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RESUMO 

 

Na importância de resgatar os valores que representam uma cidade, através de sua história e 

seus personagens, a seguinte dissertação apresenta um roteiro turístico e literário para a cidade 

de Belém, baseado na obra “Pará, capital Belém”, de Benedito Nunes que reúne em crônicas, 

os relatos dos viajantes: Padre Antônio Vieira, Giuseppe Landi e La Condamine, sujeitos estes, 

considerados viajantes, que estiveram na capital paraense em períodos distintos e deixaram viva 

suas memórias na importância histórica da cidade. Os tipos de viajantes e suas motivações, o 

contexto histórico do turismo e suas derivações como o roteiro, o turista e a literatura do 

Turismo também elevam este estudo que busca inserir nas práticas turísticas e literárias, 

elementos modernos como os QR Codes (Códigos de resposta rápida) para servir como auxílio 

ao público que escolher fazer parte do roteiro da capital híbrida. Para compreender este estudo, 

as referências utilizadas se baseiam nos estudos comparados em cada segmento em destaque e 

seus autores, entre eles: Antonio Candido, Afrânio Coutinho, Fernando Cristóvão, Luís 

Romano, John Urry, Quintero e Baleiro, Graça Joaquim e Benedito Nunes.        

 

PALAVRAS-CHAVE: Viajantes literários; Literatura do Turismo; Crônicas; Benedito 

Nunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

ABSTRACT 

 

On the importance of redeeming values that represent a city, through its history and its 

characters, the following dissertation presents a touristic and literary itinerary for the city of 

Belém, based on the work “Pará, capital Belém”, by Benedito Nunes that brings together in 

chronicles ,the reports of travelers: Padre Antônio Vieira, Giuseppe Landi and La Condamine, 

these subjects, considered travelers, who were in the capital of Pará in different periods and left 

alive their memories of the historical importance of the city. The types of travelers and their 

motivations, the historical context of tourism and its derivations such as the itinerary, the tourist 

and the tourism literature also elevate this study that seeks to insert modern elements such as 

QR Codes (Response Codes) into tourist and literary practices quick) to serve as an aid to the 

public that chooses to be part of the hybrid capital's itinerary. To understand this study, the 

references used are based on comparative studies in each highlighted segment and their authors, 

including: Antonio Candido, Afrânio Coutinho, Fernando Cristóvão, Luís Romano, John Urry, 

Quintero and Baleiro, Graça Joaquim and Benedito Nunes. 

 

KEY WORDS: Literary travelers; Tourism literature; Chronicles; Benedito Nunes. 
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INTRODUÇÃO 

 Esta dissertação apresenta a crônica: “Pará, capital Belém”, de Benedito Nunes, como 

uma referência diagnóstica sobre a experiência dos viajantes estrangeiros que estiveram pela 

capital paraense, tendo em vista as transformações físicas e socioculturais que presenciaram por 

este lado da Amazônia, deixando registros importantes para os campos da história e também 

para a literatura, dentro desta última, como referência necessária, a literatura de viagens. 

Benedito Nunes nos apresenta sua versão dos fatos que transformaram Belém do século XVII 

até os meados da década de 50 do século XX, através dos olhares de seus sujeitos viajantes de 

outrora, uma obra que constrói caminhos que dão características ao povo paraense através dos 

registros físicos, sociais e culturais de grandes nomes como Antônio Vieira, La Condamine e 

Giuseppe Landi. Com isso, a presente dissertação busca elaborar um roteiro literário que resgate 

os caminhos por onde esses mesmos sujeitos passaram e registraram suas impressões, um 

roteiro especial que evidencie Belém pelo contexto histórico e turístico de acordo com a obra 

de Nunes. Mesmo que a obra de Nunes apresente momentos distintos e históricos, busca-se 

realizar um roteiro que nos torne viajantes do passado e do presente, através de uma viagem 

visualizada pelo ponto de vista de quem a vivenciou, em momentos de transformações 

históricas que espera-se serem percebidos por outros pontos de vistas, de novos viajantes, 

literários ou turistas.   

 Para que o entendimento sobre os conceitos de crônicas e literatura de viagens sejam 

concebidos de forma coerente nesta dissertação, assim como também o conceito relevante aos 

tipos de viagens, seus viajantes e o turista, a metodologia empregada é baseada em estudos 

bibliográficos com ênfase em análises de relatos de viajantes estrangeiros a partir das crônicas 

de Benedito Nunes. Sob um roteiro literário onde distintas concepções de viagens e viajantes 

serão apresentadas, é necessário compreender os motivos dos históricos deslocamentos feitos 

pelos viajantes que referenciam a cidade natal de Nunes, através de suas narrativas e da 

percepção deixada sobre os acontecimentos que marcaram a cidade de Belém. A crônica de 

Nunes e seus sujeitos viajantes será o corpus de análise que esta dissertação terá como objeto 

de estudo. O embasamento teórico traz como elemento de estudo, Fernando Cristóvão (2002) e 

sua teoria referente aos tipos de viagens e suas narrativas, que é um dos referenciais teóricos 

que compõem de forma elementar este trabalho que dialoga com os conceitos fundamentais 

elaborados por Quinteiro e Baleiro (2017) direcionados aos estudos sobre viajantes, a 

Literatura, o Turismo e o roteiro. Olhar e entender os conceitos que envolvem a dinâmica do 
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trajeto estabelecido pelos viajantes que Nunes (2006) expõe em sua obra é permitir que o olhar 

do “novo sujeito viajante” possua uma leitura que conceda uma experiência além dos fatores 

turísticos e históricos. Outro autor relevante nesta dissertação é John Urry (2001) e a sua 

percepção quanto ao olhar do turista e as formas não-turísticas de experiências, que contribuirá 

na formação teórica de um roteiro estabelecido como ideal para a cidade de Belém a partir da 

obra de Nunes e com elementos que somam a base referencial desta dissertação.   

A importância do Olhar de Urry (2001) nos revela a autonomia que o Turismo representa 

para a dinâmica de um determinado local, seu potencial material e imaterial como garantias de 

um roteiro melhor elaborado, o que para esta dissertação engrandece a busca de proporcionar 

um roteiro ideal.     

Os sujeitos de Nunes que olham para Belém como um lugar referencial, possuem nas 

palavras, uma narrativa registrada em um tempo, de outrora, que para a percepção do olhar do 

viajante moderno pode alcançar de acordo com os conceitos delineados de Quinteiro e Baleiro 

(2017).  Benedito Nunes, considerado, por esta dissertação, como o anfitrião deste grande 

roteiro histórico através de seu tributo à sua cidade natal: “Pará, Capital Belém'', incluída na 

obra: Crônicas de Duas Cidades, Belém e Manaus. Nunes divide este trabalho com Milton 

Hatoum, este último, como um grande observador da cidade de Manaus. Nesta obra, Nunes 

utiliza-se dos relatos dos sujeitos: Antônio Vieira, Giuseppe Landi, La Condamine, entre outros, 

por meio do gênero crônica criando um roteiro histórico, libertário, literário e também turístico. 

Dono de uma leitura de olhar crítico sobre a estética filosófica e artística, Nunes também 

possui sua linha crítica que o aproxima do regional, como a Amazônia e os seus atores sociais, 

o escritor também influenciou e influencia novos olhares que, de certa forma, perpetuam esse 

destino amazônico como local de diversas discussões. 

O autor paraense (NUNES, 2006), que traz como referência a cidade de Belém, expõe 

por meio de seus principais personagens, o contexto de cada momento que a cidade vivenciou 

no período descrito anteriormente e que são creditados pelos objetos físicos (arquiteturas, 

construções e linhas fisionômicas) que ultrapassam e confirmam os relatos de viajantes que 

estão presentes na  obra de Nunes. Com isso, espera-se contribuir para a construção de um 

roteiro literário e turístico a partir das marcas que esses viajantes deixaram na cidade ou 

registraram sobre ela, a partir das referências de Benedito Nunes. 

Para compreender as relações narrativas dos viajantes com o contexto geral da obra de 

Nunes, é necessário compreender os detalhes significativos da experiência que uma viagem 

pode proporcionar, na verdade, como a mesma é processada em seu interesse de deslocamento. 

Neste sentido, observa-se as relações dos viajantes e turistas que Quinteiro e Baleiro (2017) vão 
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conceituar e nos permitir ampliar uma análise sobre os viajantes de Nunes, assim como o faz 

Luís Romano (2014) em relação aos mesmos conceitos que analisam os deslocamentos de 

Cecília Meireles enquanto viajante e sua relação com o turismo. Porém, esta dissertação não 

quer tecer as diferenças de ambas condições específicas entre o turista e o viajante, mas propor 

um roteiro para ambos os tipos de viajantes contemporâneos, através de relatos dos sujeitos 

viajantes de outrora, e a materialidade dos lugares por onde esses viajantes passaram, que ainda 

resistem ao tempo.   

Diante disso, a importância do estudo sobre a Literatura de Viagens e suas referências 

conceituais que abrem espaço para entendermos as relações deste subgênero literário e o 

contexto histórico que possui o termo “viagem” como tema principal, proporcionando as 

relações extraídas do contexto histórico que este subgênero sofre em decorrência a lentidão de 

seu reconhecimento e organização de seu material, utilizaremos, como instrumento de análise, 

a tipologia de viagens do estudioso português Fernando Cristóvão (2002), que propõe sua gama 

taxonômica de caráter temático no qual a viagem retoma como contrapartida, seus elementos 

motivacionais. 

Fernando Cristóvão (2002) propõe uma tipologia de caráter temático que acaba por 

proporcionar um acréscimo de saber e de cunho estético a esta dissertação, sendo elas: Viagens 

de Peregrinação, Viagens de comércio, Viagens de expansão, Viagem erudita e as viagens 

imaginárias. 

Se há no relato uma significância expressa pelo sentido da noção do olhar do outro, 

esses cinco tipos desenvolvidos por Cristóvão (2002) direcionam a base do que pode nos revelar 

o olhar dos sujeitos viajantes deste trabalho. 

Método   

 Esta dissertação se baseia em pesquisa bibliográfica que visa analisar a crônica de 

Benedito Nunes: “Pará, capital Belém” a partir dos relatos e memórias dos viajantes que o autor 

evoca em decorrência disto, propor um itinerário turístico e literário de Belém pela perspectiva 

destes viajantes destacados por Nunes. 

Tentar compreender por meio de Nunes a experiência do sujeito viajante sob o cerne 

das palavras que exaltam o destino, um palco de conflitos que a história perpetuou através das 
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escrituras literárias, e que pode permitir aos olhares dos turistas e viajantes contemporâneos 

uma nova forma de olhar Belém. 

 A localidade, destino, ou “aldeia”, como expressa Aldrin Moura no prefácio da obra de 

ambos amazônidas, Benedito Nunes e Milton Hatoum (NUNES, 2006, p.5), conduz os olhares 

desta dissertação que nos revela a cidade de Belém, Capital do Pará, local onde diversos povos 

esculpiram de alguma forma seu registro cultural, social e biológico, graças a interação dos seus 

sujeitos com o potencial natural e cultural deste local. A viagem se dará pelas vias da literatura, 

algo imaterial, feito sob a versão de memórias de sujeitos e suas distintas viagens, a obra “Pará, 

capital Belém”, de Benedito Nunes, filtra o melhor dos olhares sobre esta terra. 

             Fortalecer o turismo literário paraense e abraçar as obras que Benedito Nunes 

honrou em sua trajetória, são as consequências que esta dissertação visa proporcionar ao autor 

e filósofo, aos viajantes literários e aos conterrâneos da Amazônia. O roteiro literário criado 

sob a obra de “Pará, capital Belém”, pretende contribuir para a preservação bibliográfica de 

Nunes, e de todos os sujeitos de hoje e outrora que deixaram o seu legado impresso nas páginas 

da cultura e história paraense.       

Para apresentar a importância da memória e relatos e a sua significância para o viajante 

literário, esta dissertação será dividida em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, será apresentada a obra Crônicas de Duas Cidades, Belém e 

Manaus composta por Benedito Nunes e Milton Hatoum que aborda, por meio de crônicas, as 

realidades da região Norte em períodos distintos (Séculos: XVIII, XIX e XX) por perspectivas 

de sujeitos e suas memórias, porém, o objeto de estudo será focado na obra de autoria de 

Benedito Nunes intitulada: “Pará, Capital Belém”, que está inserida na obra geral já citada e 

compõe esta dissertação no mesmo capítulo. Definiremos o gênero, crônica literária, utilizando-

se, como base, os estudos de Antônio Candido, Jorge de Sá, Massaud Moisés e Afrânio 

Coutinho. Em seguida, temos as obras de Benedito Nunes e Milton Hatoum representadas por 

um resumo introdutório que apresenta seus sujeitos, entre o contexto amazônico e o gênero 

derivado da crônica. Ainda neste capítulo falaremos sobre o autor Benedito Nunes e sua 

trajetória literária e consequentemente de sua obra “Pará, Capital Belém”. Apresentamos neste 

mesmo capítulo, os sujeitos viajantes de Nunes: Padre Antônio Vieira, Antônio Landi e La 

Condamine.      

No segundo capítulo apresentamos o conceito de Viagem, com base em Fernando 

Cristóvão (2002), Luís Romano (2014) e César Santos (2014), que teorizam a influência do 

tema na Literatura. Em seguida, veremos o surgimento do subgênero Literatura de Viagens, 
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pelo olhar dos mesmos estudiosos já mencionados sob a ótica da proposta das motivações das 

viagens que geraram cinco tipos de viagens e viajantes, elaboradas por Fernando Cristóvão. 

No terceiro capítulo definiremos o turismo e o seu contexto histórico, com base em 

Graça Joaquim (2015) e John Urry (2001). Assim como também veremos a definição de turista 

por meio de Quinteiro e Baleiro (2018), Graça Joaquim (2015) e Luís Romano (2014). 

Definiremos ainda sob a ótica dos últimos autores citados, o turismo literário e o roteiro 

literário.   

O quarto capítulo apresenta a concepção do roteiro e sua relação imprescindível com o 

Turismo, seus serviços e com o fator motivacional do turista. No mesmo capítulo, veremos em 

tópico à parte, a inserção tecnológica dos QR Codes (Códigos de Resposta Rápida) no auxílio 

das informações de cada ponto dentro do roteiro que vincula os relatos impressos na obra de 

Benedito Nunes (2006) e o local visitado.    

No quinto e último capítulo, veremos a proposta de roteiro literário pela cidade de 

Belém, a partir das referências dos viajantes que Benedito Nunes e as contribuições que 

resgatam a história da cidade, através dos relatos que deixaram e obras que podem ser 

observadas pela cidade. 

Em seguida, deixaremos nossa impressão sobre as considerações finais e as referências 

bases utilizadas nesta dissertação. 

A obra de Benedito Nunes e Milton Hatoum, foi escolhida com o propósito de resgatar 

a importância histórica dos sujeitos e seus feitos dentro da região amazônica. Nesta dissertação, 

consideramos Belém o foco central neste processo de reconhecimento histórico, que por meio 

da obra escrita por Benedito Nunes e dos sujeitos que o autor seleciona através de suas crônicas, 

nos ajuda a contar a sua versão sobre a capital do Pará em períodos que atravessam o pós-

descobrimento, a Belle époque e o registro físico da influência portuguesa sobre o povo 

paraense. Um roteiro quase pronto feito por sujeitos que de certa forma, influenciaram na 

construção sócio-cultural e política de um povo. A obra nos permite revisitar períodos distintos 

por meio de relatos impressos nas vias da Literatura e o seu subgênero Literatura de Viagens,  

produzidas pelos viajantes que nela se encontram e poder, assim, dar a oportunidade de se 

recriar um novo roteiro que possa evidenciar ainda mais a relevância da capital do Pará, Belém. 
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CAPÍTULO 1 - CRÔNICAS DE DUAS CIDADES ( BELÉM E MANAUS) 

 Como o próprio autor Benedito Nunes sugere, sua intenção na obra que divide com o 

amazonense Milton Hatoum foi de: “pagar uma dívida com Belém” (NUNES, 2006, p. 11) e 

seus contemporâneos, visto que também o autor paraense seja considerado um exímio cronista, 

o mesmo reúne um acervo plural que certamente adjetiva a região amazônica e sua relação 

como um espaço de múltiplos contextos históricos, culturais e sociais, e que apresenta 

definições diversas em ambos contextos. Nunes resgata a memória de viajantes que estiveram 

em Belém e de alguma maneira, tornaram-se referência na construção literária em âmbito 

mundial e de certa forma, transformaram a cidade por meio do progresso influenciado pelo 

discurso capitalista do exterior, que segundo o autor muda a atmosfera desta região e sua relação 

com o seu povo. 

Benedito Nunes traça um roteiro derivado dos relatos dos sujeitos viajantes e os olhares 

que lançaram sobre o ambiente amazônico, dentro de um gênero considerado curto e direto, a 

crônica, que entre as relações destacadas tanto pelo autor paraense quanto por Milton Hatoum, 

apresenta entre inúmeras influências, as artísticas, arquitetônicas, línguas internacionais, e junto 

à estas, o caos. 

Segundo o dicionário online, a palavra caos representa uma pluralidade de sentidos, 

como desorganização mental ou confusão de ideias, ambas as palavras vistas pelo viés do 

sentido figurado, quanto que em termos filosóficos a palavra possui a condição desordenada. 

Quais são as relações diversas que ocorrem na Amazônia? Para os geólogos, o caos 

significa uma consequência causada pela erosão sobre as rochas, formando blocos amontoados 

(BRASIL ESCOLA, 2021). Um verdadeiro abismo, é o termo usado pelos gregos e sua 

etimologia que define o kháos (JAA TORRANO, 2012, p.30). No entanto, o caos também é 

considerado dinâmico, algo que se altera no tempo a cada pequena alteração das suas condições 

iniciais. Condição e dinamismo também podem ser observados na Amazônia? 

A obra que esta dissertação tenta dissecar no sentido positivo do cumprimento dos 

deveres da pesquisa, pode responder de forma direta e indireta, o que de certa forma, se passou 

na região Norte, dentro de uma cronologia que evidencia mais precisamente o Pará e o 

Amazonas.           

A obra é uma realização do Governo do Estado do Pará, o prefácio traz Aldrin Moura 

de Figueiredo (2006, p. 5) e sua citação em “O palácio da memória”, de Santo Agostinho, que 

abre o livro dos ‘cronistas’ Benedito Nunes e Milton Hatoum da melhor maneira, levando os 
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leitores a reconhecerem as relações dos verdadeiros “tesouros” que pairam sobre os “palácios”, 

as memórias, que são resgatadas através das crônicas, e como o próprio autor afirma: “Santo 

Agostinho havia de ter razão” (FIGUEIREDO, 2006, p. 7-8 apud GUIMARÃES e CASTRO, 

2011, p. 422). 

Esse recorte, constituindo onze peças escritas em 46 anos (as datas estão 

distribuídas de 1961 a 2006), é fruto do levantamento e da investigação 

preliminar já empreendidos em grande parte da criação ensaística de Benedito 

Nunes. Na maioria desses textos, a região aparece explicitamente nos próprios 

títulos. O recorte prevê, inclusive, o exame de trabalhos de Benedito em 

relação, parceria ou coautoria com professores de diferentes gerações. Mais 

próximos da geração do autor estudado, estão Eidorfe Moreira e Armando 

Dias Mendes, enquanto Milton Hatoum e Aldrin Moura de Figueiredo 

pertencem à geração mais nova de intelectuais. (GUIMARÃES, CASTRO, 2011, 

p. 422) 

A obra Crônicas de Duas Cidades, Belém e Manaus apresenta a região Norte como uma 

terra de descobertas, possibilidades e conflitos, onde os olhares dos sujeitos viajantes que Nunes 

e Hatoum apresentam em suas obras e que captam o momento relatado na memória de cada 

cidade visitada, configuram-se de certas inclinações ora otimistas, por serem derivadas de uma 

espécie de “ânsia pela modernidade” (NUNES, 2006, p. 51), ora negativas e veiculadas pelo 

registro iminente e fatídico da história, que tem os povos indígenas, negros e estrangeiros em 

sua relação. 

Os autores responsáveis pela obra são filhos da Amazônia e tentam, de certa forma, 

deixar claro que a pluralidade nos inúmeros contextos observados em cada cidade, 

correspondem aos fatores consequentes do progresso que através de relatos e fotografias, 

observa-se uma Amazônia que conduz e é conduzida diante do tempo que é resgatado pela 

memória daqueles que passaram e passam por ela. Benedito Nunes e Milton Hatoum creditam 

à pluralidade rica e fundamental nas relações da Amazônia  quanto uma região de forte contexto 

político-cultural e agregam à essa mesma pluralidade o resultado do caos. 

Se de um lado do Norte encontra-se o Pará visto pelo olhar de Benedito Nunes, um 

estudioso paraense, poeta e filósofo que admite em suas discussões a relevância das relações 

sociais dentro do ambiente amazônico, no outro lado desta mesma zona, temos a descrição 

precisa e atraente de Milton Hatoum um manauara que reconhece as feitorias e mazelas da 

relação do homem e a sua Amazônia. 
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A obra é dividida em duas partes, em cada uma delas, cada autor apresenta à sua maneira 

e por meios de seus personagens, figuras, relatos e fotografias, uma espécie de roteiro histórico-

cultural de suas respectivas cidades, o meio pelo qual ambos autores transportam a mensagem 

é a crônica, o  caminho percorrido dos relatos está cronologicamente seguindo a ordem de 

sucessão no tempo que Aldrin Moura destaca no prefácio, quando afirma que o meio que os 

autores utilizam se redesenhou aos moldes dos grandes escritores do século XIX (NUNES, 

2006, p. 5). O cotidiano foi de certa forma, impresso pela crônica, e os autores Nunes e Hatoum, 

formalizam essa afirmação na obra em questão. 

No tempo de dantes, limitava-se a relatos verídicos e nobres, compostos das 

gestas palacianas e dos hábitos da elite. O tempo passou e o estilo foi 

adquirindo novas formas, passando a agradar os grandes escritores do século 

XIX, que trataram de cultivá-lo, desenhando com habilidade e oportunismo o 

cotidiano de seu tempo. (NUNES, 2006, p. 6) 

A crônica seria para ambos escritores, a relação que as verdades cotidianas podiam ter 

com a proximidade do valor histórico. Considerados como cronistas de suas aldeias por Aldrin 

Moura, Nunes e Hatoum costuram de formas distintas suas molduras em relação às memórias 

captadas, dando à obra uma forma distinta dos livros clássicos e didáticos de História que 

circulam nas escolas do Brasil. 

Tal afirmação anterior está no resultado que se inicia com os jesuítas, o povo ocidental, 

ou seja, o viajante e o seu contato com os indígenas locais, uma relação de conflitos e 

consequências fundamentais para a formação do que é hoje o resultado do povo do Norte em 

termos fisionômicos, sócio-culturais, linguísticos etc. As relações geradas pela economia das 

mais variadas especiarias encontradas nas matas amazônicas e os impactos de sua abundância 

no contexto urbano e socioculturais são relatos muito bem garimpados pelos autores, junto com 

um acervo fotográfico de uma nostalgia muito atraente quando se faz parte, de alguma forma, 

da realidade local. 

Tais impactos oriundos das forças econômicas geradas pelos seringais e outras matérias 

primas tanto no contexto do Pará quanto em Manaus, fazem um caminho a parte que evidencia 

de forma muito clara o auge das duas cidades, a arquitetura e o urbanismo foram os mecanismos 

principais para o que essa dissertação considera como “pretextos do progresso” e sua relação 

anterior com o povo primitivo local. Relação esta, de caos, mesmo que o dinamismo tenha um 
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significado advindo desta mesma palavra, a obra deixa clara que o sangue indígena serviu para 

pincelar o advento da nova sociedade que se instaurava no Norte do País.                     

No entanto, Nunes e Hatoum (NUNES, 2006), apresentam a Bélle époque de suas 

respectivas cidades que crescem de maneiras quase semelhantes, culturalmente, socialmente e 

com formas urbanas derivadas de suas políticas de “pós-extermínio indígena”. Com ambos 

autores autores (2006), locais ganham nomes em outras línguas, como o Manaos Harbor em 

Manaus, o Paris n’América em Belém, enfim, especificidades que se alteram no decorrer do 

tempo que a matéria prima amazônica dava as cartas ao progresso instaurado pelo capitalismo, 

os personagens de Nunes (2006) se tornam sujeitos de fama histórica no processo de distinção 

específica deste progresso e são retratados de forma que seus relatos comprovam a assinatura 

de suas verdades. 

Em Belém, Antônio Lemos, Giuseppe Landi, Gaspar João entre outros, compuseram a 

construção de sua história e do povo paraense através da arquitetura e engenharia urbana que 

ainda se podem apreciar nos dias atuais como o Teatro da Paz, Bosque Rodrigues Alves e o 

Complexo Feliz Luzitânia. (NUNES, 2006, p.22) 

Em Manaus, os caminhos que levam a uma cidade quase irreconhecível do ponto de 

vista das transformações urbanas de outrora, se pode contemplar como consequência do 

progresso econômico, o Teatro Amazonas, o Instituto Benjamin Constant, o Palácio da Justiça 

entre outros. (NUNES, 2006, p.55)      

Com a presença das construções de níveis palacianos e requinte europeu, a atmosfera 

cultural levou a região Norte ao patamar sofisticado das grandes metrópoles que incitavam a 

cultura do mundo. A obra de Nunes e Hatoum é muito clara e privilegiada quando o assunto 

toca as nuances culturais da Belle époque amazônica, pois, ambos retratam com muita 

satisfação o movimento que Belém e Manaus tiveram no universo dos grandes espetáculos. Na 

inauguração de ambos teatros, as atrações eram os belos trajes e vestidos do seu público, a elite 

e o desfile da supremacia monetária proveniente de muita atividade extrativista. 

Das grandes obras arquitetônicas construídas nesse período, o Teatro 

Amazonas é a mais ostentosa. É, realmente, um teatro de grande capital, que 

emite sinais de luxo e requinte. É possível imaginar a riqueza da elite da época 

através de uma visita ao Teatro Amazonas; A riqueza e também o seu avesso: 

a vida isolada e a labuta estafante de milhares de seringueiros confinados nas 

“estradas” dos seringais. (NUNES, 2006, p.65) 
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A obra evidencia a satisfação do progresso cultural do entretenimento, mas não mede 

palavras para evidenciar os resultados e consequências que as relacionam com a realidade dos 

homens e mulheres daquela época que construíram, de certa forma, aquele contexto de 

disparidade social como afirma Hatoum. 

Nunes e Hatoum entregam uma obra que evidencia o compromisso com a realidade 

amazônica, dá voz ao passado e aos homens excluídos e exterminados, como ressalta ambos 

autores, de uma sociedade onde o progresso utilizou-se de sua mais cruel medida, o domínio e 

o descarte de vidas ao seu molde. Os autores mostram suas realidades históricas e sociais, sob 

memórias selecionadas que parecem caminhar juntas numa realidade, onde o progresso serve 

como o grande difusor das reações que conduz ao trajeto do povo amazônico.         

1.1. Crônica, o gênero do relato    

O tempo é a essência que paira sobre a palavra crônica, e com isso, tudo que rege os 

acontecimentos de outrora foi absorvido pelo homem através da memória, os relatos que contam 

a significância do passado foi retido pela impressão da palavra por meio do gênero considerado 

como crônica, cujo termo se origina da palavra grega chronos, que possui em sua tradução 

literal como sendo o termo denominado tempo, pelo estilo literário, a crônica se relaciona com 

a sucessão cronológica dos relatos segundo Coutinho (1988, p. 306), no entanto, houve uma 

mudança que designou a palavra crônica como gênero de curtas produções em prosa, de estilo 

coloquial e livre desenvolvidos pela provocação das atitudes cotidianas em termos geralmente 

refletidos pela ótica artística. 

Ainda sobre o gênero crônica, é comum que sua linguagem beire a oralidade, o que 

alinha com a pretensão do corpus desta dissertação, onde os relatos absorvidos pelos sujeitos 

de outrora são captados pela impressão da crônica, portanto, se vale de uma linguagem oralizada 

que liga os acontecimentos da vida ao dinamismo dramático da realidade no cotidiano 

(COUTINHO, 1988, p. 306). Por outro lado, outros estudiosos conceituam que o gênero, 

crônica, apresenta uma relação textual e discursiva quase que imprevisível, como afirma 

Ferreira (2008, p.364). 

Mesmo com uma característica que apresenta a liberdade de produção linguística e o 

distanciamento de uma classificação específica, alguns autores denominados cronistas ainda 
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buscam uma conceituação para o gênero transeunte, que percorre as nuances literárias e 

jornalísticas.  Esta última sendo a base da crônica segundo Ferreira (2008), originada na 

imprensa europeia (Inglaterra) e readaptada nas imprensas pelo mundo, devido sua 

característica textual dar aos textos jornalísticos um entendimento imediato, ligadas 

intrinsecamente ao intuito prático do entretenimento, dando aos acontecimentos diários uma 

forma mais amena quando esta é destinada ao receptor (FERREIRA, 2008, p.365). 

Nunes e Hatoum nos apresentam uma região amazônica cronologicamente acentuada 

sob os domínios que caracterizam o gênero crônica, já que os relatos de seus sujeitos viajantes 

estão organizados em uma espécie de sequência temporal. Que segundo Moisés (1978), o 

gênero crônica, possui em sua finalidade original, abordar uma série de acontecimentos 

organizados dentro de um período temporal em sequência. Ou seja, pode-se afirmar portanto 

que o gênero em questão transita na simples relação do registro imediato e superficial do tempo 

passado. Ainda segundo Moisés, essa forma do gênero crônica teve seu auge na Idade Média, 

a partir do século XIII (MOISÉS, 2004, p. 110). 

No contexto de âmbito nacional, o gênero crônica, por se tratar da narrativa dos fatos, 

possui como referência a carta de Pero Vaz de Caminha como um grande exemplo, o gênero 

crônica com o passar do tempo adquiriu diferentes características até chegar a sua finalidade de 

narrar fatos do cotidiano em periódicos como afirma Moisés, e o mesmo explica que o gênero 

crônica varia entre outros gêneros como Literatura e a reportagem, entre o relato impessoal, frio 

e descolorido de um acontecimento trivial, e a recriação do cotidiano por meio da fantasia 

(MOISÉS, 1982, p. 247). 

Por meio das crônicas, que estimulam o engajamento desta dissertação, Nunes e Hatoum 

asseguram os elementos que foram evidenciados nessa espécie de trajetória que retrata o gênero 

crônica e serve como composição para o objetivo de se extrair um roteiro digno de certas 

“verdades” e o relato é pelo menos o primeiro traço desse caminho, já que Nunes e Hatoum são 

considerados pelo historiador Aldrin Moura no prefácio de mesma obra, “os cronistas de suas 

aldeias” (NUNES, 2006, p.5). 

Em vista disso, é através da literatura do século XIX que este gênero será notado através 

dos periódicos publicados nos jornais da época, folhetins, como registro do cotidiano. Dentre 

muitos cronistas que surgiram nesse período, podemos ressaltar grandes nomes da crônica 

nacional como João do Rio e Machado de Assis, que exerceram certa influência na imprensa 

local da época, levando notoriedade para o gênero literário deste contexto (SOUZA, 2009). 

Souza destaca a importância de João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, a grande 

importância na difusão que a crônica adquiriu para o universo literário, por meio da imprensa, 
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destacou-se com contos curtos, poemas em prosa, pequenos ensaios e elementos que informam 

os acontecimentos do cotidiano, porém, com menos rigor que seções jornalísticas, que 

diferenciava das crônicas de Machado de Assis, que possuiu grande importância na imprensa 

do Brasil e suas crônicas publicadas, já que o mesmo destinava seus comentários em 

publicações semanais sobre política, economia e sociedade com teor irônico e com certo humor 

(SOUZA, 2009). Outros grandes cronistas que podemos destacar são: Paulo Mendes Campos, 

Luís Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Rubem Braga, Nelson 

Rodrigues, Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade. 

Seguindo a linha criativa e geral quanto ao gênero em questão, podemos evidenciar que 

a crônica traça seu percurso pelo contexto literário e jornalístico. No entanto, é muito pertinente 

para o objeto desta dissertação o que aponta Coutinho (1988) quanto à personalidade do gênero 

crônica, que para o autor assume uma forma literária em sua finalidade. O autor continua 

afirmando que o gênero crônica, mesmo independente ou livre de característica acentuada ou 

mesmo independente da forma veiculada ao seu receptor, sua natureza é literária, ou seja, 

perceptível nas relações entre palavras, onde o fato nem sempre é o objetivo, mas o pretexto, 

que é trabalhado em seu macro. Sendo assim, a crônica possui em sua essência o poder da arte 

da palavra, onde se ligam fortemente com o sentido subjetivo de cada um. (COUTINHO, 1988, 

p. 305). 

Outro autor que apresenta sua versão para o gênero crônica é Antonio Candido (1992), 

que em seu argumento, afirma que os assuntos relacionados à crônica se geram sob a ótica do 

cotidiano, por isso, se apresenta sob uma forma de contexto leve, sendo uma das virtudes deste 

gênero. A outra seria a sua transitoriedade limitável, vida e morte em curto prazo de tempo. O 

autor continua na afirmação de que o gênero seria para o intuito efêmero da publicação diária, 

devido compor o elemento transitório por parte de sua veiculação, um material feito para a 

perspectiva dos “rés-do-chão” 

Por isso mesmo consegue quase sem querer transformar a literatura em algo 

íntimo com relação à vida de cada um, e quando passa do jornal ao livro, nós 

verificamos meio espantados que a sua durabilidade pode ser maior do que ela 

própria pensava (CÂNDIDO, 1992, p.15). 

Portanto, percebemos que o gênero possui um valor de urgência, de curto prazo de 

tempo para o pretexto de sua elaboração, 
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À pressa de escrever, junta-se a de viver. Os acontecimentos são 

extremamente rápidos, e o cronista precisa de um ritmo ágil para poder 

acompanhá-los. Por isso a sua sintaxe lembra alguma coisa desestruturada, 

solta, mais próxima da conversa entre dois amigos do que propriamente do 

texto escrito (SÁ, 1987, p.10-11). 

É perceptível que nas memórias narradas em crônicas por Benedito Nunes e Milton 

Hatoum, denota-se a incrível percepção de ambos autores em relação ao panorama sociocultural 

de suas cidades históricas e também natais, os autores apresentam uma seleção de informações 

e imagens que julgam dar conta de dignificar não só a obra em si e seus anseios críticos, mas 

também os amigos, a sociedade em geral e principalmente o povo amazônico como se 

estivessem conversando conosco. 

1.2. As crônicas e seus representantes 

A obra Crônicas de duas cidades, Belém e Manaus, foi dividida em duas partes de forma 

que cada autor pudesse discorrer sobre suas memórias, seus pontos de vistas, próprios e sobre 

os sujeitos que estiveram na região Norte, relatos que servem como assinaturas elementares da 

memória e representam a verdade parcial das diversas relações de um povo que apesar de 

estarem a quilômetros de distância separados numa mesma região, estavam sob uma realidade 

muito similar. 

Para Benedito Nunes, a escolha dos sujeitos que poderiam representar a fundação do 

conteúdo histórico e perceptivo do Pará estacionam nos três séculos iniciais das conquistas 

territoriais como ressalta Aldrin Figueiredo, um período de conflitos e revoluções, mesmo 

quando Belém ainda era considerada como um “novo mundo”, uma cidade que muito 

rapidamente se tornou ponto de grandes desembarques e porto de entrada para a Amazônia, 

sujeitos que tiveram grandes feitos e deram sua contribuição para os caminhos elaborados pela 

essência do capitalismo sob a vigilância do progresso. Nunes nomeia o padre dos gentios, 

Antônio Vieira, o arquiteto Giuseppe Landi e o cientista La Condamine, sujeitos cujo discurso 

o autor reproduz e traça na organização da memória os relatos que constituem a veracidade das 

informações. 
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No universo amazônico de Milton Hatoum, os relatos que estreitam a relação histórica 

do passado com o presente recaem sobre os variados sujeitos e múltiplas informações de 

interesses gerais sobre Manaus. O autor traça uma introdução de aspecto geográfico que 

concentra o entendimento necessário da formação territorial e do porquê a cidade descrita por 

Paul Marcoy, Franz Keller, Spix e Martius apresentam informações que revelam a realidade 

que não foi contada nos livros didáticos nacionais, o patrimônio histórico, físico e cultural que 

foi fundado sobre a égide do extermínio indígena e as relações caóticas da política de progresso 

socialmente desequilibrado. Porém, como consequência inevitável, o autor também aborda as 

grandes construções urbanas provenientes do império extrativista (seringa e madeira) que 

levaram o patamar de Manaus de “cidadezinha” à “poderosa cidade comercial” no período 

descrito pelo art-nouveau europeu entalhado nas construções urbanas e nos hábitos cotidianos, 

transformando em “requinte” os costumes considerados primitivos. 

