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Resumo: Este artigo pretende debruçar-se sobre um objeto textual de enorme plasticidade 

que se caracteriza por uma atenção particular ao mundo, quase sempre explorando uma 

relação próxima com um tempo coevo e do quotidiano, podendo albergar uma reflexão social, 

política e ética e acionando dinâmicas relacionais (transformadoras do mundo?) através de 

uma possível ação sobre o leitor. 
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Abstract: This article aims to focus on a textual object of enormous plasticity that 

is characterized by particular attention to the world, almost always exploring a close 

relationship with a contemporary and everyday time, being able to shelter a social, political 

and ethical reflection and triggering relational dynamics (world transformers?) through a 

possible action on the reader.
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Em lição inaugural de novembro de 2006, no Collège de France, intitulada “Para 
que serve a literatura?”, Antoine Compagnon lembrava que a literatura “permite 
aceder a uma experiência sensível e a um conhecimento moral que seria difícil, e 
até mesmo impossível, adquirir nos tratados dos filósofos. Ela contribui, portanto, 
de forma insubstituível para a ética prática assim como para a ética especulativa” 
(2010: 44). Mais adiante, acrescentava: “A literatura desconcerta, incomoda, confunde, 
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desorienta mais do que os discursos filosófico, sociológico ou psicológico, porque 
apela às emoções e à empatia” (idem: 47). Ainda em entrevista de 2021 e no quadro 
de um dossier especial em torno de como a literatura pode mudar as nossas vidas 
– “Comment la littérature peut changer nos vies”–, da revista Sciences Humaines, 
Compagnon avançava um pouco mais sobre esta ação da literatura, dizendo que a 
literatura é tanto mais perturbadora quanto não propõe solução, sentido definido ou 
manual para a vida (2021: 17), visando, com tal tomada de posição, não apenas o reco-
nhecimento da sua importância, mas também uma promoção da leitura literária. No 
mesmo dossier, Catherine Halpern (2021) lembrava, por sua vez, as propostas teóricas 
de Martha Nussbaum, sublinhando o contributo da literatura no campo da filosofia 
moral, fora de um propósito de edificação, porém possibilitando uma afinação da 
nossa experiência. De resto, o seu depoimento pretendia responder à questão: a lite-
ratura torna-nos melhores? 

Vêm estes apontamentos a propósito do repto lançado para participar na Sal-
vação do Mundo.2 Eles servem-me para me ajudar a pensar algumas manifestações 
de um objeto que se caracteriza por uma particular atenção ao mundo, um objeto 
textual proteiforme, de complexa definição nos seus contornos, mas comummente 
denominado de literatura de viagens, designação não raramente geradora de equí-
vocos. Refiro-me, então, a toda uma produção narrativa marcada por um hibridismo 
genológico, produção que vai para além da exploração da viagem como tema, pois 
resulta de viagens acontecidas a alimentar toda uma démarche criativa assente em 
processos experienciais vividos por um eu que, a nível intratextual, maioritariamente 
se apresenta sob a figura de um narrador-viajante, assumindo um discurso de primeira 
pessoa, figura tacitamente considerada no plano da receção como portadora de traços 
isomórficos relativamente ao autor empírico da obra. 

Há que notar que não estou a considerar obras situadas numa época preocu-
pada com o achamento de novas terras a cartografar e um alargamento de saberes a 
registar e divulgar. As narrativas de viagem que aqui me importam são aquelas que 
surgem da adesão cada vez mais alargada a uma prática cultural da viagem, e que 
o século XIX conhecerá já de modo intenso, narrativas procuradas por uma camada 
leitora que nelas espera encontrar instrução e entretenimento, expectativas estas 
de que os autores têm plena consciência e que procurarão não defraudar, elegendo 
como fins a atingir uma ação formativa e lúdica na construção dos relatos.3

De algum modo, uma dimensão de utilidade atravessa, quer ao nível da produção 
quer ao nível da receção, esta literatura que acaba por conhecer um fenómeno me-
diático não negligenciável pela sua disseminação periodística, suporte afinal de uma 
dinâmica de oferta e de procura, inscrita numa cultura do ócio em desenvolvimento e 
que potencia o contacto com outras culturas, levando o leitor a sair, mesmo que mais 
ou menos confortavelmente sentado na sua poltrona, do seu espaço de pertença para 
fazer a experiência da relação com o Outro estrangeiro, ainda que de forma mediada. 
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Gostaria de lembrar também aqui que, integrando o modo narrativo, a escrita de 
viagens partilha com o romance uma liberdade genológica, uma plasticidade tal que 
resulta com frequência num hibridismo de géneros, a que acima aludi, e que pode 
resultar na articulação-cruzamento, numa mesma obra, de uma escrita cronística, 
com uma escrita diarística e/ou memorialista, para tão somente dar conta de algumas 
possibilidades criativas de que a literatura de viagens se pode revestir. Observe-se, 
porém, que a sua pluralidade de rostos não impede a constituição de um código 
literário, genológico, que o leitor aciona, permitindo identificar todo um conjunto de 
traços e autorizando a sua integração numa família literária mais alargada, consti-
tuída por narrativas de viagem. 

