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Narrativas de viagem e acervos 
literários1

A narrativa de viagem é um gênero não só literário, mas 
histórico. Dependente da viagem em si, incorpora elementos 
de espaço-tempo característicos do deslocamento a locais não 
conhecidos do viajante ou por ele revisitados. A estrutura de 
uma viagem implica decisão de viajar, preparativos, partida 
de um ponto e chegada a outro, trajetos pelo espaço novo, 
descobertas. Induz à compressão das impressões e dos tempos 
subjetivos, em virtude da sucessão de paisagens e gentes, pode 
resultar em fixação em algum lugar, mas supõe nova partida e 
chegada, nos casos em que o viajante retorna a seu ponto de 
origem (Onfray, 2009). 

Sua narração, por sua vez, toma feições variadas, 
dependendo do sujeito-narrador, da época da narração, da 
cultura em que ela ocorre, do veículo escolhido e do público 
leitor que a acolhe. Há viajantes narradores de toda espécie: 

1Artigo resultante da pesquisa: Um país narrado: os Estados Unidos de Erico 
Verissimo, financiada pelo CNPq.
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navegadores, comerciantes, colonizadores e artistas, no 
passado, assim como no presente, encontram-se aventureiros, 
comunicadores, empresários, pesquisadores, intelectuais, 
conferencistas, estudantes, consumidores. As suas narrativas se 
traduzem em diários, cartas, pinturas, filmes, vídeos, jornais, 
revistas, blogs e livros. Todavia, a escrita e seu estilo fazem 
diferença. Há relatos que visam à objetividade da informação, 
há outros impregnados de manifestações afetivas, e há também 
os que são encarados como objetos literários, semificcionais. 

Na história das narrativas de viagem consagradas como 
literatura, o traço principal é a estruturação semelhante à do 
romance, aliada à elaboração artística da linguagem. Narra-se 
uma demanda, em que o viajante atua como protagonista ou 
como testemunha, há opositores e adjuvantes, enfatizam-se as 
descrições das cenas, caracterizam-se personagens, trabalham-se 
as perspectivas de onde se narra e emprega-se uma expressão ora 
poética, cheia de imagens, ora reflexiva. O principal interesse, 
porém, incide na espacialidade, diferindo esta do romance 
apenas pelo fato de que houve uma viagem não inventada, 
mas vivida. A crônica, gênero híbrido entre a ficção e a 
história, nascida para fins historiográficos e mais recentemente 
jornalísticos, igualmente pode constituir um relato de viagem, 
adquirindo foros literários pelo trabalho linguístico.

Nos estudos sobre a narrativa de viagem, os aspectos 
teóricos têm se centrado nos efeitos do deslocamento 
espacial sobre a apreensão da paisagem física e humana, 
na interpretação subjetivada dos eventos e personagens 
encontrados, na reconfiguração das identidades em contato, 
na função da memória e da fantasia na narrativização da 
experiência (Onfray, 2009), na materialidade dos processos 
de escrita e na intencionalidade política (Zilcosky, 2008). Do 
ponto de vista da historiografia, emergem questões como 
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conquista e colonização, reações das populações dominadas 
vistas pelos nativos ou aos olhos dos colonizadores (Todorov, 
2011), submissão, aculturação e independização, apropriação 
da cultura dominante e sua hibridação (Canclini, 2003), 
descrições geofísicas e geoculturais através de visitantes 
estrangeiros, relações internacionais (Nogueira; Messari, 2005). 

A necessidade de documentação torna os acervos de 
escritores um lugar também produtivo para pesquisas sobre o 
tema, tendo em vista que a viagem tem sido um atrativo bastante 
comum para romancistas e poetas, desde as grandes navegações 
do século XVI (lembremos Camões) e especialmente no século 
XIX, com finalidade de formação cultural das gerações mais 
jovens – veja-se William Beckford no Grand Tour da Inglaterra 
à Itália – e a expansão do colonialismo, gerando narrativas não 
só ficcionais, como As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, mas 
reais, como O Egipto, de Eça de Queirós. 

