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Resumo 
Este artigo busca analisar a forma como as relações entre cultura e turismo são 
construídas no livro “A Fantástica volta ao mundo” do jornalista Zeca Camargo, obra 
que apresenta os registros de bastidores de uma série de reportagens de viagem exibidas 
no ano de 2004 pelo Fantástico, popular programa semanal veiculado no horário nobre 
da TV Globo aos domingos. A análise aqui apresentada está pautada nos estudos e 
reflexões sobre a construção de narrativas e utilizando, principalmente, a concepção da 
tríplice mimese de Paul Ricouer. Aliada a esta análise, encontram-se em grande parte, 
aqui também refletidas, as reflexões de John Urry sobre as formas do olhar do turista. 
Dessa maneira busca-se compreender como o jornalista Zeca Camargo constrói sua 
narrativa e de que forma ela pode ser interpretada pela autora, a partir de sua 
experiência profissional na área de cultura e turismo. 
Palavras-chave: Narrativa; Viagem; Cultura; Turismo; Zeca Camargo. 
 
Considerações a respeito do estudo das narrativas 

 O texto de Zeca Camargo é considerado uma narrativa, pois além de se tratar de 

uma forma de relato de viagem, onde são apresentados acontecimentos através de um 

encadeamento de fatos e descrições que mobilam a realidade, há outros elementos que 

caracterizam fundamentalmente uma narrativa: a tensão dramática e a tessitura de 

intrigas. Essas características perpassam todo o texto do jornalista ao narrar suas 

experiências de viagem. 

A narrativa pressupõe uma intriga e esta pressupõe temporalidade. E o autor 

deixa bem claras as transformações pelas quais passa, e que se apresentam na sua 

narrativa, ao fazer uma análise em retrospectiva na apresentação de seu texto. Ao 

analisar sua experiência, demonstra a diferença de seus pensamentos e atitudes desde o 

início da jornada que está prestes a iniciar a narrar até o momento de sua última escala. 

No dia que chegamos a Lisboa, Portugal, para começar nossa última semana dessa Fantástica 
Volta ao Mundo, logo descobrimos que Madonna faria a primeira apresentação de sua temporada 
na cidade. “Noite histórica” proclamavam os jornais e revistas. Imperdível, era a primeira coisa 
que vinha à mente. Mas para mim esse pensamento veio como uma interrogação. Eu não fui ao 
show. Ou melhor, escolhi não ir. Ponderei que já tinha visto Madonna no palco, duas vezes até. 
Três, considerando que o Blonde Ambition eu vi em Londres e em São Paulo. Parece que eu 
estava esnobando, mas essa não era a questão (CAMARGO, 2004, p. 6). 
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A análise de narrativas é de grande importância para as ciências sociais, e 

consideram-se fundamentais nos estudos sobre o turismo, entendido como uma 

atividade pautada essencialmente pela experiência sócio-cultural dos viajantes. A 

narrativa é aqui entendida como uma experiência humana, que faz parte da essência dos 

sujeitos e não apenas um mecanismo, um instrumento de comunicação, uma vez que 

toda a experiência humana, sua compreensão e transmissão se dão através da 

linguagem. 

O enfoque que será dado no presente artigo, portanto, estará centrado na noção 

da tríplice mimese de Paul Ricoeur, que representou uma ruptura com o enfoque 

estruturalista. Neste último, a narrativa deveria ser analisada através do tipo de 

linguagem utilizada no texto. A linguagem, portanto, era compreendida como um 

instrumento que comunica idéias, e o foco fundamental de análise estava no texto em si, 

em sua estrutura e naquilo que foi dito, e que poderia ser analisado em si mesmo. A 

análise dos elementos estruturais, assim como a semântica e a semiótica, em uma 

narrativa também são importantes, no entanto, considera-se limitada uma análise que 

leve em consideração tão somente essa perspectiva. 

Para melhor compreender a narrativa de Zeca Camargo dentro do contexto de 

importância que as viagens possuem para a sociedade atual é importante analisar 

também aquilo que está além da sua narrativa propriamente dita. Aquilo que antecede o 

ato de narrar. É importante considerar qual o papel que as viagens desempenham na 

sociedade, ou melhor, que um determinado tipo de viagem considerado como turismo 

cultural, aquela modalidade que foge aos pacotes turísticos padronizados, desempenha 

no imaginário das classes sociais que têm condições de ir ao exterior ou pagar mais por 

esse tipo de viagem, desvalorizando aquilo que se tornou um tipo de consumo mais 

“popular”, mais acessível, o turismo de massa. Além disso, deve ser levado em conta o 

papel que o jornalista representa enquanto editor-chefe de um dos mais populares 

programas televisivos do país e sua influência no imaginário coletivo. E também é 

importante compreender o que se dá após o ato de narrar: de que forma os diversos tipos 

de leitores consomem esse tipo de obra? Será diferente um leitor que lê o livro como um 

diário de viagem romanceado de um leitor que o analisa em busca de pistas sobre como 

funciona a dinâmica das viagens e da “indústria do turismo”? Todas essas questões são 

válidas e podem ser respondidas de formas variadas a partir de cada olhar.  