Esse exemplo de delírio extravagante combina o nosso passado colonial com 

a projeção dos desejos da elite. Ou seja, Paris será a metonímia de uma Europa 

civilizada. Nesse sentido, Manaus tentou encenar a mímica do cenário 

parisiense, a começar pela arquitetura. (NUNES, 2006, p. 62)                         

 O autor evidencia sua relação com Manaus de um ponto de vista crítico, de amplitudes 

socioculturais, que discorre sobre a realidade equivocada de uma época de vestígio financeiro 

contrária à realidade vivenciada pela população fora do contexto elitista e subtraídos pelo 

preenchimento cultural de fora, assim como Hatoum (NUNES, 2006), outros autores que 

divagam pelas consequências do período áureo em outras capitais do país, como Lima Barreto 

em Triste fim de Policarpo Quaresma, que deixa claro por parte de suas críticas, às várias 

indignações através de seu personagem Quaresma quanto às vontades dos brasileiros pelos 

produtos estrangeiros, denominando-os em certa altura como: “fabricadas com gorduras de 

esgotos” (BARRETO, 1911, p.7) referindo-se à manteiga feita na Europa. Assim também o faz 

o próprio colega Benedito Nunes na mesma obra, só que este, ressalta a bela época não do ponto 

de vista de um patriotismo exacerbado, representado por Quaresma, e ironizado por Lima 

Barreto, mas como a de João do Rio e o seu vislumbre ficcional da época abordando as classes 

sociais em suas relações com a modernidade no Rio de Janeiro (SECCO, 1978, p.79). 

A obra que esta dissertação apresenta como corpus de pesquisa não pode ser tratada aqui 

como uma espécie de resenha crítica comum, minada de opiniões e gostos diversos que sugerem 
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muitas vezes um direcionamento enganoso, supérfluo e pobre de elementos que desviem o 

resultado desejado como a essência do poder crítico e suas consequências. 

Esta obra, no entanto, pode ser observada com requinte de entendimento nos campos da 

história e da antropologia, que diante das narrativas dos seus sujeitos selecionados por ambos 

autores, sugere-se a importância de se ter em mente uma noção quanto às relações políticas e 

culturais, onde o progresso subtende-se como uma opção fundamental e única e que não abre 

mão das consequências que podem implicar no seu contexto. A obra de Nunes (2006), toma de 

volta os reais envolvidos em seus contextos diversos, em âmbitos sociais e econômicos diversos 

e lhes dão uma chance de serem lidos e interpretados positivamente, pois a obra possui os 

elementos essenciais para a busca de um roteiro literário por Belém, focado nos relatos dos 

viajantes, engajado e relativamente coeso que respeite as origens e relações com o povo da 

Amazônia.   

A Região Norte possui em sua existência histórica e social elementos necessários que 

estabelecem ou buscam estabelecer, em decorrência positiva, alguma espécie de juízo de valor 

real ou próximo de uma verdade que a relata, nesse sentido, a Amazônia que é retratada pelos 

autores da obra Crônicas de duas cidades (Belém e Manaus) pode não apresentarem a mesma 

Amazônia de hoje em diversos aspectos como físicos e socioculturais, mas ainda possui em seu 

contexto contemporâneo os mesmos vieses da transformação por parte do progresso, advindos 

da força capitalista que exerce e influencia a possibilidade de se mostrar cada vez mais a relação 

das pessoas nascentes desta terra e a dinâmica do progresso amazônico.   

1.3. Benedito Nunes – O anfitrião da Amazônia Oriental 

 Uma breve biografia de Benedito Nunes, que apresenta os títulos de seus trabalhos e 

também o seu olhar direcionado para a Amazônia e as influências que o tornaram um anfitrião 

do Norte (denominação nossa), consideração essa devido a inúmeros estudiosos importantes 

que através da influência de seu trabalho e tendências políticas vieram até a Capital paraense 

para conhecê-lo e lançar seus olhares sobre a cidade das mangueiras. A importância de seu 

trabalho no meio da filosofia teve repercussão internacional e foi o grande potencial na relação 

com outros estudiosos e influentes pensadores da época que vieram à cidade de Belém como 

Michel Foucault e Clarice Lispector. O pai do existencialismo, Jean-Paul Sartre, também muito 

referenciado nas pesquisas de Nunes, esteve em Belém não por convite direto do paraense, mas 
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trouxe consigo seu discurso socialista na bagagem, mostrando que a filosofia e a política 

também podem garantir grandes deslocamentos, já que o Brasil navegava por entre as margens 

do pensamento socialista e as universidades eram as melhores formas de propagação desse 

pensamento. No entanto, este trabalho não se apodera dessa relação política em si, mas do fato 

de que houve além desse, muitos outros motivos pelos quais muitos estudiosos e escritores 

vieram à terra de Nunes. 

Entre esses sujeitos, podemos citar Foucault pela fonte do Grupo Gedai (Grupo de 

estudos: mediações, discursos e sociedades amazônicas), que produziu um breve documentário 

do filósofo francês,  no período, a produção se deu no I Encontro de Análise do Discurso da 

Amazônia, realizado em Belém, em 2011. 

O filósofo francês Michel Foucault esteve duas vezes em Belém, nos anos de 

1973 e 1976. Este documentário faz um inventário de sua segunda visita, 

quando, a convite de Benedito Nunes, proferiu um curso na Universidade 

Federal do Pará-UFPA. Naquele momento o Brasil passava pela Ditadura 

Militar (1964-1985) e a UFPA começava a se organizar às margens do rio 

Guamá. (GEDAI, disponível em: http://grupogedai.blogspot.com/2015/12/michel-

foucault-em-belem-novo.html#) 

Benedito Nunes aproximou Belém da discussão e reflexão no âmbito filosófico, 

antropológico e sociológico que envolve o mundo no contexto da filosofia e da política e as 

suas consequências e Foucault fortaleceu este contexto com seu trabalho e renome 

(GUIMARÃES; CASTRO, 2011).  A presença de Foucault, no ano de 1976, em Belém, foi 

lembrada por Benedito em 2004, durante entrevista que concedeu aos professores Márcio 

Benchimol Barros e Ernani Chaves, depois publicada em 2008: 

O Foucault… Tudo começou com um conhecimento muito rápido. Ele 

apareceu e ficou na casa do Machado Coelho, na Praça da República. (...) Fui 

lá e perguntei se ele não queria fazer uma palestra na Universidade Federal do 

Pará. Ele me disse “agora não, estou de férias, vou para o Marajó, mas ano 

que vem eu posso fazer”. (...) No ano seguinte, o agente consular da França 

me telefonou dizendo que o Foucault estava vindo fazer a tal palestra que ele 

prometeu. Ele ficou hospedado no Hotel Grão-Pará e durante uma semana ele 

fez essas palestras. Naquela época era o regime militar ainda e, justamente 

para que as conferências fossem proveitosas, eu peguei a turma da filosofia e 

fiz uma série de exposições sobre Foucault, sobre “As palavras e as coisas” e 

outros trabalhos. (...) Foucault foi extraordinário, como sempre ele era muito 

brilhante. Eu fazia a intermediação, as pessoas faziam as perguntas, eu 
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traduzia, ele dava as respostas e eu traduzia para a assistência (NUNES, 2008b, 

p. 21, grifo nosso) apud (GUIMARÃES; CASTRO, 2011, p.416) 

Outra personalidade de renome na literatura nacional é Clarice Lispector que não apenas 

passou pela capital amazônica, como morou por lá em certo período de sua vida e teve em 

Benedito Nunes um grande estudioso de sua obra. 

Já escritora, vivia impaciente com a falta de ocupação, e lia o que caia nas mãos, como 

disse em carta enviada do Central Hotel, em 6 de fevereiro, ao amigo Lúcio Cardoso. 

Leituras que incluíam Flaubert (Madame Bovary), Rainer Maria Rilke (Cahiers de 

Malte Laurids Brigge) e trechos de Proust, por sugestão do professor Francisco Paulo 

Mendes, amigo de Belém, a exemplo de Benedito Nunes, que se tornaria um 

especialista em sua obra. (SALOMÃO MENDES, 2014. Disponível em:  

http://belemantiga.blogspot.com/2014/11/literatura-os-dias-que-clarice.html) 

 

Segundo o Blog, Clarice morou em Belém por seis meses, o motivo foi pela nomeação 

que seu marido recebeu pelo governo federal como Vice-cônsul. Tal período é datado em 19 de 

janeiro de 1944 como chegada de Clarice Lispector à Belém, partindo seis meses depois. As 

relações que Nunes teve com estes e outros expoentes da literatura e filosofia, acrescentaram 

ao autor uma autonomia no campo da crítica e da literatura nacional e internacional.    

 As obras de Benedito Nunes reproduzem o que há de mais denso e constante no universo 

amazônico. A Filosofia é uma de suas faces como base direcionada ao vasto campo de interesse 

crítico, a outra face se constitui da Literatura. O autor tem em Heidegger sua base de 

preocupação referente à Filosofia, chegando a ser um dos nacionais mais requisitados no que 

diz respeito ao filósofo. No campo literário, possui grande apreço por Guimarães Rosa e Carlos 

Drummond de Andrade e, também, por Fernando Pessoa, neste se apega às suas epítomes e 

indagações filosóficas. E apodera-se do penetrante e oportuno balanço da historiografia literária 

brasileira em o “Crivo de papel”. Outros estudos que se organizam no interior da obra, possuem 

lampejos de Sócrates, em suas investigações sobre Música e Artes, o autor busca explorar temas 

como a História, a Ética, o Tempo e a Poesia e direcioná-las às progressões da esfera social 

amazônica. O autor tem uma rota muito tênue com o pensamento de Heidegger, onde Nunes 

visita e revisita os questionamentos no que diz respeito aos apontamentos mais instigantes que 

percorrem os eixos teológicos e filosóficos (BENCHIMOL, 2007). É necessário perceber o que 

está por trás do olhar de Nunes, suas percepções tomam como base não apenas o universo 

http://belemantiga.blogspot.com/2014/11/literatura-os-dias-que-clarice.html
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amazônico, mas também o mundo. Seu manifesto se faz necessário aos olhares que se debruçam 

sobre a viagem literária de Pará, capital Belém, pois servem como uma espécie de check in, um 

bilhete que nos remete ao roteiro prévio aos olhares dos viajantes do passado. 

 Na crônica “Pará, capital Belém”, que é o corpus deste trabalho, Benedito Nunes nos 

roteiriza pelas vielas históricas de uma Belém “amável”, como a considerava nos períodos de 

1940 e 1960, traça o seu retrato de acordo com suas fontes temporais e memórias afetivas, e 

através dos olhares de distintos personagens (Vieira, Landi e La Condamine) que passeiam 

pelos retalhos temporais da história local e apresentam seus pontos de vista. Mas a nostalgia 

não é o condutor moral mais significativo desse roteiro temporal, e sim o significado histórico 

que é desenvolvido pela captação do olhar do viajante do passado, que pode direcionar o 

viajante contemporâneo ao imaginário da realidade de outrora e, talvez, sanar as inúmeras 

dúvidas importantes do turista moderno quanto à realidade que transita na Amazônia. 

A cidade amazônica é objeto da reflexão de Benedito. Em circunstâncias e 

contextos diferentes, ela é revelada em sua obra. No trabalho “Pará, capital 

Belém”, Benedito percorre o passado e desvela seus personagens, 

acontecimentos e contradições que se entrelaçam no cotidiano da cidade. 

Descreve a fisionomia e a estética de uma cidade amazônica que tem a 

particularidade de uma relação estreita com a floresta, relembra lugares 

perdidos na memória de uma cidade que se distancia de si, que se desfigura e 

abandona relações constitutivas de sua singularidade. (GUIMARÃES; 

CASTRO, 2011, p. 418). 

 

Ainda segundo as autoras, Nunes possui a condição justa e o posicionamento necessário 

para relacionar “o local”, sua região, e o “universal da condição humana” dentro dos “mundos 

de ideias e de imagens que a memória contém”, sendo considerados como “ícones de um 

conjunto fisionômico” (GUIMARÃES; CASTRO, 2011). As autoras citam o trecho que 

evidencia a força que os relatos deram as crônicas do autor, e que nesse sentido, preenche tal 

conjunto: 

Já existente desde 1883, como pedaço da floresta amazônica, o Bosque 

Municipal Rodrigues Alves, um dos 16 bosques tropicais que Lemos 

planejara, foi ajardinado à moda europeia em 1903. No entanto, o gosto 

europeu aí se tropicalizou: uma mestiçagem de majestosas árvores da hileia, 

altíssimas árvores de volumoso tronco, das quais pendem grossos cipós, com 
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cascatas, lagos sinuosos, pontes, refúgios, abrigos e choupanas românticas 

cobertas de palha, sob os nomes de Atala, personagem de Chateaubriand, e de 

Paul e Virginie, o casal amoroso de Bernadin de Saint-Pierre, do lado francês, 

e sob os de Ceci e Peri, do lado brasileiro, menos homenagem a José de 

Alencar do que ao maestro Carlos Gomes, que foi, como se verá, um dos 

nomes, senão um totem, de Belém” (Nunes, 2006c, p. 29-30) apud 

(GUIMARÃES; CASTRO, 2011, p. 418). 

 Também considerado como intérprete de sua região devido a alguns trabalhos 

relacionados ao homem e à sociedade amazônica como o “O animal e o primitivo: os Outros de 

nossa cultura”, onde o autor relaciona contextos transversais entre o animal e o homem e a 

simbolização no contexto social em diversas culturas, inclusive amazônica. Outra obra de 

Nunes é o ensaio “Filosofia e Memória”, onde o autor traça a relação das culturas e a filosofia 

como sendo sua intérprete moderadora. Diante disso, fica claro que o autor é construtor de uma 

consciência crítica voltada para as discussões não apenas no âmbito regional, mas mundial 

(GUIMARÃES; CASTRO, 2011, p. 415).  No entanto, Nunes também tem sob sua assinatura 

de pesquisa os trabalhos:   

“Uma concepção geográfica da vida” Artigo escrito em 1961 e veiculado no 

Suplemento Literário do jornal “O Estado de S. Paulo”; “Um conceito de 

cultura” É o título da aula magna proferida em 1973 na UFPA; “Nota crítica” 

É o texto de apresentação crítica das obras reunidas de Eidorfe Moreira. 

Publicado em 1989, ano do falecimento de Eidorfe; “À margem do livro” O 

ensaio é de 1996. Prefacia a obra “A casa e suas raízes: ensaios em economia, 

ecologia e ecomenia”, de Armando Dias Mendes, professor da UFPA e autor 

de livros sobre a Amazônia; “Amazônia reinventada” É criação de Benedito, 

com abordagem sobre pintura e fotografia, construída em 1998 para o livro 

“A Amazônia: o olhar sem fronteiras”; “Universidade e regionalismo” A aula 

magna foi pronunciada em 1999 na UFPA. Depois, o texto também mereceu 

publicação em livro do CCFC; “Luzes e sombras do Iluminismo paraense” 

Trata-se de um trabalho sobre o século XVIII – Século das Luzes – escrito no 

ano 2000. Benedito Nunes e Aldrin Moura de Figueiredo, professor do curso 

de História da UFPA, são coautores; “Do Marajó ao arquivo: breve panorama 

da cultura no Pará (com omissões perdoáveis e imperdoáveis)” O ensaio 

panorâmico de 2004, com título e subtítulo bem representativos dos seus 

propósitos, faz parte da segunda edição do livro “A Amazônia, terra e 

civilização: uma trajetória de 60 anos”, organizado por Armando Dias Mendes 

e comemorativo do aniversário do Banco da Amazônia; (GUIMARÃES; 

CASTRO, 2011, p. 418-422). 
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Mesmo diante de tanta referência sobre a posição crítica de Nunes, é necessário 

conhecer além dos trabalhos apresentados anteriormente, um resumo de sua biografia, extraída 

de nosso objeto de estudo, a obra “Pará capital Belém”. 

Nasceu em Belém em 1929. É professor emérito da UFPA e escritor. Publicou 

artigos e ensaios em jornais e revistas nacionais e estrangeiros sobre literatura 

e filosofia, em conjunto ou separadamente matéria de coletâneas com outros 

autores e, individualmente, de numerosos livros, dentre os quais se destacam 

Introdução à Filosofia da Arte (5ª edição) – Editora Ática, 2003; O Dorso do 

Tigre – Editora Perspectiva, 1969 (1ª edição) e 1976 (2ª edição); Passagem 

para o Poético (Filosofia e Poesia em Heidegger), 2ª edição – Editora Ática, 

1992; Heidegger e Ser e Tempo – Jorge Zahar Editor, 2002 e Filosofia 

Contemporânea, revista e atualizada – Universidade Federal do Pará, 2004. 

Foi bolsista da Gugenheim Foundation em 1970. Recebeu da Câmara 

Brasileira do Livro o Prêmio Jabuti em 1987, o Prêmio Cultural “O Estadão” 

em 1998 e o Prêmio Ministério da Cultura/Funarte em 1999. (NUNES, 2006, 

p.41). 

Os registros que estes grandes nomes deixaram sobre a região amazônica através de 

Nunes e suas múltiplas discussões, terá fundamental relevância na sociedade de agora e de um 

tempo posterior, como em comparação com este trabalho em questão que busca trazer a 

importância dos sujeitos que também deixaram suas impressões por meio de seus relatos e 

perspectivas. O que Foucault, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre vivenciaram em Belém 

na contemporaneidade (MARANHÃO, 2000), serve de reforço ao brilhantismo do autor 

paraense que além de desfrutar a companhia de Clarice Lispector, Antonio Candido entre 

outros, também se debruça da companhia dos grandes sujeitos do passado e sua significância 

para o objetivo desta dissertação. A importância sobre as paredes verdes da memória 

amazônica, pobres e exóticas de uma Capital rumo aos progressos políticos intermináveis 

podem e são elementos que realçam seu vínculo com o tempo e suas fontes de relatos 

respeitáveis. 

[...] do cruzamento dos textos que constituem a antologia, cada um dos quais 

é uma maneira de ver, sentir Belém, não resulta apenas a cidade como o 

contexto histórico dessas fontes. As fontes são, por sua vez, fragmentos de 

uma memória comum, coletiva, de todos e de ninguém em particular" - 

(NUNES, 2006 apud MARANHÃO, 2000). 
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 Diante de tanto valor agregado ao mérito de seus estudos e suas obras e a significância 

de estudiosos de renome e contemporâneos ao autor, que sempre olhou ao seu redor com olhos 

críticos e avançados sobre a Amazônia, Nunes presenteia sua cidade natal e seu povo com a 

obra que esta dissertação evoca como ideal, não apenas, para resgatar em memória o passado, 

mas para dar ao presente e ao futuro um roteiro honesto sobre sua cidade natal. 

1.4. Pará, Capital Belém 

A obra “Pará, capital Belém” é uma contribuição que Benedito Nunes deixa aos leitores 

viajantes que podem desvendar o que há de magnífico nesse e no outro lado da Amazônia, já 

que a obra faz parte do livro “Crônicas da Amazônia” onde Nunes divide os olhares da 

Amazônia com Milton Hatoum, este último retrata os olhares amazônicos através da cidade de 

Manaus. 

 O fato de Nunes reacender suas memórias em prol do que seria, para este trabalho, uma 

espécie de roteiro ideal, não pode ser considerado como um capricho de quantificação de obras, 

o autor é como vimos em sua breve biografia, um exímio adorador de sua terra natal, além 

disso, Nunes vem trazendo consigo e em suas obras uma série de discussões no aspecto social, 

filosófico e político no que tange à sociedade amazônica. Em sua obra “Pará, capital Belém” 

Nunes nos transporta para a mais significativa rota que um viajante necessita seguir se 

realmente deseja se conectar com um povo, a história, não aquela meramente falada, mas a 

observada, a perceptível em cada rosto e em cada sabor ou cheiro que exala pelas ruas e florestas 

de uma capital que se modifica aos anseios dos homens de antes e de agora.     

“Traço apenas, como num desenho à mão livre, o meu retrato de Belém, valendo-me 

das boas fontes hoje disponíveis” (NUNES, 2006, p.11). O autor leva aos leitores um resumo 

digno de conhecimento sobre uma cidade que o caos, fruto da aproximação do nativo com o 

conquistador é a consequência que pode ser observada através da miscigenação não apenas do 

nortista, mas da maior parte da nação brasileira, no entanto, o caos também lhe presenteia o 

novo, a cultura do outro, o olhar. Nessa grande “aldeia” de diversos “palácios” que 

anteriormente justifica o local da “memória” que Aldrin apresenta no prefácio da obra que inicia 

o título deste capítulo. Não há como se desvirtuar da condição de viajante no imaginário dos 
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relatos que Nunes escolheu para roteirizar os caminhos do passado, presentes no pouco que 

restou de Belém, capital do Pará. 

Fazendo um trocadilho não proposital com a obra objeto de estudo desta dissertação e o 

final do parágrafo anterior, percebe-se que o título da obra de Nunes se assemelha muito com a 

obra escrita por Haroldo Maranhão (2000) intitulada: Pará capital: Belém, memórias & pessoas 

& coisas & loisas da cidade. Nesta obra de Maranhão, Nunes não só participa da comissão 

editorial, como também discorre sua crítica construtiva no prefácio. 

As fontes são, por sua vez, fragmentos de uma memória comum, coletiva, de 

todos e de ninguém em particular. De qualquer forma, pessoalizada, Belém 

vira personagem, agindo num certo meio, fadada a proceder de certa maneira. 

É uma persona dramática - Um modo de falar, de andar, de gesticular, de 

comer, deitar, de dormir e sonhar. Já então a cidade se apresenta, ela mesma, 

como um conjunto legível - um texto pra nossa leitura reflexiva, silenciosa ou 

em voz baixa. (NUNES, 2006, p.09)            

Nota-se que Nunes se apodera, em parte, do título da obra de Maranhão pelo simples 

fato desta falar a mesma linguagem que sua obra, objeto desta dissertação. Mas o objetivo aqui 

não está relacionado às especulações de títulos em comum, já que ambos nomes revelam que 

as obras possuem relações muito distintas nas versões de seus conteúdos, e como o próprio 

autor Haroldo Maranhão diz: “Os títulos dos textos são meus, isso precisa ficar claro” 

(MARANHÃO, 2000). Assim como para Nunes (2006), sua obra é uma retribuição sentimental 

à Belém, não diferente de Haroldo Maranhão, que expressa por sua obra a sua forma de 

representar a versão de sua cidade: “Enfim, é a minha antologia de Belém. Minha. Reivindico 

o direito de fazer a minha antologia. Terei o maior respeito pelos que se dispuserem a fazer a 

sua” (MARANHÃO, 2000, p.13). 

E diante deste trecho, Nunes, de alguma forma, seguiu a declaração do amigo e produziu 

a sua versão, a obra “Pará, capital Belém”, considerada pelo próprio Nunes como a sua "dívida" 

com a sua cidade natal (NUNES, 2006) e acentua que sua dedicação à esta obra é direcionada 

ao destaque de duas décadas em especial (1940 e 1960), por conta de sua proximidade afetiva 

e considerável de amigos e autores que de certa forma contribuem para que o autor desenhe sua 

versão de Belém. 
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Tento, finalmente, pagar uma velha dívida minha com Belém, tema deste 

trabalho. O débito também é para aqueles que puderam vivê-la entre 1940-

1960, muitos dos quais já se foram, quando ainda era uma cidade amável. 

Traço apenas, como num desenho à mão livre, o meu retrato de Belém, 

valendo-me das boas fontes hoje disponíveis.  (NUNES, 2006, p. 11) 

 

O autor na sequência declara alguns destes amigos e sua importância no resultado desta 

obra em questão, que ressignifica à sua maneira o olhar sobre a memória paraense.    

Para alguns desses autores dessas fontes, de que me sinto, por diferentes 

razões, próximo no presente ou no passado, Vicente Salles, Roberto Santos, 

Fábio Castro, e em homenagem póstuma, Eidorfe Moreira, Augusto Meira 

Filho e Ernesto Cruz, dedico este retrato, composto com as informações que 

me deram, a que acrescentei a cor pessoal da memória afetiva. (NUNES, 2006, 

p. 11) 

  Porém, o autor expõe muito além destes períodos destacados, e de forma bem 

esclarecida e tendo o gênero crônica a seu favor, assim como também, relaciona seus 

personagens "principais" (aspas nossas) e com isso, fortalecendo seus relatos. Nunes extrai não 

apenas as correntes que ligam sua obra com os acontecimentos de amplitudes históricas da 

região amazônica, os relatos possuem uma semelhança com a ficção de uma época seduzida 

pelas luzes da consciência européia, percepção nossa, o autor é seduzido pelos períodos 

cronológicos dos fatos e nos transmite a sua versão, que não deixa de ser sedutora ao máximo. 

Seus fragmentos nos direcionam à uma Belém que de acordo com a reunião de seus acervos 

antológicos, nos ampara com sua história intercalada de fatos que se assemelham aos descritos 

na obra do colega Milton Hatoum, quando este nos direciona à uma obra sobre a trajetória de 

Manaus em mesma obra que divide com Nunes (2006). 

Para deixar claro o parágrafo anterior é importante rever anteriormente que a visão de 

ambos autores de Crônicas de duas cidades, Belém e Manaus, possuem em mãos informações 

através de relatos, paisagens e edificações que retratam suas cidades, além de um presente 

resultado derivado das heranças culturais e fisionômicas que revelam e fortalecem a 

credibilidade de seus emissores escolhidos por ambos autores. A diferença entre suas obras é 

exatamente a maneira como se seguiram os fatos históricos em suas respectivas cidades. 
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Para Hatoum, Manaus não se preocupou com a organização urbana planejada em seu 

aspecto original (floresta), a cidade possuía falhas quanto a sua relação com seu entorno e 

Belém sofria da mesma condição, o que Hatoum deixa claro é que algumas adaptações urbanas 

foram mais evidentes em Belém, como a preservação de alguns igarapés e o espaço natural 

presente próximo ao centro da capital paraense. 

Nesse projeto não houve uma integração do espaço urbano com a natureza; ou 

seja, alguns igarapés que cortavam o centro da antiga cidade foram aterrados; 

além disso, nenhum trecho da floresta foi transformado em bosque ou parque, 

como ocorreu em Belém. O projeto desse urbanismo transplantado separou a 

cidade de seu entorno, e essa separação ainda hoje é visível e sentida. (NUNES, 

2006, p. 52). 

Nunes também evidencia as muitas realidades de uma Belém em constante 

transformação urbana em sua obra, no entanto, essas informações são transmitidas a partir dos 

relatos dos sujeitos que qualificam o formato da crônica, o que constrói o roteiro histórico 

necessário para uma compreensão sobre a cidade e sua relação com a Amazônia. As garantias 

dos relatos dos três primeiros séculos são resguardadas por três sujeitos que Nunes nos 

apresenta de acordo com sua importância cronológica de passagem pela cidade posteriormente 

conhecida como cidade das mangueiras. Os personagens da história são: o Padre Antônio 

Vieira, o arquiteto italiano Giuseppe Landi e o cientista La Condamine. 

1.4. 1. Antônio Vieira - O transformador de um povo 

 O primeiro sujeito que Nunes nos apresenta trata-se de um missionário português, o 

jesuíta Antônio Vieira, o padre que é considerado por Benedito Nunes como sendo o enviado 

da coroa portuguesa e da Igreja católica com o intuito de “resgatar os índios", chegou à Belém 

por volta de 1655, é considerado por Nunes como o responsável pela vinda da mão-de-obra 

negra para a Amazônia, mesmo que por uma boa intenção, o português, padre, jesuíta e escritor 

Antônio Vieira que por sua passagem pelo Brasil, fixou suas pegadas na transformação histórica 

e social da Amazônia oriental.        
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Antônio Vieira nascera em Lisboa, de gente pouco abastada, em modesta casa 

da Rua dos Conegos, na vizinhança da Sé, aos 6 de fevereiro de 1608. Seu pai, 

Christovam Vieira Ravasco, era de Santarém, e de origem alemtejano, de 

Moura; sua mãe, Maria de Azevedo, natural de Lisboa. As pretenções á estirpe 

nobre que o Padre André de Barros seu biographo lhe concede, por elle próprio 

enunciadas, não tinham fundamento. O avô e o pai de Vieira tinham sido — 

consta de informações do Santo Officio — creados dos Condes de Unhão; e, 

tomando a palavra no sentido menos peorativo para não tratarmos a um e outro 

de fâmulos, dependentes d'esses fidalgos, e com certeza assalariados. Fidalgo 

da Casa de Sua Majestade, como diz André de Barros \ não era Christovam 

Ravasco quando o filho nasceu. Somente mais tarde, por graça feita áquelle 

por D. João iv, lhe foi concedido o título que o approximava da verdadeira 

fidalguia. Meu Moço da Câmara lhe chama o decreto que o nomeia Escrivão 

dos aggravos e appelações eiveis da Relação da Bahia, o que é differente 2; e 

esta mesma designação falta em um decreto, dois annos anterior, referente a 

outro emprego. O futuro Fidalgo da Casa Real teve por mãe uma mulata, 

serviçal na casa dos Condes, de onde com o galan, avô de Vieira, foi 

despedida, por não lhes levarem os amos a bem os amores, que o casamento 

em seguida consagrou. Não custa a crer tivesse vindo a bisavó de África, 

trazida por escrava a Portugal. Em negros e mulatos abundava a população do 

Reino nesse tempo. (AZEVEDO, 1918, p. 09-10) 

 Vieira possui distintas versões de sua linha familiar, segundo Azevedo (1918), ele 

negligenciava muito dessa relação, o que ficou muito marcado em uma fase de sua vida em 

detrimento ao seu processo com a inquisição. É importante para o viajante literário ter a noção 

do sujeito que viabiliza parte do roteiro, como o próprio Vieira, que ao tomar uma decisão de 

caráter religioso e político, influenciou a característica física e cultural do Nortista. Esse breve 

relato biográfico diz muito de um sujeito que se engaja na mudança de algo, de um local, no 

caso do Padre, um povo. 

 Nos primeiros relatos de Vieira aos olhos de Nunes (2006), o autor paraense faz questão 

de narrar o entusiasmo do Padre diante a fascinação dos indígenas, suas línguas diversas e 

quantidade demasiada e, além disso, a relação deles com os portugueses, uma relação de 

desequilíbrio social puramente incomum, pois aqueles considerados como gentios, eram na 

verdade gentis, traço até hoje muito referenciado ao povo paraense, sua hospitalidade e 

generosidade são marcas que podemos agregar ao povo indígena que havia nesse ponto 

amazônico. Vieira se encantou com a condição de sobrevivência no qual os indígenas se 

apropriavam das riquezas in natura que lhes era fornecida pela mãe natureza, as transformações 

rústicas das matérias primas como as árvores, que pelas mãos dos que nasceram naquelas terras, 
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mudavam suas formas, algumas eram instrumentos, ferramentas de auxílio como a “peconha”1, 

raízes ou folhas entrelaçadas que auxiliavam os indígenas ao apanhamento do fruto na árvore 

do açaí, as grandes toras de madeira que formavam verdadeiras embarcações e remadores, além 

do conhecimento repassado pelos próprios indígenas sobre as plantas e suas funções. Vieira 

estava lá quando a cidade de Belém ainda possuía os traços puros das tribos como as 

construções de pau a pique cobertas de palhas, ainda hoje comum em interiores do território 

paraense, principalmente nas casas de farinheiros, próximos dos igarapés (olhos 

d'água amazônicos constituído por um braço longo de rio ou canal), muito comum ainda hoje 

pela região paraense e com influência da Bacia amazônica. (NUNES, 2006) 

Os moradores deste novo mundo, que assim se pode chamar ou são 

portugueses ou índios naturais da terra. Os índios, uns são gentios, que vivem 

nos sertões, infinitos no número e diversidades de línguas; outros são pela 

maior parte cristãos, parte cativos, que vivem entre os portugueses. Desses 

que vivem entre os portugueses, uns são livres, que estão em suas aldeias; 

outros são parte livres, parte cativos, que moram com os mesmos portugueses, 

e os servem em suas casas e lavouras e sem os quais eles de nenhuma maneira 

se podem sustentar. (AZEVEDO, 1918 apud NUNES, 2006, p. 12) 

 O padre escolhido por Nunes, possui uma participação na constituição de inúmeras 

atitudes dentro do que está relacionado com os campos sociais, culturais e até mesmo 

fisionômicos e gastronômicos do Pará, pois, segundo o autor, Vieira havia ficado surpreendido 

por duas vezes, no que se referia aos moradores da selva. A primeira foi ao presenciar a 

existência de milhares de indígenas numa frase que Nunes capta e repassa, o que direciona ao 

leitor, imaginar os milhares de homens “primitivos” que ali viviam, sob o relato de Vieira: 

“tantos são os índios que não cai uma agulha no chão” (NUNES, 2006, p. 12). A proporção de 

homens (indígenas) que havia, possuía a mesma relevância do desafio que Vieira teria em 

relação a sua missão na região, que era a de "conquista espiritual” (NUNES, 2006). Diante 

disto, é fácil notar o desenvolvimento da afirmação que esta dissertação sugere em relação ao 

personagem real de Vieira e sua influência, pois na segunda surpresa, o jesuíta passou a ter 

conhecimento de inúmeras etnias e línguas indígenas, portanto, se apegou afetivamente aqueles 

homens e sua realidade. O padre já havia aprendido inúmeras línguas de diversas tribos, 

                                                 
1
 Peconha: laço de corda ou de cipó que se prende aos pés das pessoas para auxiliar a subida em árvores sem 

ramo, em especial, palmeiras de açaí. Vocabulário Popular em Dalcídio Jurandir, por Rosa Assis. Belém, UFPA, 

1992. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazônia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_amazônica


    44 

observado sua maneira cotidiana de viver, de se alimentar e a de passar as suas sabedorias aos 

portugueses. Com isso, na segunda reação de surpresa, o jesuíta se depara com o contexto 

inverso da primeira reação, pois até aquele momento, muitos índios foram mortos pelas mãos 

dos conquistadores. “mataram-se dois milhões em quarenta anos” (NUNES, 2006, p. 12). 

A informação que havia impressionado o jesuíta na segunda reação, também o levou 

mais tarde à ideia de que os gentios deveriam ser poupados das mazelas provenientes da 

escravidão e das altas taxas de morte. Levou seu posicionamento até a Companhia de comércio 

do Maranhão com a exigência de que trouxessem os escravos negros para Belém, numa espécie 

de tentativa de minimizar o sofrimento vivido pelos gentios e “submetê-los somente as relações 

da igreja” (NUNES, 2006). 

Porém, os reflexos disso podem ser averiguados em vários aspectos do cotidiano 

paraense depois do século XIX. já que a introdução desses homens, agora negros, não apenas 

era física, mas sociocultural. 

[...] de acordo com uma ideia cara ao mesmo Vieira no intuito de poupar os 

Silvícolas, subtraídos da autoridade civil de capitães mores e governadores, 

para submetê-los tão só ao poder religiosos - a Companhia de Comitê do 

Maranhão introduzisse aqui os escravos africanos. (NUNES, 2006, p.12) 

Em seguida Nunes continua afirmando que: 

[...] e depois, no séc. XIX, extratores dos látex das seringueiras - deles veio a 

seiva da cultura mestiça local, que lhe nutriu os usos e costumes, os folguedos 

e jogos dramáticos, a culinária de mandioca e da farinha de peixe, as danças 

míticas dos “pássaros”, os encantados e os rituais de “pajelança”. As diversas 

línguas que falavam, sistematicamente reprimidas à época pombalina, e sobre 

as quais erigiu-se a toponímia regional, fertilizaram a língua portuguesa em 

todas as categorias gramaticais, da interjeição ao substantivo, do verbo ao 

adjetivo como mostraria José Veríssimo, em 1886, no seu glossário de termos 

tupi-guaranis de uso corrente na Amazônia. (NUNES, 2006, p.12) 

Portanto, o padre de certa forma, colaborou, através de sua decisão em apoio aos gentios 

da amazônia, com a consequência da miscigenação do povo paraense, quando solicitou a 

introdução da mão de obra escrava proveniente do Maranhão, que trouxe consigo seus costumes 

de origem e os agregou ao povo local. Hoje, esta decisão tomada pelo padre séculos antes, 
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acentua o reconhecimento de um povo, por meio de seus costumes, técnicas e sabores, o 

paraense está intimamente ligado a esta relação de caráter religioso proveniente da decisão de 

Antônio Vieira.   

1.4.2. La Condamine – O viajante Erudito 

 O olhar de um dos sujeitos viajantes selecionados por Nunes em “Pará, capital Belém”, 

possui uma histórica e importante trajetória que permeia a primeira metade do século XVIII, 

quando os estudiosos da monarquia europeia ainda buscavam informações sobre a forma 

esférica da Terra (LA CONDAMINE, 2000, p.31). 

Charles-Marie de La Condamine, nasceu em Paris, em 28 de janeiro de 1701, aos 17 

anos, o jovem escolheu a carreira das armas, entrou como praça na cavalaria do exército francês 

onde participou do cerco de Roses (1719), (LA CONDAMINE, 2000). No entanto, ainda no 

decorrer de sua juventude, deixou a farda em prol do livro, com a ajuda financeira de seu pai, 

que naquela altura era recebedor-geral do erário, uma espécie de fiscal do Ministério da 

Fazenda, (CRUZ, 2015, p. 09). Foi no campo da matemática que La Condamine abriu sua 

percepção para a pesquisa, no entanto, seria na medicina e história natural que o pesquisador 

fincou suas relações com a Amazônia. 

