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EIXOS TEMÁTICOS REPRESENTACIONAIS 

 

Como descrevi no capítulo 3, o método que utilizo para análise da informação recolhida 

em photovoice assenta numa síntese entre a semiótica cognitiva e a análise de discurso, 

adaptada no sentido de criar uma semântica que permita aceder à dialógica das 

associações estabelecidas entre as imagens visuais e textuais produzidas pelos mesmos 

sujeitos. A partir do tratamento da totalidade das séries narrativas obtidas foram 

identificadas persistências de características pictóricas e de enunciados, que conduziram 

à definição de dois grandes eixos temáticos dominantes na representação desta cidade e 

dos seus habitantes: Terceiro Mundo e Oriente. O seu tratamento individualizado é 

articulado nesta secção.  

 

 

6. Representações de Terceiro Mundo 

“O Terceiro Mundo é pobre e a pobreza é causada pela falta de desenvolvimento 

económico” 

 

6.1 Representações de Terceiro Mundo e Pobreza: Metanarrativas155 e Conceitos 

Mediadores 

As formações discursivas utilizadas pelos turistas internacionais para descrever Kolkata 

evidenciam uma aproximação a formações enunciativas vigentes, que remetem para um 

primeiro eixo temático: as metanarrativas produzidas sobre o Terceiro Mundo nas 

sociedades ocidentais. 
                                                 
155 Termo usado no sentido filosófico de grande narrativa; uma narrativa de nível superior (meta – do 
termo grego que significa “para além de”), globalizante, capaz de explicar todo o conhecimento existente 
ou capaz de representar uma verdade absoluta. O uso que faço do termo ao longo desta dissertação é o de 
“discurso de carácter normativo para representação de um objecto”, enquadrado pela posição crítica de 
Jean-François Lyotard (1989 [1979]), de desconstrução do mito cartesiano (Discurso do Método) sobre o 
conhecimento. 
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Falar de Terceiro Mundo é falar de um mundo que por diferenciação não é o primeiro 

nem o segundo. Esta ideia remete imediatamente para o conceito de significado por 

diferença do modelo de Saussure. Este conceito não é apenas um detalhe estrutural para 

a análise da linguística mas, antes, a demonstração do poder dicotomizador da lógica 

aristotélica na base do chamado pensamento ocidental. E é no ocidente que esta 

expressão irradia um significado. Ou melhor, vários significados, não isentos de 

ambiguidade, transmutação e reversão, como será demonstrado. 

Le Tiers Monde é uma expressão utilizada pelo demógrafo francês Alfred Sauvy, no 

início dos anos 1950 e que dá nome à obra colectiva nº 27 de Les Cahiers de l’Ined 

(Institut National d’Études Démographiques), organizada pelo antropólogo Georges 

Balandier em 1956 e dedicada ao tema do subdesenvolvimento: 

En 1956, l’I.N.E.D. publiait, sous le titre “Le Tiers Monde”, son cahier nº 

27 (...). Pour désigner l’ensemble de ces pays que la terminologie officielle 

appelle “sous-développés”, j’avais déjà personnellement employé cette 

expression (...). A vrai dire, ce titre convenait peut être mieux à l’époque 

qu’aujourd’hui, car le domaine politique et le domaine économique ainsi 

définis se recouvraient à peu prés. Le fait que quelques pays peu développés 

se soient rangés du côté de l’Union Soviétique altère un peu la clarté de 

l’expression (Sauvy 1961: 509). 

Tanto Sauvy como Balandier referem a indexação temporal do pós-guerra a este 

conceito e uma intenção de conotação positiva, que terá sido obscurecida pela 

espectacular vulgarização do seu uso nos últimos 50 anos:  

Cette expression a connu un succès planétaire. Mais, souvent, elle a suscité 

des malentendus. Pour nous, il ne s'agissait pas de définir un troisième 

ensemble de nations, à côté des deux blocs (capitaliste et soviétique) en 

guerre froide. Non, c'était une référence au tiers état de l'Ancien Régime, 

cette partie de la société qui refusait de “n'être rien”, selon le pamphlet de 

l'abbé Sieyès. Cette notion désigne donc la revendication des tierces nations 

qui veulent s'inscrire dans l’Histoire (excerto de entrevista a Georges 

Balandier : «On n'Importe Pas la Démocratie» l'Express, 9-10-2003). 