Para uma compreensão que leve em conta uma perspectiva histórica e cultural da 

narrativa é importante fazer uma análise do ponto de vista da tríplice mimese. A mimese 



I é o mundo prático, o mundo da experiência vivida, cotidiana, ainda não narrado 

(porém impregnado de uma pré-narratividade, uma vez que experiência e linguagem 

não se separam). É esse mundo que servirá de referência para a configuração da 

narrativa. A mimese II é o ato de narrar propriamente dito, é a construção da narrativa, 

seja ela oral ou escrita. E a mimese III é o ato de reconfiguração, através do qual o leitor 

ou receptor compreende aquilo que foi dito ou escrito pelo narrador, a partir de suas 

próprias experiências. A tríplice mimese permite compreender as narrativas como um 

fluxo dinâmico que parte do mundo vivido pelo narrador, passa pela configuração de 

uma trama e encontra seu receptor. Como explica Ricoeur (1994), aí se dá “a 

intersecção entre o mundo do texto e o mundo do ouvinte ou do leitor. A interseção, 

pois, do mundo configurado pelo poema e do mundo no qual a ação efetiva exibe-se e 

exibe sua temporalidade específica” (RICOEUR, 1994, v. 1, p. 110). Dessa forma, o 

que se observa é um processo produtivo que se dá através de uma temporalidade e não 

uma estrutura fixa que apenas busca representar algo. Assim, as narrativas são sempre 

abertas e permitem múltiplas criações e recriações a cada vez que são lidas. 

 

Preparando a viagem 

Conforme conta em seu livro, a idéia do jornalista, que também é editor-chefe do 

programa, surgiu em outubro de 2003 e mudou muito pouco desde sua fase inicial, do 

projeto até o momento em que entrou no ar. Sua intenção foi fazer reportagens para 

mostrar aspectos turísticos das cidades visitadas, dando uma volta ao mundo, e tendo 

como destinos os locais escolhidos pelo público, entre duas opções que eram oferecidas 

para votação semanalmente.  

Resumindo a experiência, é importante destacar as seguintes informações, 

conforme constam no livro (CAMARGO, 2004): 

- Data de início: 16 de maio de 2004 

- Data da retorno: 19 de setembro de 2004 

- Tempo de viagem: 126 dias 

- Distância percorrida: 103.792 km (54 vôos) 

O livro apresenta uma estrutura fixa composta de apresentação, introdução e 

mais 17 capítulos, refletida na sua concepção gráfica, que pode ser brevemente 

resumida através das seguintes seções que estão presentes em todos os capítulos, e 

refletindo uma proposta didática, bastante semelhante com as reportagens que foram 



exibidas. Além das seções fixas em cada capítulo, a narrativa da experiência de viagem 

segue um estilo de escrita em forma de diário. 

1. Cada capítulo corresponde a um destino escolhido e possui uma página dupla de 

abertura da viagem com os seguintes dados:  

• Foto grande de alguma imagem (monumento/paisagem) representativa do local 

com legenda; 

• Nome do destino (país, cidade ou estado) em letras grandes; 

• Informações básicas: capital, área, população, renda per capita e localização 

numa foto reduzida do globo terrestre; 

2. Seção “Outras paradas” – notas e fotos menores (um pouco maior do que um 

rodapé tradicional) com informações extras e curiosidades do local visitado 

naquele destino e listas gerais de melhores e piores que são feitas durante toda a 

viagem; 

3. Seção “Se eu voltasse a [local] por um dia... – resumo dos passeios e lugares 

visitados naquela escala de acordo com as preferências do narrador distribuídos 

durante um dia apenas; 

4. “Uma viagem sem comprar um souvenir não tem graça” – dicas de objetos 

pequenos ou lembranças de viagem do local visitado que podem ser comprados 

por preços acessíveis por qualquer viajante;  

5. Página de saída/transição de seção do destino visitado para o próximo – breve 

texto contando as expectativas de saída do local atual para o seguinte e foto dos 

amuletos (pequenos objetos, não maiores que um polegar, que os amigos do 

narrador lhe deram antes da viagem) que sempre eram fotografados em algum 

ponto de destaque do destino para o narrador. 

No livro, o autor explica brevemente como se deu a organização desse quadro 

para o Fantástico. Segundo Camargo (2004) sua proposta foi ter o mínimo possível de 

pré-produção, para fornecer ao repórter e ao repórter-cinematográfico (únicos membros 

da equipe de campo) uma experiência turística mais “autêntica”. Foram feitas apenas 

pesquisas prévias para obter um banco de imagens de cada um dos destinos, que seriam 

apresentados em vinhetas para permitir a escolha do público e providenciados detalhes 

operacionais da viagem, como contatos com embaixadas e pedidos de visto, para 

facilitar a entrada nos países de destino no tempo hábil de uma semana, tempo que iriam 



de um local a outro. Além disso, todas as imagens e textos deveriam ser transmitidos ao 

Brasil através da internet e não por satélite. 