Voltou-se preferentemente ao estudo das ciências positivas: depois de se haver 

abeberado das regras da matemática, dos conhecimentos de astronomia e das 

leis da física, mais empenhadamente se dedicou à história natural e à medicina. 

Já pertencia ao quadro social da Academia das Ciências de Paris, quando o 

desejo de conhecer o mundo o impeliu, primeiramente, para o Próximo e 

Médio Orientes. Foi em 1731 que, embarcado na esquadra de Duguay-Trouin, 

percorreu as costas mediterrâneas da África e da Ásia, tendo vivido cinco 

meses em Constantinopla. (LA CONDAMINE, 2000, p. 21) 

Ainda no reinado do Francês Luís XV (1715 - 1774), se discutia as teorias entre 

cassinianos e newtonianos, e que de acordo com o conde de Maurepas (1701-1781), quem 

seguramente decidiu que deveria haver expedições técnicas, para enfim se ter um parecer 

técnico e definido. Para isso, haveriam de dirigir-se ao Equador, à Lapônia e também até o 

extremo sul da África, no intuito de medir o arco do meridiano e determinar o comprimento do 
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pêndulo que bate o segundo e ainda verificar a atração do fio a prumo pela massa semi-esférica 

do Chimborazo, que confirmariam as previsões de Newton. Porém, o que isso tem a ver com o 

sujeito que Nunes nos apresenta? Simplesmente, em uma dessas expedições, sendo que a 

primeira partiu em 1735, fazendo parte dela La Condamine, que participou da medição em 

graus do meridiano no cabo da Boa Esperança e com ele outros membros da Academia das 

Ciências como Louis Godin, Pierre Bourguer, e Godin des Odonais (1713-1792), viajante e 

naturalista, que tornou-se uma das figuras notáveis desta importante missão. Juntaram-se na 

América ainda a La Condamine, Jorge Juan Santacilia e Antonio de Ulloa, ambos eram oficiais 

da marinha espanhola. (LA CONDAMINE, 2000, p. 15) 

 La Condamine, passou a relatar os trabalhos da expedição pela América meridional, 

publicando além das pesquisas para as quais foram direcionados, interessantes relatórios sobre 

a cultura brasileira, em 

Relato resumido de uma viagem pelo interior da América do Sul, da costa do 

Mar do Sul até a costa do Brasil e da Guiana, descendo o rio do Amazonas - 

Lido na Câmara Municipal da 'Academia de Ciências, 28 de abril de 1745 

(Paris, chez la Veuve Pissot, 1745), in-8o, XVI216 págs., “Com um mapa do 

Maranhão ou do rio Amazonas, levantado pelo mesmo”.2 (LA CONDAMINE, 

2000, p. 15. Tradução nossa, por meio do Google Tradutor, 2020.) 

 Nota-se que há uma relevância do contexto da viagem erudita dentro do gênero crônica 

por meio do relato e podemos perceber que La Condamine possuía no motivo de sua viagem, o 

que Cristóvão descreve como interesse erudito, apesar de que estava naquele momento as vias 

de uma ordem superior, sob as responsabilidades econômicas de um grupo de pessoas com 

interesses na viabilidade do sucesso que aquela expedição, entre outras, traria. 

La Condamine usufruiu da descoberta que as relações econômicas haviam trazido à 

Belém, o viajante erudito, em sua passagem pela capital paraense, mesclou seu olhar entre a 

intensidade infindável da natureza amazônica com as relações cosmopolitas europeias, ao se 

deparar com certos privilégios que a capital mantinha naquela altura, mesmo no meio de uma 

floresta intensa, a cidade era alimentada pelos modernos mecanismos de cidades como Lisboa 

e Liverpool, sendo muito clara sua posição em relação à realidade esta, dirigida aos abastados. 

                                                 
2
 Relation abrégée d’um voyage dans l’interieur de l’Amerique méridionale, depuis la côte de la mer du Sud 

jusqu’aux côtes du Brésil e de la Guiane, em descendant la rivière des Amazones – Lue à l’assemblée publique de 

l’Académie des Sciences, le 28 avril 1745 (Paris, chez la Veuve Pissot, 1745), in-8o, XVI216 págs., “avec une 

carte du Maragnon ou de la rivière des Amazones, levée para le même” (LA CONDAMINE, 2000, p. 15). 

https://translate.google.com.br/
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Para Urry (2001), essa relação do olhar sobre os aspectos da paisagem geram as 

vertentes de projeção do Turismo. La Condamine, através de Nunes, relata, como o fez também 

Henry Walter Bates, que o exuberante colorido junto ao belo clima são fatores que demarcam 

a representatividade tropical da região Norte, através de seus elementos regionais (frutos da 

região como o açaí, o cupuaçu3, a farinha de mandioca, seus peixes consumidos de uma relação 

histórica e presente com o meio urbano que, ainda hoje, resistem em suas relações comerciais 

com os interiores próximos à capital). Assim também como a sua fauna e flora amazônica, que 

são ambientes naturais preservados, em locais como o Bosque Rodrigues Alves4, o Mangal das 

Garças5 e o Museu Emílio Goeldi6. 

Podemos dizer que La Condamine pôs em prática, mesmo sem intenção alguma, o que 

para Urry seria considerado como elemento essencial para a formação da influência do olhar 

do europeu, tornando-o um sujeito turista, falando no caso da forma apenas de como La 

Condamine se refere à Belém em sua passagem: 

Encontramos uma grande cidade, ruas bem alinhadas, casas risonhas, a maior 

parte construídas desde trinta anos em pedra e cascalho, igrejas magníficas. O 

comércio direto do Pará com Lisboa, donde chega todos os anos um grande 

                                                 
3
 "O Brasil é o segundo grande centro de origem de espécies frutíferas tropicais, atrás apenas do Sudeste Asiático. 

Na Amazônia Brasileira concentram-se 44% das 500 espécies de frutas nativas do País. Estudos mencionam a 

existência de 220 plantas produtoras de frutos comestíveis na região, mas ainda são poucas as domesticadas, vindo 

a maioria do extrativismo", situa Urano de Carvalho, que, em seu artigo "Frutas da Amazônia na era das novas 

culturas", de 2012, enfoca a importância de frutíferas amazônicas e detalha suas perspectivas futuras, intercalando 

dados recentes com curiosidades históricas. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-

/noticia/14818376/amazonia-e-berco-de-frutas-nativas-de-alto-potencial-comercial.> Acesso em 05 de Abril de 

2021. 
4
 SOUZA, Lueni Pantoja: O Bosque Rodrigues Alves como patrimônio cultural: o processo de urbanização de 

Belém e a (res) significação da paisagem urbana, (2016, p. 5). O bosque pode ser entendido como patrimônio 

cultural, quando configurado como espaço de importância singular, mas que faz parte do coletivo como símbolo 

de representações da história da cidade de Belém, fazendo uso das vivências do passado para recordar e constituir 

sua memória no presente. Dessa forma, possibilitando uma maior compreensão da complexidade das 

transformações sociais, urbanísticas e representativas que constroem as centralidades e intencionalidades no 

espaço, gerando um diálogo constante entre as redes socioespaciais e as representações do cotidiano que se 

perpassa ao longo da história e modificam a paisagem. 
5
 O Mangal das Garças é um parque naturalístico que apresenta as diferentes macrorregiões florísticas do Estado, 

ou seja, as matas de terra firme, os campos e as matas de várzeas. Uma natureza recriada que só vai estar pronta 

daqui a 15 ou 20 anos. (Paulo Chaves, entrevista concedida ao autor em Fevereiro de 2009 apud MERGULHÃO, 

Pedro, 2009, p.106).    
6
Em 1894, a convite do governador do Pará, Emílio Goeldi tornou-se diretor do Museu Paraense, o qual, sob sua 

direção, passou por uma reforma administrativa, com mudança e ampliação da sede e construção de um zoológico 

e de um horto. No entanto, o mais importante foi a definição de um programa regional que estabeleceu as diretrizes 

das atividades a serem desenvolvidas pelo Museu Paraense. Na impossibilidade de competir com os grandes 

museus, Goeldi "propôs a criação de um instituto especializado nas questões amazônicas, ciente de que na região 

havia trabalho de sobra para um naturalista e de que a natureza local iria atrair o interesse da comunidade científica 

internacional" (SANJAD, 2009, p.42). 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/14818376/amazonia-e-berco-de-frutas-nativas-de-alto-potencial-comercial
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/14818376/amazonia-e-berco-de-frutas-nativas-de-alto-potencial-comercial
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comboio, dá às gentes de recursos a facilidade de se proverem de todas as 

comodidades. (LA CONDAMINE, 2000, p.112) 

 Segundo Urry (2001), a literatura, considerada como uma prática não-turística, reforça 

o olhar do sujeito turista, numa forma mais atual, os panfletos e comerciais e os próprios canais 

virtuais direcionados a um destino são ferramentas que constroem a expectativa do turista.  La 

Condamine registrou, através de seu olhar, a propaganda mais adequada e sincera que poderia 

influenciar turistas e viajantes literários. A fuga do cotidiano e as relações da paisagem, mesmo 

fazendo um caminho inverso, saindo da mata fechada para a cidade, vislumbrando uma 

paisagem que fora comparada ao Velho mundo, (LA CONDAMINE, 2000, p. 112).   

Um conteúdo explícito de referência que marcara sua passagem por Belém, “Afigurava-

se-nos, chegando ao Pará, e saídos das matas do Amazonas, ver-nos transportados à Europa.” 

e capitadas por Benedito Nunes (2006, p. 16), numa referência marcante de um sujeito viajante, 

que podemos considerar diante de sua trajetória e intenção também erudito. 

1.4.3. Landi – O arquiteto insuperável 

   O arquiteto italiano Antônio José Landi nasceu em Bolonha, Itália, no dia 30 de 

outubro de 1713. Filho de Carlo Antonio Landi e Teresa di Bartolomeo Guglielmini, que eram 

de famílias tradicionais no meio acadêmico. Landi aos 19 anos já era premiado da Academia 

Clementina de Bolonha. Logo após sua premiação é admitido como membro da Academia 

Clementina, tendo como mestre e protetor, Ferdinando Galli Bibiena. Em seguida, é nomeado 

professor de Arquitetura. Em 1750, Landi, a convite do enviado do rei de Portugal, seguiu para 

Lisboa juntamente com outros estrangeiros e integrou a delegação portuguesa que demarcava 

os limites entre os domínios de Castela e de Portugal na América. Após período de espera na 

capital portuguesa, Landi parte com a comissão demarcadora de limites chefiada por Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado (governador nomeado do Grão Pará e Maranhão) para Belém, 

onde chega em 20 de julho de 1753. 

 Em Belém, enquanto a comissão aguarda a viagem ao Rio Negro, o arquiteto dedicou-

se a auxiliar o astrônomo Brunelli em suas medições e iniciou suas observações sobre a fauna 
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e a flora amazônicas. Depois parte para o arraial de Mariuá, no médio rio Negro, onde 

permaneceu até 1759. 

Retornando a Belém ainda em 1759, inicia sua atividade como arquiteto e construtor, 

atividade que deixa obras arquitetônicas na paisagem da cidade. 

O refinamento da arquitetura européia, tanto nas edificações religiosas quanto 

nas civis, somente se implantou entre nós no Séc. XVIII, à época pombalina, 

governada então a província por um irmão do Marquês de Pombal, Francisco 

de Mendonça Furtado – que se preocupou em cumprir as previsões do Reino 

contra o uso das línguas indígenas. Foi quando aqui chegou, precedendo a 

passagem da expedição do baiano Alexandre Rodrigues Ferreira (1756 – 

1815), formado em Coimbra, o desenhista e arquiteto italiano Giuseppe Landi, 

nascido em Bolonha, que primeiramente se estabeleceria em Barcelos, no 

vizinho Estado do Amazonas, onde, desde 1754, trabalhou junto à comissão 

incumbida  das demarcações entre Portugal e Espanha, previstas pelo tratado 

de Madrid de 1750. (NUNES, 2006, p. 14)     

 Ao longo de mais de 20 anos Landi participa das obras de conclusão da catedral de 

Belém, da nave central da igreja do Convento dos Carmelitas, da Capela de São João Batista, 

da Igreja de Santana da Campina, da Capela da Ordem Terceira do Carmo, Palácio dos 

Governadores Gerais do Grão-Pará, Palacinho de Souza de Azevedo e residência de Alves da 

Cunha, Capela do Engenho Murutucu, fazem parte do acervo de seus trabalhos. Edificações 

estas que resgatam memórias e entram no roteiro turístico que pretende realizar esta dissertação. 

 O olhar de Landi é uma parte importante para esta dissertação, devido ao seu trabalho 

arquitetônico transitar pela Capital paraense, podendo ser visto por sujeitos viajantes e turistas. 

A marca física que Landi deixou em Belém é muito acentuada por Nunes, isso deixa claro que 

o olhar é estimulado pelo físico, nesse sentido se apodera do que está envolvido no período de 

uma construção de outrora, o poder de enxergar as relações que preenchem um povo através de 

uma obra física ou natural, servem como estímulo para o que se busca na experiência da viagem, 

o que inevitavelmente ajuda na direção de um roteiro ideal. 

 Landi trouxe consigo combinações de estilos neoclássicos e influências italianas que 

mesclaram com o interesse luso aceito pela nobreza paraense, muito do que aprendeu nos 

estudos acadêmicos e com a influência dos Bibiena, resultou na perpetuação de seu trabalho 

que pode ser visto sob um roteiro significativo que esta dissertação idealiza.      
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Formado pela Academia Clementina, em Bolonha, Itália, esse mestre em 

arquitetura e perspectiva traz para o Brasil modelos artísticos típicos daquela 

escola, vinculados à tradição clássica. No Brasil, contudo, o arquiteto se 

aproxima de outra corrente artística também característica de sua terra natal, 

nomeada borromínica por fazer referências, sobretudo na ornamentação, à 

produção do arquiteto Francesco Borromini. Buscando adaptar-se ao meio e 

ao gosto local, Landi oscila entre as correntes clássica e borromínica, 

assimilando, ainda que de modo bastante restrito, formas típicas do estilo 

pombalino e da arquitetura luso-brasileira. (ANTONIO LANDI. In: 

ENCICLOPÉDIA Itaú, 2021 Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa206974/antonio-landi>. Acesso em: 05 

de Abr. 2021. Verbete da Enciclopédia). 

O arquiteto italiano não está apenas na influência, nos estribos e pedras usadas para 

concretizar suas obras, está no costume de um povo, e o seu projeto para Belém o levou para 

além das igrejas, pois o seu lado naturalista também está presente no modo de vida do paraense, 

pois, em seu horto estaria uma iguaria que trouxera da índia e seria a marca que adjetiva até 

hoje a capital que antes era comparada com Liverpool e Veneza, ganha por meio do também 

“ceramista” (NUNES, 2006) posteriormente, o reconhecimento próprio como sendo: “Belém 

capital da mangueiras”.   

Ceramista além de naturalista (há dele sessenta e sete estampas de exemplares 

vegetais e animais, entre mamíferos e répteis), Landi, principalmente 

botânico, teria adaptado, em seu horto, a mangueira de origem indiana que, 

muito mais tarde, arborizaria a maior parte das ruas do Centro de Belém. 
(NUNES, 2006, p. 16) 

 A inserção do fruto, oriundo mais precisamente da Ásia, entre as regiões da Índia e 

Filipinas, se adaptou muito bem ao solo amazônico sendo, portanto, inserido no plano de 

urbanização da cidade de Belém. Através do resgate histórico oriundo da Literatura, o fruto é 

destacado por inúmeras personalidades que presenciaram a força cultural deste fruto e a 

relacionam com a capital do Pará. Mário de Andrade já acomodado sobre uma cidade mais 

definida urbanamente falando, retrata o fruto por meio de sua carta à Manu: “[...] O direito de 

sentar naquela terrace em frente das ‘mangueiras’ tapando o teatro da Paz [...]”7 

(ANDRADE, 2015), e também por uma poesia dedicada à cidade de Belém, Moda do Alegre 

                                                 
7
 ANDRADE, Mário de. O turista aprendiz. Brasília: IPHAN, 2015. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa206974/antonio-landi
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/O_turista_aprendiz.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/O_turista_aprendiz.pdf
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Porto, no trecho que exalta a quantidade demasiada das árvores do fruto: “[...] Mangueiras, 

mangueiras…” e no terceiro verso o autor diz: “vamos nas estradas que têm mangueiras!”8. 

Outra poesia em homenagem a este fruto representativo aparece em Bem Belém de Manuel 

Bandeira e Carta de Nova York, de Mário Faustino, ambos sob a perspectiva do “apedrejador 

de mangueiras”9 (MARANHÃO, 2000). A fruta também matou a fome do escritor Ferreira de 

Castro10 (MARANHÃO, 2000). Em Belém da contemporaneidade, o fruto manga, que ganhou 

força com o arquiteto Landi, também é referência em canções de diversos compositores 

paraenses, entre eles, Nilson Chaves11, que destaca o fruto nas canções: Das frutas e Manga 

verde.                  

 Landi pode até ser considerado o viajante a serviço das imagens arquitetônicas das 

igrejas, mas isso não pode ser definido como uma maneira de taxar o seu olhar, o arquiteto foi 

na maior parte de seu tempo um erudito, que soube flertar com os caminhos que Belém lhe 

propusera, praticou o seu ofício mesclando o rococó ao barroco dentro do estilo neoclássico, 

por que não arriscar que também o mesmo tenha tido suas viagens imaginárias? Landi é o pai 

da marca que, para a cidade, preenche os requisitos de atratividade turística, segundo Urry 

(2001), o olhar do turista quanto às estruturas prediais a que se é direcionado, possui assim 

como a do viajante, a experiência contemplativa sobre um elemento histórico e físico 

(construção), porém, sua distinção, está em suas interpretações pessoais dentre as relações que 

suprem suas expectativas finais.   

1.5. O olhar panorâmico de Benedito Nunes 

Diante das perspectivas dos personagens escolhidos por Nunes e destacados em sua 

obra, podemos notar que o deslocamento humano possui suas especificidades de realização e 

que seus personagens tiveram significante valor para com todo um povo, mesmo que pareça 

                                                 
8
 ANDRADE, Mário de. Moda do alegre porto. In: Poesias completas. v. 2. Edição de texto apurado, anotada e 

acrescida de documentos por Tatiana Longo Figueiredo e Telê Ancona Lopez. Rio de Janeiro, RJ: Nova 

Fronteira, 2013. p. 258-259. 
9
 MARANHÃO, Haroldo. Pará, Capital: Belém: Memórias & Pessoas & Coisas & Loisas da Cidade - Belém: 

supercores, 2000, p. 356 e 357. 
10

 ____________, Haroldo. Pará, Capital: Belém: Memórias & Pessoas & Coisas & Loisas da Cidade - Belém: 

supercores, 2000, p. 275. 
11

 Nilson Chaves, nasceu em Belém do Pará onde começou sua carreira participando de festivais de música e 

compondo para grupos de teatro paraenses. Disponível em 

https://www.mpbnet.com.br/musicos/nilson.chaves/index.html. Acesso em 07 de Abril de 2021. 



    52 

apenas uma perspectiva superficial, não podemos negar que de alguma forma suas relações com 

a Amazônia tiveram consequências presentes ainda nos dias de hoje, consequências essas 

impregnadas nos costumes paraenses, na fisionomia, herdeira da miscigenação, na arquitetura 

da velha e da nova cidade e nos sabores que se espalham pelo mundo. 

Três homens que influenciaram através de seus relatos a percepção de outros povos, que 

por meio de Nunes, puderam lançar mão de verdades, nunca absolutas, mas que conseguem 

costurar uma relação cronológica atraente sobre a constituição de um povo, o povo paraense. 

Vieira, La Condamine e Giuseppe Landi através da percepção de Nunes, deram à obra do autor 

uma significância maior sobre a importância de, não apenas Belém, mas a Amazônia ser 

resgatada dos “palácios da memória” como sugere Santo Agostinho (NUNES, 2006). 

Esta dissertação, no intuito de projetar seu objetivo direcionado ao roteiro literário para 

a cidade de Belém, leva em conta a percepção que os elementos naturais e simbólicos como as 

frutas inseridas por estrangeiros na região Amazônica e o tipo de vegetação existente, reúnem 

vários relatos significativos dentro da Literatura, formando uma trilha que aos poucos, margeia 

o roteiro desejado. Portanto, consideramos que para que ocorra um processo significativo de 

entendimento sobre a construção de roteiro literário para Belém, necessitamos compreender o 

tema viagem e sua relação com a literatura tradicional e seus fatores ficcionais, de proporções 

imaginárias e consequentes, que de certa forma, moldam a experiência da viagem em si. 

O capítulo a seguir trará a definição do subgênero Literatura de viagens e as relações 

tipológicas propostas por Fernando Cristóvão para os cinco tipos de viagens e viajantes, e sob 

este contexto, analisaremos os sujeitos viajantes em destaque na obra de Nunes e suas 

respectivas viagens que se cruzam com os caminhos da História e Antropologia, dentro de “um 

subgênero” como sugere Fernando Cristóvão (2002) em sua obra “Condicionantes culturais da 

Literatura de viagens”, que engloba as especificidades que tornam o tema viagem, um 

subgênero que possui como veículo a crônica. 
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CAPÍTULO 2 - LITERATURA DE VIAGENS E SEUS VIAJANTES 

2.1. A viagem e seus relatos 

A viagem pode ser considerada como uma experiência de termos físicos entre um sujeito 

e seu ponto inicial a outro e qualquer local físico, ou simplesmente metafórico, do seu local 

original a qualquer lugar ou tempo, o deslocamento físico pode ser analisado pelo contexto 

presente no deslocamento da civilização ocidental eurocêntrica. O contexto do cristianismo, por 

exemplo, tornou a experiência do deslocamento o objeto de propagação da mensagem 

empreendida pelas viagens missionárias, assim aconteceu na narrativa abordada pelo Judaísmo 

e de seu povo em busca da Terra Prometida em nome de Deus. Religiões diversas passaram por 

experiências dos deslocamentos em viagens de características sagradas. O Santuário de 

Santiago de Compostela por exemplo, tornou-se um local muito famoso no contexto de 

peregrinação por parte dos cristãos, principalmente no período da Idade Média. Com o fluxo 

constante de peregrinos de todas as partes do mundo rumo ao santuário, sua fama trouxe 

progressos físicos como a construção de hospitais, igrejas e hospedarias. 

Atualmente, Santiago de Compostela é reconhecida pela Unesco como o 

primeiro Itinerário Cultural Europeu da Humanidade, com todos os 

monumentos históricos tombados que fazem parte da Ruta Jacobea”. Ao lado 

de Compostela, Roma e Jerusalém tornaram-se os três principais destinos do 

Cristianismo e hoje dividem espaço com inúmeros outros marianos, como 

Lourdes na França, Fátima em Portugal e Aparecida no Brasil. (ANSARAH, 

1999, p. 128). 

 Diante deste contexto, o imaginário coletivo se fortaleceu através da experiência das 

viagens, que através de narrativas que trafegavam pelos âmbitos reais e fictícios, esse cenário 

de teor imaginário foi essencial para o surgimento do olhar além das fronteiras, estabelecendo 

as relações de noção do espaço físico que ainda não havia sido totalmente explorado. 

A noção de entendimento sobre terras distantes em viagens que remetem a um cenário 

habitado por fantásticos seres são narrativas advindas da mitologia, presentes tanto na 

Antiguidade como na Idade Média, que formam uma categoria de obras importantes da 
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narrativa tradicional literária. Com tais narrativas e uma sociedade em constante evolução, a 

viagem tomou uma grande proporção na representação narrativa, com a exploração e descoberta 

do mundo finalizada por parte das grandes navegações, tais narrativas perderam notoriedade, 

dando lugar ao olhar  para o novo, o diferente e o exótico (CRISTÓVÃO, 2002, 36). Neste novo 

contexto, os relatos de viagem, que compõem o conjunto de textos de Literatura de Viagens, 

segundo Cristóvão (2002) tem seu período de maior produção entre as Grandes Navegações, 

iniciadas no final do século XV, e meados do século XIX, quando se desenvolvem meios de 

locomoção mais velozes como o trem e o navio a vapor, e o mundo já está todo mapeado. 

Para definir a literatura de viagens, é necessário compreender que Cristóvão (2002) 

propõe que o relato de literatura de viagens deve envolver um deslocamento no qual se encontra 

algo "novo" em relação à cultura de origem do viajante, e que haja poucas testemunhas para 

essa novidade. Esses três componentes despertariam o interesse do público leitor. 

Nesse sentido podemos afirmar que os textos dos três viajantes citados por Nunes 

envolvem um pouco de cada um desses aspectos, que Cristóvão assegura, já que a Amazônia 

brasileira era um local distante e pouco explorado e conhecido aos olhos dos europeus. 

Nesse período moderno, o imaginário centra-se nas descobertas científicas, nas rotas 

traçadas pelas estrelas e, com isso, a descrição científica torna-se elemento das viagens 

literárias, ou seja, a busca de novos mundos, relacionadas ao encontro de seres exóticos em 

locais improváveis que ainda permitem a essência do fantástico, traçam o percurso entre o real 

e o imaginário em narrativas que enaltecem as viagens. 

Relatar a viagem era uma forma de garantir a veracidade e o status entre os demais já 

que a transmissão de suas descobertas do mundo novo traria uma espécie de prestígio e 

confiabilidade. Isso pode ser observado nas viagens realizadas por Marco Polo, Cristóvão 

Colombo, Pedro Álvares Cabral e nos olhares posteriores, como Padre Antônio Vieira, La 

Condamine, Landi e Benedito Nunes. 

Hoje, os aspectos que sobrevivem e foram registrados por esses viajantes poderão servir 

para compor um roteiro turístico literário. Por que literário? Porque quem os está retomando é 

um reconhecido ensaísta e crítico literário belenense, Benedito Nunes, e porque ele está 

apresentando impressões de três viajantes que deixaram relatos de literatura de viagens.    

O relato de Vieira aos seus superiores localizados em Portugal por meio de suas cartas 

(VIEIRA apud HANSEN, 2003), não se distancia do mesmo feito, por exemplo, por Marco 

Pólo ao rei da Mongólia anteriormente, e entre outros, salvo que em caráter de aceitação 

universal que conduziu a viagem à sua credibilidade e aceitação quanto à própria Literatura 

(CRISTÓVÃO, 2010, p.12). 
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Há de considerarmos também que o deslocamento no sentido da viagem foi o marco 

central de grandes transformações históricas que levaram à criação de muitos conceitos, até 

mesmo da própria viagem e sua pretensão, o conceito de lugar, de território e espaço humano. 

Eric Leed (1991) afirma que os grandes centros urbanos foram uma espécie de construção que 

se tornaram monumentos que materializam as idas e chegadas desses viajantes e, com isso, a 

viagem seria a força operante dos períodos áureos que estruturam a história. Com isso forma-

se uma estrutura da viagem como a conhecemos é apresentada pelo critério de partida, travessia, 

chegada, permanência e o retorno (LEED, 1991, p. 43).  Diante disto, podemos sugerir que os 

viajantes mencionados por Benedito Nunes apresentam como fatores que os impulsionaram 

uma perspectiva que atravessa os campos antropológico, sociológico, econômico e histórico. 

Assim, podemos afirmar que suas viagens manifestam a curiosidade, dentro do que propõe a 

essência do sujeito viajante. 

A partir dessa curiosidade, os viajantes de Nunes evocam sua experiência captada de 

forma compensadora em relação às suas concepções de mundo, e também entre as relações 

sobre o olhar do Velho e Novo Mundo, tal experiência contribuiu com o universo científico e 

o universo das artes. Para este trabalho, as representações inseridas na histórica relação dos 

viajantes de Nunes e a Amazônia tornam o sentido da viagem uma das necessidades humanas 

mais inerentes, tal como a compreensão de narrativas dos povos cristãos cujas experiências 

estão entrelaçadas com os preceitos sagrados, que fortaleceu o imaginário coletivo representado 

por narrativas que configuram o fator real e o fictício. 

Como acentua Graça Joaquim, “as representações da viagem remete num primeiro 

momento para as origens” (TOWNER, 1985 apud JOAQUIM, 2015), fazendo menção aos 

exploradores pioneiros da antropologia que também evidenciaram o fortalecimento da literatura 

de viagens. Nesta ocasião, Graça Joaquim menciona através de sua análise, seu ponto de vista 

sob o olhar de seus sujeitos, e o resultado dos relatos descreve uma versão contemporânea do 

que podemos remeter a uma semelhança tênue com as narrativas dos sujeitos de Nunes sobre o 

contexto da viagem:      

A viagem é, surge associada à ideia de descobrir, não é? A ideia de descobrir 

também sempre foi uma ideia política e científica ao longo dos séculos, porque 

obedecia a uma vontade de saber mais. O continente africano para mim, 

também o Oriente, mas havia duas grandes obsessões sobretudo europeias, 

não é? Eurocêntricas, de tentar desbravar o desconhecido, e o desconhecido é 

geralmente sempre algo medonho e assustador que era associado àquilo que 

nós não sabíamos. Os intervalos em branco dos mapas de então, não é, como 
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depois no século XX a lua também ocupou esse espaço (JOAQUIM, 2015, 

p.102) 

  Percebe-se que o discurso sobre a viagem em si, recai sobre o contexto histórico 

marcado pelos fatores políticos e científicos e com isso, os relatos, assim como o 

“desconhecido”, era algo duvidoso e conceituar a viagem em termos gerais, por meio apenas 

da significância dos relatos, não foi suficiente. 

Na altura os viajantes eram exploradores, andavam à procura de glória 

pessoal, de glória para os seus dignitários e havia aí muito de olhar 

etnográfico, nem sempre isento, mas havia uma tentativa de catalogar rios, 

mares, plantas, animais, costumes, por aí fora. E isso de alguma forma 

influenciou muito a antropologia, começando um pouco pela antropologia 

portuguesa, que até ao século XX continuou contaminada por um discurso 

mais racial, bem mais, sustentando políticas mais raciais. Todavia pessoas um 

bocadinho mais desempoeiradas, depois no século XX conseguiram, no final 

do século XIX, fazer trabalhos que facilmente sejam literais ou científicos, 

conseguiram ter um olhar um bocadinho diferente. O Paul Bowles, quando faz 

as primeiras viagens sobre Marrocos, consegue escrever com simplicidade e 

grandeza sobre culturas diferentes sem colocar em causa, aceitando as 

diferenças e reconhecendo o valor dessa diversidade (VN12 apud JOAQUIM, 

2015, p.102). 

O “conhecimento do Outro”, é uma das características essenciais para se introduzir no 

cerne da concepção da viagem as condições etnográficas, desejo de ascensão pessoal e glória 

de reconhecimento seriam motivações que cabem ao indivíduo viajante. Na representação da 

viagem, o retorno às origens como sugere uma das relações entre o viajante e a viagem, a 

nostalgia era o adjetivo constituinte da viagem denominada mítica, uma relação de desejo 

individual que também configura as viagens em épocas de Descobrimentos (TOWNER, 1985; 

BOYER, 1972; BURKKART e MEDLICK, 1990 apud JOAQUIM, 2015, p.103). 

Sob o olhar crítico e poético da composição da viagem, o descobrimento pode ser uma 

relação de entrega intimamente ligado ao contexto pessoal, de fato, uma relação onde a 

condição da viagem apresenta uma forma macro no total que determina a experiência, o 

“encanto” como supõe Cecília Meireles (1999) seria uma espécie de “ponto chave” que 

evidencia os méritos e a condição do sujeito. 

                                                 
12

 VN é o termo usado para se referir aos viajantes reais catalogados dentro de uma tipologia de viagens e viajantes 

por meio de entrevistas feitas por Graça Joaquim (2015). 
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O que me parece o grande encanto das viagens é ir-se encontrar, num sítio 

distante, que nunca se frequentou, de cuja existência nunca se tinha notícia, 

alguma criatura que na véspera nem se conhecia, e, de repente, se descobre 

ser tão amiga como os amigos de infância, e tão para sempre como a nossa 

própria alma. (MEIRELES, 1999, p. 251) 

A poeta-viajante como é considerada Cecília, segundo Romano (2013), conseguia tratar 

os pressupostos da viagem com uma significância muito conceitual, apesar de representá-la 

através de crônicas caracteristicamente românticas e subjetivas, para esta dissertação a cronista 

possui uma relevância material muito importante do ponto de vista da experiência do viajante. 

Pode até não ter efeito conceitual legitimado, no entanto, Cecília preenche um pedaço deste 

trabalho com o seu conhecimento adquirido em “viagens de erudição e de serviço” (ROMANO, 

2013, p.43) e em consequência disso seu conceito de viagem na mais tocante relação com a 

experiência e o imaginário são absorvidos numa relação pertinente. 

Há as viagens que se sonham e as viagens que se fazem - o que é muito 

diferente. O sonho do viajante está lá longe, no fim da viagem, onde habitam 

as coisas imaginadas. A realidade da viagem está em cada ponto do caminho, 

nos algarismos do câmbio e nos pesos das malas, nos carimbos dos 

passaportes e nos atestados de vacina.  (MEIRELES, 1999, p. 243)  

Esta noção de viagem sonhada pode ser compreendida pela imaginação, pela 

expectativa do que a experiência vai consentir ou simplesmente pelo conhecimento prévio 

adquirido com a  Literatura de viagens, as impressões da experiência parecem ficar no 

entusiasmo do momento, no âmbito da dinâmica do conhecimento e ações no tempo presente, 

isso parece se aproximar do que Cecília Meireles chama de “viagens que se sonham” (1999, 

p.243), sendo assim, as formas capturadas e impressas no tempo pelas viagens que se fazem, 

podem ser visivelmente refletidas pelos elementos físicos que as paradas em cada destino se 

alcança, os relatos são marcados pelas provas materiais como o passaporte e a moeda local, 

entre outras. A experiência fica na emoção transcrita pela estética de cada autor, a verdadeira 

experiência seria impossível de se relatar, mas a Literatura de viagens chega muito próximo 

desse sentimento do que é a viagem em si.            

A viagem em si não basta para estabelecer uma relação do sujeito com o seu destino? 

Há processos que são construídos na relação prévia da experiência, e como essas relações são 
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captadas pelas impressões dos sujeitos de Nunes, que encontram-se nos registros da história, 

mas precisamente, nos textos da Literatura de viagens, veremos como estão conceituadas as 

experiências dos viajantes dentro do universo da narrativa literária, “área científica” esta, como 

afirma Silvia Quinteiro e Rita Baleiro (2017), e como esse contexto conceitual se liga ao 

Turismo e a tipologia das viagens propostas por Fernando Cristóvão.                           

Segundo Towner (1985) apud Joaquim (2015), as viagens possuem uma prévia essência 

das “representações” voltada para as relações das “origens”, que se evidenciam nas impressões 

narrativas deixadas pelos “exploradores”, "antropólogos" e também presentes na literatura de 

viagens. (JOAQUIM, 2015, p.101). 

Em se tratando desta última, pode-se afirmar, por meio de Cristóvão, que esta relação 

interdisciplinar e textual assegura que a viagem se baseia numa espécie de tripé tradicional 

composto pela área do “conhecimento”, do “diálogo” e da “mudança” gerando com isso a 

importância dos relatos em produções textuais tornando-se grandes “peças literárias”. 

(CRISTÓVÃO, 1999). 

2.2. Literatura de Viagens 

Graças aos “editores” e “leitores”, os relatos feitos das viagens tiveram sua transição de 

simplórias formas narrativas para os campos da Literatura. 

Se foram os editores e os leitores os responsáveis principais pela passagem 

dos relatos de viagens da simples historiografia e antropologia para a 

literatura, também foram eles os que mais contribuíram, à posteriori, para uma 

definição do subgênero literário (CRISTÓVÃO, 2003, p. 30). 

Este ponto de vista apresentado pelo autor português (2003), nos leva à compreensão 

dos responsáveis pelo processo de transição e conceituação para o subgênero literatura de 

viagens,  suas mudanças e formas "tradicionais" (século XV), descreviam as virtudes das 

conquistas, exploratórias e todas as consequências das novas descobertas. Neste contexto, a 

mentalidade sugere mudanças e os textos descrevem novas formas de viagens, a concepção de 
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novas descobertas territoriais deslancha sobre as reportagens, uma gama de elementos de 

descrição, como a crônica e o próprio Turismo e suas ramificações. 

Pensar em Literatura de Viagens é, antes de mais, admitir que há um conjunto 

de textos que à viagem foram buscar temas, motivos e formas que, na sua 

globalidade, se identificam como um conjunto autónomo, distintos de outros 

conjuntos textuais.  (CRISTÓVÃO, 2003, p. 15) 

Na concepção de Luís Romano (2013) sobre as afirmações de Cristóvão, há uma espécie 

de limite restritivo quanto ao subgênero da Literatura e sua compreensão estética, sendo 

delimitado entre o surgimento da imprensa e a banalização do relato, causado pelas tecnologias 

surgidas como novas formas de narrativas. 