Se, como lembra Sofia Araújo, “Com o romance, é a odisseia do quotidiano que 
toma o palco” (2016: 28), a narrativa de viagem, com maior ou menor dose de aventura e 
peripécias que vão acontecendo no fio do tempo, com o desfilar dos dias, dará também 
ela conta, como tantas vezes o romance, de uma relação próxima com um tempo coevo 
e do quotidiano, espaço de abertura para uma reflexão social, política e ética. Sucede 
ainda que a escrita de viagens explora um pacto de referencialidade que permite aten-
tar, de um modo mais evidente, em realidades extraliterárias com as quais o leitor se 
confronta, e podendo acolher toda uma diversidade temática considerável.

A importância da figura do narrador-viajante surge como eixo em torno do qual 
tudo gira. Esteja ele mais na zona de luz que cobre a cena ou mais na zona de sombra, 
é a partir da sua experiência de deslocação que tudo o resto vai ser agenciado na nar-
rativa. Atento a uma geografia física, mas também a uma geografia humana, este ser 
em deslocação, contudo, não faz sempre ouvir a sua voz ou as suas próprias histórias. 
Com efeito, por vezes, acolhe outras vozes, conduzindo à exploração de uma dinâmica 
polifónica, abrindo espaço para narrativas mais ou menos breves protagonizadas por 
figuras humanas com as quais se cruza, dando a ver histórias de outros, trabalhando 
realidades vivenciais que não lhe pertencem, mas de que ele se faz eco e dá testemu-
nho, tais ocorrências acentuando-se, de forma particular, numa literatura de viagens 
surgida na aproximação ao século XXI ou publicada no século XXI. E lembro aqui, por 
exemplo, obras tão diversas como Na Patagónia de Bruce Chatwin, Baía dos Tigres 
de Pedro Rosa Mendes, Viagem a Tralala de Wladimir Kaminer, “Exterminem todas as 
bestas” e Terra Nullius de Sven Linqvist ou Caderno Afegão e Vai, Brasil de Alexandra 
Lucas Coelho. 

Se considerarmos ainda o facto de explorar diferentes camadas de imaginário, 
um imaginário local, ligado à comunidade nacional do autor, mas também um imagi-
nário transnacional que faz parte de uma cultura partilhada por várias comunidades, 
a escrita de viagens tem condições para pensar o que a rodeia muito para além de 
um espaço nacional e cultural de pertença, condições ainda para uma abertura ao 
mundo, tornando-se espaço por excelência da relação e, portanto, continente poten-
cialmente aberto ao acolhimento do estar em relação e do pôr em relação.
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Escrita tantas vezes pensada como superficial ou mesmo menorizada, não ape-
nas pela instância de receção, instância crítica e instância leitora, como ainda pela 
própria instância autoral – e lembremos a relutância de alguns escritores em colocar 
no mesmo patamar criativo a sua produção em torno de viagens4 ou a rejeição da 
denominação de escritor-viajante5 –, certo é que, por essa sua vocação de deslocação 
pelo mundo e atenção a um real observado, a literatura de viagens parece estar apta 
a identificar e reconhecer problemas e desafios que se colocam à Humanidade.