Um fato interessante é que, apesar de apresentar a lista com as opções de locais, 

não é mencionado no livro o critério para a escolha destes 36 possíveis destinos. Apesar 

disso, percebe-se que, com raras exceções, não são aqueles considerados “tradicionais” 

destinos turísticos para os brasileiros durante suas férias2.  

Essa escolha, que foge das opções de destinos viagem mais populares, em se 

tratando de programas sobre turismo, desperta curiosidade. O Fantástico é um dos 

programas mais antigos da TV Globo, conhecido por ter muito claro em sua proposta 

editorial a escolha por simplificar, tratar de forma didática, assuntos variados que 

normalmente pertencem a algum campo específico do conhecimento (política, 

economia, história, biologia, etc.) para ser consumido por leigos, através de uma 

abordagem do senso comum, nos domingos à noite, motivo pelo qual, inclusive 

denominam-se revista semanal eletrônica. A variedade e a simplificação buscam captar 

a atenção do espectador e não detalhar demais nenhum assunto específico, o que, talvez, 

exigiria maior atenção e familiaridade com o tema. 

A escolha dos lugares reflete aspectos do perfil profissional e pessoal do 

jornalista, repórter, apresentador e editor do programa, conforme ele deixa transparecer 

em diversos momentos do livro, quando narra suas experiências pessoais prévias em 

determinados locais visitados ou em situações vivenciadas durante a trajetória da 

viagem. 

Sempre considerei muito fácil, se não obscena, a linha do documentário convencional, que vende 
culturas antigas como meras curiosidades baratas. Desconfio de generalizações rasas, meras 
concessões a imagens prontas que o público em geral espera receber sobre uma cultura diferente 
da sua. Como alternativa a tudo isso, eu, viajante que sou (desde muito antes desse projeto 
sequer existir), fui descobrindo um outro olhar, mais ou menos o olhar da Colors

3, que tento aqui 
elaborar (CAMARGO, 2004, p. 6-7). 
A própria motivação para desenvolver o projeto, e até seu formato, partem de 

uma experiência pessoal, conforme conta o autor em seus agradecimentos finais: 

                                                        
2 Em algumas semanas, as opções se referiam a duas cidades ou estados no mesmo país ou países vizinhos. Por 
exemplo: Ilha do Norte e Ilha do Sul, na Nova Zelândia ou País Basco (Espanha) e Bretanha (França). Em outras 
semanas, se tratavam de dois países diferentes, mas próximos, a exemplo de Romênia e Ucrânia. As 36 opções eram: 
México X Guatemala, Califórnia X Havaí (EUA), Ilha do Norte X Ilha do Sul (Nova Zelândia), Deserto Australiano 
X Tasmânia, Cingapura X Bali (Indonésia), Laos X Camboja, Nepal X Filipinas, Rajastão X Himalaia (Índia), 
Cochin (Índia) X Sri Lanka, Uzbequistão X Cazaquistão, Ucrânia X Romênia, Turquia X Bulgária, Atenas X 
Meteora (Grécia), Albânia X Cefalônia (Grécia),  Reserva massai X Mombaça (Quênia), País Basco (Espanha) X 
Bretanha (França), Islândia X Escócia, Ilha da Madeira X Açores (Portugal). 
3 O próprio autor explica: “É uma revista temática editada na Itália. O assunto que ela traz na capa é mostrado de um 
ponto de vista nunca antes imaginado, como ele está presente em países que você não tem costume de ver na mídia – 
pelo menos não com essa abordagem. Eu sempre lia seu slogan (‘Uma revista sobre o resto do mundo’), folheava 
suas páginas e admirava a maneira como ela conseguia mostrar, de uma forma interessante, a vida cotidiana de outras 
culturas” (CAMARGO, 2004, p. 6). Versão online disponível na web no endereço: http://www.colorsmagazine.com 



Eu talvez nunca tivesse esse interesse tão grande em conhecer o mundo não fosse meu pai, que 
desde muito cedo, e nem sempre com folga, se esforçava para fazer de viagens internacionais 
parte da minha educação e de meus irmãos. Sua insistência em nos fazer ler verbetes de 
enciclopédia sobre o país que visitávamos – antes da viagem! – me ensinou que qualquer 
aventura pode ser mais interessante quando você já tem idéia do terreno em que vai pisar 
(CAMARGO, 2004, p. 407). 