Os documentos de viagem são os alicerces das evidências a 
serem trabalhadas por historiadores, antropólogos e pesquisadores 
envolvidos com os Estudos Culturais e Pós-coloniais. No campo 
literário, os documentos originados por escritores-viajantes 
têm proporcionado matéria substancial para a reconstituição 
de viagens empreendidas e, eventualmente, transformadas em 
narrativas, especialmente em forma de crônica. Os estudos 
desse gênero em geral se apoiam em cartas, inéditas ou não, em 
desenhos ou fotografias, e nos relatos publicados de cronistas, de 
vez que outras espécies de documentação normalmente são 
de difícil acesso ou inexistem (Lisboa, 2011).

Os acervos literários podem, entretanto, fornecer 
vestígios que ultrapassam o que foi narrado e publicado. Neles 
se preserva o legado de um autor, aquilo que reuniu e guardou 
em vida, bem como o que os pesquisadores-gestores buscaram e 
incorporaram ao montante original. Todavia, trabalhos que se 
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valham dessa documentação para recuperar informações sobre 
escritores-viajantes são ainda raros e comumente são realizados 
como teses de doutorado ou, com menor frequência, como 
dissertações de mestrado, embora em data recente não se 
encontre nenhum trabalho dessa espécie. 

Normalmente, no âmbito das narrativas de viagem, 
as investigações acadêmicas efetuam análises comparativas 
(Cunha, 2009; Dorneles, 2010; Sacramento, 2011) ou focalizam 
cronistas-viajantes (Rinaldi, 2007). Também a bibliografia 
circulante no país sobre o assunto, seja através de coletâneas 
de ensaios, seja em obras de autor único, aborda-o de ângulos 
muito diversificados, tais como representações pictóricas 
(Alpers, 1999), representações da América (Gerbi, 1996), 
representações do Brasil (Sussekind, 1990), o direito à 
singularidade (Kristeva, 1994), memória da paisagem (Schama, 
1996), ou o hibridismo cultural (Bhabha, 2010), com alguma 
ilustração documental.

Os acervos, porém, abrem um leque de potencialidades que 
permanece inexplorado, o que não surpreende, tendo em vista 
que a narrativa de viagem, como objeto de estudo documental, 
é um aparecimento ainda incipiente nas Letras, mesmo fora do 
Brasil. Alguns modos de focalização do tema, partindo da área 
de Estudos Pós-Coloniais, incidem sobre como a mentalidade 
colonial foi reforçada pela narrativa de viagem (Pratt, 1992), 
sobre como se desenvolveu a melancolia pela sensação de “chegar 
atrasado” no viajante ocidental ao Oriente (Behdad, 1999) e 
sobre como o colonialismo se apoiou no gênero (Mills,1991). 

Um dos temas mais recorrentes nos estudos sobre viagens 
é o encontro do viajante com outros povos, antes desconhecidos, 
estabelecendo zonas de contato (na formulação de Pratt, 1992), 
em que ocorrem as mais diversas interações. As consequências 
desses encontros afetam tanto o sujeito, o eu que depois se 
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faz narrador, quanto o outro, o tu que ele apresenta sob o 
distanciamento entre o vivido e o escrito. No contato (trans)
nacional ocorrem interações que determinam jogos de poder, 
nos quais os parceiros podem ter trunfos fortes ou fracos, 
originando situações de igualdade ou desigualdade, amizade 
ou hostilidade, dominação e submissão, ou resistência. Nesses 
encontros entre pessoas de lugares diferentes, de culturas pouco 
próximas, vivendo realidades físicas e sociais que eventualmente 
não se coadunam, a questão identitária assoma com ênfase, 
tanto que nos Estudos Pós-Coloniais ela transforma-se na pedra 
de toque dos trabalhos, como testemunham as obras de Edward 
Said, Orientalismo, Homi K. Bhabha, O lugar da cultura, ou Stuart 
Hall, Da diáspora. 