A título de exemplo, lembro os depoimentos de alguns escritores quando ques-
tionados pela revista Granta em número de 2017, sobre a possível morte da escrita de 
viagens. Por essa ocasião, caminhos novos para essa escrita foram apontados numa 
atenção aos que buscam asilo, aos migrantes, aos exilados. Assim, a australiana Ale-
xis Wrigth dá conta de um novo foco de atenção e preocupação com consequências 
para a escrita de viagens: se alguns falam do seu próprio lugar, no mundo de hoje 
muitos existem sem lugar a que chamar seu (2017: 93). Para Wright, um imperativo 
ético ergue-se e tem de ser considerado: acolher a voz dos que buscam asilo, contri-
buir para que ela seja ouvida (idem: 94), transformando assim a nossa imaginação. 
Também Rana Dasgupta ou Lindsey Hilsum defenderão o virar para uma nova página 
neste domínio, apontando para novas dinâmicas de deslocação ligadas a migrações 
e exílios. Diz, por exemplo, Hilsum: 

We need a new genre of travel writing, gleaned from the stories refugees and migrants 

tell housing officials, charity centres, immigration officers, health workers and school 

administration staff. Not everything said or written would be true – exaggeration and 

elision have long been hallmarks of travel writing. Maybe a new style could escape the 

bureaucratic language to which these dramatic journeys are usually reduced. (2017: 59)

Por razões operatórias, não vou aqui deter-me numa reflexão sobre a inclusão 
destas propostas de novas declinações da viagem na literatura de viagens como pos-
sibilidade de desenvolvimento ou mesmo renascimento dessa literatura, tal como 
não me deterei sobre questões terminológicas ligadas a migrações e exílios, pois 
importa-me apenas este reconhecimento de um imperativo ético a que a literatura 
de viagens pode dar voz.

Como lembra Corinne Fowler, no estudo “Travel writing and ethics”, a atenção 
a uma dimensão ética no campo desta produção textual cedo surgiu nos estudos 
de viagens, atentando-se, por exemplo, na relação de parentesco com um discurso 
colonial. Tal atenção a questões éticas surge – vale a pena sublinhá-lo – no plano da 
receção. Orientalism de Edward Said em muito contribuiu para isso e estudos pos-
teriores revisitaram aquilo a que Fowler chama de orientações não éticas do género, 
ou atentaram, já em livros de viagem mais recentes, no que seriam sinais de uma voz 
neocolonial (Fowler 2015), manifestando mais uma vez tais orientações. Porém, como 
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Fowler também salienta, o acolhimento nalguma escrita de viagens mais recente de 
questões ambientais, políticas, sociais ou de memória começa a marcar um espaço 
de produção textual tantas vezes pensado, sobretudo no passado, como eivado de 
superficialidade, dando agora afinal conta de um propósito crítico que se pretende 
atuante no presente. Ainda neste estudo, a autora lembra a frequente observação 
(negativa) quando se trata de considerar a dinâmica factual e ficcional nos textos 
de viagem, lembrando que a presença da ficção é vista como sinal de descomprome-
timento ético, a falta de atenção e/ou solidariedade dos viajantes para com os que 
se cruzam no seu percurso6: “While travellers retain a reputation for tall tales, some 
critics have emphasized the centrality of fictions to all narratives, whether or not 
these are categorized as non-fiction” (idem: 65).

Estas breves notas que acabo de partilhar apontam, afinal, para um afastamento 
de um funcionamento autotélico da escrita de viagens e que pode ser encontrado em 
Olivier Rolin – um autor não apenas de narrativas de viagens, diga-se de passagem 
–, em obras como Sibéria (2016)7 ou Baïkal-Amour (2017). E não são estas as únicas 
obras que tomam o espaço e temáticas russos como elemento central.8 No que toca 
a uma escrita de viagens lembre-se, por exemplo, En Russie, em que se procura dar 
conta de coisas vistas, nada mais, deixando ao leitor a tarefa interpretativa (Rolin 
1987: 14).9 

Sibéria e Baikal-Amour são textos que se constroem em torno da memória e de 
camadas de memória: uma memória literária resultado de uma vasta biblioteca men-
tal do autor feita de obras pertencentes a diversas literaturas, uma memória histórica 
que não é apenas evocada com propósitos de contextualização da narrativa, mas que, 
com muita frequência, é objeto de questionamento e se articula com um dever de 
pós-memória; e, por fim, uma memória experiencial, vivida por um eu que se confunde 
com o narrador-viajante pelos traços autobiográficos que trabalha. 