 Esse mesmo interesse é percebido em outro quadro que o jornalista está 

desenvolvendo atualmente (2009) no mesmo programa: uma série de reportagens a 

respeito de lugares que são declarados “Patrimônio Cultural da Humanidade” pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 

 

O autor e sua fantástica volta ao mundo: o olhar do turista 

Nascido em 1963 na cidade de Uberaba, Zeca Camargo mudou-se ainda jovem 

para o Rio de Janeiro e posteriormente para São Paulo, onde reside atualmente. Sua 

experiência em ógãos de imprensa é bastante diversificada. Iniciou a carreira no jornal 

A Folha de São Paulo, onde chegou a  ser editor do caderno Ilustrada, passou pela 

revista Capricho, tradicional publicação voltada ao público feminino adolescente, e 

trabalhou durante alguns anos na MTV (Music Television Brasil) e na TV Cultura de 

São Paulo. 

O jornalista tem especial interesse por assuntos relacionados à arte, cultura 

popular e sociedade, inclusive esses são os temas recorrentes no blog que mantém no 

portal da Rede Globo na internet4. No próprio livro em análise, não faltam referências e 

dicas de filmes, livros e discos. Apesar das diversas experiências gastronômicas e com 

artesanato que tradicionalmente não poderiam faltar em se tratando de uma série de 

reportagens turísticas, e que foram ao ar na TV e são detalhadas no texto, sua atenção 

durante a viagem esteve voltada, especialmente, para os sons e as danças. 

Isso se justifica também por já ter sido dançarino e professor de dança, conforme 

conta em seu livro, quando está em Bilbao, no País Basco (Espanha):  

Cruzando o Casco Viejo, escuto uma música animada lá longe. E, melhor, vejo um grupo 
dançando em roda – o que tem um significado muito especial pra mim. Na época em que eu era 
professor de dança, a base de tudo que eu ensinava era exatamente a dança de roda. É difícil 
resumir aqui, mas esse movimento tem uma grande força. Sua harmonia e simplicidade sempre 
me pareceram muito envolventes (CAMARGO, 2004, p. 354). 

 Ou em outros momentos, descreve com igual interesse e emoção, danças 

profanas ou religiosas, diante das quais tece comentários referentes ao seu interesse, seja 

do ponto de vista cultural ou turístico: 

Naquele fim de tarde, nosso programa era ver um espetáculo de danças típicas – para turistas 
mesmo. Não tenho nenhum preconceito com relação a esses shows preparados. Os mais 

                                                        
4 Blog “Zeca Camargo: Um giro pelo universo da cultura, do pop e da cultura pop”: 
http://colunas.g1.com.br/zecacamargo/ 



exigentes dizem que eles não são autênticos – e não são mesmo. Mas, num esquema corrido de 
viagem como nós fazíamos (e como grande parte dos viajantes pelo mundo fazem), não vejo 
nenhum mal em assistir a um espetáculo que pelo menos tem como referência uma prática 
tradicional. Acho engraçado que as pessoas visitem parques temáticos pelo mundo sem a menor 
culpa, mas se sintam enganadas quando vão a um lugar e vêem algo distante de uma 
“experiência verdadeira” (seja lá o que isso for). Esse grupo que vimos, por exemplo, já se 
apresentou no mundo todo. Faz o mesmo espetáculo há anos – “com o pé nas costas”, para usar 
um clichê. Mas não senti em nenhuma das danças uma vibração menor do que haveria se elas 
estivessem sendo executadas numa vila nas montanhas. Já gosto de uma dancinha étnica, é 
verdade. Só que a experiência daquela noite foi além do mero olhar de fã. Fui dormir em paz. 
Vibrando e em paz (CAMARGO, 2004, p. 190). 

 Esse trecho reflete bem uma posição do autor que algumas vezes o angustia e 

que perpassa a maior parte do livro. Ele tem consciência que o turismo é uma atividade 

com potencial econômico para as comunidades receptoras e que a relação visitante X 

visitado é fundamental nessa dinâmica. Ele tem também conhecimento dos possíveis 

impactos que ocorrem devido à expansão da atividade turística atual, que permite que 

cada vez mais um número maior de destinos sejam passíveis de visitação em massa. E, 

ao mesmo tempo, admite que viajar é uma das atividades mais prazerosas aos seres 

humanos e, portanto, não há como, e nem porquê, evitar o desenvolvimento do turismo.  

 Zeca Camargo expressa seus questionamentos do ponto de vista de um 

jornalista, acostumado a viajar desde sua infância e juventude por lazer e busca de 

novas experiências pessoais e, atualmente, devido à sua atuação profissional no campo 

da comunicação e cultura. Esses questionamentos também são o cerne das discussões 

entre estudiosos e profissionais do turismo, principalmente aqueles ligados à sociologia 

e antropologia do turismo. Um dos autores-chave nessa discussão é o economista e 

sociólogo britânico John Urry, cujas idéias apresentadas no livro “O olhar do turista: 

lazer e viagens nas sociedades contemporâneas” refletem essas preocupações e trata-se 

de uma das principais referências no assunto. 

Em sua obra, Urry (2001) reflete sobre como e porquê durante certos períodos as 

pessoas deixam seus locais de residência para consumir bens, serviços e viver 

experiências que são, aparentemente, desnecessárias. Para o autor, o processo 

fundamental que ocorre com o turismo está baseado em lançar um olhar ou encarar 

conjuntos de diferentes cenários, paisagens, cidades e pessoas que estão fora do que, 

para cada viajante, é o comum, o cotidiano. 