Nessas considerações de Cristóvão identificamos elementos básicos que 

permitem reconhecer limites e características da Literatura de Viagens: o autor 

afirma que esse subgênero está restrito ao período compreendido entre o 

século XV e o final do XIX. O marco inaugural do século XV explica-se, por 

um lado, pela invenção da imprensa e consequente possibilidade de editar e 

adaptar ao gosto do leitor, inclusive incluindo ilustrações, obras até então 

manuscritas de viajantes medievais. (ROMANO, 2014, p. 38) 

Romano (2014) continua, em afirmação posterior, que este contexto derivado do 

surgimento da imprensa, passa a atrair um novo tipo de leitor, que Cristóvão pontua como sendo 

decorrente da curiosidade despertada na Europa pelos novos povos e novas terras encontrados 

a partir da expansão marítima (ROMANO, 2014), o fato é que este gênero narrativo se 

enfraquece por conta da atmosfera da “II Revolução Industrial” e com isso a escassez de 

elementos que Cristóvão evidencia como formas de preenchimentos do relato significativo e 

fantástico, dando início ao apelo dos elementos propriamente turísticos, como o marketing 

turístico que para Cristóvão, na visão de Romano, culmina na “banalização do relato”. 

A partir da II Revolução Industrial, considera o crítico que nada mais haveria 

de novo para ser narrado por viajantes, pois o mundo já estava todo explorado 

e mapeado. Haviam-se esgotado os três fatores por Cristóvão também 

assinalados: dificuldade do deslocamento, novidade e raro testemunho, 
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propiciadores de experiências de deslumbramento para viajantes e 

destinatários de seus relatos, que também incluíam graus de efabulação. Com 

o aparecimento de novas tecnologias multiplicam-se as possibilidades de 

reprodução de imagens e narrativas, tais como a fotografia, o cinema, o rádio, 

a televisão e, mais recentemente, a internet. Substitui-se, assim, a expectativa 

pela narração do maravilhoso e do exótico, próprios de um tempo em que a 

viagem era rara, pela difusão de imagens que visam criar e afirmar a condição 

turística de determinados lugares e direcionar o olhar do potencial turista para 

seus atrativos, à medida que lhes são associadas sensações de bem-estar e de 

distinção social. Assim, provoca-se, segundo Cristóvão, a banalização dos 

relatos (ROMANO, 2014, p. 38). 

Diante deste contexto, Cristóvão nota que pelo fato da Literatura de viagens possuir uma 

transitoriedade interdisciplinar, ela poderia fortalecer elementos "dignos de se relatar", 

tornando-se “aceitável” para a Literatura e com isso, delimitar os acessos de significação 

estética para cada tipo de viagem. 

Para Cristóvão, os textos de Literatura de Viagens são interdisciplinares, pois 

entrecruzam-se com a História, a Antropologia e a ficção, revelando um olhar 

do viajante que configura uma imagem sobre o espaço e a cultura do outro. A 

viagem não é entendida apenas enquanto percurso mais ou menos longo e 

dificultoso, mas necessariamente inclui o que pareceu digno de registro devido 

à novidade e ao raro testemunho. Afirma também que os textos de Literatura 

de Viagens se distinguem por uma qualidade literária aceitável, portanto, por 

um trabalho com a encenação e com os recursos da linguagem. (ROMANO, 

2014, p. 38). 

 Além de revelar e comunicar a experiência adquirida, os sujeitos de Nunes reforçam a 

representação de transmissão do conhecimento adquirido na experiência de suas viagens e o 

encontro com o mundo novo, seus relatos exaltam a própria figura do viajante em si, 

representando uma tradição construída pelas narrativas de viagem que oscilam entre contextos 

reais e fictícios, uma transição que a Literatura de viagens considerou sobre a narrativa oral dos 

primeiros registros sociais ao contexto da escrita. Tal afirmação pode ser verificada nas obras 

de Heródoto (485 AC - 420 AC) e suas Histórias, traços que na Antiguidade descrevem locais 

(espaços físicos) e as guerras com os persas, Estrabão (63 AC - 24 AC), com as descrições 

geográficas de suas histórias, povos locais por ele visitado, argumentos que embasam à priori 

as nuances da Literatura de viagens, já que o elemento descritivo e relatado sob a forma da 
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crônica abraça os movimentos considerados  Padre Antônio Vieira e as cartas ao rei (VIEIRA 

apud HANSEN, 2003). 

Com isso, há um fortalecimento da forma literária descritiva, com uma base lírica 

subjetiva em primeira pessoa, que terá impacto e aceitação da cultura romana, que segundo 

Santos (2014) tem seu início com as relações descritivas das campanhas de guerra relatadas em 

De Bello Gallica de Júlio César, que traça a partir daí uma “evolução das formas de viajar e dos 

objetivos das viagens”. 

Em forma de relatos pessoais, relatórios oficiais de conquistas, relações 

comerciais ou guias, as narrativas de viagem vêm acumulando, através dos 

séculos, um acervo imensurável de obras. Por muito tempo não houve 

qualquer distinção entre essa forma de escrita e as formas consideradas hoje 

como literárias, classificadas como “canônicas”. Antes da ideia de um cânone 

estabelecido e convencionado, os livros de viagem gozavam de um status 

semelhante àqueles nascidos do gênio criativo de qualquer escritor. Como 

veremos, essa falta de distinção gerou uma zona cinzenta na qual a realidade 

e a ficção caminham lado a lado, muitas vezes entrecruzando-se e 

influenciando-se mutuamente (SANTOS, 2014, p.18). 

No século XIX há uma separação entre obras de contextos relacionados com a viagem 

e suas narrativas pessoais e a ficção dentro de um contexto de valores em escala. Esta separação 

leva ao subgênero “literatura de viagem”, que na ocasião sofre com as críticas severas por parte 

do contexto literário tradicional, sendo “marginalizado” até o século XXI, entrando para o 

contexto de estudo em áreas como a história, sociologia, geografia e antropologia, servindo de 

objeto de pesquisa para essas áreas (SANTOS, 2014) e sendo reintroduzida pelos aspectos de 

estudos culturais pelos “comparativistas” que organizaram e a reintegraram ao contexto de 

estudos literários. 

Para isso, foi necessário assumir uma ideia de igualdade com os outros 

gêneros, como propõe Percy G. Adams. Como a epopeia, como a história, 

como o romance, a literatura de viagem evoluiu através dos séculos. Como 

eles, existiu desde o começo da literatura oral e escrita. Como eles, alguns de 

seus autores foram maus, outros deleitaram e informaram seus leitores e 

muitos, desde os primórdios têm sido populares, influentes e mesmo 

brilhantes. (ADAMS, 1983, p. 38, apud SANTOS, 2014, p.19) 
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Sendo considerada um conjunto de obras fora do plano teórico de estudos, a literatura 

de viagens só encontrou seu valor a partir do século XX, quando os comparativistas 

conseguiram extrair de sua estrutura muito do que era empregado na Literatura tradicional 

como: costumes, estereótipos nacionais e função histórica (SANTOS, 2014; CRISTÓVÃO, 

2002). Mesmo com o fortalecimento do interesse pelas obras de viagem por parte dos teóricos 

dos estudos culturais, conceituar a literatura de viagens ainda é um desafio, pois o próprio 

subgênero sofreu não apenas diminuição de seu valor por parte da transversalidade que possuía 

com outras áreas já estabelecidas no contexto dos estudos como a História e Antropologia, mas 

também pelas “confusões e ambiguidades” (CRISTÓVÃO, 2002). Ainda segundo o autor 

(2002), o reconhecimento do subgênero foi tardio devido a um detalhe de caráter genealógico, 

que gerava ambiguidade na relação não apenas do termo “viagem”, empregada em “Viagem na 

Literatura e Literatura de viagens”, mas na “relação com o seu referente” (CRISTÓVÃO, 2002). 

Isso está relacionado com a transitoriedade que o subgênero apresenta, como já falamos 

anteriormente e também ressalta o estudioso português. 

Por exemplo, há textos em que nenhuma viagem é relatada, e nem por isso 

deixam de pertencer à Literatura de Viagens. Outros, porém, relatam viagens, 

mas podem não incluir-se nela por serem tributários da isotopia dominante de 

outros subgêneros que os modelam, de marcas bem diferentes das que 

tipificam a Literatura de Viagens. (CRISTÓVÃO, 2002, p. 15) 

Cristóvão (2002) também conclui que não existe um monopólio de viagens por parte da 

Literatura de Viagens, e o seu reconhecimento foi tardio devido à transitoriedade de seus textos 

serem cruzados com outras disciplinas. 

Para Santos (2014), o subgênero ainda não possui uma conceituação definida e os 

motivos, se entrelaçam ao arco histórico das relações de “critérios de valoração”, “interpretação 

e catalogação indefinidas”, que segundo Cristóvão (2002), apresentam o que seria a 

“insuficiência dos critérios” entre os inconstantes desacordos entre o que é literatura e o que 

não é. “Disso é prova a permanente insuficiência dos critérios que se ultrapassam uns aos 

outros, e todos aguardam a modernidade seguinte, como o ostenta qualquer tratado de Teoria 

da Literatura.” (CRISTÓVÃO, 2002, p. 19) 

 Então, como está representado na atualidade o conceito de Literatura de Viagem? Já que 

os argumentos até aqui apresentados não admitem uma concepção exata. Para Santos (2014) a 
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categorização travou no embate da “comprovação da experiência” e o afastamento de temas de 

“carácter lendário” ou “imaginário” ou que apresenta o relato em sua significância estrutural.    

Alguns críticos a definem como uma forma literária cujo tema central é a 

experiência de deslocamento feita pelo autor, cuja veracidade deve ser 

comprovada, ficando de fora qualquer obra de caráter lendário ou fruto do 

imaginário como a Odisseia, por exemplo, ou aquela nas quais a viagem é um 

elemento narrativo. Outra parte da crítica leva em consideração que a distinção 

entre o real e o imaginário é separada por uma linha tênue quando se 

evidenciam fatores como as habilidades do viajante como escritor, seus 

objetivos e seu público. Há ainda aqueles estudiosos que colocam em 

condições iguais viagens reais e imaginárias, vistas como fruto da experiência 

adquirida e acumulada pelo meio cultural que lhes serviu de berço, ressaltando 

a diferença entre a literatura de viagem e a viagem como tema literário. 

Discutem-se também questões referentes ao valor literário das narrativas de 

viagem, o que causa dificuldades para a criação de cânone específico. 
(SANTOS, 2014, p. 19-20) 

De acordo com Santos (2014), alguns teóricos consideram que obras como “os Diários 

de Colombo, De l’Alemagne (1814) de Mme. de Stäel e os relatos de missionários jesuítas do 

séculos XVI” (SANTOS, 2014, p.20) representam apenas, dentro de um consenso geral, a 

representação da palavra ou o termo viagem. Porém, o fato das narrativas serem “reais”, e como 

vemos na obra de Nunes (2012), documentadas e representadas pelo registro ou apontamentos 

feitos em diários e organizadas pela intenção de apresentar a estrutura social, cultural e física 

dos novos povos que fazem com que a Literatura de Viagens seja considerada como “Um 

gênero de muitas formas e fórmulas” (SANTOS, 2014, p.20) 

Para Cristóvão (2003) em sua obra Condicionantes Culturais da Literatura de Viagens, 

o autor, como vimos anteriormente, acentua como “tardio” o reconhecimento do subgênero 

Literatura de Viagens devido a transversalidade e formas variadas que contrastam com outras 

matérias de estudo. O autor considera também “dificultosa” a veracidade impressa aos relatos 

dentro das fases de produção que não tiveram seu reconhecimento automático. No entanto, 

reconhece que a atuação desempenhada pelos editores como crucial para o reconhecimento 

posterior do subgênero.    

Com efeito, desde que em 1455 Gutemberg e Fust imprimiram a Bíblia, não 

parou mais a abundante publicação de narrativas e descrições que criaram um 

novo público, um novo gosto e novas possibilidades de os leitores 
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manifestarem as suas preferências, pressionando os editores. Não perderam 

este tempo a corrigir e manipular relatos antigos e novos para saciarem um 

público ávido de novidades, aventuras e emoções fortes, sobretudo à volta de 

épicas descobertas e conquistas, e de exóticos cenários de terras estranhas que 

apelidavam, fascinados, de “Novo Mundo”. (CRISTÓVÃO, 2003, p. 25)   

De acordo com Cristóvão (2002, p. 25), o “forte investimento editorial” foi crucial para 

o surgimento representativo do subgênero, que por sua vez teve de revisitar as obras anteriores 

de “mesmo tema”. 

Uma vez consolidada esta corrente triunfante, aconteceu-lhe o mesmo que as 

outras: foi buscar ao passado obras da mesma temática, ainda que de 

motivação diferente, e incorporou-as no seu patrimônio, como inspiradoras ou 

preparatórias da nova tradição literária. Obras estas situadas, especialmente, 

no Século XIII e nas viagens de peregrinação, tais como relatos de Marco 

Polo, Piano Carpino, Ruybroek e Odorico de Pordenone, tendo-se-lhes 

seguidos outros que nos anos de Trezentos e seguintes povoaram a imaginação 

europeia com informações maravilhosas, os de John de Mandeville, do autor 

anònimo do Libro del Conoscimiento de todos los Reinos ou do Libro del 

Infante D. Pedro de Portugal. (CRISTÓVÃO, 2002, p. 26)       

 Diante deste contexto, Cristóvão assume o fato de o subgênero apresentar formas 

visuais em seu desenvolvimento, como ilustrações, mapas dos destinos e a fotografia, condições 

estas que trariam as narrativas, a aproximação de um tipo de leitor da época (o curioso). De 

certa forma, essa ilustração no corpo deste novo subgênero se aproxima muito dos “sinais” que 

as “práticas sociais” referentes ao Turismo impõe e que segundo Urry (2001) tais “elementos 

visuais” direcionam os olhares dos turistas aos destinos escolhidos (URRY, 2001, p.19). 

De acordo com Cristóvão (2002), o próprio Turismo feito em massa junto às inovações 

derivadas da Revolução Industrial foi o grande transformador e, até a certo ponto, uma espécie 

de algoz para o mercado editorial, com mudanças sentidas diretamente no “hábito do leitor” 

que passou a conhecer pessoalmente os locais retratados em longas narrativas que deram lugar 

aos comentários ou relatos mais curtos encontrados no gênero jornalístico. 

Esta verdadeira avalancha de publicações, exigida pelo público, durou o 

tempo suficiente para lhe satisfazer o gosto. Gosto esse que seria 

substancialmente alterado, com o consequente colapso editorial, quando o 

Turismo passou a ser de massas, e os hábitos da leitura foram alterados. 
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Quando o barco foi substituído pelo comboio, e os critérios e práticas 

gregárias preferiram os jornais e os telegramas das agências noticiosas às 

narrativas longas. (CRISTÓVÃO, 2002, p. 28) 

     Cristóvão propôs a sua tipologia que, vem a ser baseada nas “motivações de viagens” 

(2002, p. 28), estas motivações aconteceram anteriormente às consequências promovidas pelo 

“Turismo coletivo” executadas por Thomas Cook e também pelas transformações urbanas, 

tanto no contexto social quanto na tecnologia. 

Em consequência, o relacionamento da Literatura com a viagem turística faz-

se incerto e pouco relevante. Sobretudo porque o interesse e encanto das 

narrativas estava na conjugação de três factores - a longa distância, a novidade 

encontrada, o reduzidíssimo número de testemunhas -, e eles foram 

desativados. (CRISTÓVÃO, 2002, p. 29) 

    No entanto, podemos dizer que não apenas estas consequências foram sentidas 

em relação ao que acentua Cristóvão, outro tipo de texto literário vai surgir com as novas formas 

de viagens, se por conseguinte o termo viagem resultou em um subgênero relevante e 

significativo à compilação da Literatura de Viagens, com a prática do Turismo não podia ser 

diferente. Depois das viagens feitas por diversas motivações que Cristóvão descreve como: 

“Uma proposta de tipologia para a Literatura de Viagens (2002, p. 37), veremos por meio de 

Quinteiro e Baleiro (2017) o conceito da Literatura de Turismo.      

O fato de observar os relatos dos sujeitos de Nunes (2006) e sua histórica intenção da 

missão ordenada, no caso da viagem, para se ter o vislumbre da experiência dada pelos viajantes 

(La Condamine, Vieira e Landi), é necessário entender suas narrativas pelo viés que propõe 

Cristóvão (2002) e sua tipologia de viagens. 

2.3.  As motivações de viagens segundo Cristóvão 

Com obra, intitulada e derivada do tema viagem, Cristóvão (2002) propõe sua tipologia 

tendo em vista uma compreensão significativa de áreas distintas e da própria Literatura. Com: 

Uma proposta de tipologia para a Literatura de Viagens, o autor português reúne através de 
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autores e editores, uma gama de textos onde o tema da viagem se entrelaça com aspectos 

motivacionais distintos, não como uma relação de caráter pessoal, mas de uma generalidade 

consensual direcionada aos "protagonistas" e suas funções exercidas profissionalmente. O autor 

também emprega à sua definição, os elementos descritivos, de deslocamento em etapas 

temporais, sociais e hierárquicas. O surgimento de uma nova fase para o subgênero literatura 

de viagem e a sua reorganização material, não definem em si o seu conceito segundo Cristóvão. 

“Todas essas taxonomias têm as suas boas razões e lógica própria mas, de um modo geral, não 

assenta num critério definido do que é Literatura de Viagens, o que, naturalmente diminui o 

alcance”. (CRISTÓVÃO, 2002. p.37). 

Um novo gênero começa a ser marcado por formas narrativas de caráter curto, ou seja, 

através de crônicas, o que conclui o encurtamento derivado das próprias viagens que tornam-se 

mais comuns em seu aspecto logístico e frequente. Isso se dá no aparecimento de relatos como 

o de Henry Walter Bates, que se refere à passagem por Belém como se fora um turista em 

excursão: “Nossas primeiras excursões limitaram-se aos arredores da cidade” (NUNES, 2006, 

p. 17). 

Essa fase que Cristóvão (2010) denomina, a seu critério, de Novíssima Literatura. 

Porém, Vieira, Landi e La Condamine não pertencem à fase da "Novíssima Literatura de 

Viagens", que é a atual, em que relatos breves, carregados de imagens são divulgados por meio 

da internet, e enviados por smartphones ou outros tipos de eletrônicos. Há uma presença na 

relação de textos aparentemente curtos e de linguagem de fácil assimilação. A viagem em si 

apresenta-se pela perspectiva das motivações e “critérios temáticos” (CRISTÓVÃO, 2010), que 

garantem, segundo o autor português, tanto o “conhecimento da referência” quanto a 

“literariedade”. 

Julgamos que é partindo de uma teoria global, e sobre um critério temático amplo, e não 

simplesmente geográfico, nacional ou cronológico, que mais ganha o entendimento desses 

textos, quer nos aspectos científicos, quer nos literários. 

O critério temático no domínio literário não só permite um mais amplo conhecimento de 

referência, como também da literariedade, pois a utensilagem literária de análise (figura de retórica, 

análise de estruturas, efeitos de sentido e de estilo, metaforismo, uso da linguagem, estética da recepção 

etc.) proporcionam acréscimo de saber e de comunhão estética (CRISTÓVÃO, 2010, p. 38). 

 

Segundo o autor português, com a “existência de uma Literatura de Viagens”, o caráter 

temático poderia ser revisitado através de uma tipologia presente nas obras anteriores 

explorando seus contextos motivacionais. O autor apresenta uma quantidade significativa de 
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cinco tipos que o mesmo considera como principais, e por sua vez, são divididas, não 

igualmente, devido algumas possuírem um número de obras muito superior às outras, como é 

o caso dos textos presentes no contexto das Viagens peregrinas e de expansão (CRISTÓVÃO, 

2010, p. 38). 

2.4. Os tipos de viagens 

Cristóvão destaca suas viagens em cinco maneiras: “Propomo-la repartida por cinco 

tipos principais: viagens de peregrinação, de comércio, de expansão (estas, seriadas por 

expansão política, religiosa, científica), de viagens de erudição,  formação  e de serviços, de 

viagens imaginárias” (CRISTÓVÃO, 2002, p. 38).        

 A proposta tipológica que não só tenta fundamentar a Literatura de Viagens e suas 

referências de acordo com uma gama de taxonomias apresentadas, como também assume uma 

direção de caráter temático. Fernando Cristóvão (2003) propõe cinco tipos taxonômicos que 

proporcionam um acréscimo de saber de relevância estética, sendo elas: Viagens de 

Peregrinação, onde segundo o autor, trata-se do “desejo de se captar um poder ou energia 

sobrenaturais”, ou seja, ter uma “experiência concreta” com o “Divino”13 por meio de grandes 

percursos ou caminhadas; as Viagens de comércio, que consiste na relação comercial e 

entendimento da cultura do outro, não como forma erudita, mas para validar suas relações 

comerciais; as Viagens de expansão são analisadas pelo pesquisador português através de três 

motivações: políticas, expansão da fé e científica, cuja influência maior, ficou a cargo da Igreja 

Católica e a “dilatação da fé e do Império” através das bulas papais do Século XV e toda a 

consequência que a influência política adquiriu como terras, produtos e conflitos sociais como 

a escravidão por exemplo. Com isso, no aspecto científico, as consequências expansionistas 

possuíam “grande prestígio”, pois as descobertas e pesquisas ganhavam cada vez mais espaço 

a cada continente conquistado e suas matérias primas estudadas (CRISTÓVÃO, 2002, p.43 e 

45 e 47); em sequência o autor nos apresenta as Viagens eruditas que o mesmo as ramifica com 

motivos distintos podendo ser de formação e de serviço, no entanto, ambas “partilham em 

comum com o saber e a solidariedade social” no intuito de contribuir na aquisição de 

conhecimento e sua reprodução posterior (CRISTÓVÃO, 2002, p.48). 

                                                 
13

 Fernando Cristóvão e Outros, Condicionantes Culturais da Literatura de Viagens, Lisboa, Cosmos, 2002, p.38. 
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Por fim, temos as viagens imaginárias e suas relações com a “evasão lúdica e a utopia 

libertadora” (CRISTÓVÃO, 2002). Para Cristóvão seria um tipo de “acesso à felicidade 

imaginária através da viagem”, tendo os elementos como, sonho e espaço se encontram dentro 

de uma “vastidão territorial” onde o real e o imaginário se tornam “estatutos referencial”. 

(CRISTÓVÃO, 2002, p.51).     

2.4.1. Viagem de Peregrinação e Comércio 

 Os primeiros relatos de viagens de peregrinação serviram de base para outras novas 

viagens, devido aos fatos e curiosidades relatados. Entre tantos outros, o relato sobre as jornadas 

ao Santo Graal são referências desse tipo de viagem segundo Cristóvão (2002). 

 Podemos dizer que pela classificação de Cristóvão (2002), as viagens de peregrinação, 

que são caracterizadas devido seu objetivo ter forte ligação com os fatores religiosos, podem 

ser consideradas como as primeiras formas de viagem de que o ser humano pôde extrair uma 

relação de experiência e, reproduzidas pelas vias literárias, essas existem aproximadamente 

desde o século XI. O viajante peregrino não viaja por curiosidade ou por turismo, mas sim com 

a intenção de buscar uma força interior além dele próprio; tendo como intenção entrar em 

contato espiritual com o seu deus por meio desse ato de fé; o ato de agradecer por uma graça 

alcançada ou visitar locais considerados santos são requisitos fundamentais que compõem este 

tipo de viagem e determina seu viajante (CRISTÓVÃO, 2002, pg.39). 

O viajante literário, por exemplo, carrega consigo uma fundamentação de caráter 

semelhante ao peregrino, porém sobre um contexto diferente em relação a sua busca, que o 

aproxima de determinado autor, viaja por ambiente de contextos turísticos que o familiarize 

com cenários de uma obra que a represente. No contexto do peregrino, a sua busca é pelo 

sagrado e pela experiência sublime cujo destino é apenas uma direção no contexto da viagem. 

Se para o viajante peregrino esse contato com o divino é a essência principal de sua experiência, 

para o viajante literário, a essência pode estar na aproximação de sua experiência com a obra, 

autores, personagens e cenários que deseja evidenciar, sobre um contexto de fundo turístico que 

iremos destacar posteriormente como sendo “peregrinos literários”. 

Nas viagens de comércio, como o próprio adjetivo diz, os viajantes eram comerciantes 

e estes foram os responsáveis pelas grandes descobertas marítimas, já que quando buscavam 

novas rotas de comércio mundo a fora, trouxeram consigo não só matéria prima como prova de 
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seus relatos, mas também elementos da cultura daquele povo. Eles descreviam as terras 

descobertas, narrando sobre as riquezas encontradas em sua fauna e flora, bem como as 

curiosidades do comércio local, quando neste havia um tipo de centro comercial; e tudo o que 

era de seu interesse como mercador. Com o crescimento da indústria em todo o mundo, as 

matérias-primas necessitavam cada vez mais de maior quantidade e diversidade, logo as viagens 

de comércio se intensificaram e se tornaram como vemos hoje. 

 Pelo registro de La Condamine e o ponto de vista da viagem de comércio, Belém foi o 

destino perfeito para esse tipo de viagem, mesmo que o viajante em questão não estivesse 

diretamente ligado a este tipo definido por Cristóvão (2002), no entanto, La Condamine, na 

captura literária dispõe um relato rico desse conteúdo e talvez nesse sentido em decorrência de 

transformação observada sobre a cidade de Belém, foi o que teve maior expressão. 

Encontramos uma grande cidade, ruas bem alinhadas, casas alegres, a maior 

parte construída há 30 anos, em pedras e alvenarias, além de igrejas 

magníficas. O comércio direto do Pará com Lisboa, de onde chega todo ano 

uma frota mercante, dá às pessoas abastadas a facilidade de prover a todas as 

suas comodidades. Recebem mercadorias da Europa em troca de gêneros da 

região, que são, além de algum ouro em pó, trazidos do interior das terras do 

Brasil, todas as diferentes produções úteis, tanto dos rios que vem desaguar 

no Amazonas quanto das próprias margens desse rio, tais como a casca da 

madeira de cravo, a salsaparrilha, a baunilha, o açúcar, o café e sobretudo o 

cacau, que é a moeda corrente da região e faz a riqueza dos habitantes. 
(NUNES, 2006, p. 16) 

 O viajante literário pode verificar que as regras que assumem uma postura denominada 

para cada tipo de viagem pode parecer de uma forma direta, mas não quer dizer que seja a ideal 

para cada olhar em questão, La Condamine descreveu tal relato sobre a situação comercial de 

Belém, mas com intuito perceptível de uma cidade em caminhos abertos para os negócios 

relacionados a matéria prima da região, e diante disso consequentemente a atratividade de 

mercadores de outras nações voltarem os olhos para Belém.   

2.4.2. Viagens de Expansão Política 
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 Diferentes em alguns detalhes estão as viagens de expansão política. Já que as riquezas 

na época eram encontradas por meio dos longos deslocamentos, o interesse pelo novo e o 

diferente fez com que os povos se lançassem ao mar atrás de conquistas materiais e até mesmo 

culturais. Os portugueses, segundo Cristóvão (2002), tiveram amplos poderes concedidos à D. 

João I, através da bula de Nicolau V, ou Romanus pontifex (1455) que consagra a mais 

importante lei de soberania voltada ao direito de exploração aos Portugueses sobre Cabo 

Bojador até os limites da Guiné. (ABRANCHES, 1895, p. 235). Estes direitos foram estreitados 

por Padre Antônio Vieira no esforço de evangelização dos gentios na Amazônia. 

Com a confirmação de livre domínio territorial, físico e espiritual dos Novos continentes 

descobertos, a busca alucinante por riquezas, territórios e poder levaram estas viagens a um 

contexto de certa insegurança, devido aos perigos expostos em seus trajetos, muitos tripulantes 

morriam antes de chegarem ao seu destino. Exemplos desse tipo de viagem são vistos nos 

relatos de Bartolomeu Dias e a transposição do Cabo das Tormentas em 1487, Vasco da Gama 

quando atinge as Índias (Calicute) em 1498 e a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 

1499. Neste último, onde Pero Vaz de Caminha, se deslumbra com a paisagem e os nativos e 

onde a fantasia também se mostra presente, como quando faz comparações às índias, com 

“mulheres das ruas de Lisboa”, entre outras passagens da carta que demonstram o extremo 

interesse ao solo nomeado primeiramente como Terra de Santa Cruz e depois de Terra de Vera 

Cruz (ARAGÃO, 1871, p. 117). 

 Diante desse interesse extremo do estrangeiro pela descoberta e domínio, presente nesse 

tipo de viagem que perpetua-se até os dias atuais sobre a estirpe da exploração de minerais por 

exemplo, podemos perceber que o roteiro feito à Belém, se configura na realidade do que 

relatam os sujeitos viajantes de Nunes e que estão de acordo com a descrição literária impressa 

na história. O viajante literário poderá perceber que a realidade deste tipo de viajante é tão 

comum quanto se pensa, pois ainda há em Belém uma espécie de busca referencial, seja na 

cultura com as danças e estilos musicais quanto na culinária e suas iguarias e pratos tradicionais 

e a forma de seu cozimento. Pode-se perceber no roteiro ideal que iremos propor logo mais que 

os interesses estão impregnados e os mesmos são impressos por Nunes em relação a 

responsabilidade amazônica em abastecer o mundo. 

Mas em 1848 já se acumulavam, com sensíveis mudanças do espaço citadino, 

os sinais de que próxima estava a idade de Ouro da região, o explosivo surto 

de novas relações de produção, preparadas pela exploração, desde as primeiras 

décadas, do leite da seringueira, de hevea brasiliensis, matéria-prima da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Carlos_Teixeira_de_Aragão
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fabricação da borracha, riqueza encontrada de alto preço no mercado 

internacional, que a Amazônia, a falta de concorrentes, estaria predestinada a 

abastecer sozinha. (NUNES, 2006, p. 17)     

 Mas não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que Belém seria apenas um ponto 

marcado pelo comércio e a exploração, mesmo que a palavra de ordem na história daquele 

momento fosse as de relações comerciais e políticas, algo chama muita atenção no meio dessas 

questões tão racionais, que mesmo que sua construção tivera sido uma proposta de cunho 

político-comercial, o conceito da fé tomou uma proporção de magnitudes atemporais que 

transformou e transforma este povo e atrai e emociona até os mais céticos dos homens. 

Uma feira desses produtos, durante as romarias à Virgem de Nazaré, a 

primeira das quais por ordem do Governador Francisco de Sousa Coutinho, 

em 1790, passou a ser organizada num local dentro da mata, onde ficava o 

santuário da santa, acessível por rústica picada – posteriormente chamada de 

“estrada” de Nazaré – ladeada de “rocinhas”, misto de casas e de pomar, como 

residência dos mais abastados, e deu origem, desde então, à procissão anual 

do Círio, a feira primitiva convertendo-se em arraial festivo, para o qual aflui 

ainda hoje, num movimento de “transumância de fundo religioso”, a 

população do interior do Pará, reunida à da capital em volumosa massa 

humana. (NUNES, 2006, p. 16) 

2.4.3. Viagens de expansão de fé 

Neste contexto de viagens de expansão onde a fé é o mecanismo de referência inicial à 

motivação da viagem, os viajantes missionários andavam pelo mundo com o objetivo de 

difundir a fé e a mentalidade cristã, construindo igrejas, conquistando novos povos, adeptos, 

com relatos de suas ousadias aos seus contratantes. Um exemplo típico desse tipo de viagem e 

seus viajantes, possuem os missionários jesuítas portugueses que foram para o Brasil a maior 

referência, já que foram com o intuito de evangelizar e converter os indígenas que aqui viviam. 

Esses religiosos tinham em mente o indígena como um povo sem lei, sem rei e sem a crença 

monoteísta de um deus, portanto, necessitavam de alguém para lhes salvarem a alma, e lhes 

ensinarem o reconhecimento dos símbolos religiosos que os ligariam com o divino. O mesmo 

ocorreu com os astecas quando os espanhóis os encontraram. 

Também no Pará, o viajante Antônio Vieira, da Companhia Jesuíta, segundo Nunes 

(2006), teve grande influência pela ideia da vinda dos escravos africanos para o Pará, no intuito 

de poupar a matança dos silvícolas (homens das florestas). 
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Almas a salvar aos milhares, como alvo da “conquista espiritual” dos jesuítas, 

que precedidos foram na região pelos franciscanos e mercenários, essas 

incontáveis nações de gentilidade, de que Vieira podia citar as então existentes 

tribos dos Maimanás, Aruãs, Anajás, Mapuás, Paicacás, Guajarás e Pixispixis, 

a maioria das quais extintas nesse mesmo século (mataram-se dois milhões 

em quarenta anos!, exclamava o perplexo jesuíta) forneceram a mão-de-obra 

servil, escrava, antes que, de acordo com uma ideia cara ao mesmo Vieira no 

intuito de poupar os silvícolas, subtraídos da autoridade civil de capitães 

mores e governadores, para submetê-los tão só ao poder religioso - a 

Companhia de Comércio do Maranhão introduzisse aqui os escravos 

africanos. (NUNES, 2006, p.12) 

No entanto, com essa atitude delegada à Vieira, provoca-se uma das transformações 

mais impressas no povo paraense, que o viajante literário poderá perceber no roteiro que se 

propõe à capital paraense, a característica física de um povo mestiço e exuberante, motivadas 

pelas relações políticas e comerciais entre colonizadores e mulheres da região, porém, 

intensificadas pela “boa intenção da fé” para com os gentios principalmente por parte do jesuíta, 

que com esse feito, inseriu-se, o viés étnico africano no Pará. 

É importante deixar claro que Vieira não foi o causador direto da miscigenação do povo 

paraense, mas teve um papel importante neste quesito, por isso esta dissertação o posiciona no 

cume desta consequência não de forma negativa, ou mesmo positiva, mas por sua verdade 

inserida nesse acontecimento e registrada por Benedito Nunes (2006). 

2.4.4. Viagens de Expansão Científica e Erudita 

Outro tipo de viagem é a de expansão científica, onde os viajantes observavam a fauna 

e a flora, e também os costumes da população local, o que proporciona curiosidade por conta 

das diferenças encontradas, as quais ocorriam em suas tradições medicinais, culinárias, 

comportamentais, entre outras. Tudo era visto como algo maravilhoso, pois se tratava de 

situações distantes das realidades entre os povos de uma mesma espécie. Com o início dessa 

expansão e o surgimento de um novo momento no campo da ciência, novas descobertas 

proporcionaram mais modernidade e eficácia para esse tipo de busca ao conhecimento. 

O naturalista inglês Henry Walter Bates, na companhia do galício Russel Wallace, estes, 

inspirados pelas crônicas de naturalistas viajantes precedentes que incluía o próprio Charles 

Darwin, ambos decidiram viajar para as terras recém conquistadas e já como naturalista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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Wallace e Henry Bates partiram para o Brasil a bordo do Mischief em 1848. Com a intenção de 

coletar insetos e outros espécimes animais da Floresta Amazônica com intuito de vendê-los a 

colecionadores oriundos de seus respectivos países, muitas expedições eram custeadas pelas 

vendas destes espécimes que tornavam-se itens de colecionadores assim como também 

evidências da transmutação das espécies, uma proposta científica que os tornaram grandes 

nomes da Biogeografia. 

Segundo Nunes (2006, p. 17), Henry Walter Bates e Russel Wallace, que vieram até a 

Amazônia em busca de evidências materiais que remetiam à teoria de Charles Darwin e que na 

ocasião retificavam a visão em relação ao poder de dominação e forte discrepância na 

organização daquele povo pelos europeus. 

As primeiras impressões que tive nesse primeiro passeio jamais se apagarão. 

Passamos primeiramente por algumas ruas próximas do porto, margeadas por prédios 

altos e sombrios semelhantes a conventos, pelos quais transitavam ocasionalmente 

alguns soldados de uniformes rotos, com seus mosquetes apoiados displicentemente 

no braço, bem como sacerdotes, mulheres negras com potes d’água na cabeça e índias 

de ar melancólico, carregando os filhos nus escanchados sobre os quadris[...] 

Os mesmos, na visão de Nunes, continuam: 

[...] Nossas primeiras excursões limitaram-se aos arredores da cidade, que fica 

situada num canto de terra formado pela junção dos rios Guamá e Pará 

(Guajará). [...] a floresta que cobre toda a região, chega até as ruas da cidade; 

na verdade, a cidade foi construída numa clareira aberta na mata, e unicamente 

os cuidados constantes do governo impedem que a selva torne a tomar conta 

dela (2006). 

  Podemos notar que os relatos acima mesclam-se com as definições em relação aos 

tipos de viagens de ambos viajantes, porém, vê-se que o intuito da comercialização relatado por 

eles é uma espécie de retorno de investimento, já que ambos necessitavam pagar suas pesquisas, 

neste caso, o que diz respeito aos seus crescimentos de cunho profissional, erudito.   

