórico-metodológico com as transformações do discurso literário no contexto acima 
mencionado”.  

A experiência

O patrimônio literário e cultural da Região Sul-baiana e o seu ambiente natural de especial 
beleza potencializam-na para o turismo. Situada na Mata Atlântica remanescente, local de uma 
das maiores biodiversidades do planeta, a Região é possuidora de cultura pujante e singular, fruto 
da hibridização das etnias indígena, branca e negra, posteriormente enriquecida pelos trânsitos 
de viajantes, dentre os quais merece ressalto a cultura sírio-libanesa. 
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Historicamente integrada ao cenário do berço 
do Brasil, abriga algumas das primeiras capitanias 
hereditárias. Situada nessa Região, a Costa do Cacau 
abrange a área da antiga  Capitania de São Jorge dos 
Ilhéus, hoje integrada por sete municípios (Ilhéus, 
Itabuna, Itacaré, Uruçuca, Una, Canavieiras e Santa 
Luzia) e localizada entre as Costa do Descobrimen-
to (Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte, 
Eunápolis) e a Costa do Dendê (Camamu, Valença, 
Cairu, Ituberá, Nilo Peçanha, Taperoá, Maraú), con-
forme a classifi cação do PRODETUR III (2003).   

A forte cultura do cacau, que prevalece no 
centro da Região, justifi ca a denominação de Costa 
do Cacau, na classifi cação das costas turísticas do 
Estado da Bahia.  Dentre os municípios integrantes 
dessa Costa, Ilhéus e Itabuna constituem-se o cora-
ção do território também denominado de grapiúna. 
O primeiro município, impondo-se, por seu poten-
cial histórico e natural, para o turismo; o segundo, 
destacando-se como centro econômico e comercial; 
além de eixo rodoviário regional, atravessado pela 
BR 101 e BA 415. 

Na Costa do Cacau,  a cultura é singular e rica de história e tradições; a natureza é pujante, 
o verde policromático da mata é surpreendente e, na sua orla (Ba001), as praias primam pela 
beleza ainda agreste e por sua água cálida, que são convite ao turista.

Os bens simbólicos, que traduzem a pujante cultura da Microrregião Sul-baiana, sinalizam 
a sua identidade, referenciada pela Literatura. Essa microrregião, também chamada Região do 
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Cacau,  goza de especial destaque no cenário da 
Literatura Brasileira, pela plêiade de escritores que 
apresenta, dentre os quais se destaca Jorge Amado, 
tomado como referência internacional. 

Todo esse contexto arrebatador justifi cou a 
realização da pesquisa que resultou numa antologia 
em linguagem literária e fotográfi ca; em verdade, 
um produto turístico sobre bens simbólicos sul-
-baianos, cujo objetivo é contribuir para a visibi-
lidade regional através de uma amostra cultural e 
natural de interesse turístico. 

O desenrolar da pesquisa aconteceu na Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus – Bahia). 
O projeto partiu da hipótese de que o efeito da li-
teratura sobre o seu leitor pode ser suscitador do 
interesse pela cultura local e provocador de viagem, 
promovendo o trânsito do espaço fi ccional ao espa-
ço real, transformando leitores em turistas. Buscan-
do afi rmar a ideia, tomou a literatura como mape-
amento de viagem, em consideração dos aspectos: 
desterritorialização e turismo; culturas híbridas, 
questões identitárias e interesse turístico. Refl etiu 

sobre a concepção de viagem, a ressignifi cação do termo e sua relação com o turismo em consi-
deração ao contexto globalizado. Pensou a relação entre leitor e turista, face ao bem simbólico 
literário e sua relação com o espaço visitado. Focou a Costa do Cacau da Região Sul-baiana, 
entendendo-a como polo cultural para o turismo sustentado, e tendo em conta a recepção da 
sua literatura. 