Nas reflexões do autor está a questão fundamental que não pode ser deixada de 

lado ao se pensar o turismo enquanto atividade sócio-econômica, e de onde vem a 

riqueza dessa experiência para os seres humanos, que não existe um único olhar do 

turista enquanto tal, que este é socialmente organizado e que sua sistematização 

depende das experiências acumuladas na vida cotidiana, ou seja, a forma como funciona 



o “olhar turístico” depende de todas as construções sociais e experiências pelas quais as 

pessoas passam devido às suas origens, famílias, profissão, local de residência, entre 

outros. 

A experiência de vida de Zeca Camargo faz com que ele discuta de forma leve e 

sem rigor científico, no entanto com genuína preocupação, ao mesmo tempo em que 

narra suas aventuras de viagem, alguns conceitos que tradicionalmente pertencem às 

análises de estudiosos que se ocupam de uma chamada sociologia do turismo. 

Ele é bastante consciente, por exemplo, de que alguns locais funcionam como 

“bolhas familiares”5 que protegem o turista da estranheza do ambiente que o cerca e o 

hospeda. Sobre uma escala no Nepal, no caminho para Udaipur, no Rajastão, autor 

comenta 

Quando eu já estava quase melancólico, caí na bagunça que era o aeroporto de Katmandu – um 
mercado livre de pedintes, carregadores de mala, miseráveis de toda sorte querendo um pouco 
mais do dinheiro que os turistas deixam por lá. Entre check-in e outras formalidades (pagamento 
de taxas de aeroporto, excesso de bagagem), eu já tinha perdido parte do humor e da fantasia 
(CAMARGO, 2004, p. 157). 
[...] Mas, no dia seguinte, estávamos prontos para um tratamento realmente especial: uma noite 
no palácio do marajá de Udaipur – quando finalmente chegamos lá!! Dono de metade da cidade 
– ou melhor, de quase 90% dela –, ele é o descendente da dinastia mewar. Ainda vive por aqui, 
mas, com o orçamento apertado, resolveu abrir parte de suas dependências para hospedar turistas 
(CAMARGO, 2004, p. 168). 
Ou então, em Tashkent, no Uzbequistão  

Depois de 1 hora e 30 minutos, saímos na rua – e aí sim, começaram os problemas. Uma das 
minhas fotos favoritas da viagem nem tem foco (acho que seria impossível reproduzi-la aqui), 
mas captura eu e Guilherme6 na van que nos levou até o hotel no centro de Tashkent, 
completamente de mau humor, depois de termos sido disputados a tapa (e isso não é figura de 
linguagem) pelos motoristas desesperados por nos terem como passageiros (numa corrida 
superfaturada, como descobrimos depois). Atônitos, não sabíamos a quem pedir ajuda 
(Autoridades? Centro de informação de turistas? Você deve estar brincando...). [...] 
O hotel pertencia a uma grande cadeia européia. Pensar em alternativas teria tornado nossa 
estada no Uzbequistão inviável. Precisávamos nos sentir um pouco protegidos nesse lugar que 
parecia não ter lei. A boa surpresa foi que o hotel conseguia manter seu padrão europeu mesmo 
diante das dificuldades que o lugar impunha (CAMARGO, 2004, p. 209-210). 
Contudo, o jornalista percebe que estas dificuldades fazem parte da viagem e até 

brinca com elas em certas passagens do livro, como quando descreve em tom bem 

humorado sua experiência com a Uzbequistan Airways num vôo com uma aeronave 

muito antiga, sem ar-condicionado, sem poltronas marcadas e que, devido à falta de 

controle com a bagagem de mão dos passageiros, uma pilha de malas ficou acumulada 

em frente às saídas de emergência. 

Em outros momentos, Zeca Camargo faz alusão a uma outra questão bastante 

discutida pelos planejadores de atividades turísticas: a “autenticidade” da cultura local, 

                                                        
5 Boorstin (1964) citado por Urry (2001), p. 23. 
6 Cinegrafista que o acompanhou. 



algo que parece que os turistas estão sempre buscando e os planejadores sempre 

destacando, apesar ninguém conseguir explicar exatamente do que se trata. Os estudos 

da cultura questionam o que vem a ser uma cultura “autêntica” e muitos acreditam que 

isso nem mesmo pode ser definido, no entanto, a “indústria do turismo” leva tal termo 

em grande consideração para competir pelo interesse dos viajantes, pois quanto mais 

“autêntico” um destino, mais valorizado.  

De acordo com Urry (2001), o apelo da autenticidade do ponto de vista 

ecoômico se explica pela divisão internacional dos locais turísticos que acabam por ser 

localizados em uma escala e comparados entre si pelos turistas em potencial. Autores 

como Eco (1986) e Baudrillard (1988), também citados por Urry (2001), tratam dos 

“pseudo-acontecimentos”, ou “autenticidade encenada” conforme MacCannell (1973), 

que são uma das preocupações de Zeca Camargo durante sua narrativa, principalmente 

em sua viagem ao Havaí. 