A viagem de cunho erudito, onde o viajante não atenta para o fato do relato em si, mas 

em relatos e descobertas vinculadas ao seu aprendizado, já que nesse tipo de viagem o intuito 

do viajante é o de adquirir conhecimentos em áreas afins para si próprio como dissemos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_amazônica
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anteriormente. Esses tipos de viajantes saíam para outros territórios em busca de novos 

aprendizados, como podemos ver no caso dos naturalistas europeus acima citados que 

atravessavam as fronteiras de seus respectivos países para satisfazer suas curiosidades, toda 

descoberta era, de alguma forma, aproveitada e incluída em outras descobertas. 

2.4.5. Viagens Imaginárias 

As viagens imaginárias, cuja relação com a estética é para Cristóvão considerada como 

o último tipo, ocorrem por meio de um deslocamento considerado mentalmente visual. O 

viajante imaginário se propõe a querer fantasiar uma viagem no intuito de querer fugir da 

monotonia ou rotina do cotidiano, conceito este muito parecido com a essência do turismo e 

sua relação com o cotidiano. Além disso, há também os incômodos e males causados por 

acontecimentos neste mundo, alguns sujeitos criam viagens fictícias na obtenção de partirem 

desta realidade em que vivem, ou para aperfeiçoá-la, como é visto na obra As Viagens de 

Gulliver, romance de Jonathan Swift. Nesta obra, uma das ilhas fictícias do romance, chamada 

Lilliput, foi caracterizada como sendo uma das ilhas reais de um arquipélago de ilhas localizado 

no Oceano Índico. O livro também relata que duas destas ilhas são inimigas. Nessa história, o 

personagem principal se depara com uma população de pessoas minúsculas (com 

aproximadamente 15 centímetros de altura), esse povo é chamado de liliputianos. No entanto, 

o protagonista é considerado uma pessoa de pouco prestígio em seu meio social. 

Em suma, a literatura de viagens apresenta seus relatos onde os deslocamentos possuem 

uma carga de elementos reais e imaginários, conduzidos por um viajante com características 

específicas, que lhes são atribuídas para distinguir-se do turista. 

Chego aos campos e vastos palácios da memória onde estão os tesouros de 

inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda espécie. Aí está também 

escondido tudo o que pensamos, quer aumentando quer diminuindo ou até 

variando de qualquer modo os objetos que os sentidos atingiram. Enfim, jaz 

aí tudo o que se lhes entregou e depôs, se é que o esquecimento ainda o não 

absorveu e sepultou. Santo Agostinho, O palácio da memória, Confissões, 

Livro X. (NUNES, 2006, p. 4) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Viagens_de_Gulliver
https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Viagens_de_Gulliver
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquipélago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Índico
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No excerto de Santo Agostinho intitulado como O palácio da memória, que está inserido 

no prefácio que dá início a obra Crônicas de duas cidades, Belém e Manaus, que Benedito 

Nunes e Milton Hatoum compuseram como uma espécie de retribuição à memória de suas 

cidades natais, pode-se, de antemão, especular que a obra dos amazônidas capta as impressões 

históricas sobre suas cidades, dentro de contextos políticos, sociais e culturais 

cronologicamente distintos que os remetem aos discursos e impressões de sujeitos influentes e 

em suas respectivas épocas por meio de relatos que Nunes e Hatoum reúnem através de crônicas 

e fotografias.       

Santo Agostinho por meio de Nunes (2006), resume em parte a realidade do sentimento 

que os autores depositaram em suas obras. O “Palácio”, descrito por Agostinho, por que não 

pode ser comparado simbolicamente com as memórias dentro da própria Amazônia? Reunida 

no contexto das relações históricas que foram deixadas no meio físico e imaterial. 

2.5. O subgênero e sua compreensão 

Para entender a lógica de um roteiro ou a experiência da viagem em si, é necessário 

interpretar as condições que a histórica evolução humana tomou em relação aos caminhos 

sociais que tiveram as viagens como uma palavra chave. Os roteiros constituídos e os conceitos 

lançados sob a ótica da Literatura tiveram de ser reorganizados ao subgênero literatura de 

viagens, por se tratar de um gênero narrativo, composto por epopeia, romance, novela, conto, 

narrativas de viagem etc, cada uma dessas categorias comporiam um subgênero narrativo. 

No entanto, o que se viu foram as inúmeras barreiras, que, de certa forma, fizeram 

sentido quando, por exemplo, percebeu-se a forte transitividade que o considerado subgênero 

mantinha com a História, a Geografia e a Antropologia. 

Como vimos, o conceito de Literatura de Viagens ainda hoje é discutido, mesmo tendo 

seu reconhecimento como um subgênero da Literatura, a viagem ainda continua sendo o corpus 

que direciona a discussão, os autores se dividem no intuito de encontrar caminhos significativos 

que não   comprometam a generalidade da viagem na Literatura. 

Neste contexto de busca conceitual, Cristóvão opta pelas motivações como elementos 

de direcionamento significativo às viagens. O critério de responsabilidade se destaca quando a 

viagem já nasce com o seu propósito, mas o autor português deixa claro que as transformações 
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sociais e tecnológicas estremeceram as relações entre os leitores e por este motivo houve a 

lentidão no processo de conceituar o subgênero. 
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CAPÍTULO 3 - TURISMO, TURISTAS, LITERATURA DE TURISMO E ROTEIROS 

3.1. Turismo e Conceitos 

Segundo Graça Joaquim (2015), o Turismo surge em uma posição de corpus voltado 

para os estudos sociológicos. Alguns autores dos campos da sociologia e antropologia, tratam 

o Turismo pela ocasião de seu fenômeno em si, desenvolvido através e por meio da “sociedade 

contemporânea”, fazendo relação direta com as chaves do processo de prática Marxista, onde 

o próprio fenômeno turístico interage diretamente com as  nuances da força de trabalho, 

ocupando o status de “objeto sociológico por excelência”. (2015, p. 9) 

A relação entre a sociologia e o turismo nunca foi fácil. É uma relação que 

deveria ser evidente, já que é um facto conhecido que o turismo, como prática 

social e representação, assim como sistema de ação e processo de decisão, 

constitui uma das principais dinâmicas das sociedades contemporâneas. 

Tornou-se um lugar-comum entre os investigadores interessados neste objeto 

de estudo, desde sociólogos, antropólogos, geógrafos, psicólogos, semiológos, 

politólogos, historiadores e muitos outros, deplorarem as dificuldades 

encontradas no reconhecimento da sua investigação no contexto das respetivas 

disciplinas (CRICK, 2007 apud JOAQUIM, 2015, p. 9-10). 

 Para Urry (2001), estas práticas sociais, descritas como Turismo, necessitam de uma 

análise sobre a questão da "democratização da viagem” (2001, p.33), que para o autor,  tornou-

se ainda mais evidente com o avanço das tecnologias inseridas aos meios de transporte como 

automóveis e aviões, no entanto, a relação social agregada ao Turismo envolve a seletividade, 

uma espécie de termômetro que mede o status social de deslocamento. 

À medida que a viagem se democratizava, da mesma forma amplas distinções 

de gosto passaram a ser estabelecidas entre diferentes lugares: para onde se 

viajava tornou-se algo de considerável significado social. O olhar do turista 

passou a ter uma importância diferente em determinados lugares, em 

detrimento de outros. (URRY, 2001, p. 34) 
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O olhar pode ser a porta de entrada para o desenvolvimento da experiência da viagem, 

e depende muito de que tipo de viagem se está falando previamente para o resultado que se 

pode esperar. Cristóvão (2002) nos apresenta as viagens eruditas e imaginárias como uma das 

direções para entender as premissas dos olhares constituídos pela Literatura, que Urry (2001) 

reforça essa literatura como sendo uma prática não-turística, mas que desenvolve exatamente a 

construção prévia desse olhar para o turista (2001, p.18). 

 Toda essa relação que o olhar pode proporcionar através das obras como a de Benedito 

Nunes, podem servir para o fortalecimento de uma viagem real, um roteiro constituído para um 

tipo de viajante erudito, explorador ou um turista diferenciado, culto, levado pelas construções 

prévias do turismo literário. A viagem molda a condição do sujeito em ser viajante ou turista?          

 Esses sujeitos dificilmente param em casa (de forma subjetiva), e sua atração pelas 

divisas os tornam, participantes da viagem. No entanto, é importante entender o ponto de vista 

que delineia suas rotas, o ponto de partida que liga o anseio e a orientação de um caminho pelo 

qual, simbolicamente, viajam. Já que se sabe que neste tipo de sujeito, as direções e os sentidos 

também podem tornar indiferentes seus desejos, pois é levado em consideração a retrospecção 

nostálgica ou de um lugar considerado seguro ou simbólico, algo que direcione de alguma 

forma a sua identidade. 

 Quando consideramos tais formas, levamos em consideração o sentido muitas vezes 

atribuído às viagens, porém, a reprodução desse sentido é transportada pelo olhar, literalmente, 

deste modo apresentam-se aqui múltiplos termos distintos em relação aos deslocamentos 

(viagens), e como restrição propriamente definidora quanto aos olhares da viagem literária e a 

sua experiência. Ou seja: mudança de lugar, mas entre lugares distantes que estão além da 

estrutura física (turística), onde a marca da história vai além de datas estabelecidas, uma viagem 

que supera as limitações da antropologia, um roteiro que pode ser considerado pré-requisito de 

outros roteiros já estabelecidos, mas antes se faz necessário entender o sentido do que realmente 

preenche o turista, para isso veremos como se conceitua o seu termo macro, o Turismo. 

 Para Graça Joaquim (2015), o conceito de turismo possui um caráter complexo em 

relação aos fenômenos que o configura, devido sua “pluridimensionalidade” que classifica a 

mobilidade como um componente de maior destaque, sendo pela estudiosa, algo visto como um 

excesso obsessivo de único vislumbre que junto à indústria qualificam o Turismo (JOAQUIM, 

2015, p. 20). 

 O conceito de turismo está relacionado com o fenômeno do Grand Tour segundo 

Towner (1985; 1991 apud JOAQUIM, 2015), tendo o conceito de “turista” surgido na Inglaterra 

dos finais do século XVIII, mais precisamente em 1792 (URBA - in, 1991 apud JOAQUIM, 
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2015, p.22), quando as mudanças de estações climáticas anuais iniciam a formação de 

demandas voltadas para o lazer e o bem estar. 

Towner (1985,1988) sublinha que uma parte importante do Grand Tour ficou 

esquecida nos arquivos, cartas e testemunhos escritos, já que no século XIX, este 

movimento educacional estava largamente introduzido na burguesia britânica e não 

apenas na aristocracia como relatam a esmagadora maioria dos estudiosos. Nos finais 

do século XIX, as palavras “turismo” e “turista” encontravam-se já na maior 

parte das línguas do mundo ocidental (BOYER, 1972). O século XIX é já 

marcado por importantes movimentos de climatismo e termalismo, onde a 

vocação terapêutica dos climas e das águas dão origem a importantes e 

luxuosas estâncias de veraneio, sejam balneares ou termais, como Biarritz e 

Baden Baden (CAVACO, 2006). (JOAQUIM, 2015, p. 23) 

Este fenômeno já fazia parte da estrutura social de povos como o Império Romano por 

exemplo, o Turismo possui grande importância histórica nesse período, marcado pelas 

motivações que uniam o comércio, administração e peregrinação. Neste último, a mobilidade, 

é sinônimo dúbio, já que colabora com as práticas de viagem e resumo das experiências tanto 

individuais como em grandes grupos (massa), 

Mais uma vez, a mobilidade constitui o elemento unificador das práticas de viagem e 

turismo, sejam elas de caráter educacional, religioso ou administrativo.A mobilidade 

aparece assim como o traço distintivo do fenómeno turístico, o que pode 

explicar parcialmente a complexidade e a pluralidade do turismo, pois abrange 

práticas sociais muito distintas que vão do espectro da experiência individual 

e solitária à recreação coletiva, onde pontuam atores desde o turista 

independente até ao turista de massas coletivo (COHEN, 1978; 1979). 

Sendo o lazer apanágio estrito de elites, a viagem constituía um poderoso 

símbolo de estatuto social, estendendo-se às classes dominantes em meados 

do século XX com a invenção do caminho de ferro. Outro fator considerado 

como grande impulsionador desta atividade, já denominada por alguns autores 

como uma das principais indústrias mundiais, foram os escritores pré-

românticos, para quem a grande descoberta, intensificada pelo Romantismo, 

é sem dúvida o próprio país, com os seus usos, costumes, história, língua e 

literatura. (JOAQUIM, 2015, p. 23) 
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 Com o surgimento do “turismo de massas”, ou “coletivo”, notou-se que o acesso de 

mais pessoas aos elementos oriundos da industrialização obteve uma forte influência sobre o 

caráter social dos locais visitados, impactos relevantes esses sobre a cultura, economia, política 

e meio ambiente. Com isso, o fenômeno passou a ser analisado pela ótica social e de impactos. 

O resultado disso ampliou a área no qual o Turismo passou a exercer influência, como objetivos 

de estudos, as necessidades individuais ou em grupos configuraram a criação de estudos 

voltados para o marketing de segmento turístico que se concentrou no perfil dos seus 

consumidores, turistas. Portanto, percebemos o quanto essa amplitude de relações que o turismo 

abrange dificulta o seu conceito em termos gerais. 

 Estas leituras tornam extremamente complexa a análise do fenómeno 

turístico. (...) O turismo é uma das formas da vida social do nosso tempo. 

Assim, para além da simples clarificação de conceitos e teorias, trata-se de 

mostrar que a sociologia do turismo recobre vários domínios: o bem-estar e o 

quadro de vida, a cultura, a comunicação, os grupos sociais, o 

desenvolvimento, o encontro de sociedades diferentes, a psicologia, as 

sondagens, os estudos de impacto ou os de mercado, a organização dos tempos 

de trabalho (...) cada vez mais o caráter heteróclito do turismo se torna sensível 

aos modos e aos efeitos de imitação das sociedades onde é analisado 

(LANQUAR, 1985:6 apud JOAQUIM, 2015, p. 25). 

  Sendo assim, nota-se que o Turismo ainda possui uma relação distinta quanto a 

outras “disciplinas das ciências humanas” (JOAQUIM, 2015), que atravessam estudos que o 

relacionam com as viagens e seus aspectos históricos, etnográficos, espacial e econômico, mas 

que ainda assim, o torna um fenômeno de múltiplas práticas.   

A mobilidade e a separação das atividades profissionais têm constituído os grandes 

eixos de definição do turismo apoiado numa poderosa indústria de entretenimento, 

com múltiplos espaços turísticos que abrangem desde as estâncias balneares às de 

neve, dos espaços naturais e rurais às cidades, e onde os patrimônios histórico-

culturais e naturais e os modos de vida locais e longínquos traduzidos na hospitalidade 

e no exotismo têm constituído as balizas do fenómeno turístico. A crescente 

desdiferenciação entre as esferas do turismo, do lazer, do trabalho e das relações 

sociais e familiares, onde as migrações, as diásporas, os estilos de vida e as tecnologias 

estão no cerne do fenômeno turístico, tornam-no cada vez mais complexo e tendo 

como denominador comum apenas a mobilidade para uma multiplicidade de espaços, 

práticas e representações. Simultaneamente, a acentuada diferenciação, e por 

outro lado desdiferenciação, entre múltiplos universos do turismo e da viagem 

aparentam consubstanciar um universo plural que ocorre num espectro que vai 

da identificação total à separação total entre estes fenómenos. (JOAQUIM, 

2015, p. 28) 
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 Portanto, o Turismo se torna elemento de conceituação complexa, por apresentar de uma 

maneira geral pontos de vistas diversos como a sua autenticidade, o pluralismo que contempla 

as suas ramificações, a responsabilidade sobre as lacunas dos impactos ambientais, o 

dinamismo comercial que cria uma espécie de ciclo elementar na tentativa de restauração 

individual, ou até mesmo coletiva. Para Urry (2001), refletir sobre os fatores da sociologia que 

trata do olhar do turista, é necessário compreender “os processos de consumo dos serviços 

voltados para o Turismo”, o autor ainda continua afirmando que além destes processos, os 

signos, as tradições e fatores históricos, temporais e o desempenho (URRY, 2001, p.182). 

O conceito de turismo gira em torno do que propõe Cunha (2009), ou seja, dentro das 

relações de “atividades econômicas" que envolvem diretamente “visitantes”, sua 

"permanência" e o seu deslocamento.  Entre os inúmeros aspectos que envolvem o Turismo e 

suas várias atividades vinculadas, como vimos anteriormente e na tentativa de gerir sua 

definição, muitos autores encontraram um setor em considerável transformação, uma atividade 

em complexo fluxo de crescimento, o que gerou grande demanda de estudiosos acadêmicos que 

se interessaram pelo tema e suas relações com a indústria14. 

O conceito de turismo, apresenta uma estrutura complexa com interpretações variadas, 

e portanto, passa a ter seu conceito alterado de acordo com a sua flexibilidade de ramificações 

diversas. Para Herman Von Schullern Schrattenhoffen (Apud BARRETO, 1995, p.9) o 

“turismo é o conceito que compreende todos os processos, especialmente os econômicos, que 

se manifestam na chegada, na permanência e na saída do turista de um determinado município, 

país ou estado”15. Tal conceito modificou-se em 1942 pelos pesquisadores Valter Hunziker e 

Kurt Krapf, tendo em consideração geral os fatores de deslocamento e permanência de 

indivíduos fora do seu local de residência fixa, como referências num conjunto de relações 

sociais e econômicas que a pessoa apresenta diante do local visitado. No entanto, o Turismo 

                                                 
14 LEIPER, N. (1979). The frameworkAs viagens imaginárias, cuja relação com a estética é para 

Cristóvão considerada como o último tipo, ocorrem por meio de um deslocamento considerado 

mentalmente visual. O viajante imaginário se propõe a querer fantasiar uma viagem no intuito 

de querer fugir da monotonia ou rotina do cotidiano, conceito este muito parecido com a 

essência do turismo e sua relação com o cotidiano. Além disso, há também os incômodos e 

males causados por acontecimentos neste mundo, alguns sujeitos criam viagens fictícias na 

obtenção de partirem desta realidade em que vivem, ou para aperfeiçoá-la, como é visto na obra 

As Viagens de Gulliver, romance de Jonathan Swift. Nesta obra, uma das ilhas fictícias do 

romance, chamada Lilliput, foi caracterizada como sendo uma das ilhas reais de um arquipélago 

de ilhas localizado no Oceano Índico.  of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the 

tourist industry. Annals of Tourism Research, 6(4), 390-407. 
15

 BARRETTO, Margarita. Manual de iniciação ao estudo do turismo. Campinas: Papirus, 1995. 

(ColeçãoTurismo). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Viagens_de_Gulliver
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquipélago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Índico
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precisava de uma definição que o identificasse dentro do conjunto que reunia suas próprias 

características para que assim pudesse qualificá-lo como item técnico, regado à competência 

teórica. Para o estudioso Wall (1990) o turismo foi considerado como “o movimento temporário 

de pessoas para destinos fora dos seus locais normais de trabalho e de residência, as atividades 

desenvolvidas durante a sua permanência nesses destinos e as facilidades criadas para 

satisfazer as suas necessidades” (WALL, 1990, p. 43). Assim sendo, as relações conceituais do 

Turismo o direcionou para os critérios de “oferta e procura” devido aos aspectos que abrangem 

serviços desenvolvidos no local visitado (CUNHA, 2009, p. 30). 

A OMT – Organização Mundial do Turismo, possui um conceito técnico que envolve 

fatores de deslocamento e motivações individuais dentro de um tempo considerável e como 

resultado temos o turismo como “o conjunto de atividades desenvolvidas por pessoas durante 

as viagens e estadas em locais situados fora do seu ambiente habitual por um período 

consecutivo que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, negócios e outros” (1994). 

Para o estudioso Leiper (1979) há um fator sistemático que torna o Turismo, uma 

“viagem discricionária” e suas relações motivacionais que evidenciam o que o autor descreve 

como “elementos do sistema” que são os “turistas, as regiões visitadas, regiões de trânsito, 

regiões de destino e a indústria turística”. Estes elementos se conectam aos fatores “espaciais e 

funcionais”. O Turismo se mostra sob a ótica de um conjunto de características ampla e 

organizada consideravelmente inserida nos aspectos “físico, cultural, social, econômico, 

político, tecnológico com os quais interage” (LEIPER, 1979, pp. 403-404). 

3.2. O sujeito turista 

 A “distância” é, sem dúvida nenhuma, uma das marcas que pré-estabelece a condição 

do sujeito viajante, mesmo ele estando no sentido literário, devemos então admitir que a 

existência do olhar para o sujeito viajante possui uma hesitação intrínseca (pois denunciada no 

seu atributo mais específico) à constituição de sua experiência significativa. Isto quer dizer que 

para o sujeito viajante há um processo de significados estabelecidos na imersão dos fatores 

culturais, ambientais e visuais do destino roteirizado, este sujeito está em busca de elementos 

que o façam olhar, não só por olhar, mas olhar para o interior da relevância. 

 Para falarmos do sujeito turista, é preciso entender que o mesmo, faz parte de uma 

composição advinda do meio social estabelecido pela relação entre os locais visitados e as 
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práticas turísticas que Urry elenca como sendo uma possível forma de “aquisição de uma 

determinada experiência” (2001, p. 188). 

Para Graça Joaquim (2015), o turista é associado ao contexto das relações oriundas das 

práticas turísticas, sendo o “Turismo de massa” a nomeação geral que conecta este sujeito ao 

“cerne” que contempla a estrutura do planejamento prévio da viagem que é gerada 

coletivamente pela indústria do Turismo (JOAQUIM, 2015, p. 164). 

Para Quinteiro e Baleiro (2017), há uma constante harmonia entre o turista e o viajante 

em alguns aspectos similares que as autoras destacam como competências para experiências 

prévias como: 

(i) ambos se movem entre diferentes pontos geográficos; 

(ii) ambos se deslocam para fora do espaço habitual de residência; 

(iii) ambos viajam tendo o lazer como motivação; 

(iv) em ambos a viagem é transitória (ao contrário das dos migrantes exilados e 

refugiados...e consequentemente; 

(v) o estado de ambos defini-se como temporário, já que, para turistas e 

viajantes, o regresso a casa e ao que é familiar é fundamental. (QUINTEIRO; 

BALEIRO, 2017, p. 86) 

Mas a questão aqui não nos remete ao diferencial entre turista e viajante, sujeito que se 

quer analisar, tem muito a ver com o caminho de busca de satisfação, o tipo de viajante que é 

citado por Cristóvão (2002) segue buscando a ideia do tipo de viagem que ele está incumbido 

em fazer. Para o autor, o viajante possui uma linha direta com o imaginário mesmo que sua 

vontade seja de conhecer o mundo, fugir das obrigações do trabalho enclausurado como os dos 

escritórios, na verdade este sujeito quer se livrar desta responsabilidade salutar, quer se entregar 

as aventuras que o ambiente longínquo pode lhe proporcionar, o turista interrompe a rotina de 

trabalho para, supostamente, retornar a ela revigorado. O turista viaja pensando no retorno a 

casa e ao mundo do trabalho. 

 O sujeito turista possui o privilégio da fuga do cotidiano equivalente ao sujeito viajante, 

sendo este último, livre de roteiros pré-concebidos pela estrutura turística. As diferenças entre 

ambos sujeitos e sua relação com a viagem podem ser consideradas muito distintas do ponto de 

vista de suas experiências dentro do significado da observação direta de cada um. Para Graça 

Joaquim os viajantes são atores de uma múltipla trajetória em relação com o que ela considera, 

com o Outro, ou seja, está relacionado com o tipo de imersão que fazem com o destino, a autora 

diz que para esses sujeitos, o mundo é a sua residência. (JOAQUIM, 2015, p.104). 
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 É notável o destaque pejorativo que alguns estudiosos destacam sobre o turista em 

comparação ao sujeito viajante e é importante que evidenciemos aqui alguns deles, para que 

possamos interpretar a dinâmica na qual transita este sujeito derivado do Turismo. Segundo 

Quinteiro e Baleiro em comparação com o viajante, “o turista é uma espécie de viajante míope” 

(URBAIN, [1991] 2002: 112 apud QUINTEIRO e BALEIRO, 2017, p. 90), em relação ao 

condutor que sugere a experiência da viagem, as autoras, a partir de MacCannell (1976), 

afirmam que o turista se contenta com a “encenação do autêntico”, que chama também de 

“simulacro”, o que acentua como sendo a indústria do Turismo um dos fatores ligados à 

Revolução Industrial, causadora da extinção do viajante clássico, tornando-o segundo ao 

contexto do consumo, “inautêntico”. Sendo assim, Quinteiro e Baleiro, a partir de Luís Romano 

acrescentam sobre o turista a ideia de evasivos, verdadeiros “narrador[es] às avessas” 

(ROMANO, 2013: 44 apud QUINTEIRO e BALEIRO, 2017, p. 90).          

   Dentre muitos testemunhos que reagem a um tipo de “conceito” sobre o que é 

um sujeito turista, ficamos com o depoimento de Cecília Meireles que não apenas demonstra a 

intensidade da motivação do turista, mas também os elementos que interagem com a sua 

conduta, sendo o mesmo: 

[…] uma criatura feliz, que parte por este mundo com a sua máquina 

fotográfica a tiracolo, o  guia  no  bolso,  um  sucinto  vocabulário  entre  os  

dentes:  seu  destino  é  caminhar  pela superfície das coisas, como do mundo, 

com a curiosidade suficiente para passar de um ponto a  outro,  olhando  o  que  

lhe  apontam,  comprando  o  que  lhe  agrada,  expedindo  muitos postais,  

tudo com  uma  agradável  fluidez, sem apego  nem compromisso,  uma  vez  

que  já sabe, por experiência, que há sempre uma paisagem por detrás da outra, 

e o dia seguinte lhe dará tantas surpresas quanto a véspera. (MEIRELES, [1953] 

1998-99, p. 101) 

 A autora deixa claro através desse registro que o sujeito turista possui uma dinâmica de 

caráter superficial, no entanto, podemos perceber que o mesmo turista não poderia ser uma 

“espécie evolutiva do sujeito viajante?” Não cabe a esta dissertação sugerir uma tese na altura 

deste tema, mas seguindo o conteúdo até aqui absorvido, não podemos pensar o turista, como 

um viajante, que evoluiu no contexto do que relaciona o capitalismo como mediador das 

experiências imediatas e modernas? O Turismo democratizou a oportunidade do acesso a 

viagem que de certa forma teve ajuda dos transportes oriundos da revolução industrial. 



    85 

Destacando que há um conceito elaborado por Ignarra (2013) que define o turista como 

“aquele que viaja para local distinto de sua residência fixa ou habitual, com objetivo de 

recreação, pelo prazo mínimo de 24 horas e máximo de 6 meses” (IGNARRA, 2013, p.17). 

Essa compreensão pode ser percebida pela estrutura tecnológica que ampara o viajante 

literário moderno, que veremos mais adiante na Literatura do Turismo. 

3.3. O viajante literário e a Literatura do Turismo 

O viajante literário que talvez possamos agora compreender entre outras dificuldades 

iniciais referentes à autonomia e definição da sua viagem. No caso dos dicionários que indicam 

as viagens como atributos de distanciamentos, vinculam ao espaço, a representatividade dos 

movimentos de locomoção como uma simples mudança de lugar no interior de um mesmo 

mundo. Porém, é importante compreender que a distância é para o viajante o ponto chave de 

sua transformação própria e de seu mundo. 

Numa definição clara quanto a esse tipo de viajante literário, é necessário se ter 

conhecimento de sua relação com o Turismo literário, já que para a existência de um, o outro 

necessita vigorar a sua condição geradora. Nesse caso, Quinteiro e Baleiro (2017) nos apresenta 

uma definição de turismo literário que provém da relação entre duas vertentes geradas pelo 

Turismo, o “turismo cultural” e o “turismo de patrimônio”, que por condições gerais, torna o 

“turismo literário”, uma vertente do “turismo cultural”. Nessa relação é evidente que há dois 

termos complexos com conceitos indefinidos, já que o turismo cultural apresenta uma visão 

considerada por Richards (2001) apud Quinteiro e Baleiro (2017) como “tradicional”, portanto, 

o autor considera primeiramente o turismo cultural como sendo: “O movimento de pessoas em 

direção a atrações culturais distantes do seu local de residência habitual, com intenção de reunir 

nova informação e experiência para satisfazer as suas necessidades culturais” (RICHARDS, 

1996: 24, apud QUINTEIRO e BALEIRO, 2017, p. 33). 

Dentro desta definição, o autor destacado por Quinteiro e Baleiro (2017) associa que há 

uma relação muito presente quanto ao consumo tanto de“produtos culturais do passado” quanto 

das condições presentes de um determinado povo e sua região. (2017, p. 33). Com isso, ainda 

há aproximações desta última, com o “turismo de patrimônio”, “turismo das artes” e “turismo 

literário” (QUINTEIRO E BALEIRO, 2017, p. 33). Para outros autores como Hans-Christen 

Andersen ( 2002 apud QUINTEIRO E BALEIRO, 2017) o turismo literário seria entendido 
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como uma vertente do turismo cultural, e esta premissa é estimulada por outros estudiosos como 

Robinson e Andersen (2002), e outros que atribuem relações do turismo literário com o turismo 

patrimonial como Shelagh J. Squire (1996) e David Herbert (2001). 

Diante destas relações destacadas acima, a definição de Richard Butler (2000) apud 

Quinteiro e Baleiro (2017) que possui uma relevância com Squire (1996), no entanto, 

“complementa” Graham Busby e Júlia Klug (2001), sendo o turismo literário: 

[...] um fenômeno que acontece quando os autores, os seus textos e até as suas 

personagens se tornam tão populares que há quem se desloque propositadamente aos 

locais associados a esses autores, às personagens ou cenários dos seus textos. (Vide 

HENDRIX, 2007 apud QUINTEIRO E BALEIRO, 2017, p. 35).         

 Advindos desta definição, estão os produtos e a experiência provenientes do turismo 

literário que segundo Quinteiro e Baleiro (2017), englobam uma “diversidade de fatores” que 

“se destinam” aos sujeitos do “próprio gênero”. 

Mesmo a investigação mais superficial do turismo literário aponta  para o facto 

de certos géneros serem predominantes na relação turismo-literatura. A ficção 

infantil, por exemplo, metamorfoseada  em  parques  temáticos,  e  o  género  

policial,  que  deu  origem  a  uma infinidade de produtos destinados a estadas 

breves, vagamente baseados em  thrillers de Agatha Christie, Conan Doyle e 

P. D. James. Estes permitem aos turistas ‘resolver’ crimes em situações de 

role-play, geralmente dentro do ambiente evocativo e agradável de um hotel 

rural. (ROBSON, 2002: 42 apud QUINTEIRO E BALEIRO, 2017, p. 42) 

       Os sujeitos viajantes de Pará capital Belém, podem ser caracterizados como 

homens que apenas transitam no interior de um mundo que, em relação ao próprio tempo, 

percorre uma linha de ordens, a priori, ordenadas socialmente mas que devido a seus 

deslocamentos, somam com as mudanças que, de certa forma, derivam o universo do seu 

destino, onde uma linha tênue amarra suas histórias, suas narrativas mesmo que 

impreterivelmente sem ordem ou sequência ordenada em roteiros que perpetuam as 

características de um povo. 

 Em se tratando de uma narrativa que se encontra no tempo, nota-se que há muito do 

apego de Nunes à fase que diz respeito à Belle époque e pelo seu ponto de vista, que repercute 
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uma espécie de satisfação pela antiga condição que havia em Belém e no qual por ela se pôde 

ver a reunião de culturas mistas, que iam da música clássica às grandes peças teatrais, além do 

requinte advindo do velho mundo. Tudo isso ressaltado por Nunes como uma espécie de 

nostalgia referente aos grandes eventos e estruturas que importavam da Europa, principalmente 

da França. 

Nesse fastígio, Belém reproduzira os esplendores da belle époque. 

Europeizara-se, não mais imitando Lisboa e Liverpool, depois de ter tido a 

tentação de imitar Veneza. Imitou a metrópole por excelência da época, a 

capital do século XIX, Paris. Na expressão deliciosa de Haroldo de Campos, 

a mim pessoalmente endereçada certa vez, Belém do Pará tornava-se Belém 

de Paris. (NUNES, 2006, p. 32) 

Para o cronista, o grande cerne da transformação da cidade de Belém pode estar no 

período da borracha, quando Belém se tornou uma metrópole, mesmo que no meio de uma 

floresta, pôde usufruir de uma esfera dinâmica em termos culturais e sociais, advindos do 

estrangeiro e adaptados com maestria pelo povo local. A nostalgia do povo da cidade quanto a 

essa época pode ser contemplada nas estruturas físicas que ainda restam e na própria dinâmica 

difundida em múltiplos ambientes como a gastronomia e a música. Nunes além dos relatos de 

seus sujeitos viajantes, também deixa claro em sua obra uma Belém referenciada pelo que a 

belle époque deixou de mais significativo em seu povo além de suas estruturas, mas também a 

nostalgia. “O Teatro da Paz que Landi projetou, mantivera-se de portas abertas até 

1812.”(NUNES, 2006, p.33)   

 Para este tipo de sujeito viajante, o literário, as estruturas físicas, roteiros prontos e 

seguros o torna ávido em sua jornada à experiência de sua viagem, apoiam-se em estruturas 

consideradas como conjunto de serviços turísticos e convencionais. Podemos sustentar a ideia 

que em Pará, capital Belém, as relações estruturais, prédios físicos e a rota do comércio em 

grande ascensão no século XX, reuniram consideravelmente algumas estruturas denominadas 

turísticas, como o Grande Hotel, o Teatro da Paz e um complexo cultural que preenchia a capital 

e a tornava um verdadeiro pólo atrativo de lazer que não era tão distante das outras grandes 

capitais. 

      A análise sobre a relação do olhar superficial já pronto do local, o viajante, ao 

contrário, se atenta no que está além das paisagens, não se contém com o óbvio e nem com o 

que é dito inúmeras vezes sobre determinados locais, o viajante percorre o seu próprio caminho, 
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produz sua história e transfere o seu olhar para o outro, seja através das narrativas orais ou 

através da escrita e em se tratando de algo mais contemporâneo, através de seus blogs ou mesmo 

canais como o Instagram, Facebook ou Youtube. Lá os mesmos descrevem e ao mesmo tempo 

mostram suas experiências e sensações através de suas inesquecíveis viagens e, contudo, nos 

levam através de seus olhares a compartilharmos com a sua experiência. No entanto, quando o 

viajante se propõe a realizar sua própria experiência, a literatura de viagens pode ser o seu ponto 

de partida, pois compreender o que há no interior de sua relação com o destino é seguramente 

pré-estabelecer os caminhos de sua experiência prévia, como uma espécie de fomento, um 

estímulo. No entanto, para o turista, a satisfação pode ser representada pelo manifesto do roteiro 

pré-concebido que guia com antecedência sua satisfação diante da experiência em si. 

  Se tratando das experiências do público literário derivado dos produtos e das práticas 

do Turismo, Quinteiro e Baleiro (2017) apresentam uma proposta que consideram “sempre em 

aberto” os elementos que reúnem os “Tipos de produtos e experiências literárias” e sua 

descrição, informações como: “As viagens com a finalidade de visitar os lugares dos autores”; tendo 

como descrição: “Viagens às casas onde os autores nasceram, viveram ou morreram, aos espaços onde 

escreveram..” (QUINTEIRO e BALEIRO, 2017, p. 41-42). 

As viagens de turismo preservam a organização da viagem, sua data de retorno, nesse 

sentido, o prazer está em conhecer as partes principais do destino e o seu relato se caracteriza 

pela fotografia e souvenirs comprados no local, tudo isso sob a estrutura delineada pelo roteiro, 

no entanto, as experiências literárias também podem subscrever o planejamento das atividades 

e também roteirizar sua participação no evento em si. 
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CAPÍTULO 4 - VIAS ESSENCIAIS DE UM ROTEIRO    

4.1. A Concepção do roteiro 

Parte-se do pressuposto de que o roteiro significativo para este trabalho origina-se da 

busca pela experiência do viajante, que se pré-estabelece através da literatura de viagens. Não 

apenas como uma forma de escape, literalmente e literariamente, mas, de uma experiência que 

inspire a viagem real. Com isso, a relevância do olhar, a observância configurada e transitória 

do outro, não apenas a funcionalidade de cada ponto de vista ao relato, mas o vislumbre total 

dos olhares que configuram a experiência da viagem em si. 

Cecília Meireles, poeta e cronista brasileira, é um dos grandes exemplos de viajantes e 

de relatar suas literaturas de viagens, através de suas crônicas. O mesmo vale para Benedito 

Nunes, o filósofo paraense, que presta sua homenagem simbólica e engajada de uma trajetória 

tão particular, que não difere da jornada de um personagem de Cecília Meireles, mas de um 

povo transformado por povos diversos e revisitados por olhares diversos. 