Anabel Mascarenhas/ GIsane Santana - Rio do Engenho
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 A pesquisa culminou com uma edição antológica integrada por textos mapeadores de 
bens simbólicos, interpretáveis num corpus literário; e fotografi as de bens simbólicos reconfi gura-
dos e/ ou ressignifi cados, interpretáveis num corpus fotográfi co. Esse produto objetiva contribuir 
para trazer para a cena nacional e internacional autores regionais, suscitando o interesse do leitor 
fi ccional e estimulando o fl uxo de um turismo cultural,  respeitador das culturas locais.

A postura teórico-metodológica

Em postura interdisciplinar, o trabalho tomou a literatura de uma perspectiva culturalista, 
entendendo-a como bem simbólico - “um mapa em relação aos territórios que topografa” (ISER, 
1996, p. 304) -, mapeador da cultura local e, por sua diferença (BHABHA, 1998; HALL, 2000) 
em relação com os objetos que designa, suscitadora do trânsito turístico de leitores do contexto 
globalizado (SIMÕES, 2002).  Concebida como “ícone indicial” (SCHAEFFER, 1996) e, por-
tanto, como traço do real, a fotografi a dialogou com a linguagem literária quando, ocupando-se 
de um momento, registrou e revelou imaginários. O turismo, eixo articulador da intersecção 
entre o global e o local, foi interpretado como ação de trânsito e viagem, forma de encontro de 
culturas, que interfere nas identidades locais e possibilita reconfi gurações de imaginários (SI-
MÕES, 2004).  

Para o recorte teórico pretendido, os discursos literário e fotográfi co constituiram-se, as-
sim, em um domínio de recorrente projeção e temas, de valores, de tensões e de sentidos ide-
ológicos diretamente atinentes às questões de problematizações identitárias. Assim, a pesquisa 
recortou o seu foco de análise na diferença, identifi cada nos bens simbólicos dos quais a literatura 
regional se ocupa, bens simbólicos esses situados na cidade, no campo, nas águas; bens materiais: 
arquitetônicos e naturais; e bens imateriais: costumes, mitos, culinária, crenças, festas, expressões 
artísticas, etc. Ao fazê-lo, considerou a importância da recepção dessa literatura, inclusive o fato 
da obra do fi ccionista Jorge Amado ter sido alvo de adaptações em linguagem televisiva, cinema-
tográfi ca e teatral; e, por sua recepção, ultrapassar fronteiras locais e nacionais, ganhando leitores 
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de múltiplas nacionalidades, que visitam a região através do imaginário fi ccional e, depois, moti-
vados por essa mesma literatura, tornam-se turistas - transformando-se, portanto, de leitores-tu-
ristas em turistas-leitores (SIMÕES, 2002). No entanto, considerando que o potencial literário 
regional não se restringiu à obra amadiana, como forma de ampliar as perspectivas de focos da 
cultura local, outros imaginários fi ccionais foram considerados, buscando o enriquecimento e a 
complementaridade, numa perspectiva intersubjetiva e comunicacional (GUMBRECHT, 1998; 
ISER, 1996). Além disso, foram consideradas as principais questões culturais, éticas e étnicas da 
contemporaneidade (GUATTARI, 1990).

A pesquisa ocupou-se da obra literária de 23 autores regionais. Levantou um total de 266 
fragmentos literários e 1804 registros fotográfi cos em primeira mão e realizou 15 restaurações. 
Desses, foram antologiados 19 escritores;  selecionados 84 fragmentos literários e 140 fotografi as.

Os registros fotográfi cos foram todos de autoria da equipe da pesquisa. Assim, se para a 
seleção dos textos literários foram tomados os autores representativos da região, para a seleção do 
texto fotográfi co foram consideradas as fotografi as que dialogassem com o corpus literário. 

Na montagem da antologia, a opção do perfi l do trabalho foi, naturalmente, de uma an-
tologia temática suscitadora do interesse de leitores, potenciais turistas. Atentando para isso, foi 
dispensada especial atenção às especifi cidades da linguagem (CALVINO, 1988), especialmente 
àquelas relacionadas à visibilidade e à leveza - por isso, a proposição semiótica de cenas culturais 
e paisagens sul-baianas, através das linguagens literária e fotográfi ca.