Tudo bem, eu tentei fugir do clichê... Mas ele está por toda parte. Do aeroporto de Honolulu à 
recepção do nosso hotel – que tem “aloha”7 até no nome (também tem a palavra “surf” no nome, 
o que me deixou um pouco incomodado). Isso aqui é um parque temático, e, se você quiser se 
divertir um pouco, é melhor relaxar. [...] 
Já escrevi um parágrafo inteiro explicando que esta é a terra dos clichês; então, sem cerimônia, 
pelo menos no Havaí, resolvi relaxar e abusar deles. Por isso, nesse mesmo embalo, comprei 
uma camisa havaiana também. Difícil foi escolher uma que fosse menos ofensiva ao olhar. Com 
esse visual, estava pronto para passar por um local – ou será que estava mais para um turista 
típico? (CAMARGO, 2004, p. 36-37). 
Um cansaço daquela “máquina de turismo” onde passamos a semana toda ia tomando conta de 
mim [...] (CAMARGO, 2004, p. 49). 
No entanto, em alguns momentos, o jornalista especializado em cultura deixa 

espaço para aparecer no texto um pouco do turista que há em todos aqueles que viajam. 

Um exemplo disso aparece quando narra sua saída de Queenstown, na Nova Zelândia, 

em direção à Tasmânia e a frustração das suas expectativas quando chega em seu 

destino 

[...] o que eu imaginava que seria um paraíso intocado no fim do mundo me esperava na 
Tasmânia. Pelo menos quanto ao fim do mundo, eu estava certo... (CAMARGO, 2004, p. 65). 
E tudo isso para chegar... a uma cidade do interior da Inglaterra! Eu também (digo “também” 
porque imagino que essa seja a idéia que você tinha da Tasmânia) pensava que a cidade seria 
mais rústica, mais selvagem... Bem, é uma antiga cidade colonial inglesa – até meio sem 
personalidade. Bonita, mas ao mesmo tempo muito urbana, com um centrinho com praça de 
alimentação (sim, com cadeias de fast-food) e lojas de roupas. Mas onde estaria aquela natureza 
selvagem? Ah, para isso você tem de dar uma viajada – literalmente!) (CAMARGO, 2004, p. 69-
70). 
[...] partimos para explorar outros elementos típicos da Tasmânia. Como a culinária, por exemplo 
– não fosse o fato de lá não existir nada assim. E olha que fui atrás... Com uma forte presença 
inglesa desde o início de sua colonização, a ilha teve toda a sua cultura apagada. Assim, é mais 
fácil encontrar tasmanianos que digam que o prato típico do lugar é uma boa carne assada com 
batatas – ou qualquer coisa preparada com frutos do mar – do que uma receita aborígene. 

                                                        
7 Significa “bem-vindo”. 



(Aborígenes são os nativos que habitavam a Tasmânia. Hoje, para se encontrar algum deles, é 
preciso ir ao continente australiano – e procurar) (CAMARGO, 2004, p. 73). 
Ou então, a frustração com as influências ocidentais em alguns destinos, como 

se estivesse em busca de culturas mais autênticas, em alguns momentos 

Saindo do casulo cultural que é o Camboja, caímos num resíduo de civilização ocidental8 com 
todas as distorções que uma sociedade de consumo é capaz de trazer a um país que não está 
preparado para abraçá-la (CAMARGO, 2004, p. 138). 
[...] 
Quer encontrar música típica do Uzbequistão? Desista... [...] Disco, salsa, house, hip hop, 
misturadas com baladas melosas, nada originais – e sem nenhuma nota mais... regional! 
(CAMARGO, 2004, p. 208) 
Outra questão que Zeca Camargo traz no seu texto, que é bastante discutida no 

turismo é a noção dos “não lugares”. Os estudiosos de turismo normalmente utilizam a 

noção a partir da obra de Marc Augé “Não-lugares: introdução a uma antropologia da 

supermodernidade”9 (1994) 

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se 
definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não-lugar. 
A hipótese aqui defendida é a de que a supermodernidade é produtora de não lugares, esto é, de 
espaços que não são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade 
baudelairiana, não integram os lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos a 
“lugares de memória”, ocupam aí um lugar circunscrito e específico (AUGÉ, 1994, p. 73). 
Essa parece ser a visão que o jornalista também tem de alguns locais pelos quais 

passa durante sua viagem 

Diferentes nos detalhes, os espaços mais corriqueiros iam se tornando idênticos, anônimos. A 
prateleira do frigobar. O sinal de “não perturbe” pendurado na porta do quarto. O hall do 
elevador. A recepção do hotel. O business Center. A sala de imigração. A bilheteria do museu. O 
cybercafé. A free shop do aeroporto. O aeroporto. E os aviões (CAMARGO, 2004, p. 9). 
Em alguns momentos Zeca Camargo passeia por outros aspectos discutidos no 

âmbito do turismo, como a relação entre a “sacralização” de algumas experiências ou 

lugares e o constante fluxo turístico (MACCANEEL apud URRY, 2004, p. 26), como 

quando cita sua experiência no Camboja ou, principalmente, em Istambul.  