Opto por me atardar aqui em Sibéria, obra que reúne escritos relativos a diferen-
tes viagens e destinados a outros canais de difusão. Aquando da publicação da tradu-
ção portuguesa, José Riço Direitinho, em recensão publicada no suplemento Ipsílon 
do jornal Público, não por acaso salientará três eixos de leitura da obra: o fascínio de 
Rolin pela Rússia (pela sua vastidão, por exemplo), o seu amplo conhecimento histórico 
e literário sobre este espaço e a revisitação de uma memória sobre o Gulag. Para o 
que nos importa nesta ocasião destacar, tomemos apenas em atenção esta memória 
sobre o Gulag que levará Olivier Rolin a afirmar que a “Sibéria foi nome de dor” (2016: 
15). Sibéria é oportunidade de dizer realidades humanas terríveis, que os habitantes 
desse espaço tentam rasurar, observando-se que a amnésia é de regra entre os habi-
tantes (idem: 100). Na verdade, aquando da sua ida a Magadan, denominado embarca-
douro do inferno, ao interpelar quem ainda aí habita, o narrador-viajante não deixa de 
notar que “O desejo de esquecer, de apagar, é imenso, múltiplo e misterioso” (idem: 
97). E mais adiante na narrativa, atardar-se-á sobre este fenómeno de rasuramento, 
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dizendo, ele que é um leitor-escritor:

“Recordar primeiro o mal, e o bem depois. Recordar o bem durante cem anos, e o mal 

duzentos anos”: é esta a dura lição que Chalamov retira de Kolimá. Contudo na própria 

Rússia, a memória do mal tende a esbater-se.

(…)

E se a doença do esquecimento atinge a Rússia, com quanta mais força grassará entre 

nós… Toda a gente, ou quase toda a gente – e ainda bem que assim é –, conhece o nome 

de Auschwitz. Mas quem associa o nome de Kolimá a uma gigantesca máquina de aviltar 

e matar? Que escolas o ensinam? (idem: 107)

Carlos Vaz Marques, no prefácio que antecede a publicação da obra, na coleção 
de viagens da Tinta-da-China, relevantemente observa que “A memória é um bem al-
tamente perecível. Talvez a literatura tenha como uma das suas funções mais nobres 
servir de remédio à ‘doença do esquecimento’” (2016: 11), e Rolin, num outro momento 
de Sibéria, a propósito de súbitas rememorações literárias, defenderá: “Melhor que o 
Google, os livros servem para isto, para ver o que não se vê” (2016: 51).

Sibéria trabalha, assim, com diversas camadas de memória. Memória histórica 
e memória literária cruzam-se através da constante lembrança de escritos que dão 
testemunho de uma memória: do Gulag, do fracasso do comunismo, dos vestígios 
de uma ditadura, de memórias de sobreviventes ou de uma memória estrangeira 
sobre o espaço russo, da memória pessoal do narrador; Varlam Chalamov, Evguenia 
Guinzbourg, Soljenitsyne, Tchekhov, Blaise Cendrars ou, de modo inesperado e apa-
rentemente pouco plausível, Álvaro de Campos e Lisboa:

Na vasta praça em frente do karavielnaia naberejnaia, o cais dos navios cujo nome me 

recorda subitamente, do outro lado mundo, a Ribeira das Naus de Lisboa e de Álvaro de 

Campos, um gigantesco soldado de bronze do Exército Vermelho relembra a conquista 

da cidade, a última do império russo a cair nas mãos dos bolcheviques, em 1922. (idem: 51)

Obra feita do rastreamento de memórias e mesmo cartografia de memórias, parte 
assinalável acaba por ser dada a um trauma da História, respondendo de algum modo 
a um dever de pós-memória, dando voz aos ignorados, aos esquecidos, lembrando 
uma massa humana anónima através de algumas histórias de vida, como de resto 
também fará no romance O Meteorologista, onde contará a vida de um deportado, 
uma vítima entre milhares de outras da loucura estalinista (Rolin 2014: 20).

Sempre com uma preocupação em desenvolver na sua escrita um discurso meta-
poético, em O meu Chapéu Cinzento, também uma recolha de textos de viagem, Olivier 
Rolin afirma sobre a literatura e sobre a razão de viajar: 
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Escrever é coisa que começa pelo sentimento de estar deslocado, sem eira nem beira, 

sem lei nem fé. (…) É preciso repeti-lo, já que temos tendência para o esquecer: a litera-

tura não é uma atividade mundana, ela implica um desacordo com o mundo (2001: 10-11)

Viaja-se para ser essa minúscula silhueta, vermelha creio, num quadro de Friedrich. Afas-

tamo-nos, para representar in the distance, não muito, mas alguma coisa apesar de tudo, 

uma centelha ínfima de luz na prodigiosa tempestade do mundo. (idem: 21)

E já em 1997 observava: “Vivemos, infelizmente, tempos em que a afirmação do cos-
mopolitismo voltou a ser uma necessidade ética” (idem: 22).