No caso de Belém, pode-se ressaltar que quase todos os olhares e estímulos de viagens 

nos leva a quase acreditar que não há apenas um específico, a Amazônia pode ser considerada 

como um destino plural, dinâmico que até os dias atuais atrai viajantes de antigos e novos tipos, 

a excentricidade ainda é viva e respira mesmo entre estruturas prediais gigantescas e modernas, 

uma vibrante diversidade de cheiros e sabores que ainda soam estranhos para novos palatos, 

Belém ainda recebe os exploradores, cientistas, comerciantes e muitos turistas. Não se pode 

deixar de receber o viajante literário que segundo o Em Foco Turismo (2016) é uma grande 

fatia desse empório de visitantes. 

Trata-se de um  nicho de Turismo Cultural dedicado a quem quer de perto a vida e os 

pensamentos de autores e artistas aclamados. “Procuramos oferecer opções de viagens 

a todos os públicos e gostos, acalorar as discussões literárias e aproximar fãs e 

escritores de forma casual. Essa publicação prova que os nossos esforços têm dado 

certo”, afirma o presidente substituto da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), 

José Antônio Parente. (Em foco Turismo, 2016. Disponível em: 

http://emfocoturismo.com.br/turismo-literário-se-destaca-no-brasil, acesso em 

15/08/2021) 
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O itinerário turístico que esta dissertação propõe para a cidade de Belém, pretende 

conectar viajantes em geral, os viajantes literários e os turistas, ao desejo de participar da 

memória coletiva e histórica da capital paraense, não como simples desejo nostálgico e clichê 

de querer tomar para si as vivências de outrora, como obter conhecimento ou contemplar uma 

edificação, o roteiro “acidental” que Nunes nos apresenta é uma forma de mostrar que as 

relações dos sujeitos viajantes e os motivos de seus deslocamentos impactam na maneira de 

como o viajante moderno pode configurar o seu olhar diante do destino escolhido, uma 

atividade de estímulo para a prática da percepção de um roteiro ideal. 

 Olhar para as estruturas que marcam uma história como, por exemplo, as Muralhas da 

China, os templos Incas e as igrejas que Landi projetou, nos mostram que o passado ficou 

marcado ali, que aquela obra tornou-se fundamental para uma relação temporal. 

 Urry (2001) afirma que quando se notam muitos museus expandindo suas construções 

em seus respectivos destinos, também devemos verificar que isso é uma relação de respeito 

para com o passado, um modo de valorização (URRY, p. 173), algo nesse sentido não apenas 

nutre as nuances do olhar turístico, mas direciona também os novos sujeitos viajantes a 

reconhecerem algo que  ultrapasse elementos físicos e temporais. 

 O trabalho em questão quer mostrar que o roteiro por Belém pode ser definido através 

de um conjunto de elementos pré-visualizados através da viagem literária, como uma 

combinação de relatos de sujeitos de outras épocas com elementos reais e turísticos e sua 

satisfação não depende do tipo de sujeito viajante que se propõe nomear para si, turista ou 

viajante, pois até mesmo o seu grau de satisfação está no contato real e é imparcial quanto ao 

julgamento dos elementos transformados pelo conhecimento adquirido em viagem anterior e 

literária. 

 No entanto, a relação aqui não é apenas de uma leitura de um determinado roteiro 

confeccionado para o fim turístico ou um artigo que categorize os locais mais visitados pelos 

jovens viajantes, e nem mesmo a imersão em um livro de história, o padrão para se aproximar 

do “roteiro ideal” está muito relacionado com o relato de cada um, que justamente este último, 

configura-se da obtenção de todos os elementos adquiridos antes da viagem propriamente dita, 

que é marcada pela organização em base do olhar adquirido dos sujeitos de outrora. Não tem a 

ver com os repasses de conteúdo que os blogs de viagem atuais fazem para que o viajante se 

inspire e siga aquele conjunto pronto de informações.         

Os roteiros como vimos anteriormente são de extrema importância não apenas ao 

turismo, mas para o contexto que o próprio turismo engloba como o fator socioeconômico de 

destinos visitados e de muitos países. Dentro do fator de deslocamento humano, os roteiros são 
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elementos fundamentais devido seus serviços darem a direção motivacional das relações entre 

os turistas e os seus destinos.       

 Segundo Bahl (2004), os “fluxos turísticos” decorrentes das transições dos 

deslocamentos humanos, tornam-se a predominância dos roteiros algo de uma soberania 

fundamental quanto ao seu “planejamento”.   

Atuando diretamente na estrutura do turismo, os roteiros trabalham, 

praticamente, com todos os segmentos do mesmo, desde os serviços de uma 

Agência de Viagens que se impõe como o ponto central da operação para a 

realização do roteiro, aos procedimentos de recepção de uma localidade. A 

continuidade dos fluxos e a sua expansão dependerão da qualidade no 

atendimento aos padrões exigidos na reunião dos serviços que, conforme foi 

visto anteriormente, sintetizam um processo de escolhas que vai desde o tipo 

de transporte ideal à conveniência do meio de hospedagem e à clientela que 

usufruirá a programação. (BAHL, 2004, p. 06) 

Nesta relação humana de deslocamento e o destino padronizado com seus serviços 

turísticos, fica evidente a dependência do “turismo” diante dos "roteiros''. Tal relação move os 

coeficientes da oferta e procura sob dinâmica dos “serviços turísticos” 

As vantagens em participar de um roteiro previamente elaborado por 

profissionais transparecem no ato da viagem em si, em que os serviços estarão 

à disposição, mediante determinado preço, passíveis de diferenciações, 

conforme a oferta de várias agências operadoras. Por sua vez, os pólos 

emissores buscarão a conveniência oferecida pelos pólos receptores (infra-

estrutura, estradas, acessos, restaurantes, hotéis, guias, transportes e outros), 

com reflexos em nível de ampliação de opções de emprego em que os outros 

serviços serão ativados. Com a chegada dos turistas, haverá que se produzir 

alimentos, comercializá-los, e assim por diante, como aumentar o consumo 

dos produtos locais e por aí adiante. Portanto, a chegada de turistas é o 

indicativo mais seguro para que os pólos receptores se preparem e busquem o 

aumento do fluxo, ocasionando a expansão de serviços, aumento de 

arrecadação e crescimento calculado e, por isso, justifiquem a importância dos 

roteiros.  (BAHL, 2004, p. 06) 

Em um outro “aspecto” como sugere Bahl (2004), a movimentação social e econômica 

dos destinos roteirizados gera resultados que evidenciam a atividade direta da população local 
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e assim como os roteiros o autor também destaca um fator semelhante e que envolve serviços 

variados dentro da gama do Turismo, os eventos. 

Pelas suas características, assim como ocorre nos roteiros turísticos, podem 

mobilizar toda uma gama de serviços para a sua execução, desde os 

relacionados aos transportes, às agências de turismo, às organizadoras de 

eventos, aos meios de hospedagem, de alimentação e outros inerentes. (BAHL, 

2004, p. 07). 

Os roteiros são considerados por muitos autores como uma derivação proveniente do 

Turismo e podem representar a síntese de todo o processo que o Turismo desenvolve para um 

determinado destino, evidenciado os anseios do sujeito turista. Para Miguel Bahl (2004). Essa 

relação do roteiro com o Turismo seria um resultado de escolhas. 

O turismo representa um sistema complexo de serviços de atendimento aos 

elementos que interagem na montagem de viagens e roteiros, que podem ser 

considerados como o resultado de um processo de escolhas, ocasionando a 

mobilidade do mesmo. A elaboração de um programa turístico, que é a 

amostra do produto a ser oferecido no mercado, proveniente da reunião de 

serviços, necessita do fator segurança para a sua criação e uma estruturação 

embasada e plena. (BAHL, 2004, p. 02) 

O estudioso reitera que as escolhas em si de serviços em cada parâmetro pertinente ao 

Turismo são endossadas pela importância do roteiro que são “previamente organizados”.    

Este fator exprime-se pela seleção de serviços que comporão a programação 

e pela sua perfeita adequação, utilizando-se mão-de-obra específica no 

agenciamento, transporte, hotelaria, alimentação, receptivo e, ainda, na 

recreação, eventos, programas de órgãos oficiais de turismo e de entidades de 

formação para a área. (BAHL, 2004, p. 02) 

A organização prévia de uma atividade considerada turística tem seu destaque na Grã 

Bretanha com Thomas Cook, que segundo Hans J. Knebel: “se não descobriu nenhuma forma 



    93 

de turismo, foi o primeiro a praticá-la” (1974, p.29 apud BAHL, 2004, p. 02). Com isso 

podemos sugerir que o surgimento da prática do roteiro está intimamente vinculada ao Turismo. 

Para Urry (2001) a "emergência do Turismo de massa” separou as relações do “lazer e 

o trabalho” (2001, p. 204),  no entanto, como consequência, trouxe uma espécie de 

sistematização que organizou a prática turística em si. O Grand Tour pode ser o fator elementar 

para o surgimento do roteiro pré-estabelecido dentro das práticas turísticas.    

Dos deslocamentos espontâneos aos previamente organizados, através da intenção em 

atingir um propósito especificado, houve toda uma evolução que possibilitou a determinação 

de atividades e posteriormente a diversificação destas. As primeiras viagens organizadas, a 

partir do século XIX, por Thomas Cook, na Grã Bretanha, que, conforme Hans J. Knebel: “se 

não descobriu nenhuma forma de turismo, foi o primeiro a praticá-la” (1974, p. 29), iniciaram 

um processo em que o atendimento a um grupo de pessoas, através da organização de serviços 

inerentes, visando atingir um objetivo, necessita de previsão e ordenação. Com isso evidencia-

se a importância de se investigar sobre os elementos que interferem no seu planejamento e 

configuração, os quais devem ser considerados para a compreensão dos tipos de serviços que 

se interpõem na sua concretização.   

O trabalho em questão tenta nortear um roteiro que reconheça através dos olhares, 

narrativas e memórias que os sujeitos presentes na obra de Benedito Nunes: “Pará capital 

Belém”    apresentam, e com isso, estimular o viajante literário ao roteiro prévio e presencial 

que fortaleça o reconhecimento à memória deixada pelos sujeitos de outrora, com isso, as 

relações de espaço distintos e tempos que se distanciam do ponto interpretado pelo viajante 

leitor e essa temporalidade vai além do olhar e do simples deslocamento, uma atmosfera de 

presença que transita entre passado e futuro, tornando a capital uma cidade literária. Belém é 

transformada em cada olhar e cada sujeito a torna inacabada. Principalmente quando se vincula 

a viagem ao espaço, quando se deveria empreitar no tempo as experiências ao diferente. O 

relato está aí para estabelecer o roteiro e tocar o outro dentro de nós mesmos que 

automaticamente paga um valor pela própria transformação. 

 Tendo esta relação dos eventos e aspectos acoplada à atmosfera dos serviços turísticos 

no entorno social e econômico dos locais, a tecnologia pode ser inserida por meio de 

mecanismos modernos no intuito de expandir e democratizar as informações de cada segmento, 

nesse caso, o roteiro literário da cidade de Belém por meio de um aplicativo chamado QR Code.    

4.2. Roteiro Literário e o auxílio digital (QR code) 
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 Contemplando a memória através dos relatos selecionados por Benedito Nunes (2006) 

e sua obra em questão, a possibilidade do roteiro que se deseja configurar através desta 

dissertação tem como mecanismo digital o QR Code, um amplificador de informações que 

ficarão expostos em placas de informações turísticas próximos aos locais pertencentes ao 

itinerário e que servirão de auxílio para o viajante literário, o viajante clássico e o turista 

moderno na contemplação dos atrativos culturais derivados das obras não apenas de Nunes 

(2006), mas de outros grandes nomes da literatura paraense. 

 Segundo Mello (2016), 

[...] a interpretação do Patrimônio não está circunscrita apenas à visão pessoal 

de cada um, outrossim, possui uma gama de pautas e diretrizes metodológicas 

para a comunicação com o público, dirigidas à apresentação do patrimônio e 

orientadas à transmissão de uma mensagem que transcende o simples fato da 

visita (DELGADO; PAZOS, 2013, p.302 apud MELLO, 2016, p.03) 

 Diante disso, “programas de comunicação interpretativa”, como o QR Code, entram na 

esfera de serviços para facilitar as motivações das experiências em diversas áreas distintas e 

também ao Turismo. Para o campo da Geografia, Mello (2016) afirma que as IG’s (Indicações 

Geográficas) reutilizadas por QR Codes colaboraram:    

Nas últimas décadas a busca pela obtenção das IGs, comuns em países 

europeus, têm sido uma realidade nas políticas públicas desenvolvidas no 

Brasil. A atribuição do registro da IG centra-se no destaque dado às 

particularidades dos produtos de distintas regiões, valorizando suas 

características próprias, sua originalidade, história, notoriedade e 

territorialidade. (MELLO, 2016, p.04) 

 Mas o que realmente seriam os “QR Codes”? Mello (2016) afirma que:   

Vários aplicativos tem auxiliado a atividade turística à exemplo do Waze Social GPS, 

Google Earth, Google Maps, Sygic: GPS Navigation, Trip Advisor, Guia Mais, 

Infraero Voos online etc. Os aplicativos são utilizados em grande parte como 

disseminadores de informação e dentre eles estão os que usam o Quick Response (QR-

Code), gerados através de programas gratuitos, para o acondicionamento e acesso aos 

dados. 
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Portanto, o sistema como vimos acima possui uma facilidade de acesso e garante de uma 

forma democrática, as informações a ele destinadas e como Mello (2016) informa, o turismo 

teve em Portugal o pioneirismo no emprego dos QR Codes dentro dos serviços turísticos.   

O QR Code é um código de barras no formato 2D escaneado por smartphones 

e tablets. Esse código, após a decodificação, revela um trecho de texto, um 

link e/ou um link que irá redirecionar o acesso ao conteúdo publicado em 

algum site. Portugal foi o primeiro país a utilizar QR Codes em suas calçadas 

para ressaltar seus atrativos culturais, uma vez que já possuíam a tradição de 

construir calçadas com pedras portuguesas com desenhos originais, em P&B, 

em seus projetos urbanísticos. Foi no bairro do Chiado, em Lisboa, que a 

agência MSTF Partners incrustrou placas no calçamento dispostas para serem 

acessadas por dispositivos móveis (smartphones ou tablets) promovendo 

Portugal em sua história, seus bairros, sua agenda cultural, com informações 

textuais, imagéticas e áudio. A experiência imigrou para Barcelona(Espanha) 

para onde foram levadas pedras portuguesas utilizadas também para a 

montagem dos QR Codes históricos nos passeios através dos quais se podia 

obter noites gratuitas em hotéis de Lisboa. (MELLO, 2016, p. 07). 

 Para Belém, o  itinerário será auxiliado pelo código de barras (QR Code) que irá conter 

informações voltadas à obra de Benedito Nunes (2006) e para os relatos de cada personagem 

destacado nesta dissertação que também contará com especificações sobre clima, momento 

histórico e imagens de fundação. O itinerário também se propõe a levar informações de 

segurança pessoal, logística de acesso aos locais de alimentação e pontos de ligação entre os 

locais visitados em ordem de relatos e contextos aqui apresentados.  A viagem literária, o 

turismo em si ou o viajante tradicional, poderão compor suas próprias memórias, sua versão 

sobre a capital paraense, retomar os caminhos já percorridos e terá a chance de compreender a 

condição presente de um povo e suas características marcantes por meio do itinerário. 

4.3. Informações do QR Code - 01 

Antes de iniciar o roteiro em questão, é importante saber que na prática, as informações 

referentes à segurança dos usuários (viajantes, turistas etc.) e as informações dedicadas à obra 

de Benedito Nunes, serão inseridas ao suporte digital denominado QR Code que falamos 

anteriormente, e distribuídas nos locais do itinerário proposto por esta dissertação. No entanto, 
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para que isso aconteça de forma legal, este roteiro literário será apresentado como elemento 

prático ao roteiro turístico de Belém e apresentado às Secretarias de Cultura e Turismo da 

cidade de Belém, Paratur e Secult, órgãos de Turismo e Cultura do Estado do Pará. 

Saudações e informações sobre a segurança do roteiro feito pela capital paraense em 

cada ponto de visita, são algumas das informações que comporão o sistema digital abaixo, que 

incluirá nas mesmas informações, a repetição em outros idiomas como a língua inglesa e a 

língua espanhola, assim como também, as descrições relevantes ao autor ou referência histórica 

do local situado. 

Inseridos ao QR Code abaixo, também, as próximas obras ou locais a serem visitados,  

a  distância entre cada uma e opções de acesso, viabilidade urbana e seus horários de 

funcionamento.      

                                           

               Fonte: QR code produzido em: https://qr.ioi.tw/pt/. Acesso em: 18/08/2021                                                 

 

A intenção dos QR’s Codes ao roteiro é o de informar ao usuário as melhores opções 

para se fazer o roteiro literário visando a segurança e o conforto do mesmo. Informações sobre 

os cuidados importantes que os nossos viajantes devem ter em cada ponto visitado, como chegar 

aos outros locais, pontos de alimentação, além das informações principais de cada legado 

deixado pelos viajantes de Nunes (2006). 

O QR Code 01 (figura 01) possui informações básicas de saudação bilíngue, Português-

Inglês e serve de protótipo ao contexto desta dissertação. 

           É importante compreender que as informações contidas no QR code deve ser 

analisada pelos órgãos municipais de administração Direta como a SEURB - Secretaria 

Municipal de Urbanismo, devido às normas de mobilidade gerais que incluem o uso do 

aplicativo por “pessoa com deficiência” (PcD), também é necessário o aval técnico da SEMMA 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente em relação ao local de visualização e sua relação com 

Figura 1 -    QR Code 

 

http://www.belem.pa.gov.br/seurb
http://www.belem.pa.gov.br/seurb
http://www.belem.pa.gov.br/seurb
http://www.belem.pa.gov.br/seurb
http://www.belem.pa.gov.br/seurb
http://www.belem.pa.gov.br/seurb
http://www.belem.pa.gov.br/semma
http://www.belem.pa.gov.br/semma
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outras informações, a fim de se evitar a poluição visual. As Secretarias de Administração 

Indireta como a ADIC - Agência Distrital de Icoaraci e a ADMOS - Agência Distrital do 

Mosqueiro são necessárias nesse contexto, se o viajante optar por conhecer os Distritos por 

onde, Michel Foucault, Simone De Beauvoir, Jean-Paul Sartre e Benedito Nunes visitaram. 

(DIÁRIO DO PARÁ de 21 de Agosto de 2016. Disponível em: 

<https://fragmentosdebelem.tumblr.com/post/150055418855> Acesso em 19/11/2021) 

Outro Órgão importante para a validação deste itinerário é a BELEMTUR - 

Coordenadoria Municipal de Turismo de Belém, que neste caso, faz a transição junto aos outros 

Órgãos e seus meios burocráticos como a introdução do itinerário a outros circuitos turísticos 

de Belém. Porém, no âmbito Estadual, a PARATUR - Secretaria Estadual de Turismo do Estado 

do Pará, que possui uma abrangência em nível Nacional e Internacional de divulgação e também 

controla o Aeroporto Internacional de Belém, ponto de entrada por via aérea dos viajantes e 

turistas.      

Portanto, as informações contidas nos QR’s Codes serão reproduzidas em todas as 

paradas pertinentes a este roteiro, já que vimos que não se trata de um itinerário de fluxo em 

etapas de ordem obrigatório. Ou seja, cada ponto vinculado ao itinerário não necessita ser 

visitado numa ordem numérica sequencial,  Nesta imagem, as informações de segurança são 

destinadas ao público que busca seguir o roteiro com segurança, conforto, tudo na palma de sua 

mão por meio dos aparelhos celulares, tablets, que tiverem o aplicativo de leitura QR Code. Na 

tabela abaixo, algumas informações gerais sobre formas de melhor aproveitamento do 

itinerário.       

Quadro 1 - Informações gerais 

PORTUGUÊS INGLÊS 

1. Faça o roteiro "Capital Híbrida" de preferência ao dia. (Do the "Hybrid Capital" route preferably by day.) 

 2. Use roupas adequadas ao clima da cidade. (Wear clothes appropriate to the city's climate.) 

 3. De preferência, contrate um guia, ou ultilize tranportes 

seguros (Táxi ou  uber). 
 (Preferably, hire a guide, or use safe transportation (taxi 

or uber). 

4. Respeite os usos, costumes e tradições da população 

local. 

 ( Respect the uses, customs and traditions of the local 

population.) 

5. O principal objetivo do roteiro "Capital Híbrida", é 

compreender as relações que a cidade de Belém possui 

com o resto do mundo evidenciado através dos relatos de 

viajantes de Benedito Nunes,  sua cultura, seu sabor, a 

memória viva, seu povo.    

 (The main goal of the script "Hybrid Capital", is to 

understand the relations that the city of Belém has with the 

rest of the world evidenced through: the traveler's 

accounts of Benedito Nunes, its culture, its flavour, the 

living memory, its people). 

Fonte: Bruno de Souza 

http://www.belem.pa.gov.br/semma
http://www.belem.pa.gov.br/semma
http://www.belem.pa.gov.br/mosqueiro
http://www.belem.pa.gov.br/mosqueiro
http://www.belem.pa.gov.br/mosqueiro
http://www.belem.pa.gov.br/mosqueiro
http://www.belem.pa.gov.br/mosqueiro
http://www.belem.pa.gov.br/belemtur
http://www.belem.pa.gov.br/belemtur
http://www.belem.pa.gov.br/belemtur
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CAPÍTULO 5 - ROTEIRO DA CAPITAL HÍBRIDA 

O roteiro destinado à cidade de Belém não necessita seguir uma ordem cronológica de 

fatos e personagens, como os presentes na obra de Nunes (2006), isso se deve ao fato da 

logística de entrada à capital paraense poder ser feita tanto por via aérea através do Aeroporto 

Internacional de Belém, Val-de-cans - Júlio César Ribeiro, quanto pelas vias fluviais da Baía 

do Guajará ou por vias terrestres (BR 316, Belém-Brasília) ao ponto de chegada à cidade por 

cada viajante ou turista. Nesse caso, os pontos que consideramos inicialmente como “Memórias 

e Relatos”, apresentarão subtítulos pertinentes aos contextos dos relatos impressos na obra de 

Nunes (2006), e, portanto, dispensam o modelo de itinerário por etapa ordinal ou cronológica. 

Segundo Arouck (2009), blogueiro, bibliotecário, paraense, afirma que há uma tradição 

que remonta do século XVI, onde pessoas católicas visitavam várias igrejas na Semana Santa, 

sete no total, e tal itinerário às igrejas romanas tornaram-se símbolos de devoção que 

ultrapassou séculos e continentes.      

A tradição de visitar sete igrejas na Semana Santa tem raízes na peregrinação 

às sete basílicas em Roma. Esta peregrinação é de registro muito remoto. Em 

1552, a peregrinação às sete basílicas romanas foi organizada e incentivada 

por São Felipe Néri. Esta devoção propagou-se e foi tomando formas 

adaptadas em diversos locais, além das sete colinas de Roma. Belém herdou 

esta devoção por vias lusitanas, ainda nos tempos coloniais. No Centro 

Histórico de Belém há diversos templos católicos, de diferentes momentos 

históricos. Isto permite uma boa variedade de combinações de trajetos. 
(AROUCK, 2009. Disponível em: <https://arouck.wordpress.com/tag/belem-do-

para/> Acesso em: 13/09/2021) 

 Arouck (2009) infere que tal devoção às peregrinações, derivadas das basílicas de 

Roma,  permitem uma variada combinação de itinerários, o que ressalta as considerações feitas 

nesta dissertação em relação ao itinerário livre. Das igrejas eleitas por Arouck em seu itinerário, 

o próprio, fez uma transcrição, enumerando sete destas, que mais adiante no seu percusso pelas 

igrejas na cidade de Belém, podemos observar que Antônio Landi foi o viajante arquiteto que 

projetou a maioria delas.         

 Segundo Arouck:  
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Transcrevo abaixo dois de meus roteiros: 

I.   Capela do Convento de Santo Antônio 

II. Capela da Ordem Terceira de São Francisco 

III. Igreja Nossa Senhora das Mercês 

IV. Capela dos Pombo 

V. Igreja de Nossa Senhora de Sant’Ana 

VI. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 

VII. Igreja da Trindade 

(AROUCK, 2009. Disponível em: <https://arouck.wordpress.com/tag/belem-do-

para/> Acesso em: 13/09/2021) 

Depois das informações acessadas nos QR’s Codes espalhados em pontos como o 

Aeroporto Internacional de Belém Pará, Val-de-Cans - Júlio Cézar, o Porto Hidroviário de 

Belém, localizado no bairro Reduto e assim também como o Terminal rodoviário da cidade, em 

São Braz, são locais de entrada para a capital que além de se tornar uma metrópole da Amazônia 

com mais de 1.500.000 habitantes segundo o IBGE (2021), a capital ainda apresenta 

características marcantes que remetem o viajante literário ao passado apresentado por Nunes 

(2006). 

O filósofo paraense também é parte funcional deste itinerário e assim como os demais 

viajantes que são citados em sua obra sobre a capital paraense, o mesmo também pode ser 

visitado em outras partes da cidade, como a Galeria Benedito Nunes localizada na Av. Gentil 

Bittencourt, 650 - Subsolo do CENTUR (Fundação Cultural do Estado do Pará). 

Inaugurada em 03 de maio de 2018, a Galeria Benedito Nunes integra o maior 

complexo cultural da cidade de Belém, a Fundação Cultural do Estado do Pará 

- FCP, conhecida como Centur. Com arquitetura diferenciada que possibilita 

a integração visual da área externa com a sala de exposições, o espaço 

possibilitará exposições da Cultura Popular Paraense, além das diversas 

linguagens artísticas contemporâneas. (CENTUR, 2020) 

5.1. Legado de Nunes 
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 Abaixo, na figura 01, temos a resposta governamental quanto à importância do autor 

Benedito Nunes e sua obra, a galeria que leva seu nome, reúne sua memória através de suas 

obras e devoção à sua terra de nascimento.   

                        Fonte: Fundação Cultural do Pará, 2020 

 

 Outro local que apresenta um pouco da obra do filósofo e o conecta com o público, 

também interliga-o aos laços de afetos particulares juntos com sua esposa e família é a sua 

famosa residência, localizada no Bairro do Marco, em Belém, que marcou a antiga 

nomenclatura dada à rua Estrella, que passou a se chamar Travessa Mariz e Barros e que 

atualmente voltou a se chamar Travessa da Estrella segundo a Lei nº885916, de 11 de Julho de 

2011, e que passa por uma questão judicial de tombamento. 

 Esta casa de Benedito Nunes, entra no roteiro literário proposto por esta dissertação, 

devido a mesma, poder se tornar futuramente em uma instituição voltada para a memória em 

prol da obra do poeta paraense, que dividiu sua estadia com sua esposa Maria Sylvia Nunes e 

seus filhos. A porta coberta pela vegetação de cunho ornamental, a torna uma das únicas 

residências com este tipo de muro na Travessa Estrella, muros deste tipo eram muito comuns 

em residências de pessoas abastadas na década de 80. 

 Vale ressaltar que muitos conhecedores do Legado de Nunes, amigos, ex-alunos e  

viajantes, passam pela Travessa e tiram fotografias nesta famosa porta. 

                                                 
16

 A Lei 8859/2011 diz que: DENOMINA "TRAVESSA DA ESTRELLA" LOCALIZADA NA CIDADE DE 

BELÉM, A ATUAL TRAVESSA "MARIZ E BARROS", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (Leis 

municipais de Belém, 2011) Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pa/b/belem/lei-

ordinaria/2011/886/8859/lei-ordinaria-n-8859-2011-denomina-travessa-da-estrella-localizada-na-cidade-de-

belem-a-atual-travessa-mariz-e-barros-e-da-outras-providencias> Acesso em: 29/11/2021. 

 
Figura 2 - Galeria Benedito  Nunes 
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                                                         Fonte: Bruno de Souza 
  

A Casa da Estrela como é chamada a casa onde Benedito Nunes viveu seus últimos dias, 

fica localizada justamente na Travessa Estrella no bairro do Marco em Belém. Segundo o O 

Liberal (2021), periódico da cidade, esta residência encontra-se em processo de tombamento 

como patrimônio público no que conflita com os direitos de seus herdeiros. Além da matéria 

sobre a polêmica, o jornal paraense apresenta um trecho que enaltece a importância não apenas 

de Benedito Nunes, mas de sua esposa Maria Sylvia Nunes e a residência do casal. 

Mesmo nos anos que a travessa passou a se chamar Mariz e Barros, o número 

2735 continuou a ser conhecido como a Casa da Estrella, nomenclatura mais 

que apropriada por causa dos que ali habitavam: Maria Sylvia e Benedito 

Nunes, dois brilhantes intelectuais que fixaram residência no bairro do Marco. 

Por décadas, aquela casa ajardinada foi um centro brilhante que emanava 

cultura e era o refúgio onde duas incomparáveis mentes da história recente da 

Amazônia produziam suas obras e recebiam amigos ilustres em reuniões que 

ajudaram a construir grande parte do arcabouço cultural paraense. O filósofo 

morreu em 2011, enquanto a dramaturga nos deixou em março do ano 

passado. (O LIBERAL, 2021, disponível em: 

<https://www.oliberal.com/cultura/destino-da-casa-de-maria-sylvia-e-benedito-

nunes-gera-debate-nas-redes-sociais-1.387705>. Acesso em 21/08/2021)   

 A residência não funciona como um ambiente de visitação devido aos conflitos judiciais 

recorrentes entre a família (herdeiros) e o poder público, porém, quanto a alguns acervos de 

ambos, Sylvia e Nunes, foram entregues à Universidade Federal do Pará. 

Figura 3 - Casa da Estrella 
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No último dia 06 de maio, os acervos bibliográfico, documental e de 

multimeios de Maria Sylvia e Benedito Nunes foram doados pela família à 

Universidade Federal do Pará para tratamento e disponibilização pública. (O 

LIBERAL, 2021, disponível em: <https://www.oliberal.com/cultura/destino-da-casa-

de-maria-sylvia-e-benedito-nunes-gera-debate-nas-redes-sociais-1.387705> Acesso 

em 21/08/2021)   

 Mesmo ainda não podendo percorrer a intimidade do lar de Benedito Nunes, sua casa 

ainda é muito visitada por fãs do trabalho do filósofo amazônida que deixou um legado cultural 

e intelectual para o acervo paraense em Literatura como apresentado no tópico sobre o autor 

nesta dissertação. 

 Benedito Nunes (2006) nos deixou um legado material e imaterial em prol da Amazônia 

e seu povo, e nos apresentou os viajantes Antônio Vieira, La Condamine e Giuseppe Landi, três 

personagens reais que vimos ao longo desta dissertação formatando os caminhos da capital do 

Pará, e que de acordo com o autor, nos deixaram legados. Podemos então assim dizer que legado 

não necessariamente são exigências de última hora impressas em formas físicas cimentadas, 

como as obras de Landi (NUNES, 2006). 

5.2. O povo de Antônio Vieira 

Antônio Vieira, o padre, foi muito significativo para a região e o seu rastro encontra-se 

em cada pessoa natural do extenso território amazônico, o paraense, que caminha pelos confins 

do mundo afora, é de acordo com o fator da miscigenação, causado pela contribuição de fatos 

históricos gerais, como Capistrano de Abreu (1976), historiador, pontua aos aspectos da 

interpretação da história do Brasil colonial e afirma que os “Antecedentes indígenas”, se resume 

na ideia do Brasil do descobrimento ter se tornado uma área de disputa entre Portugal e o resto 

da Europa, sendo o Tratado de Tordesilhas o cenário que reuniria as diversidades territoriais na 

Portugal da América Latina. Com isso, e a contribuição dos jesuítas por terem exercido uma 

certa proteção em relação à escravização dos indígenas e o fato de eles também terem 

contribuído para a importação de escravizados africanos como pontua Nunes (2006) ainda não 

deve ser considerado  como fator a implicar na miscigenação racial no Pará. No entanto, Vieira 

é uma referência a se destacar, já que o mesmo foi levado pela “boa intenção”, segundo Nunes 

(2006), a perpetuação de um povo, o catequizador em prol de uma classe, os gentios, trouxe 
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para o território amazônico os escravos negros do Maranhão. Esta atitude de relação estratégica 

e política por parte da política presente no período onde Vieira foi mediador (NUNES, 2006, 

p.12) nos apresenta a parte do roteiro onde o viajante literário só precisa fazer um movimento 

durante o itinerário, olhar as pessoas em sua volta, e logo após, ter consciência de toda a reunião 

de costumes oriundos dos indígenas, negros e portugueses que sofreram um mix fisionomico 

característico e cultural em todos os sentidos, sendo alguns deles: gastronômico, musical, 

religioso, intelectual etc. Uma mistura histórica que perpetuou a característica do povo 

paraense. 

A partir do roteiro literário de Belém proposto aqui, é possível encontrar pratos típicos 

da região como o vatapá paraense, a maniçoba17, comida derivada da mandioca e as folhas da 

própria planta denominadas de maniva, nas esquinas próximas aos complexos turísticos ou nas 

principais avenidas da cidade, assim também como o açaí puro, batido na mesma hora e outras 

manifestações culturais.   

Antônio Vieira através do seu gesto de poupar os Silvícola da servidão e tentar mantê-

los apenas sob o domínio religioso (NUNES, 2006, p.12), não foi uma garantia que cessasse o 

extermínio dos povos indígenas da região Amazônica, segundo o IBGE (2020) os povos 

denominados indígenas se apresentam em 0,4% da população brasileira, atualmente. 

No entanto, Padre Antônio Vieira teve sua contribuição direta na formação do povo e 

na cultura paraense. O catequista moldou indiretamente a fisionomia do povo paraense e 

portanto, o itinerário que apresenta o viajante expansionista da fé está presente no rosto de cada 

homem ou mulher que de alguma forma teve sua descendência mesclada nas etnias negra, 

indígena ou portuguesa sob o território paraense. 

A memória de Padre Vieira está disponível neste itinerário por Belém também em 

pontos como a Igreja de São João Batista18, no Largo de São João, que foi construída no Século 

XVII e recebeu o padre Vieira quando o mesmo foi preso na ocasião, por motivos relacionados 

aos seus discursos em defesa dos povos indígenas da Amazônia, o padre também está presente 

no museu do Forte do Castelo, localizado no Complexo Feliz Lusitânia que o referencia pela 

causa dos gentios.      

                                                 
17 A maniçoba (feijoada paraense feita com a maniva, folha da mandioca, fervida durante 

aproximadamente sete dias) são obrigatórios no ritual do almoço familiar que encerra a festividade 

religiosa (NOGUEIRA, et al, 2006, p. 34 apud SANTOS 2017, p. 6) 
18 A primitiva capela de São João Batista foi erguida em 1622, no mesmo lugar da atual, por 

determinação do capitão-mor Bento Maciel Parente. O pretexto para sua construção teria sido a recusa 

do vigário em celebrar a festa de São João Batista na única igreja então existente, a de N. Sra. da Graça. 

Em 1661, o padre Antônio Vieira esteve preso nela. (IPHAN, 2012) 
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Figura 7 - Rosto do paraense 
 

 

5.3. Marcas de Vieira 

                       

                 Fonte: Bruno de Souza                                                   Fonte: Bruno de Souza 

 

                                                                                        

               Fonte: Bruno de Souza                                               Fonte: Bruno de Souza 

 

De acordo com os fatores políticos e religiosos sob a relação direta da logística de idas 

e vindas de pessoas de etnias distintas, por meio de tratados diversos e reformas pombalinas, 

entre as mazelas do progresso e a repressão de crenças opostas ao cristianismo, um povo eclode 

e não apenas mistura, mas, sinaliza o seu DNA através dos seus costumes, que evidencia cada 

etnia que compõe sua árvore genealógica. O paraense não apenas se mesclou nos processos 

Figura 4 - Rosto do paraense 
 

 

Figura 5 - Rosto do paraense 
 

 
 

Figura 6 - Rosto do paraense 
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históricos que formaram sua essência cultural, mas revolucionou seus costumes por meio de 

sua criatividade que se expande pelas vias gastronômicas, como as bancas de vendas de comidas 

típicas da região como o Tacacá19 da Dona Maria, localizado Avenida Nazaré, em frente à 

Escola Nsa.Sra. de Nazaré (MARISTA), o Estação das Docas20, ao lado do Ver-o-Peso, e o seu 

complexo de restaurantes com a culinária amazônica que também apresenta os gêneros  

musicais, artesanais e religiosos da região Norte.   