Dois momentos marcantes para compreender sua viagem são refletidos nas duas 

experiências narradas a seguir, uma diante de uma manifestão cultural imaterial e outra 

diante de um patrimônio construído, dois dos principais tipos de atrativos mais 

importantes para o forte apelo que o chamado turismo cultural tem sobre os viajantes. 

Foi assim que, visitando a estação de trem de Istambul, eternamente associada ao famoso 
Expresso Oriente (ainda que essa viagem só exista nos livros – e na memória de quem teve a 
sorte de um dia embarcar nesse itinerário luxuoso), fomos parar num espetáculo que me pegou 
desprevenido na emoção. Não sou de chorar por qualquer coisa. [...] Mas nessa apresentação que 
vimos logo na primeira noite foi demais. Não sei nem se dá para chamar de espetáculo, porque, 
da última vez que vi algo assim (há anos, em São Paulo), o público recebeu ordem expressa de 
não aplaudir. Tudo acontecia num teatro, mas estava claro que o que iríamos assistir era uma 
espécie de cerimônia religiosa, uma comunhão com o divino. E foi exatamente isso que vi 
naquela época – e essa noite em Istambul. A performance (tentando achar um nome melhor para 

                                                        
8 Narrando sua chegada às Filipinas. 
9 Na verdade Augé utiliza em sua construção a noção de espaço proposta por Michel de Certeau em “A invenção do 
Cotidiano: 1. Artes de fazer” (1990).  



defini-la) é uma cerimônia sufi. Como o folheto de apresentação explica, o sufismo é uma 
filosofia ligada ao islamismo, fundada no século 13 por Mevlana Jalaluddin Rumi. A base dos 
seus ensinamentos, resumindo muito (muito mesmo), é que só devemos praticar o amor e dedicar 
todo esse amor a Deus, até que estejamos totalmente desprendidos do ego. Essa ligação com 
Deus é a própria manifestação do divino. Espere, isso não vai virar uma aula de teologia. Essa 
base, bastante superficial, é só para ajudar a entender essa “dança” que vimos. Seis pessoas 
entram num espaço, concentram-se e, aos poucos, começam a girar ao som de uma música 
espiritual. Só isso. Só isso? É, só isso. Mas o que ela tem de especial então? Exatamente essa 
simplicidade. [...] 
Você encontra muitos espetáculos de dervixes em Istambul, mas nenhum se iguala a essa 
apresentação no terminal de trem de Sirkeci. O clima de século 19 se mistura com o cotidiano da 
cidade (a estação ainda funciona “a todo vapor”) e transforma a performance em algo 
transcendental (CAMARGO, 2004, p. 254-255). 
Da mesma forma, a narrativa de sua visita à Cisterna Romana também é bastante 

interessante 

Mas a beleza e a paz do lugar estão justamente no seu vazio, quando muito preenchido pelo som 
de água pingando e batendo, tão sereno que me tornava imune à turbulência causada por uma 
guia que gritava em italiano para um grupo de turistas algo que entendi como: “Nada de perder 
tempo aqui, pois ainda temos muita coisa para ver em Topkapi”... (Perder tempo? Isso era jeito 
de falar? Ou melhor, isso era jeito de viajar? Até entendo que muitas pessoas não tenham outra 
opção e até prefiram uma excursão. Mas uma cena como essa representava justamente o que me 
deixa inconformado com essa expressão que deveria ser tudo de bom: “turismo de massa”. O 
conceito é maravilhoso: quanto mais gente puder viajar pelo mundo, melhor!!! E vivemos numa 
época em que isso é mais acessível do que nunca – e deve se tornar ainda mais. Só que o turista 
não precisa ser tratado dessa maneira, ser empurrado de uma atração à outra para não “perder 
tempo”... Afinal, ele “cometeu” a ousadia de sair da sua casinha e merece respeito ao visitar 
qualquer que seja a atração. Essa era mais uma longa discussão que eu começava comigo 
mesmo) (CAMARGO, 2004, p. 269). 

 Ao tratar dos espetáculos que vivencia, passeia também por idéias do senso 

comum que se aproximam das noções de simulacro e pastiche cultural (HARVEY apud 

URRY, 1994, p. 203) que estão muito presentes nas discussões sobre turismo.  