Com esses materiais e critérios, foi defi nida a estrutura da antologia em três partes: campo, 
entre campo e cidade, cidade. No corpo do livro, muitas vezes, as fotografi as fazem a atualiza-
ção do texto literário em relação ao bem simbólico. Outras vezes, o texto fotográfi co acrescenta 
paisagens não mencionadas no texto literário, mas consideradas de interesse turístico. Nesse 
caso, nas separatrizes de cada parte, a linguagem fotográfi ca procurou suplementar a linguagem 
literária.

Na apresentação dos textos literários, a citação limitou-se à indicação de autoria; ainda 
em atenção à leveza, as referências completas foram levadas para um quadro sinótico, que se 
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encontra na parte fi nal do trabalho. O mesmo critério foi assumido para os dados biográfi cos 
dos autores antologiados e para os textos críticos, que deram conta dos resultados parciais da 
investigação, foram produzidos pela equipe e publicados ao longo do processo. Esses pós-textos 
querem ser complementares do corpus; objetivam oferecer aos leitores informações adicionais e 
esclarecedoras sobre o corpus e sobre o processo da pesquisa.

A equipe e os apoios

É importante dizer que, para a realização da pesquisa e montagem da edição antológica, con-
tei com três estudantes, bolsistas de iniciação científi ca, do curso de Comunicação da UESC: Saul 
E. Sanchez Mendez Filho, do CNPq;  e duas bolsistas da FAPESB: Aline de Caldas Costa e Dyala 
Ribeiro da Silva. A pesquisa foi realizada de forma integrada e, embora respeitadas as atribuições es-
pecífi cas, toda a equipe esteve permanentemente entrosada com a concepção geral do trabalho e o 
trato dos materiais, literário e fotográfi co. Os resultados parciais foram sempre discutidos em grupo 
e os encaminhamentos da pesquisa defi nidos processualmente com base nos critérios estabelecidos, 
sendo esses momentos fundamentais para a orientação e formação do jovem pesquisador. A pesqui-
sa contou com o apoio institucional da Universidade Estadual de Santa Cruz –UESC, da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB e do Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq. 

Finalmente

Penso que atividades interdisciplinares (como a que acabo de apresentar), se por um lado con-
tribuem para o desenvolvimento regional, dando visibilidade e valorizando o patrimônio cultural, por 
outro promovem o diálogo entre a literatura e outras expressões e linguagens. A literatura amplia, assim, 
a sua função cultural quando oportuniza que tradições locais e regionais sejam potencializadas  como 
mediadores estéticos e culturais. No caso em questão, na sua relação com o turismo local, ainda realiza-
se, também, como marketing e guia para o turismo, infl uenciando na política e no mercado cultural.  
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INVENÇÃO POÉTICA:
um espaço de liberdade?

Especulações provocativas

Quando refl ito sobre o caminhar da literatura, seus processos, sua temática, sua tran-
sição, questões que sempre me assediaram voltam em insistentes provocações. Ao 
observar os vários olhares sobre os textos escritos ao longo da minha caminhada 
crítico-literária, as mesmas questões se impõem. Vejo que as dúvidas prosseguem, 

porque a dinâmica da literatura e da vida assim o exigem. Com o propósito de provocação, per-
gunto: Escrita literária será espaço de liberdade? Que liberdade tem um artista ao inventar a sua 
obra? Deve submeter-se a regras? Deve ousar? Seguir escolas, grupos? Que escolas, quais grupos? 
Até onde vai a sua liberdade? Há limites?