Nos acervos literários, considerando as relações entre o 
eu e o outro, surgem indícios de encontros e confrontos (trans)
nacionais muito seguidamente. Em primeiro lugar, ressaltem-se 
as cartas trocadas entre o escritor e as pessoas que conheceu, 
ou entre ele e seus conhecidos a respeito dessas novas relações, 
nas quais perfis são traçados e juízos fixados. Além disso, em 
entrevistas e depoimentos, realizados pela imprensa escrita 
e falada ou televisiva, hoje também via internet, em blogs e 
sites, o escritor-viajante pode registrar suas impressões sobre 
outras identidades ou sobre como essas se refletiram sobre a 
sua. Outro âmbito documental precioso, principalmente para 
corroborar dados sobre tais interações com o outro, reúne as 
fotografias, os filmes e vídeos, ou as gravações sonoras, que 
atestam a veracidade dos encontros, em contextos públicos ou 
privados, oferecendo material por vezes inédito sobre conexões 
pouco sabidas ou mal-esclarecidas.

Ainda no âmbito da epistolografia, tanto em sua forma 
tradicional, sobre o papel, ou nos formatos atuais, em e-mails 
ou redes sociais, podem-se desvelar temas mais dolorosos. 
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Entre eles, salienta-se o do exílio, não apenas por perseguições 
políticas ou religiosas, mas também por renúncia à terra natal, 
pela falta de oportunidades ou acolhida, como acontece 
frequentemente com artistas pouco considerados em seus 
próprios países, que desabrocham em outras nações. Aspectos 
de desterritorialização e reterritorialização, forçadas pelos 
movimentos do capital fluente dos dias atuais, igualmente 
aparecem tanto nas descrições de grupos ou populações 
deslocados que o escritor encontra em suas viagens e noticia 
aos conhecidos, quanto nas avaliações que faz sobre os motivos 
que levam a tais migrações intempestivas, o que constitui um 
testemunho direto, embora sempre subjetivado, para a História 
e a Antropologia.

Não apenas para as Ciências Humanas, mas especialmente 
para as literárias, os acervos proporcionam objetos de investigação 
no esquadro das viagens. Talvez a área mais procurada nos 
arquivos seja a da documentação pré-textual, que espelha o 
processo de criação da narrativa de viagem. Embora nem todos 
os escritores sejam narradores desse gênero, os que produzem 
tais relatos podem ter preservado os prototextos de suas obras. 
Observe-se que alguns não se sentem à vontade ao deixarem 
traços do seu trabalho prévio à publicação e eventualmente não 
guardam ou mesmo destroem tais vestígios. Outros, porém, 
porque valorizam o esforço por trás de sua produção ou porque 
têm uma noção menos modesta da própria importância, retêm 
cadernos de notas, fichários, cadernos de esboços, pastas com 
registros de passos vencidos, roteiros a serem desenvolvidos, 
notas de pesquisa sobre lugares e personalidades, livros lidos a 
respeito do local visitado, de sua cultura, fotografias e filmes, de 
modo que ao pesquisador se abre um montante de fragmentos 
apto a possibilitar o estabelecimento de etapas de criação, de 
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movimentos de escrita, de rasuras e emendas, substituições e 
acréscimos, valiosos para a reconstituição da gênese da narrativa.

Se os prototextos permitem considerações genéticas, 
podendo secundar a compreensão do texto final, a viagem não 
permanece restrita ao seu narrador. Outras interpretações se 
unem a essas duas esferas, na voz daqueles que cercam o relato 
produzido, e que se destinam a legitimá-lo e valorizá-lo aos olhos 
dos futuros leitores. Os epitextos, na concepção de Gérard 
Genette (1987), formam outra faceta da produção literária, 
garantindo a visão heterogênea necessária para a constituição 
identitária da obra em si. Trata-se dos textos periféricos ao 
livro, tais como orelhas, contracapas, prefácios, posfácios e 
apresentações, bem como matérias em outros veículos com fins 
de difusão. Neles, a função do autor é consolidar a curiosidade e 
o interesse do leitor, induzindo-o a adquirir e ler o volume. Nesses 
epitextos, em narrativas de viagem, aparece a posição de quem os 
escreve sobre a capacidade narrativa do escritor, adverte-se sobre 
qualidades a serem notadas, resume-se o conteúdo, citam-se 
autoridades sobre o local visitado, compara-se o texto com outros. 
Estratégia editorial hoje indispensável, diante da oferta de obras 
no mercado, os epitextos propiciam ao estudioso dados sobre 
indução de leitura, apreciação programada, bem como uma 
espécie microscópica de fortuna crítica avant la lettre, destinada a 
influenciar a crítica tanto jornalística quanto acadêmica. 