No entanto, talvez nenhuma das preocupações de Zeca Camargo em relação à 

cultura e ao turismo esteja tão presente no livro quanto seus questionamentos a respeito 

dos clichês, ou estereótipos. Por mais que o jornalista tente fugir deles em suas 

reflexões, ao narrar suas aventuras de viagem de forma mais despreocupada aqui e ali 

eles aparecem, como lembretes inconvenientes de que, no fundo, ao visitarmos outros 

lugares, diferentes do que vivenciamos em nosso cotidiano, eles são o primeiro registro 

que acessamos no momento do contato. E estes são inevitavelmente mediados pela 

nossa experiência. Afinal, como lembra Urry (2001), os turistas vêem o que querem ver, 

uma representação que já existe em suas mentes. 

Essa armadilha conceitual, da qual é difícil escapar, faz com que o jornalista 

elabore um discurso no qual muitas vezes há uma contradição entre o que quer dizer 

conscientemente daquilo que sua narrativa conta. Isso aparece logo na apresentação da 

obra e perpassa todo o texto. 

Acho este mundo fascinante – e não só porque é diferente, colorido, vasto, incrível, estupendo. 
Acho esse mundo fascinante justamente porque, sob todas as diferenças, a gente é muito igual 



(idéia que vai transparecer em vários momentos deste livro). Quanto mais diferente (à primeira 
vista) o país que eu visitava, mais eu me esforçava para achar pontos em comum com o mundo 
que eu conheço (que é, em boa parte, o nosso, do Brasil) (CAMARGO, 2004, p. 7). 
O interesse pelo que estava acontecendo na minha frente, pelas calçadas, bares, cybercafés, 
metrôs, corredores e táxis que circulavam, era igual (às vezes até maior) do que eu sentia pela 
atração oficial (leia-se “turística”) que estávamos visitando. Foi isso que me permitiu dispensar a 
informação padronizada dos guias de viagem e voltar toda a minha atenção para as experiências 
com as pessoas. Foram elas, mais até que os próprios países, que fizeram a diferença neste 
projeto. Foram elas que levaram a jornada para uma outra dimensão. Foram elas que me 
ajudaram a mostrar que o resto do mundo também é bem legal. É exótico, sim, mas não apenas 
como uma figurinha que você cola no álbum e esquece na gaveta (CAMARGO, 2004, p. 9-10). 

 A contradição presente na narrativa de Zeca Camargo também existe na 

academia, apesar de posta em termos diferentes. Ela ocorre na discussão travada pelos 

estudiosos da cultura que analisam os processos culturais e sua apropriação pelo turismo 

e os argumentos levantados pelos planejadores do turismo. E parecem estar dentro de 

todos nós, ao viajarmos. O turismo afeta as dinâmicas culturais, assim como a vivência 

cotidiana das comunidades nativas também afeta sua própria cultura. Onde estão os 

limites do turismo? Eles existem? Devem existir? 

 

Considerações finais 

A presente análise da narrativa de Zeca Camargo, contando os bastidores de 

sua viagem pelo mundo para uma série de reportagens para o Fantástico não busca 

responder essas questões, e sim mostrar como, partindo de sua experiência pré-

narrativa, o autor constrói seu texto, e este chega ao leitor. 

Essa leitura apresentada aqui, demonstra que existem pontos de convergência 

entre um texto que tem como narratário10 um leitor que vê a relação entre cultura e 

turismo através do senso comum, um narrador que conta sua experiência pessoal, em 

primeira pessoa, pela perspectiva de um jornalista que atua há muitos anos na área 

cultural, e debates travados por autores que pensam essa relação na academia. 

Zeca Camargo utiliza sua própria vivência, seu cotidiano, para criar receitas 

com as quais lida com as mais variadas experiências, muitas vezes imprevistas, que 

ocorrem durante sua viagem e as conta com uma grande riqueza de detalhes descritivos 

e registros emocionais. E aliado a isso, tenta elaborar reflexões em uma perspectiva 

quase didática, para um leitor não especializado no assunto, a respeito da forma como 

entende a relação entre as diversas culturas e o ato de viajar para buscar conhecê-las, 

mesmo que de forma limitada. 

                                                        
10 Trata-se do receptor ideal e não o real, o chamado “público-alvo”, aquele que é imaginado pelo autor da obra ao 
narrar a estória. 



A tentativa de análise aqui proposta é um esforço incompleto. Para uma 

compreensão da complexidade narrativa da obra seria necessário analisar todos os 

capítulos em detalhes, algo que não seria possível aqui. Ao narrar sua viagem a cada um 

dos destinos escolhidos pelo público, a narrativa varia bastante, de acordo com as 

situações que o autor passa e a forma como isso influi no seu estado de espírito em cada 

destino. Fica bastante claro no texto, e muitas vezes é dito explicitamente - pois a 

proposta em alguns momentos se torna realmente uma especie de diário - os lugares 

preferidos, os que decepcionaram, os que foram redescobertos; sempre a partir de um 

diálogo entre as referências anteriores do autor e aquelas que se apresentam no 

momento da narrativa. Além disso, uma leitura feita daqui há algum tempo, certamente 

trará novos questionamentos e referências a partir da qual a obra poderá ser analisada, 

assim como a utilização de outros aportes teóricos. 
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