Talvez estas três afirmações nos deixem algumas pistas para nos acercarmos da 
obra deste autor em particular, permitindo-nos perceber as suas escolhas, o seu fazer 
literário, mas também a existência de uma literatura que vive da sua atenção ao mun-
do, uma literatura que vive do desassossego e gera o desassossego, elemento que 
trabalha o pôr em relação, promovendo o estar em rede, num universo compartilhado 
e que pede então uma cidadania, uma cidadania compartilhada (Appiah 2008). Como 
lembra Dominique Viart, a obra de Rolin habituou-nos a um combate com a escrita, 
a memória e a reflexão (2008: 83), revelando um escritor que não se conforma com 
o estado do mundo. Do mesmo modo que sucede com romances que Viart inscreve 
numa ficção crítica, pelo investimento na escrita como meio de reflexão (idem: 85), 
também nos seus textos de viagem esse movimento de indagação e questionamento 
têm lugar. 

Não se trata então de pensar na literatura enquanto possibilidade de definir 
respostas, mas enquanto gatilho detonador (e perdoe-se-me o tom para-bélico dos 
termos) de reflexão sobre o mundo ao acionar uma dimensão ética. Não estive, pois, 
a deter-me sobre uma função edificante da literatura ou a fazer a sua apologia, mas a 
considerar uma ação – invisível? – sobre o recetor. Estamos então a falar dos efeitos 
da literatura sobre os seus leitores, efeitos dificilmente mensuráveis.

Por fim, terminaria observando o seguinte: aquilo sobre o que estive a pensar 
aqui foi, afinal, o efeito de certas obras sobre mim enquanto leitora, na convicção de 
que partilho uma mesma condição com muitos outros e acreditando afinal que, de 
uma forma mais aproximada ou mais diferencial, a ação de alguns livros sobre mim 
será partilhada com a de tantos outros leitores e que, de modo não concertado e em 
filigrana, algum efeito transformador poderá ocorrer. E, assim, se alguma razão tiver 
que ser avançada para justificar uma salvação do mundo, responderei de um modo 
simples e numa toada prosaica e pragmática: porque desde logo é este o mundo em 
que nos é dado viver e a literatura pode ser fonte de prazer e estímulo discreto, mas 
não negligenciável para o tornarmos mais habitável, partindo da premissa de que “we 
live in many overlapping communities” (Appiah 2008: 89).
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1 Este artigo foi escrito no âmbito da investigação desenvolvida no Instituto de Literatura Comparada, 

Unidade I&D financiada por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e para a Tecno-

logia (UIDB/00500/2020).
2 Ciclo intitulado Seminários da Salvação do Mundo que pretende responder às seguintes questões: 

“Se a História humana regista tantas formas de destruição e esquecimento, se o fim é uma ameaça 

insistente e plural, de que modo(s) se pode salvar o mundo? Que palavras, gestos e acções permitem en-

frentar a catástrofe e a destruição? Como podem as artes inventar modelos de resistência, resgatar me-

mórias, inventar um novo universo e uma nova existência? E, finalmente: por que razão o mundo merece 

ser salvo?” (https://ilcml.com/seminarios-da-salvacao-do-mundo/#:~:text=E%2C%20finalmente%3A%20

por%20que%20raz%C3%A3o,transmitidos%20via%20streaming%20pelo%20youtube). 
3 Com efeito, toda uma reflexão de natureza metatextual, encontrada nessa produção, aponta para a cons-

ciência que a entidade autoral tem desses objetivos.
4  De que Eça de Queirós, com a obra O Egipto, pode ser exemplo.
5 Lembre-se as afirmações de Olivier Rolin em O meu Chapéu Cinzento (2001), muito embora, e há que 

reconhecê-lo, Rolin o faça com base numa visão mais holística da literatura face às suas possibilidades 

de declinação textual.
6 Lembra, porém, que a introdução de narrativas de segunda pessoa pode acionar uma dimensão afetiva 

de aproximação às figuras humanas do espaço atravessado.
7 Tanto o texto original como a tradução foram publicados no mesmo ano.
8 Dentro do género romanesco, Le météorologue (2014) ou, na tradução portuguesa, O Meteorologista 

(2015). A Rússia ocupa, de resto, muito espaço no percurso de vida de Olivier Rolin: atente-se nas cerca 

de 30 viagens à Rússia e na Rússia enquanto objeto sobre o qual a sua atenção a todo o momento 

regressa. 
9 Desta obra, diz o seu autor: “Une série d’instantanés – ce qui ne veut pas dire, je l’espère, de clichés” 

(Rolin 1987: 14).
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