Evidentemente, uma das séries de um arquivo literário 
que mais revela sobre as narrativas de viagem é a da fortuna 
crítica. Exarada em jornais, revistas, periódicos acadêmicos, teses 
e dissertações, separatas e livros, a crítica possibilita estudar-se 
como o relato de viagem é recebido pelo público especializado, 
e como os juízos críticos incentivam a leitura e a circulação do 
mesmo. Nesse sentido, em que se cruzam opiniões, impressões e 
análises, podem-se descobrir avaliações úteis para historiadores, 
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geógrafos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, os quais 
extraem delas não só condições de recepção do tema viagem, 
como informações sobre os próprios locais, seus habitantes, 
as movimentações populacionais, recursos econômicos, 
conflitos culturais e políticos, que a narrativa ajuizada expressa, 
sugere ou oculta. Como atualmente a crítica tem uma feição 
desconstrutivista acentuada, estudiosos desses campos do saber 
podem ter acesso tanto ao lado do autor-viajante quanto do 
leitor-crítico, enriquecendo os pontos de vista com que operam. 
Um estudo acadêmico sobre um livro de viagem de um escritor 
irá não apenas descrevê-lo, mas efetuará juízos sobre sua 
potência narrativa, sobre pontos de vista aceitáveis ou rejeitáveis, 
desvelará conceitos inovadores ou preconceitos, clichês ou 
achados. Poderá situar a obra num contexto de origem, distante 
ou próximo, e verificar sua recepção em tempos diversos, entre 
públicos gerais ou específicos.

Entretanto, não só de letras e textos se persegue a 
narrativa de viagem nos acervos literários. Outra categoria de 
documentos, normalmente despercebidos pelos estudiosos, é o 
conjunto de suvenires de viagens, de lembranças materiais dos 
locais em que esteve. Esses também oferecem evidências sólidas 
sobre a ultrapassagem de fronteiras, desde que devidamente 
atestada sua procedência por outros testemunhos além dos 
do autor. Nos suvenires duas perspectivas convergem: de um 
lado, objetos adquiridos ou recebidos como brindes ou mimos 
testemunham a presença do autor-viajante nos locais de onde 
provêm; de outro, dão mostras da atitude cultural ou afetiva do 
escritor em relação a tais lugares. Uma réplica, por exemplo, da 
Estátua da Liberdade, com o selo de compra e um depoimento 
de como chegou às mãos do autor, pode afirmar que ele esteve 
na Liberty Island, no porto de Nova Iorque, ou pode informar 
que ele simplesmente a comprou numa loja de suvenires da 
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cidade. Um artefato indígena latino-americano oferecido ao 
escritor, havendo corroboração fotográfica ou testemunhal, 
pode revelar a apreciação ou não desse artefato, dependendo de 
onde tal souvenir é colocado em sua residência, em local visível, 
de honra, ou num canto obscuro. As gradações posicionais 
de lembranças de viagem na moradia do escritor ou em seu 
escritório proporcionam um interessante recurso material para 
se avaliarem as reações subjetivas do viajante àquilo que recolheu 
em seu trajeto. Guardar significa querer lembrar, e num acervo, 
objetos estrangeiros, artesanatos, até postais de outros países 
indiciam uma estada ou um desejo de novos espaços.

O caráter vestigial dos acervos literários determina uma 
função essencial à pesquisa da narrativa de viagens. Cada 
documento em si adquire significado apenas quando situado 
num contexto maior, o da viagem, vivida ou relatada. Sua 
condição fragmentária obriga à correlação, à busca de nexos 
com o que já se conhece, de modo a expandir as dimensões 
dos registros publicados. Estimulando a curiosidade, sem a qual 
não se faz ciência, os acervos literários, quando passíveis de 
serem investigados com foco nas narrativas de viagem, induzem 
a pensar além, a gerar outros conhecimentos e a diversificar os 
ângulos dos quais a representação de países e povos se constrói. 