                       

                                   

          Fonte: Cris Andrade                                                                    Fonte: TripAdvisor 

                      

                                                 
19

 O tacacá, um prato à base de mandioca brava (Manihot esculenta), consumido nas ruas de diversas cidades 

amazônicas é considerado tradicional e classificado pela população local como sendo «típico daqui». Para 

numerosos paraenses (habitantes do Estado do Pará, cuja capital é Belém), o tacacá é preparado por especialistas 

(as tacacazeiras), consumido de preferência no cotidiano, em lugares e momentos bem específicos, e sempre 

associado a uma comensalidade extra-familiar. Há alguns anos, o tacacá é alvo de campanhas de revalorização 

pelo viés do turismo e de políticas públicas relacionadas com as recomposições urbanas. Mais recentemente, foi 

incluído na lista dos produtos selecionados e inventariados pelo «Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional» (IPHAN, 2006 apud VELTHEM, 2009) 
20

 Em 2000, o antigo porto fluvial em Belém deu lugar a um dos espaços mais representativos do Pará: a Estação 

das Docas. O complexo turístico é referência nacional, por oferecer, em um só lugar, opções de gastronomia, moda, 

lazer e eventos, com conforto e segurança. À beira da baia do Guajará, 500 metros de extensão voltados para orla 

comportam três armazéns, distribuídos em 32 mil metros quadrados, e um terminal para embarque e desembarque 

de passageiros. O armazém 1 foi batizado como Boulevard das Artes – oferta vários produtos como biojoias, 

roupas e artesanato regional. O armazém 2, é nomeado Boulevard da Gastronomia. E o armazém 3, como 

Boulevard de Feiras e Exposições. Além disso, o complexo turístico dispõe do Teatro Maria Sylvia Nunes e do 

Anfiteatro São Pedro Nolasaco. Disponível em <www.estacaodasdocas.com.br>Acesso em:12/10/2009. 

Figura 8 - Estação das Docas 
 

      

Figura 9 - Tacacá da Av. Nazaré 
 

 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g303404-d2373303-Reviews-Tacaca_da_Dona_Maria-Belem_State_of_Para.html#MAPVIEW
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Figura 11 - Costumes gastronômicos 

 

                    

      Fonte: Bruno de Souza                                                     Fonte: Bruno de Souza 

 

 Graças à Companhia de Jesus e à "conquista espiritual” por parte dos jesuítas (NUNES, 

2006, p. 12), o indígena amazônico sobrevivente de seu próprio extermínio e senhor do 

entendimento de suas riquezas se perpetua nas entrelinhas dos detalhes que evidencia o povo 

do Norte. 

[...] deles veio a seiva da cultura mestiça local, que lhe nutriu os usos e 

costumes, os folguedos, os jogos dramáticos, a culinária da mandioca e da 

farinha de peixe, as danças míticas dos “pássaros”, os encantados e os rituais 

de “pajelança”. (NUNES, 2006, p.12) 

A marca que evidencia Antônio Vieira em nosso itinerário pode ser facilmente 

reconhecida também através dos cheiros, cores e sabores que a capital apresenta através da 

apropriação de cada etnia miscigenada no contexto de Vieira, a presença das crenças difundidas 

pela racionalidade da mata e diluídas em remédios oriundos dos arredores da capital, advindos 

de ribeirinhos do rio Guajará, rio Guamá e arquipélago Marajoara (OLIVEIRA, 2014), 

ganhando fluxo por meio das “ganhadeira” ou vendedoras de ervas, ou simplesmente 

“Cheirosas” (SILVA, 2017), como são conhecidas essas mulheres comerciantes que trazem o 

conhecimento do universo natural amazônico misturado com as nuances africanas, 

evidenciadas nas grandes feiras da capital paraense. 

Na historiografia brasileira, muito se discutiu acerca dos trabalhos 

desempenhados pelas chamadas ganhadeiras, desde o século XVIII até 

períodos que se estendem da pós-abolição aos dias atuais. Essas atividades, de 

grande valia social e econômica, foram desenvolvidas em várias regiões do 

Figura 10 - Costumes gastronômicos 
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Brasil e possibilitaram, além do enriquecimento para algumas mulheres, 

também o reconhecimento de honradez e a valorização familiar pelo aspecto 

financeiro, pois, em alguns casos, elas eram arrimo da família. Segundo 

Soares (1996), as relações escravistas nas ruas de Salvador do século XIX se 

caracterizavam pelo sistema de ganho. No ganho de rua, principalmente 

através do pequeno comércio, a mulher negra ocupou lugar destacado no 

mercado de trabalho urbano. Encontramos tanto mulheres escravas colocadas 

no ganho por seus proprietários, quanto mulheres negras livres e libertas que 

lutavam para garantir o seu sustento e de seus filhos. No período pós-abolição, 

as libertas comercializavam produtos como hortaliças, verduras, peixes, 

frutas, comida pronta, fazendas e louças. (SILVA, 2017, p. 240) 

Essas comerciantes que Silva (2017) expõe, faziam parte comércio urbano,  e essa forma 

de atividade relacionada às ervas mantinham a sobrevivência e prosperidade para estas 

mulheres (SILVA, 2017). Ainda segundo a autora:     

Essas atividades profissionais não começaram a ser desenvolvidas 

recentemente, ao contrário, elas remontam a Salvador, no Estado da Bahia, 

desde os fins do século XVIII, no Maranhão e Rio de Janeiro, em meados do 

século XIX (VERGER, 1986). Em quase todos os estudos, é possível ver a 

capacidade gigante de as mulheres ganhadeiras trabalharem e adquirirem 

quantidades significativas de bens materiais, que lhes possibilitavam certa 

ostentação, especialmente no que tange às suas vestimentas, e inclusive ao 

sustentáculo religioso (LANDES, 2002 apud SILVA, 2017, p. 241) 

Para as “cheirosas” paraenses, essa realidade da prática econômica junto à realidade 

histórica é uma concepção presente no dia a dia social dessas mulheres que trazem consigo no 

DNA a miscigenação característica do legado de Vieira.    

A importância dessas trabalhadoras em Belém durante o século XIX era 

grande, elas se concentravam por toda a cidade em lugares fixos ou como 

ambulantes. Por mais que, durante a segunda metade do século XIX, tenha 

havido o crescimento da cidade de Belém nos seus variados aspectos, no 

contexto da crescente importância da borracha na pauta de exportação 

provincial e a riqueza daí gerada, colocava em questão a necessidade de 

melhor ordenamento e controle social do espaço urbano, pelo menos aos olhos 

das autoridades e das elites, ainda que os estudos sobre o processo de 

reurbanização da capital paraense se detenham basicamente no período da 

gestão de Antônio Lemos à frente da intendência municipal, na Primeira 

República, sem maiores preocupações com as décadas anteriores. (LANDES, 

2002 apud SILVA, 2017, p. 242) 
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Figura 13 - Artesanato de palha 
 

 

 A presença das feiras na capital trouxe uma certa organização e segurança aos seus 

usuários e hoje ainda é o principal ponto de associação de presença das riquezas gastronômicas, 

medicinais e artísticas da região. 

A Feira do Açaí é uma feira pública a céu aberto, situada na cidade de Belém, localizada 

no bairro da Cidade Velha, bem atrás do Forte do Castelo e às margens da baía do Guajará 

(OLIVEIRA, 2014), por exemplo, é um grande cartão postal e um dos pontos primordiais de 

apreciação do efeito Antônio Vieira sobre a cultura local.             

   

                                   

    Fonte: Bruno de Souza                                                            Fonte: Bruno de Souza 
 

 

 Dentro do nosso itinerário por Belém, é possível visualizar e compreender a presença 

da mistura étnica de que falamos anteriorm ente em relação ao contexto histórico que diz 

respeito aos viajantes que Nunes (2006) nos apresenta,  o toque do caboclo paraense entrelaçado 

aos valores enraizados do indígenas e as técnicas de mistura do negro africano dão cores e 

incítam sabores e odores que podem ser contemplados nas grandes feiras da cidade.    

                                                                                                 

Figura 12 - Derivados da  maniva 
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      Fonte: Bruno de Souza                                                        Fonte: Bruno de Souza   

 

No entanto, tais iguarias de consumo de produção regional também podem ser 

conferidas em outras feiras espalhadas pela capital, como a feira da 25 por exemplo, entre 

outras, como verificamos na tabela abaixo.   

 

Quadro 2 - Feiras da capital 

Feira da 25 

Endereço: Av. Rômulo Maiorana, S/N - Marco, 

Belém - PA, 66093-635 
Horas: Aberto ⋅ Fecha às 18:00 

Telefone: (91) 3039-3700 

Feira de Artesanato do Paracuri 

Endereço: Praça São Sebastião - R. Siqueira 

Mendes, s/N - Orla de Icoaraci, Belém - PA, 

66810-050 
Horas: Aberto ⋅ Fecha às 19:00 

Telefone: (91) 3297-6570 

Feira do Açaí - Ver-o-peso 

Endereço: Tv. Marquês de Pombal, 44 - 

Campina, Belém - PA, 66013-100 
Horas: Aberto 24 horas 

Mercado Municipal da Pedreira 

Endereço: 66080-000, Av. Pedro Miranda, 

1333 - Pedreira, Belém - PA, 66080-000 
Horas: Aberto ⋅ Fecha às 18:00 

Feira do Barreiro 

Endereço: Sacramenta, Belém - PA, 66645-745 
Horas: Aberto ⋅ Fecha às 13:00 

Feira de São Brás 

Endereço: R. Farias de Brito, 110-182 - São 

Brás, Belém - PA, 66090-270 

Feira da Cabanagem 

Endereço: Av. Damasco, 1077 - Jardim 

Tesouro, Belém - PA, 66633-070 
Horas: Aberto ⋅ Fecha às 18:00 

Feira Municipal do Jurunas 

Endereço: Eng. Fernando Guilhon com a Av. 

B. Saião - Jurunas, Belém - PA, 66045-200 
Horas: Aberto ⋅ Fecha às 18:00 

Feira da Cremação 

Endereço: Passagem São Silvestre, 62 - 

Cremação, Belém - PA, 66065-710 
Horas: Aberto ⋅ Fecha às 17:00 

Feira da Terra Firme 

Endereço: Av. Celso Malcher, 712 - Terra 

Firme, Belém - PA, 66077-000 
Horas: Aberto ⋅ Fecha às 19:00 

Mercado Ver-o-Peso Complexo Feira do Telégrafo 

Figura 14 - Hortaliças regionais 
 

 

Figura 15 - Barraca das Cheirosa 
 

 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLEV5jvUNSX99_ckPr7mBoERlXVRw:1632224009916&q=feira+da+25+endereço&ludocid=5230744331825266809&sa=X&ved=2ahUKEwjJjJai_I_zAhXdGrkGHRjSAJUQ6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLEV5jvUNSX99_ckPr7mBoERlXVRw:1632224009916&q=feira+da+25+horário&ludocid=5230744331825266809&sa=X&ved=2ahUKEwjJjJai_I_zAhXdGrkGHRjSAJUQ6BN6BAgLEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLEV5jvUNSX99_ckPr7mBoERlXVRw:1632224009916&q=feira+da+25+telefone&ludocid=5230744331825266809&sa=X&ved=2ahUKEwjJjJai_I_zAhXdGrkGHRjSAJUQ6BN6BAgQEAI
https://www.google.com.br/search?q=feiras%20de%20belém&sxsrf=AOaemvImECZEzKdH-opt2ZraCUs4yQ9A9A:1632221958126&source=hp&ei=-7pJYbrGIOPZ1sQP7JCYuAY&iflsig=ALs-wAMAAAAAYUnJC0Y9bhWoeHCynbN9FedGc7CBUCyi&oq=feiras+de+be&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQIIxAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCABBCxAzoFCC4QgAQ6BAguECc6BQgAELEDOgsILhCABBCxAxCTAjoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOggILhCxAxCDAToOCC4QgAQQxwEQrwEQkwI6CwguELEDEMcBEK8BOggIABCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQyQM6CAgAEIAEEMkDUP4IWIIqYIA5aABwAHgAgAHmBIgB3RmSAQkwLjUuNS41LTKYAQCgAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5230744331825266809&lqi=ChBmZWlyYXMgZGUgYmVsw6ltSOjX3q2LloCACFoeEAAYABgCIhBmZWlyYXMgZGUgYmVsw6ltKgQIAxAAkgEGbWFya2V0mgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJSTWxwdGNETjNSUkFCqgEOEAEqCiIGZmVpcmFzKAw&ved=2ahUKEwivl4jQ9I_zAhXnqJUCHQnIA6oQvS56BAgKECs&rlst=f
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvIHrMGmYLP4iQe8bepzhI3hHhhlAg:1632224597979&q=feira+de+artesanato+do+paracuri+endereço&ludocid=18415663353444763741&sa=X&ved=2ahUKEwic7NC6_o_zAhW9HLkGHW7PBX4Q6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvIHrMGmYLP4iQe8bepzhI3hHhhlAg:1632224597979&q=feira+de+artesanato+do+paracuri+horário&ludocid=18415663353444763741&sa=X&ved=2ahUKEwic7NC6_o_zAhW9HLkGHW7PBX4Q6BN6BAgIEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvIHrMGmYLP4iQe8bepzhI3hHhhlAg:1632224597979&q=feira+de+artesanato+do+paracuri+telefone&ludocid=18415663353444763741&sa=X&ved=2ahUKEwic7NC6_o_zAhW9HLkGHW7PBX4Q6BN6BAgREAI
https://www.google.com.br/search?q=feiras%20de%20belém&sxsrf=AOaemvImECZEzKdH-opt2ZraCUs4yQ9A9A:1632221958126&source=hp&ei=-7pJYbrGIOPZ1sQP7JCYuAY&iflsig=ALs-wAMAAAAAYUnJC0Y9bhWoeHCynbN9FedGc7CBUCyi&oq=feiras+de+be&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQIIxAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCABBCxAzoFCC4QgAQ6BAguECc6BQgAELEDOgsILhCABBCxAxCTAjoICC4QgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOggILhCxAxCDAToOCC4QgAQQxwEQrwEQkwI6CwguELEDEMcBEK8BOggIABCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQyQM6CAgAEIAEEMkDUP4IWIIqYIA5aABwAHgAgAHmBIgB3RmSAQkwLjUuNS41LTKYAQCgAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5230744331825266809&lqi=ChBmZWlyYXMgZGUgYmVsw6ltSOjX3q2LloCACFoeEAAYABgCIhBmZWlyYXMgZGUgYmVsw6ltKgQIAxAAkgEGbWFya2V0mgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJSTWxwdGNETjNSUkFCqgEOEAEqCiIGZmVpcmFzKAw&ved=2ahUKEwivl4jQ9I_zAhXnqJUCHQnIA6oQvS56BAgKECs&rlst=f
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvK-vVmG7o7JRZGgIEE_WAk8jPgBoA:1632224761858&q=feira+do+açaí+endereço&ludocid=5488770536827851894&sa=X&ved=2ahUKEwjPq-WI_4_zAhUiqJUCHdLZBkcQ6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvK-vVmG7o7JRZGgIEE_WAk8jPgBoA:1632224761858&q=feira+do+açaí+horário&ludocid=5488770536827851894&sa=X&ved=2ahUKEwjPq-WI_4_zAhUiqJUCHdLZBkcQ6BN6BAgLEAI
https://www.google.com.br/search?output=search&q=MERCADO+MUNICIPAL+DA+PEDREIRA&ludocid=14326768615731946806&gsas=1&lsig=AB86z5VKES8w-BNyquB1Qh-Ah9Ad&sa=X&ved=2ahUKEwj77YHHgpDzAhWXK7kGHUTZDE4Q8G0oAHoECBIQAQ
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLGw-uUHBE0zvSsmjOUL8HISbKvRw:1632225697657&q=feira+da+pedreira+endereço&ludocid=3571650597856480813&sa=X&ved=2ahUKEwj77YHHgpDzAhWXK7kGHUTZDE4Q6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLGw-uUHBE0zvSsmjOUL8HISbKvRw:1632225697657&q=feira+da+pedreira+horário&ludocid=3571650597856480813&sa=X&ved=2ahUKEwj77YHHgpDzAhWXK7kGHUTZDE4Q6BN6BAgMEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLyjfW-vYQpSJhkNeOAN7eIJRgcIw:1632225851771&q=feira+do+barreiro+endereço&ludocid=12729048498876784502&sa=X&ved=2ahUKEwjYpcCQg5DzAhWwq5UCHfWvAtsQ6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLyjfW-vYQpSJhkNeOAN7eIJRgcIw:1632225851771&q=feira+do+barreiro+horário&ludocid=12729048498876784502&sa=X&ved=2ahUKEwjYpcCQg5DzAhWwq5UCHfWvAtsQ6BN6BAgDEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvJci2EiI7SOsSBVdbPba_EWb8wdug:1632226002732&q=feira+de+são+brás+belém+endereço&ludocid=4648191358251833817&sa=X&ved=2ahUKEwirs73Yg5DzAhV_qZUCHR0yDxwQ6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLQgPh1LaxGJkZBmFv0IC3tEte-yQ:1632226488174&q=feira+da+cabanagem+endereço&ludocid=12811653014554186767&sa=X&ved=2ahUKEwiR3vu_hZDzAhUhJrkGHUTsDMwQ6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLQgPh1LaxGJkZBmFv0IC3tEte-yQ:1632226488174&q=feira+da+cabanagem+horário&ludocid=12811653014554186767&sa=X&ved=2ahUKEwiR3vu_hZDzAhUhJrkGHUTsDMwQ6BN6BAgJEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLjEihEn_J0bfkFwy1v9XswsDPIqA:1632226582339&q=feira+municipal+do+jurunas+belém+endereço&ludocid=7220174156176871965&sa=X&ved=2ahUKEwjWye_shZDzAhWXD7kGHdVgBXsQ6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLQgPh1LaxGJkZBmFv0IC3tEte-yQ:1632226488174&q=feira+da+cabanagem+horário&ludocid=12811653014554186767&sa=X&ved=2ahUKEwiR3vu_hZDzAhUhJrkGHUTsDMwQ6BN6BAgJEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvK2N5b-T-QAZepq0hq6dya4RKaEtQ:1632226752632&q=feira+da+cremação+endereço&ludocid=6097359793894277790&sa=X&ved=2ahUKEwiDmYi-hpDzAhViH7kGHfvzDWQQ6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvK2N5b-T-QAZepq0hq6dya4RKaEtQ:1632226752632&q=feira+da+cremação+horário&ludocid=6097359793894277790&sa=X&ved=2ahUKEwiDmYi-hpDzAhViH7kGHfvzDWQQ6BN6BAgKEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvI3IadOdHrqUmv_c9s-pvTLYdBQaQ:1632226839192&q=feira+da+terra+firme+endereço&ludocid=6273429114032681341&sa=X&ved=2ahUKEwigmKvnhpDzAhXYppUCHUdgBfEQ6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvI3IadOdHrqUmv_c9s-pvTLYdBQaQ:1632226839192&q=feira+da+terra+firme+horário&ludocid=6273429114032681341&sa=X&ved=2ahUKEwigmKvnhpDzAhXYppUCHUdgBfEQ6BN6BAgIEAI
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O Mercado Ver-o-Peso ou Mercado Municipal 

Bolonha de Peixe ou Mercado de Ferro ou 

somente Ver-o-Peso, é um mercado público 

inaugurado em 1625, pertencente ao Complexo 

do Ver-o-Peso, situado na cidade. 

Endereço: Blvd. Castilhos França - Campina, 

Belém - PA, 66013-030 

 

Endereço: 66113-000, Av. Sen. Lemos, 1448 - 

Telégrafo, Belém - PA, 66113-000 
Horas: Fechado ⋅ Abre qui. às 07:00 

 
Fonte: Google, 2021. Acesso em 02/09/2021             
  

A ideia do nosso itinerário no âmbito que confere o percurso das feiras da capital, é 

ampliar as informações pertinentes ao contexto histórico que reúne os elementos transitórios e 

mesclados de influências étnicas envolvidas nas relações que Antônio Vieira influenciou por 

meio político e religioso e La Condamine apresentou aos grandes países da Europa como uma 

espécie de marketing em prol do que viu pela capital de Belém. 

5.4. La Condamine - Porta Voz da Amazônia 

 Charles Marie de La Condamine, era jovem e acadêmico quando ingressou na missão 

do Peru, apoiado por Voltaire, junto com, entre outros cientistas, os astrônomos Louis Godin e 

Pierre Bouguer, o botânico Joseph de Jussieu. (SANTOS, s.d.). O naturalista francês captou as 

características da capital paraense, não apenas urbanística, como as igrejas “magníficas” e ruas 

“alinhadas”(NUNES, 2006), mas também sua relação econômica com Lisboa, a marca impressa 

do capitalismo distribuída nas vias de importação e exportação, o comércio direto com a Europa 

e as novidades que preenchiam ambos Continentes. “Recebem mercadorias da Europa em troca 

de gêneros da região, que são, além de algum ouro em pó, trazidos do interior das terras do 

Brasil[...](NUNES, 2006, p.16).         

 La Condamine não apenas levou à Europa os conhecimentos urbanísticos, econômicos 

e Culturais de Belém, levou informações sobre a Hevea brasiliensis, que é de onde se produzia 

a borracha do Brasil; assim como a mimusops, espécie oriunda das sapotáceas, que produz a 

balata, que conhecemos como guta percha. (LA CONDAMINE, 2000) 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvLf3vs100OE5SXmEt5PkOtUzcmfDQ:1632226934112&q=mercado+ver-o-peso+endereço&ludocid=15937296112694828306&sa=X&ved=2ahUKEwjp2cSUh5DzAhUYp5UCHe8BAy8Q6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvJBkeCALjiuuVJzPhSPODWtNymufw:1632360448376&q=complexo+feira+do+telégrafo+belém+endereço&ludocid=6137852140694062624&sa=X&ved=2ahUKEwjp4JTF-JPzAhVDGbkGHfZDBDQQ6BN6BAgAEAI
https://www.google.com.br/search?sxsrf=AOaemvJBkeCALjiuuVJzPhSPODWtNymufw:1632360448376&q=complexo+feira+do+telégrafo+belém+horário&ludocid=6137852140694062624&sa=X&ved=2ahUKEwjp4JTF-JPzAhVDGbkGHfZDBDQQ6BN6BAgIEAI
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71878s
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Pois bem: foi La Condamine que, compreendendo o alto valor industrial do 

caucho e as vantagens de introduzir na Europa o útil produto, mandou-o em 

1740 ou levou-o pessoalmente para a França em 1744. Pronunciando-se ali 

oxitonamente a voz incaica, veio ela a transformar-se na esquisita grafia 

caoutchouc. (LA CONDAMINE, 2000, p.24) 

 La Condamine foi o principal “divulgador” dos conhecimentos da borracha na Europa  

(LA CONDAMINE, 2000), especiaria esta, que traria grandes mudanças econômicas não 

apenas para o Brasil, mas precisamente para a Amazônia.     

 Como divulgador, La Condamine apresentou a Amazônia que conheceu para o Novo 

Mundo, suas riquezas, crenças e misturas já estabelecidas pela relação do indígena, o negro e o 

português, portanto, seu legado no itinerário é importante no sentido de que foi o jovem francês 

que teve o papel de divulgador do território amazônico na Europa, La Condamine mapeou sua 

rota, especificou cada ponto da região visitada, um trabalho que se compara as características 

de um pré-roteiro turístico.      

                                  

  

                Fonte: (LA CONDAMINE, 2000, p.33)   

  

Para o Turismo, a divulgação de um roteiro fica a cargo das informações que uma 

determinada região ou localidade apresentam, com isso o marketing turístico se apodera destas 

informações e depois executam estratégias que definem um produto que é disponibilizado no 

mercado (SANTOS, 2011, p.16). Portanto, La Condamine reuniu um conjunto de informações 

que serviram como base de oferta, o látex foi o produto de referência comercial, o ouro de uma 

terra que pelo naturalista, teria capacidade de desenvolver uma relação comercial com a Europa, 

Figura 16 - Mapa de Expedição de La Condamine 
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e que já fazia, por apresentar uma estrutura urbanística acessível ao escoamento de matéria 

prima por meio do Atlântico e suas vias rodofluviais.      

Não se deve duvidar que a ignorância e o preconceito multiplicaram e 

exageraram de muito essas virtudes; mas a “quinina”, a “ipecacuanha”, a 

“simaruba”, a “salsaparrilha”, o “guaiaco”, o “cacau”, a “baunilha”, etc. 

seriam as únicas plantas úteis que a América encerra, e a sua grande utilidade 

conhecida e comprovada não é de molde a encorajar a novas rebuscas? Tudo 

quanto pude fazer de útil neste particular foi recolher sementes nos lugares 

por onde passei, sempre que isso me foi permitido. (LA CONDAMINE, 2000, 

p.67) 

 O porta voz da Amazônia, La Condamine (1701-1774), explicitou de forma completa 

sua experiência com nativos da Amazônia e fez um levantamento rico em dados que não havia 

como deixar de fora as relações com a selva, o progresso humano no contexto medicinal e 

industrial foi bruscamente comprometido com o levantamento do cientista francês. 

As gomas, as resinas, os bálsamos, todos os sucos que derivam de diversas 

incisões de árvores, assim como os diferentes óleos que delas se tiram, são 

coisas sem conto. O azeite que se extrai do fruto de uma palmeira chamada 

“ungurave” é, ao que dizem, tão doce e tão saboroso quanto o da azeitona. 

Outros, como o da “andiroba”,33 dão uma belíssima luz, sem nenhum mau-

cheiro. Em várias regiões, os índios, em vez de azeite, se iluminam com o 

“copal”, enrolado em folhas de bananeira; em outras, com certos grãos 

enfiados em uma varinha pontuda que, fincada no chão, faz de candelabro. A 

resina chamada “caucho”34 nos países da província de Quito vizinhos do mar 

é também comuníssima nas margens do Maranhão, e tem a mesma utilidade. 
(LA CONDAMINE, 2000, p.68) 

 La Condamine foi preciso em suas anotações, sua experiência ao leito do Rio 

Amazonas, na época, chamado de Maranhão, (LA CONDAMINE, 2000) apresenta tamanha 

exatidão quanto aos processos do látex, por exemplo. 

Quando ela está fresca, dá-se-lhe com moldes a forma que se quer; ela é 

impenetrável à chuva, mas o que a torna digna de nota é a sua grande 

elasticidade. Fazem-se com elas garrafas que não são friáveis, e botas, e bolas 

ocas, que se achatam quando se apertam, mas que retornam a sua primitiva 

forma desde que livres. Os portugueses do Pará aprenderam com os omáguas 
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a fazer com essa substância umas bombas ou seringas que não necessitam de 

pistão: têm a forma de pêras ocas, com um pequeno buraco em uma das 

extremidades a que se adapta uma cânula. Enchem-se d’água, e, apertando-se 

quando estão cheias, fazem o efeito de uma seringa ordinária. Tal utensílio é 

de grande emprego entre os omáguas. Quando eles se reúnem para alguma 

festa sua, o dono da casa não deixa de apresentar uma por polidez a cada 

convidado, e seu uso precede sempre entre eles as refeições de cerimônia.  (LA 

CONDAMINE, 2000, p.68) 

 Além de noticiar os detalhes dos elementos oriundos da fauna e flora da região 

amazônica, que através deste itinerário podem ser observadas nas grandes avenidas da cidade 

em pontos específicos de observação como o Museu Emílio Goeldi, na Avenida Nazaré e o 

Bosque Rodrigues Alves, na Avenida Almirante Barroso, o Horto municipal21 (Praça Milton 

Trindade), na Padre Eutíqueo e o Parque Mangal das Garças que reproduz a vegetação de matas 

de várzeas e terra firme, característica do estado do Pará. Banhado pelo Rio Guamá, o Mangal 

é um dos cartões postais mais visitados na cidade atualmente. (PARATUR, 2021) 

                                                                                                               

                                 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
Fonte:https://www.museu-goeldi.br                                         Fonte: https://semma.belem.pa.gov.br                     
  

 

 

 

 

                                                 
21

 Preocupado com a preservação do verde em Belém e com a melhoria da paisagem urbana, o governo da época 

(1897) resolveu adotar áreas verdes e reestruturou o até então chamado Horto Municipal para cultivo de mudas 

para o plantio de arvores na cidade que expandia para longe do litoral. 
A história do Horto Municipal confunde-se com a história da cidade e por esse motivo foi tombado pela Prefeitura 

de Belém em 1992 pela lei municipal nº 7580/92, quando passou a ser reconhecido como Patrimônio Histórico e 

Cultural da Cidade de Belém. Hoje o Horto Municipal chama-se Praça Milton Trindade, em homenagem ao 

Senador da República que lhe empresta o nome e se tornou mais um espaço de lazer da cidade. Disponível em: 

<https://semma.belem.pa.gov.br/areas-especiais-e-protegidas/horto-municipal-um-pedaco-da-historia-de-

belem/>Acesso em : 15/10/2021. 

 

Figura 18 - Bosque Rodrigues Alves 
 

 

Figura 17 - Museu Goeldi      
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  Fonte: http://siteoficial.com.br                                          Fonte: http://www.paraturismo.pa.gov.br 
 

La Condamine se encontrava audaz na busca de encontrar de fato as Amazonas 

(mulheres guerreiras) que muitos acham que derivam o nome do grande rio. No entanto, sua 

busca pode ser retratada pelo próprio, que levou ao conhecimento europeu o gosto do místico, 

da curiosidade, da vantagem de ter chegado próximo ao descobrimento, o estudioso francês 

tentou à sua maneira, dar mostras de seu desejo pelo achado.     

Deve-se preliminarmente notar que todos os testemunhos que acabo de 

arrolar, outros que deixo de referir, assim como os de que se fez menção nas 

informações dadas em 1726, e depois os dos governadores espanhóis da 

província de Venezuela, concordam no fundo na existência das Amazonas; 

mas o que não merece menor atenção é que enquanto essas diversas relações 

designam o lugar de retirada das amazonas americanas, umas para o oriente, 

outras para o norte, ainda outras para o ocidente, todas essas direções 

diferentes concorrem em situar o centro comum de convergência nas 

montanhas do Guiana, e num cantão onde nem os portugueses do Pará, nem 

os franceses de Caiena, ainda penetraram. Apesar de tudo, confesso que eu 

não acreditaria facilmente que as amazonas aí estão estabelecidas, sem 

notícias mais positivas, de vizinhança em vizinhança, pelos índios limítrofes 

das colônias europeias da costa da Guiana; essa nação ambulante poderia 

muito bem ter ainda mudado de residência; e o que me parece mais verossímil 

que tudo o mais é que elas perderam com o tempo seu antigo costume, ou 

porque tenham sido subjugadas por outra nação, ou porque cansadas de tanta 

solidão as jovens acabaram por olvidar a aversão materna com respeito aos 

homens. Assim, quando hoje não se achassem mais vestígios dessa República 

de Mulheres, não se pode dizer que ela não haja alguma vez existido. (LA 

CONDAMINE, 2000, p.79) 

 Portanto, La Condamine deixa em nosso itinerário, a importância de sua divulgação que 

posteriormente à ele, trouxe para a Amazônia e principalmente para a capital paraense, um 

Figura 20 - Mangal das Garças 
 

 

Figura 19 - Praça do Horto 
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Figura 21 - Ilha de Combu 
 

 

Figura 22 - Ilha de Combu 
 

 
 

contexto histórico que reúne relações do desenvolvimento local e suas nuances progressistas, 

derivadas dos achados e relatos que o cientista francês reportou à Europa quando esteve pela 

América do Sul. O Viajante de Nunes (2006), que de certa forma não encontrou as Amazonas 

de forma presencial, mas deixou no imaginário dos aventureiros e viajantes posteriores a dose 

da curiosidade na busca da verdadeira localização dessas mulheres fantásticas que vagam pelo 

imaginário popular. No entanto, La Condamine levou à Europa conhecimento real e 

significativo de inúmeras peculiaridades, como sua rota precisa sobre o Rio Amazonas, sua 

relação com os povos da margem do mesmo, o interesse pelo mito das Amazonas, o 

reconhecimento da capital paraense e o potencial que a região apresentava como porto de 

comercialização direta com a Europa (NUNES, 2006). 

Neste itinerário podemos observar muito do que La Condamine viu, as ilhas próximas 

à Belém, ainda apresentam uma similaridade com o tempo do viajante francês. Na atualidade, 

a Baía do Guajará e o rio Guamá, pontos de descrição inicial de La Condamine sobre a capital 

paraense, hoje estão no eixo do turismo de natureza, e recebem turistas do mundo inteiro 

(MAGNO, 2019). 

                           

 

 

 

 

 

 

 

       

   

   Fonte: Jamyla Magno, 2019                                                Fonte: Jamyla Magno, 2019 

 

  Ainda pela extensão da Baía do Guajará, o viajante deste itinerário também pode 

contemplar a vista da Baía pelo Distrito de Icoaraci, ponto de muito acesso turístico devido 

também apresentar portos fluviais de acesso à Ilha do Marajó. 
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Figura 24 - Distrito de Icoaraci 
 

 

 

  

Fonte: @ICORACITY                                                   Fonte: https://guia.melhoresdestinos.com.br 

 

Enfim, Charles Marie La Condamine deixou seu legado nos âmbitos: Econômico, 

Cultural, Científico e de certa forma, deixou para a Amazônia, uma divulgação pronta para o 

que viria a ser séculos depois, informações estas, captadas e reproduzidas pelos mecanismos 

que norteiam o Turismo. O potencial que La Condamine registrou sobre Belém quando esteve 

aqui no Século XVIII, mostra que a cidade desde aquela época já costurava a sua relação 

econômica entre a floresta e o homem e as rotas destas negociações se davam pelos caminhos 

percorridos mata adentro e o escoamento destes produtos realizados por vias fluviais, pelos rios 

amazônicos, enquanto que na região Nordeste paraense, o Oceano Atlântico ligava a Amazônia 

ao Velho Continente. Este potencial relatado foi absorvido pelas nuances modernas do Turismo, 

este itinerário é também uma derivação deste.             

                          

   

                                              Fonte: Enchanted Learning 

5.5. Fisiognomia de Landi 

Figura 23 - Distrito de Icoaraci 
 

    

Figura 25 - Rota de La Condamine 1735-1745 
 

 

https://www.enchantedlearning.com/Home.shtml
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 Giuseppe Landi22 de certa forma possui um legado tão importante quanto aos demais 

viajantes de Nunes (2006), já que sua materialidade física e literária permanece até os dias 

atuais, com isso, o itinerário proposto por esta dissertação destaca a sua importância histórica e 

urbanística por conter elementos baseados na arte que desenvolveu em sua terra natal, Bolonha, 

que naquele tempo mantinha o posto de “capital da pintura ilusionista de arquitetura” 

(TURCHI, s.d.). Landi era técnico especializado em pinturas de fachadas dos palácios que tinha 

como inovação características “falsas perspectivas em jardins”, “decorações teatrais e 

efêmeras”, tais detalhes serviam para tornar as pinturas mais “surpreendentes e suntuosas” e 

servia de novidade no gosto dos mais exigentes (TURCHI, s.d.). 

Landi estava entre os melhores mestres desta arte criando fantasias e espaços 

imaginários. Hábil no desenho e na gravação, em Bolonha desenhava igrejas 

e palácios, pátios, arcos triunfais dedicados ao Papa e os projetos de forte 

influxo cenográfico para a renovação das portas urbanas. (TURCHI, s.d. 

Disponível em: http://giuseppeantoniolandi.altervista.org/PT/Crediti.html) 

 Landi, segundo Nunes (2006), tinha os requisitos elementares para desenvolver na 

capital paraense seu esplendor atributo, o arquiteto bolonhês não apenas construiu igrejas ou 

espaços públicos, não apenas trouxe formas de arte adquiridas de um contexto normativo de 

época, o italiano fez mais, ele alinhou o contexto amazônico ao meio urbano, a arte barroca aos 

seus legítimos enquadramentos, identificou a cidade entre as demais do território brasileiro, 

inseriu Belém na arte arquitetônica do século XVIII.     

 

A estética de uma cidade, que assenta nas particularidades do meio natural, 

também procede do segundo meio, do ambiente formado pelas obras de 

urbanização. Ruas e praças, jardins e construções definem-lhe a fisionomia, 

emprestam-lhe uma expressão particular e única, uma cara legível, 

interpretável. Uma praça pode revelar a cidade, como sua característica, como 

seu traço fisiognômico, parte de um todo expressivo - orgânico, se quiserem, 

                                                 
22

 “Giuseppe Antonio Landi (Bolonha, Itália 1713 - Belém PA 1791). Desenhador, arquiteto, gravador, geógrafo 

e astrônomo. Conhecido em Portugal e no Brasil como Antônio José Landi, forma-se em arquitetura e perspectiva 

na Academia Clementina, em Bolonha na década de 1730 (...). É convidado a integrar como desenhador de história 

natural a Comissão de Demarcação de Fronteiras entre Portugal e a Espanha na América do Sul instituída, em 

1750, pelo Tratado de Madri. Sua participação na comissão é reconhecida pelo governador do Pará, Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado, principal responsável por sua atuação como arquiteto e por sua permanência na 

colônia, depois da suspensão do Tratado de Madri, em 1761. Como arquiteto e artista realiza esculturas retabulares, 

pinturas de quadratura, projetos e obras, dos quais se destacam a Igreja de Santana, 1762/1782; o Palácio dos 

Governadores, 1759/1772; e a Capela de São João Batista, 1769/1772 em Belém” (Fonte: Enciclopédia Itaú 

Cultural. Disponível em: , acessado em 18/09/2021). 
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Figura 27 -  Igreja N. Sra. das Mercês  (visão lateral) 
 

 

pois é lícito comparar a urbs, se ela ainda estiver viva, a um organismo. 

