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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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