Como sabemos, uma das pretensões mais fi rmes desses tempos é a rejeição a quaisquer 
critérios canônicos de valor. Não existe texto fechado, desde quando o espaço concedido ao leitor 
dá-lhe a liberdade de ressignifi cações. Não existe última versão autoral, se cada versão consiste 
em novo momento enunciativo. Com os recursos da mídia e a velocidade dos tempos, a litera-
tura é representação, mas também se faz em apresentação, acontecendo...
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Falar sobre espaço de liberdade da escrita literária exige refl etir no que pensam os fi ccio-
nistas e poetas sobre o ato da escrita. Exige, também, que consideremos a mudança do pensar 
o fazer poético de tempos em tempos; desde a ideia do poeta como ser inacessível, que tem o 
sopro divino; ao poeta de inspiração e transpiração; àquele que não cria mas produz, dizendo 
de outra forma; ao da autorrefl exividade poética, etc, etc... Essas várias formas de ver a liber-
dade autoral exigem uma refl exão sobre a gênese literária. Cada obra cria o seu próprio gênero, 
diz Todorov (1978). 

Acreditamos que as vivências do autor são fundamentais para o seu processo de criação/
produção poética? Consideramos que o imaginário é alimentado pelo vivido e pelo vivível? Con-
sideramos que as versões de um mesmo texto, em verdade, são processos enunciativos diversos? 
Nesse caso, a última vontade autoral vale tanto quanto a primeira? Essas são algumas questões 
que levanto quanto observo o processo de alguns escritores. 

O quê é mesmo matéria fi ccional ou poética? O quê houve e o quê poderia ter havido? 
O vivido e o vivível fazem o imaginário que se concretiza, pela palavra, em literatura? Tudo isso 
implica espaço de liberdade?

Que dizer sobre o retorno do referente (Peter Brooks, 1983)? Como olhar o processo paró-
dico (intertextual e irônico) senão entendendo que não mais cabe uma postura inocente quanto 
a linguagens e tipos de discursos.  Concordamos com a ideia de que tudo já foi dito; resta-nos 
dizer de outra forma?

Que busca o leitor contemporâneo ao ler um livro fi ccional? Italo Calvino (1989) preco-
nizou, nas suas Seis Propostas, o tipo de linguagem que interessaria ao leitor deste milênio: leveza, 
rapidez, visibilidade, multiplicidade, exatidão e consistência. A liberdade do autor considerará isso?

E o que dizem esses textos para quem os lê? Como conseguem atrair o leitor? 
Quanto a isso, o português Lobo Antunes, em entrevista ao JL sobre o seu livro Exortação 

aos Crocodilos, afi rma que, ao ler, o leitor procura o seu espelho. Vê-se. Para ele, o leitor procura 
na literatura a sua identifi cação. Assim, quanto mais próxima da identifi cação mais apreciada é 
uma obra pelos seus leitores. 
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 Especulações. Todos esses questionamentos implicam refl exão sobre a liberdade de 
invenção poética, que aqui quero somente suscitar, sem respostas defi nitivas. Não caberia, claro!

Então quem é o autor? Qual a sua matéria-prima?
Até bem pouco tempo falava-se na morte do autor. Hoje, o autor recupera o seu espaço, 

em múltiplos questionamentos. 
Quando do seu doutoramento honoris causa na UFMG, José Saramago dizia da sua ideia 

sobre narrador e autor, negando o primeiro e afi rmando o segundo. No seu discurso, chega a 
afi rmar que “provavelmente o leitor não lê o romance, lê o romancista” (1999, p. 25). Retoma a 
declaração de Flaubert: “Madame Bovary sou eu”, e diz ter Flaubert esquecido de também dizer 
que ele era o marido e os amantes de Emma Bovary. Quer com isso afi rmar que um autor é os 
seus personagens. Assim ele, Saramago, é Blimunda, e é Baltasar, em Memorial do Convento. E 
em Evangelho Segundo Jesus Cristo, diz ele, “não sou apenas Jesus ou Maria Madalena, ou José 
e Maria, porque sou também Deus e o Diabo que lá estão...” (1999, p. 25). 

No discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, Adonias Filho declara a sua 
inspiração vinda da terra, das suas memórias. Declara que, voltando no tempo vivido, é o me-
nino quem em verdade escreve: a fábula regional, as vozes, as fi guras. Testemunho. Da mesma 
forma, Jorge Amado recorre à memória da sua infância nas terras do cacau para escrever a 
sua saga. Convicto da importância da vivência nos seus processos fi ccionais, esses escritores 
das terras do cacau, no entanto, tomam o seu espaço de escrita por perspectivas de liberdade 
diversas. Enquanto o primeiro faz a escrita por artesanato da palavra, o outro é um contador 
de histórias. Ambos contam a saga do cacau por espaços de liberdades diversos. Assim tam-
bém quando Hélio Pólvora ou Cyro de Mattos (e tantos outros) narram histórias do cacau, 
certamente eles trazem as suas memórias ouvidas e vividas. Ainda, a africanidade temática da 
fi cção de Ruy Póvoas traz a memória das suas origens, vivências em “fi ngimento” da vida. Mar-
garida Fahel, em Nas Dobras do Tempo, chega mesmo a se questionar sobre como lhe chegam 
os fatos. E Ritinha Dantas que afi rma a sua “alma grapiúna”, quando conta/pede Bença, Vó! 
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Esses são alguns exemplos deste chão grapiúna, através dos quais busco pensar a liberdade 
autoral e interpretar a apropriação discursiva dos personagens criados.

Cada personagem tem um pouco do autor, mas nenhum é ele mesmo!! Sim, é bem como 
quando Fernando Pessoa diz: “o poeta é um fi ngidor, fi nge tão completamente / que chega a fi ngir 
que é dor/ a dor que deveras sente”. Se observarmos,  veremos que não há contradição em relação 
ao que afi rma Saramago: “Do fi ngimento de verdade e de verdades de fi ngimento se fazem, pois, as 
histórias” (id: 24). Mas José Saramago acrescenta que, ao ler um livro, mais do que a história apre-
sentada, o leitor vai em busca “da pessoa invisível, mas onipresente, do autor”. Por isso, também, a 
sua identifi cação com todos os personagens que cria. São todos, ele. De resto, “a literatura (como 
toda obra de arte) é assim a “expressão mais ambiciosa de uma parcela identifi cada da humanidade, 
isto é, o seu autor”. 

Além da sua liberdade de escolha, o quê leva um escritor a escrever sobre um tema? 
Desde sempre, a pergunta se impôs para mim. Quando escrevia sobre a antologia Itabuna, 

chão de minhas raízes (1996), organizada por Cyro de Mattos, perguntei-me então: que motivos 
suscitaram, nos anos 90, a retomada do tema do cacau na literatura grapiúna? - fazer com que 
os mais jovens conhecessem a história? E o quê levou o organizador a se ocupar de uma cidade, 
no caso Itabuna? Homenagem? Relembrança de uma época? Naquele então, afi rmei (e hoje 
reafi rmo) que o cantar uma “aldeia” é sempre o contar a alma de um povo: seus anseios, seus 
sofrimentos, suas alegrias seu cotidiano, sua história; vivências retidas na memória, lembranças 
ou perspectivas de um tempo, redimensionadas pelo imaginário e tornadas literatura.

No caso dos textos reunidos na referida antologia (e pela temática, cito essa em meio a 
tantas outras), os textos vão desde o arraial de Tabocas até a sua condição de cidade. Retomam 
os tempos de conquista das terras, passando pelo apogeu do cacau, até os tempos mais difíceis. 
Tematizam paisagens, espaços, fatos e pessoas. Percorrem a história de Itabuna, da época das ve-
lhas marinetes e da estrada de ferro. Falam de um “burgo de penetração, pois que nasceu como 
centro de estradas” (Adonias Filho). Abordam tempos da prosperidade e do poderio do coronel 
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do cacau e dos empresários habitantes do bairro Goes Calmon. Chegam até aos tempos da crise. 
Assim, marcas e características da cidade e do povo (referentes do real) são identifi cados nos es-
paços revisitados, nos personagens transmudados pela fi cção.