(NUNES, 2006, p. 29)   

  

 A Belém de 1753 recebeu o arquiteto italiano que ainda estava à serviço da cartografia 

náutica, sob exuberante paisagem natural, porém, sem estilos e formas que a remetesse ao 

contexto dos segmentos europeus da época que ainda respirava o neoclassicismo e a política 

pombalina (TRINDADE, 2011). A presença de Landi na cidade fica marcada através do estilo 

Barroco oriundo de técnicas absorvidas na escola de Bolonha, na Itália, e inserido sobre as 

construções diversas de uma época, reinseridas ao passar dos anos nas construções posteriores, 

sua marca perdura entre fachadas e traços ornamentais, sendo na atualidade, observado dentro 

do complexo de igrejas que o arquiteto desenvolveu na cidade de Belém.    

 Uma delas pode ser observada no centro comercial da cidade, mais precisamente, no 

Bairro do Comércio. 

                                                                                                                                                                                                                       

             

      Fonte: Bruno de Souza                                                      Fonte: Bruno de Souza 

 

Segundo Vieira (2006), em 1753 a igreja foi reconstruída sob o traçado do italiano 

Antônio Landi sob o estilo Barroco primitivo, a construção está localizada na praça das Mercês 

no bairro do comércio em Belém e integra o conjunto arquitetônico do Convento dos 

Mercedários (VIEIRA, 2006). 

 Entre outros monumentos arquitetônicos espalhados pela capital paraense, o arquiteto 

italiano assinou Segundo Mendonça (1999) os projetos da igreja de Sant’Ana, 1762/1782; o 

Palácio dos Governadores, 1759/1772; e a Capela de São João Batista, 1769/1772. 

Figura 26 -  Igreja N. Sra. das Mercês  (visão frontal) 
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Figura 28 - Igreja de Sant’Ana   

 

A primeira filia-se à tradição clássica, revelada pela planta em forma de cruz 

grega com transeptos largos, porém curtos, pela fachada marcada por figuras 

geométricas puras, pela inexistência de torres sineiras laterais - as existentes 

atualmente são do século XIX -, e pela cúpula sulcada por faixas e encimada 

por lanternim. "As colunas destacadas enquadrando a fachada e as colunas que 

no interior sustentam o arco triunfal conferem ao projeto de Landi um peso 

cenográfico bem característico da arquitetura bolonhesa". Na segunda,  o 

classicismo de sua arquitetura se faz presente no destaque dado às pilastras, 

na composição geral do edifício e na loggia paladiana, com arcos plenos e 

dupla coluna em uma das faces do pátio interno. A maneira despojada como 

as demais faces desse pátio são tratadas, e especialmente a adoção de arcos 

abatidos e de perfis quebrados nas molduras das portas e janelas, apontam, 

contudo, a assimilação por parte do arquiteto de elementos característicos da 

tradição luso-brasileira e do estilo pombalino. (MENDONÇA, 1999, p.41) 

A igreja de Sant’Ana fica localizada na Praça Maranhão, 125, no bairro da Campina em 

Belém (IPHAN, 2012), e por lá encontram-se os restos mortais de Antônio Landi. 

                                                                                   

                     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Fonte: Ufpa dois ponto zero 
          

          O Palácio dos Governadores fica localizado na rua Dona Tomázia Perdigão com 

a avenida Portugal, no bairro da Cidade Velha (IPHAN, 2016) 

                    

 

 

 

                    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rua_Dona_Tomázia_Perdigão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Velha_(Belém)
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                                          Fonte: Bruno de Souza 

  

 Na madrugada de 7 de janeiro de 1835, tendo as festividades de São Tomé como plano 

de fundo (Melo, 2015), os rebeldes, liderados por Antônio Vinagre, tomaram de assalto o 

palácio do governo de Belém. 

Sendo assim, importa dizer que, na madrugada de 7 de janeiro de 1835, os 

correligionários de Batista Campos avançaram sobre as ruas de Belém e 

tomaram o governo da capital sem muito esforço e instauraram a revolta, 

assassinando o comandante das armas Silva Santiago, o capitão-tenente Inglis 

e o presidente Bernardo Lobo de Souza arrastando seu cadáver pelas ruas de 

Belém.  (MELO, 2015, p.81) 

Nota-se que a história paraense passa pelo legado físico de Antônio Landi, que 

testemunhou e testemunha as relações políticas, culturais e principalmente religiosas da capital 

até hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Palácio dos Governadores 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vinagre
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Figura 30 - Capela de São João Batista 

    

Figura 31 - Capela de São João Batista (Altar mor) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fonte: IPHAN, 2013                                                    Fonte: IPHAN, 2013                                                

Outra marca de Landi pode ser apreciada no complexo Feliz Lusitânia23, onde há obras 

importantíssimas do arquiteto como a Igreja da Sé, concluída em 1774, a Casa das Onze Janelas, 

1772, que se tornou um espaço cultural que hoje é um dos pontos mais visitados por turistas e 

viajantes de todo o mundo, abrange um restaurante de alta gastronomia e ilustra o “complexo 

Feliz Luzitânia”.    Igreja e Colégio Santo Alexandre, onde Landi teve participação na 

“decoração da falsa abóbada da capela-mor” e a sala das armas (1762), que hoje funciona como 

Galeria Fidanza utilizada para exposições temporárias no Museu de Arte Sacra. (TURCHI, s.d.) 

O Museu está localizado na Praça D. Frei Caetano Brandão, 117, no bairro da Cidade Velha em 

Belém. 

                 

                Fonte: Thomas Cavalcanti, 2014 

                                                 
23

 O Projeto Feliz Lusitânia, citado nesta dissertação, trata-se da revitalização de um número significativo de 

edificações da área histórica da cidade e criado em 1997 pela Secretaria de Cultura do Estado do Pará (SECULT 

- PA). , buscava (...) suscitar os referenciais históricos, sociais, econômicos e da ocupação territorial da Amazônia 

e do Pará, as dimensões urbanísticas, paisagísticas e arquitetônicas da cidade, em síntese, o que representa a 

Revitalização Urbana do Núcleo Histórico da Cidade de Belém, iniciada pelo Governo do Estado do Pará, em 

1997 (Secretaria Executiva de Cultura, 2001 apud TRINDADE, 2018, p.28). 

Figura 32 - restaurante das onze janelas 
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Figura 33 -  Igreja da Sé 

 

                                         

 

 

 

 

 

       
            Fonte: Bruno de Souza 
 

A primeira capela foi construída em 1616, no antigo Forte do Presépio, por Francisco 

Caldeira Castelo Branco, sendo depois transferida para o local atual. Permaneceu como capela 

até 1719, quando foi elevada à categoria de Sé, IPHAN ( 2013). 

Em 1748, quando o barroco ainda predominava na península ibérica, de onde as 

influências vinham diretamente para o Estado do Grão-Pará, iniciou-se a construção 

da atual catedral, prosseguindo a obra até 1755, sendo concluída até o arco-cruzeiro. 

O restante foi entregue a Landi, que deu continuidade a partir da cornija, e por volta 

de 1774, o templo estava praticamente pronto. O plano geral não pode ser atribuído a 

Landi, a imponência neoclássica da fachada superior sim. (IPHAN, 2013, Livro do 

Tombo Histórico: Inscr. nº 145, de 03/01/1941) 

Segundo Trindade (2018) a construção, hoje conhecida pelo nome Casa das Onze 

Janelas, era de propriedade de Domingos da Costa Bacelar e foi construída por meados do 

século XVIII. Seu uso era para mero descanso e lazer de seu proprietário que a utilizava apenas 

aos finais de semana, já que demandava a maior parte de seu tempo com a produção de açúcar 

que ficava distante de Belém (LORENZI, 2013 apud TRINDADE, 2018, p.25). A residência 

foi vendida em 1768 para Francisco Ataíde Teive (1763- 1772), o governador da província na 

época, para ser usada para fins militares, ou seja, o Hospital Real Militar, (TRINDADE, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 



    123 

Figura 34 - Casa das onze janelas (fachada) 

 
     

Figura 35 - Casa das onze janelas (Fundos) 

) 

 

 

 

 

             

             

 

 

    Fonte: Bruno de Souza                                                     Fonte: Bruno de Souza 

 

 Antônio Landi, segundo Trindade (2018) antes da interferência do arquiteto, havia uma 

estrutura mais simples destinada ao veraneio, uso do antigo morador, com isso: 

A adaptação ficou a cargo do arquiteto italiano Antônio José Landi, que fez 

acréscimos significativos na edificação. Mendonça (2006) comenta sobre 

estas modificações e diz que O desenho de Landi representa um edifício de 

planta “L”: um rectângulo maior, paralelo ao rio, a fachada principal virada a 

nascente para a Praça da Sé, a que se adossa, em ângulo recto, um outro 

rectângulo menor do lado poente. A fachada principal, de dois pisos, 

enquadrados por cunhais apislatrados, é simetricamente vazada por janelas e 

porta-janela (...) (MENDONÇA, 2006, p. 114 apud TRINDADE, 2018, P. 25). 

Na Igreja e Colégio Santo Alexandre, no mesmo complexo, o arquiteto se dedicou à 

decoração de abóbadas falsas da capela-mor. Enquanto que na Escola, deu origem a sala de 

armas (Mendonça, 1999). 

                             

 

 

 

 

                                         Fonte: Bruno de Souza 

Figura 36 -  Igreja de Santo Alexandre 
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A igreja de Santo Alexandre que faz parte do Complexo Feliz Lusitânia fica localizada 

na Praça D. Frei Caetano Brandão, 117, no bairro da Cidade Velha em Belém. 

Com a Igreja do Carmo, finalizada em 1784, o arquiteto Landi fez algumas modificações 

de extrema importância, já que havia alguns “problemas estruturais” sobre a igreja construída 

inicialmente em 1620 (SARQUIS e LIMA, 2015, p.12). 

 

         Fonte: Bruno de Souza                                                        Fonte: Bruno de Souza 

 

Ainda segundo Sarquis e Lima (2015), a obra iniciada em 1620 foi paralisada em 1700 

por divergências entre ordens religiosas, que na época era liderada pelo Bispo D. Frei Timóteo 

do Sacramento, do Maranhão, que determinou o fechamento do templo no início do Século XVIII. 

A fachada da igreja do Carmo, importada de Lisboa, ao ser unida à nave, a 

estrutura da igreja ficou abalada, causando graves problemas estruturais ao 

edifício, e para solucioná-los, os religiosos carmelitas contrataram o arquiteto 

Antônio José Landi, que se encontrava em Belém. Em 1766, o bolonês iniciou 

sua intervenção na igreja, que teve suas portas reabertas em 1777, e as obras 

da reforma concluídas em 1784. São atribuídas a Landi as seguintes 

intervenções: a nave, cinco retábulos laterais, os retábulos do transepto e os 

púlpitos. A capela-mor e o retábulo do altar-mor foram projetados pelo 

arquiteto, no entanto, não foram realizados, mantendo os do templo anterior 

com as marcas do barroco joanino. Landi também deixou sua marca nas 

grandes colunas com capitéis de ordem compósita, em madeira trabalhada, 

adossadas às paredes da nave laterais que lembram segundo Mário Barata (In: 

PORTUGAL, 1999, p. 253 apud SARQUIS e LIMA, 2015, p.15) 

O itinerário nessa altura do percurso se estabelece aprofundado de história e simbolismo 

que entrelaça Antônio Landi, o arquiteto italiano à capital Belém, que além dessas obras 

visitadas sobre o trabalho do ilustre viajante, há outras que o itinerário em questão busca 

Figura 38 - Igreja do Carmo (Altar mor) 
 

 

Figura 37 - Igreja do Carmo    
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Figura 39 - Casa Rosada 
 

 

apresentar, como a Casa Rosada, denominada de Fórum Landi24, onde a estrutura física também 

faz parte do complexo histórico localizado próximo ao Feliz Luzitânia, como agrega Marques 

(2008), que apresenta o acervo profissional e algumas características pessoais do também 

Naturalista Landi, a cor rosada dá um toque de requinte e destaque entre as casas próximas com 

revestimentos em variadas cores, azulejos e até em cimento puro ou reboco inacabado. 

Por fim, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, esta última, localizada 

na Travessa Padre Prudêncio, 339, no Bairro da Campina, e que também faz parte do acervo do 

arquiteto italiano.     

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       Fonte: Bruno de Souza 
 

Marques (2008), em sua matéria sobre o Fórum Landi, afirma uma realidade sobre o 

povo paraense ainda em constante desenvolvimento que seria a mentalidade coletiva de 

valorização, principalmente do acervo histórico e rico da cidade, fruto de cidadãos que 

desenvolveram através de sua época, marcas que ainda na atualidade descrevem o contexto 

histórico social de Belém. 

Muitos paraenses não sabem, mas a cidade de Belém abriga um sítio arqueológico de 

imenso valor histórico chamado Casa Rosada. Na restauração da casa, uma construção 

                                                 
24

 O projeto de recuperação da Casa Rosada é uma iniciativa do Fórum Landi, criado com o objetivo de revitalizar 

as obras do arquiteto. O restauro é financiado pelo grupo Alubar, que adquiriu o sobrado, e pelo programa 

Monumenta, do Ministério da Cultura. A parceria público-privada conta ainda com o apoio da Universidade 

Federal do Pará (UFPA). 
(Matéria publicada em 2008 na revista Ciência Hoje) Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/uma-casa-

com-muita-historia/> Acesso em: 12/09/2021) 
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Figura 40 - Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 

 

do século 18 do arquiteto italiano Antônio José Landi, arqueólogos já desenterraram 

mais de 1.500 objetos de origem indígena e portuguesa, como moedas, pedaços de 

porcelana e cachimbos. Graças a esse e outros trabalhos de revitalização dos edifícios 

de época, em Belém, os pesquisadores estão preservando a memória da Cidade Velha, 

a mais antiga formação urbana da Amazônia. (MARQUES, 2008. Disponível em: 

<https://cienciahoje.org.br/artigo/uma-casa-com-muita-historia/> Acesso em: 

12/09/2021) 

A Casa Rosada é significativamente um elemento histórico de grande importância, que 

pode ser considerada como um resultado de que governos municipais e estaduais, conseguem 

através de projetos como desta dissertação, enxergar e resgatar o vínculo da história paraense e 

sua importância no fomento do mecanismo econômico e  turístico da cidade.         

Ainda pelas pegadas do arquiteto de Bolonha, outra obra que leva a sua marca de 

influência, pode ser vista na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Bruno de Souza 

 

Nota-se que tal obra, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos pertence 

à Landi, de acordo com a grande influência de seus traços nos retábulos do altar-mor, laterais e 

fachada, mesmo que tal afirmação seja contestada (DERENJI, 2009). 

Fontes locais asseguravam que a igreja teria projeto de Antônio Landi, 

executado posteriormente a sua morte em 1791. Não existe, Retábulo na Igreja 

do Rosário dos Homens Pretos. Porém, comprovação desse fato, contestado 

por Isabel Mendonça, que identifica um equívoco na leitura feita por Robert 

Smith 38 e repetida por outros estudiosos. O que é perceptível, e com o que 

concordam autores atuais, inclusive a autora citada, é a influência de 

características do traço de Landi na construção dessa igreja, mesmo decorridos 

no mínimo 30 anos entre sua morte e o início das obras. (DERENJI, 2009, p.155) 
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Mas o itinerário de Giuseppe Landi não termina em características físicas apenas, o 

naturalista e também botânico, marcou a cidade através da antonomásia perpetuada pela grande 

gana que Landi possuía pelas “sementes de Mangifera", as nossas famosas mangueiras, como 

afirma Almeida ( 2013)   

Luís Otávio Airoza (2008) o plantio das mangueiras em solo paraense se deu muito 

antes do velho intendente. Em 1779 brotaram as primeiras sementes da Mangífera 

Indica em Belém e os primeiros lugares que foram agraciados com a germinação 

foram às propriedades particulares de João Manoel Rodrigues e do arquiteto Antonio 

José Landi. A árvore que se tornou símbolo da cidade nasceu na Ásia. Airoza (2008) 

aponta que o que reforçaria tal tese seria sua popularidade em países como Índia, 

Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. Seu fruto e sua folha estariam associados à 

fortuna, abundância e fertilidade. Sendo ainda representados em cerimônias religiosas 

do hinduísmo, budismo e islamismo. (ALMEIDA, 2013, p. 11)   

 O paraense provou do fruto, caído do pé de uma das mangueiras das cumpridas ruas da 

cidade de Belém, e aprovou a exuberante beleza que formam os corredores que as mangueiras 

deram à cidade. 

 

                                         Fonte: Renata Sbrama Messias Salame 
  

Figura 41 - Avenida Nazaré, Avenida das mangueiras 
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Figura 42 - Cemitério da Soledade 

 

Antônio Giuseppe Landi confecciona sua marca na cidade como se fosse um legítimo 

paraense, e se tornou, pois respirou os ares de Belém até o último momento de sua vida. O 

arquiteto, naturalista e viajante de Nunes (2006), foi “casado com mulher paraense”, “abriu a 

rota de um estilo único”, estilo esse voltado para as igrejas em Belém, cidade onde faleceu em 

1791.      

Para encontrar o legado Antônio Landi, o viajante, além de percorrer suas obras físicas 

como as igrejas que vimos anteriormente, as formas vivas que permanecem nas centenárias 

mangueiras que Landi inseriu em nossa característica cotidiana e que de certa forma alimentou 

pessoas e ainda alimenta, pelas grandes avenidas da cidade, as mangueiras são a parte viva do 

viajante italiano e hoje é a alegria de muitos e terror dos motoristas da cidade e o receio do fruto 

já maduro cair sobre os para-brisas dos carros que trafegam embaixo delas. A história de Landi 

também pode ser contada através da Casa Rosada, local dedicado ao arquiteto e seus feitos, um 

local revitalizado por italianos para o italiano e por fim, literalmente, o arquiteto pode ser visto 

nas “volutas do pórtico localizado atrás da capela do Cemitério” da Soledade, localizado no 

Bairro da Batista Campos. Segundo Oliveira (2011), estão lá “alguns elementos” que 

evidenciam o trabalho do arquiteto italiano. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           Fonte: Domingos Oliveira, 2011 

 

Antônio Giuseppe Landi casou-se com mulher paraense e segundo Nunes (2006), 

“concretizou um estilo único que não teve continuadores” e como o nosso itinerário mostrou, 

Landi está em Belém, basta olhar para a cidade, o arquiteto faleceu em 1791, mas ainda está 

presente por meio de seu legado material e orgânico.    
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5.6. Itinerário em mapas 

 Os itinerários em mapas mostrados a seguir, foram confeccionados para auxiliar de 

forma prática, cada percurso feito pela capital paraense, com as informações já apresentadas 

anteriormente (histórico de cada viajante de Nunes), porém, disponibilizadas sob a rota feita 

para cada um deles, ou seja, destacando individualmente cada viajante (Antônio Vieira, La 

Condamine e Landi), assim como também, o próprio autor Benedito Nunes, os mapas destacam 

não apenas os pontos de relevância histórica, como os legados deixados na cidade de Belém, 

como também há informações associadas à distância (em quilômetros) entre pontos de visitação 

feitos para cada itinerário proposto nesta dissertação. 

O primeiro itinerário mostrado em mapa é o de Benedito Nunes e seu legado, distribuído 

em dois pontos como vemos abaixo: 

 

                                       
                                      Fonte: Bruno de Souza 

 

 O itinerário do legado de Nunes presente no mapa 01, liga os pontos onde podemos 

visitar a casa do filósofo na antiga Travessa Mariz e Barros, atualmente Avenida Estrella e a 

Galeria Benedito Nunes localizada no CENTUR  - Centro Cultural do Estado do Pará, no Bairro 

de Nazaré e a distância entre os pontos é de quatro quilômetros e  cinquenta e oito metros. O 

percurso pode ser melhor aproveitado se for feito de táxi, ônibus ou através de aplicativos de 

transporte privado urbano. 

 

Mapa 1 -  Legado de Benedito Nunes 
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Mapa 3 -  Potencial de La Condamine 
 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: Bruno de Souza 
 

 No itinerário referente às feiras da Capital, os pontos relacionam as feiras em seus 

respectivos bairros onde o viajante poderá conferir as iguarias provenientes da região, frutas 

regionais, hortaliças, pescado local, artesanato indígena, medicina doméstica etc. Destaques 

para as Feiras da 25, Feira do Ver-o-Peso e a Feira da Pedreira onde o viajante poderá encontrar 

um acervo maior desses produtos regionais. O percurso pode ser melhor aproveitado se for feito 

de táxi, ônibus ou através de aplicativos de transporte privado urbano. Escolher uma das feiras 

em destaque pode simplificar este itinerário. 

                                  

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Bruno de Souza 

 Para o itinerário: Potencial de La Condamine, o percurso exibe em mais de seis 

quilômetros, a Praça do Horto, o Bosque Rodrigues Alves, o Museu Emílio Goeldi, o Mangal 

das Garças e seguindo até a Praça Princesa Isabel no Bairro do Condor, o viajante poderá 

Mapa 2 - Feiras da Capital 
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atravessar de transporte aquático até a Ilha do Combu, uma travessia de aproximadamente 

quatro quilômetros sobre o Rio Guamá.    

O percurso pode ser melhor aproveitado se for feito de táxi, ônibus ou através de 

aplicativos de transporte privado urbano. No entanto, o trajeto não é possível ser feito em apenas 

um dia, já que o Museu Goeldi possui um acervo riquíssimo da fauna e flora da Amazônia, que 

vale a pena ser conferido em um prazo de tempo suficiente para conhecer animais como onças 

pintadas, jibóias, ariranhas, poraquês entre outros. Já o Bosque Rodrigues Alves apresenta as 

mais variadas plantas, orquídeas e alguns animais silvestres como espécies de macacos, jabutis 

e cutias. 

Quanto ao acervo do Mangal das garças, que apresenta além da vegetação do terreno de 

igapó e mangue, um borboletário que abrange oito espécies de borboletas, sendo quatro 

sazonais e quatro fixas. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                   Fonte: Bruno de Souza 
 

 O itinerário “Legado de Landi” possui um percurso com mais de três quilômetros que 

podem ser feitos a pé, seguindo as observações de segurança mostradas no QR Code 01, o 

trajeto mostra o legado material e profissional do arquiteto italiano Antonio Giuseppe Landi. 

Suas obras iniciadas no Século XVIII estão pontuadas sobre a cidade de Belém que na época 

se centralizava nesta região presente no mapa 04. Ainda hoje Landi é referenciado em muitos 

trabalhos referentes à arquitetura, por seus “traços insuperáveis” (NUNES, 2006), à História de 

uma capital que foi arborizada pela influência do arquiteto dedicado à botânica e que trouxera 

para Belém as mangueiras originárias da Índia e que embelezam grandes avenidas da cidade 

Mapa  4 - Legado de Landi 
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por onde o nosso itinerário acontece, Landi está na Literatura, na crônica e agora também no 

Turismo Literário.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta seção, para as considerações finais a respeito desta dissertação, é possível sugerir 

algumas recomendações para futuros outros trabalhos relacionados à viagem, o Turismo e o 

viajante literário tendo em vista que o objetivo central aqui é produzir um itinerário para a 

cidade de Belém, por meio do autor paraense Benedito Nunes e seus viajantes do passado, que 

ajudaram a promover, de forma direta e indireta, o desenvolvimento histórico e cultural da 

capital paraense, que pudemos analisar qualitativamente neste trabalho não apenas através do 

legado deixado por esses viajantes, mas o estímulo que resultou sua partida, as formas 

tipológicas existentes para cada tipo de viajante que Benedito Nunes registrou em sua obra. É 

possível compreender que o desenvolvimento de um roteiro literário necessita da logística 

considerável de algumas definições que competem ao entendimento de cada elemento 

envolvido no mesmo, sendo que sua aplicação necessita estar direcionado para o entendimento 

de seus receptores (viajantes e turistas). Com isso, considera-se que objetivo aqui tenha sido 

atingido, pois podemos considerar que os aspectos relacionados aos tipos de viajantes, as 

definições que cercam os contextos literários, históricos e turísticos juntos também ao acervo 

físico e imaterial  apresentado sobre cada viajante envolvido até aqui e sobre o autor Benedito 

Nunes, torna este itinerário capacitado em receber investimentos e aberturas para circuitos, em 

níveis Municipais, Estaduais e Internacionais no âmbito turístico e literário.     

O turismo literário se expande no mercado turístico brasileiro, trazendo em sua base a 

vivência e a experiência do visitante, por meio de textos ou relatos de escritores que de alguma 

forma (fictícia ou real) desenvolveram aquele determinado destino ou região. Isso se deve aos 

grandes escritores europeus que ajudaram a formalizar o turismo literário no mundo, 

promovendo diversos itinerários específicos para diversos tipos de viajantes que se inserem 

neste tipo de experiência. A tendência é a de fortalecer a importância da preservação do 

patrimônio histórico-cultural dos locais e obras visitadas. A realidade deste tipo de nicho no 

Brasil se mescla com a relação de legalidade política além das realidades literárias, patrimoniais 

e turísticas que conectam locais e autores. Por isso, a necessidade de se revisitar as obras 

literárias de escritores amazônidas e demais regiões para a valorização da identidade cultural, 

neste caso da capital paraense. 

Com o objetivo de inserir este itinerário ao circuito turístico da capital paraense, é 

apresentado por meio de mapas, imagens, tabelas e figuras, um acervo histórico e logístico que 

podem ser inseridos aos QR codes que esta dissertação propõe, no intuito de auxiliar seus 
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visitantes de forma moderna ao roteiro de Belém, que foi baseado na obra de Benedito Nunes: 

“Pará, capital Belém” (2006). O QR Code vem para formalizar a entrada da Literatura ao âmbito 

promocional do turismo literário, no intuito de expandir a experiência em nível informatizado 

e globalizado. 

Para compor o acervo do itinerário de Belém através da obra de Benedito Nunes é 

destacado um acervo físico e simbólico preservado do autor e filósofo paraense, situados em 

dois pontos da cidade, também é apresentado acervo de Giuseppe Landi, um dos viajantes que 

Nunes cita em sua obra e que apresenta um considerável legado espalhado pela cidade de Belém 

e que deixa evidente os laços com a Literatura através da crônica de Nunes. Para os outros 

viajantes, como Padre Antônio Vieira e La Condamine, os acervos foram demonstrados através 

de imagens descritas como referência ao legado de ambos, considerando cada imagem como 

consequência histórica da passagem de ambos pela capital paraense, lembrando que o registro 

literário nos permitiu aferir tais consequências como a divulgação da Amazônia paraense por 

La Condamine ao mundo europeu, assim como a influência de Antônio Vieira na trajetória do 

escravo negro do Maranhão para o Pará. Para estes últimos viajantes citados, a interpretação 

das imagens direcionadas a eles junto ao contexto histórico, torna o itinerário físico mais 

atraente quando o itinerário literário por meio de Nunes aproximam as realidade do antes e do 

agora.      

Quanto aos objetivos secundários desta dissertação, uma revisão bibliográfica foi 

elaborada condizente ao tema, relacionando-o aos conceitos ligados à viagem, à Literatura e ao 

Turismo, assim como também informações sobre o autor Benedito Nunes, além de ter sido 

apresentado um acervo de imagens, fatos históricos e definições ligadas ao tema principal. No 

decorrer dos Capítulos desta dissertação, estes objetivos secundários foram alcançados, 

tornando-se meios para se chegar ao entendimento do objetivo principal desta dissertação. 

Para Futuros trabalhos pode-se propor catalogar as obras dos autores paraenses como 

Bruno de Menezes, Haroldo Maranhão, Age de Carvalho, Alcebíades Estêvão Furtado; Aluísio 

Napoleão de Freitas Rego; Billy Blanco; Cândido Marinho Rocha; Clóvis Silva de Morais 

Rego; Cristina Serra; Dalcídio Jurandir; Daniel Munduruku; Edyr Augusto; Inglês de Sousa; 

Ivana Jinkings; João Augusto Figueiredo de Oliveira; José Veríssimo; Jurandyr Bezerra; 

Lindanor Celina; Luiz Maklouf Carvalho; Maria Lúcia Medeiros; Marques de Carvalho; Max 

Martins; Olga Savary; Paes Loureiro; Raimundo Morais; Sílvio Augusto de Bastos Meira; 

Vasco Cavalcante; Vicente Franz Cecim e Wladimir Pomar, autores que cruzam a fronteira da 

cultura paraense com o restante do mundo, com o objetivo de apresentar a Amazônia sendo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Age_de_Carvalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcebíades_Estêvão_Furtado
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vista de dentro, na concepção de extrair o olhar de possíveis viajantes literários ou turistas ao 

itinerário aqui proposto. 

Aprofundar o entendimento nas relações conceituais como a crônica, a Literatura de 

viagens, a Literatura do Turismo, o Turismo em si, o turista literário e o viajante, implica em 

diversas complexidades, que de certa forma podem viabilizar o valor necessário ao roteiro 

proposto, no intuito de inseri-lo ao circuito turístico Estadual, nacional e mesmo aos itinerários 

internacionais. 

A conclusão que se alcança através do estudo é a de que existem inúmeras alternativas 

para a realização de outros itinerários baseados em obras de autores da região Norte, e 

principalmente, da elaboração de circuitos com demonstrações cênicas das obras em cenários 

reais como: Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir que retrata as características 

da Ilha e seus personagens, sentimentos e costumes, a produção cênica de O animal e o 

primitivo: os outros de nossa cultura de Benedito Nunes que evidencia as influências 

estrangeiras na cultura Nortista e as diferenças que geram inúmeras discussões sobre o outro, o 

diferente, o animal, entre outras obras que podem se tornar roteiros completos de turismo 

literário, orientados pelos serviços turísticos disponíveis da região. Apesar da complexidade nas 

definições orientadas neste trabalho, o desenvolvimento do itinerário pôde ser concluído 

gerando desafios de aspectos positivos para outros itinerários, autores, obras e desenvolvedores 

engajados. Apesar do desempenho, contexto de obras preservadas, como no caso de Landi, 

entre outras, este roteiro e futuros outros, não podem existir sem o apoio governamental, mesmo 

se o idealizador tiver o recurso financeiro, é necessário o vínculo legal e operacional dos órgãos 

municipais e estaduais no processo, seu concebimento viabiliza um ganho real e prático aos 

agentes envolvidos. 

A busca pelo itinerário à cidade de Belém, através dos relatos de sujeitos de outrora, 

viajantes de Nunes, tendo o viajante literário como receptor direto, não é um mero elemento de 

trabalho que procura distanciar os tipos de viagens dos seus sujeitos, viajante e turista, pelo 

contrário, Quinteiro e Baleiro (2017) mostra que relações entre esses tipos de sujeitos, viajantes 

e turistas, possuem na verdade semelhanças em sua essencialidade. Portanto, ambos viajantes 

se deslocam geograficamente, saindo do seu ambiente de rotina, ambos possuem algum tipo de 

motivação e sua finalização se baseia na aproximação ambiente, seu retorno ao local de partida 

é rotineiro. 

O turismo literário já é uma realidade em localidades da Europa como o Roteiro 

Literário Levantado do Chão em Portugal que faz referência à obra de José Saramago de mesmo 

nome e evidencia lugares e personagens que inspiraram temas históricos e sociais na região em 
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tempos de ditadura. Em Londres, temos as histórias ambientadas que se tornaram pontos 

turísticos icônicos: como a rota do detetive Sherlock Holmes, e seu inesquecível endereço, 

221B Baker Street, hoje, museu Sherlock Holmes, personagem de Arthur Conan Doyle. Para a 

Literatura moderna do segmento magia, também em Londres, há um roteiro dedicado à Harry 

Potter com atrações, que vão desde a estação King’s Cross (onde o bruxo eterniza a plataforma 

9 ¾ para Hogwarts) até o lendário Beco Diagonal na Leadenhall Market, em Devon, Inglaterra, 

Agatha Christie é referenciada por seu livro A extravagância do morto. Na América do Sul 

podemos conhecer o roteiro do escritor de dois Nobels Pablo Neruda e suas famosas residências 

em Santiago, Isla Negra e Valparaíso no Chile.      

 No Brasil temos a Casa de Drummond em Minas Gerais, que é evidenciada em seus 

textos cuja a infância teve sua maior parte vivenciada em Itabira na Bahia, Jorge Amado possui 

obras roteirizadas em Ilhéus (Gabriela, Cravo e Canela), e em Salvador com Capitães de Areia. 

Agora, em Belém, com Benedito Nunes e este itinerário, que propõe a experiência de conhecer 

e dar importância ao patrimônio material e imaterial local, valorizar os autores paraenses e 

compreender a dinâmica da região amazônica. 

 A viagem não pode ser vista apenas como um conjunto de expectativas formadas pela 

influência dos elementos do turismo ou das nomenclaturas dadas por Cristóvão (2003) para 

influenciar seu viajante ou sua expectativa final. O trabalho em questão desenvolve através dos 

olhares desses viajantes um resgate histórico fundamental, o roteiro turístico literário poderá 

contribuir para divulgar o patrimônio histórico e artístico da cidade, se isso é possível, pois a 

maneira de um viajante ou até mesmo um turista, perceber que as marcas de um povo, como o 

Nortista, no âmbito da cultura, arte, gastronomia e até mesmo sua própria fisionomia, são 

influências que podem ser enxergadas a olho nu, devido sua prévia viagem literária, não pelos 

elementos persuasivos do Turismo em si, como um cartaz, mas dos elementos que podemos 

facilmente observar, a satisfação da viagem se ampliará junto à noção de olhar projetado, isso 

seria uma maneira de ultrapassar as relações do pós ou após que Urry (2001), fala em relação 

às arquiteturas e os seus distintos impactos. Usa-se, como analogia para dar noção ao nível de 

percepção que o viajante literário pode apresentar, o que se diferencia ou não da experiência 

conceitual do turista. 

 Perceber as características físicas de um destino, sua arquitetura, gastronomia e história 

aprofundadas pela pré-visualização literária, se torna uma experiência que se pode diferenciar 

dos demais viajantes, já que a informação prévia alimenta a experiência de um itinerário e o 

relaciona com a verdade inserida ao relato. O viajante literário não deve se diferenciar dos 

demais viajantes apenas pelo mérito da informação, já que todos os demais também podem 

https://www.sherlock-holmes.co.uk/
https://amzn.to/3nrIi7t
https://amzn.to/3nrIi7t
https://www.leadenhallmarket.co.uk/
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possuir a informação necessária de um determinado destino, e se o fizerem, serão completos no 

sentido da viagem em si.    

Nunes (2006) nos apresentou cada viajante e sua participação no contexto histórico de 

Belém, suas motivações nos deram a entender a importância de analisar o repertório de 

classificação de tipos de viagens e seus viajantes e se toma como base elementar, a tipologia de 

Cristóvão (2002) que no apresentou as viagens do ponto de vista estabelecidas pelas nuances 

literárias e nos direcionou ao entendimento do sub gênero da Literatura, a literatura de viagens. 

Assim como as crônicas e uma comparação com a Literatura normativa. 

A crônica apresentada por Nunes (2006) foi organizada sequencialmente e permitiu a 

transitoriedade de seus registros entre os gêneros Literatura e reportagem, os relatos do 

cotidiano de seus viajantes deram graça ao âmbito da fantasia. 

As muitas realidades de uma capital em constante transformação social e urbana 

mostradas na obra de Nunes (2006) por si só, construíram os caminhos do roteiro histórico que 

apresentamos sobre Belém e sua relação com a Amazônia. Os relatos de Padre Antônio Vieira, 

Giuseppe Landi e La Condamine reúnem mais de três séculos de informações vitais para o 

entendimento que referencia as características de um povo que não se define por etnias, mas 

por uma relação variada de costumes e crenças oriundos de múltiplas etnias. 

O itinerário é livre, não está organizado perante as estruturas que regem as 

características do produto turístico ou do roteiro comum, normativo. No entanto, não podemos 

considerá-lo desorganizado por não apresentar um início determinado ou pontos de visitação 

em sequência, pois sua intenção se direciona à contemplação do contexto histórico de Belém, 

visto não apenas pela estrutura física como as das igrejas projetadas por Landi, ou dos museus 

espalhados pela cidade que contam as ações destes e outros viajantes, que por aqui estiveram, 

mas contemplar os detalhes que evidenciam os relatos, o olhar do viajante literário ou do 

viajante informado consegue ver além do físico, além do suvenir, da apresentação de um prato 

típico. O itinerário  sugere mostrar o vínculo do presente com o passado, a versão aproximada 

do relato com as consequências do presente, mostrar que é impossível determinar uma etnia 

exata ao paraense do presente.                  

Os relatos expressos por meio dos viajantes das crônicas de Nunes e o acervo reunido 

em questão são elementos fundamentais para a realização do roteiro literário na cidade de 

Belém. A partir desse pressuposto, pode-se afirmar que apenas o fator político e sua legalidade 

podem formalizar a proposta deste trabalho, sendo assim, os viajantes literários podem 

futuramente incluir o autor paraense Benedito Nunes em sua próxima viagem e conhecer de 
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perto as relações existentes na sociedade amazônica, seu patrimônio humano, artístico, 

histórico-cultural e natural. Ver e se encantar com o Pará, Capital Belém. 
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