E o questionamento persiste:

Como ocorre a liberdade autoral na escolha dessa ou daquela expressão, frase, versão? 
Podemos, nós, leitores, precisar a intenção autoral? E quando se trata de manuscritos lite-
rários: qual a intenção autoral se temos duas ou mais versões de um mesmo texto? Por que 
a reescrita de um mesmo texto? A busca da perfeição poética, a procura da melhor palavra? 

Reporto-me à concepção de escrita de Valdelice Pinheiro, poetisa itabunense, falecida 
(1993), que deixou inéditos nos quais trabalhei e resultaram na publicação do livro Expressão Po-
ética de Valdelice Pinheiro (2002). Eminentemente fi losófi ca desde o seu processo de enunciação 
até o concretude da sua formulação, muitas vezes antecede o processo de produção uma refl exão 
fi losófi ca. Nesse sentido, textos fi losófi cos são verdadeiras matrizes de poemas ou de prosas po-
éticas.

A própria poetisa diz sobre a sua poesia: “é simples, toda nascida de uma linguagem coti-
diana, sem rebuscos. Por isso o povo gosta dela, embora às vezes o sentido de alguns poemas seja 
até metafísico. Acho que se se entende a palavra, sente-se o conteúdo do poema”. Super realistas, 
para ela, artistas são aqueles que veem “a explosão de uma semente e ouvem uma fl or se abrir”. 
“O poeta, como o fi lósofo, é esse micróbio que conhece as entranhas”. “Só pode haver criação 
sobre uma existência anterior”, diz Valdelice.

O texto “Retomada” (SIMÕES, 2002, p. 136) é um exercício de autorrefl exão sobre o 
processo criador. Valdelice ocupa-se dele simultaneamente ao seu fazer poético.  Esses escritos 
de autointerpretação são explicativos do seu processo poético e podem ser tomados como uma 
proposta de teoria da poesia. Para V.P., escrever é libertar-se. O texto nasce do silêncio, diz a 
poetisa, de uma voz interior impulsionadora. Essa Voz (com maiúscula), diz ela, não “a sim-
ples voz, um som emitido pela competência do aparelho fonador, mas a Voz, a VOZ, aquilo 
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que sem dúvida não me antecipa, mas é certamente o que me diz. A Voz... Esse silêncio que 
chega afl ito, precisando do grito, tem que inventar o som...”. O processo de surgimento do 
poema passa pela fase do que chama de “mundo das ideias”, fase essa expressada através de 
desenhos. São retas, curvas, espirais que dão surgimento a inesperadas formas e em seguida ao 
poema. Nesse instante, “a Voz tira a lógica, o juízo, desregula o comportamento do vocabulá-
rio”. Assim nasce o poema: Se a carambola/ tivesse dedos/ tocaria Mozart,/ certamente. 

Poesia e desenhos (rabiscos, como ela prefere chamar) expressam a sua forma de comuni-
car, compondo um processo artístico que ultrapassa a palavra e vai até a comunicabilidade visual, 
que certamente dará mais leveza, rapidez e visibilidade ao texto.

Valdelice é um exemplo de que, nesses tempos, a liberdade da escrita não se limita à pala-
vra. A liberdade vai além, passando pelo visual, pelo estrutural; enfi m, a liberdade abrange toda 
uma concepção artística comunicadora.

Sem uma resposta defi nitiva às perguntas aqui lançadas, no entanto, os exemplos dizem 
muito. É ler e reler essa rica literatura grapiúna para outras questões se colocarem. E, chegando 
aos mais novos escritores, o leitor vai identifi car outras questões mais... que a arte não se limita 
a espaço e tempo...  

Então, qual a temática pulsante desses novos tempos? Quais caminhos de escrita?  Essa 
pergunta fi ca em aberto para próximas refl exões.