Terceiro Mundo não é então apenas um conceito. É a expressão de uma imagem mental 

para grande parte do território planetário e que há muito extrapolou o significado 
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original dos seus criadores. Se assim não fosse, seria uma expressão de significado 

vazio: não existe um bloco homogéneo de nações que possam ser designadas de 

primeiro mundo; não existe, definitivamente, um segundo bloco de nações designado 

por União Soviética; o que por evidência de lógica da sequência ordenativa, torna 

impossível a existência de um terceiro mundo. Assim, Terceiro Mundo remete para uma 

imagem fechada, reproduzida e solidificada por várias fontes, desprovida de capacidade 

de adaptação e mudança. Sendo de significado aparentemente estático, é no entanto, 

actualizada a cada momento pela indexação a várias outras imagens estereotipadas, 

organizadas em agregações discursivas para o reconhecimento e representação de 

determinados lugares sócio-espaciais. Assim é para o caso da Índia e assim é 

particularmente para a cidade de Kolkata. 

Como referi, as raízes históricas das noções de desenvolvimento e nações 

subdesenvolvidas, emergentes no período pós-guerra, reflectem o processo pelo qual o 

mundo se reorganiza e se redefine em termos de estruturas de poder global a partir da 

segunda metade do séc. XX - das relações entre países vitoriosos e perdedores, 

dominâncias capitalista e comunista, ex-colonizadores e ex-colonizados, oportunidades 

de mercado internacional e liberalização económica e o estabelecimento de instituições 

financeiras multilaterais de alcance global, como o Banco Mundial (BM) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI). Neste novo reagrupamento de poderes, os países 

determinados como subdesenvolvidos convertem-se num alvo de intermináveis 

programas de intervenção. Processos de acumulação de capital, gestão de população, 

reservas naturais, agricultura e comércio, administração, valores culturais e sociais, etc. 

- tudo é passível de se converter em objecto de análise e sujeito a prescrições de 

intervenção por especialistas equipados com as novas técnicas das ciências modernas 

desenvolvidas para este propósito.  

Como nos revela Arturo Escobar (1988), a implantação da estratégia global da retórica 

de desenvolvimento foi conseguida através da sua profissionalização e 

institucionalização. A primeira - corpo de técnicas e práticas disciplinares para 

validação do conhecimento - foi alcançada através da aplicação de velhos 

conhecimentos ao novo problema e criação de novas subdisciplinas, formando 

profissionais dotados de competências específicas para o tratamento do problema de 

subdesenvolvimento do terceiro mundo. Para o mecanismo da institucionalização - 

operacionalização dos discursos e técnicas no terreno - foi estabelecida uma rede 
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poderosa de instituições internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) 

e as suas inúmeras agências, instituições bilaterais e agências voluntárias de 

implantação nacional, regional e local, que organizam e controlam exposições e 

visibilidades, tornando possível o exercício de poder sobre este imenso objecto.  

Na construção das representações associadas a este novo modelo de reorganização do 

mapa mundial e das lógicas discursivas que lhes subjazem, dois axiomas assumem a 

maior relevância: Terceiro Mundo é pobre e A pobreza é causada pela falta de 

desenvolvimento económico. A construção destes axiomas emerge do vasto discurso das 

metanarrativas criadas pelas ciências sociais sobre desenvolvimento reflectindo, por um 

lado, a relevância ocupada pela ciência económica no universo discursivo ocidental do 

pós-guerra, e, por outro, a nova postura adoptada por esta ciência em relação à pobreza 

enquanto problema. A ideia novecentista da inseparabilidade dos factores económicos, 

sociais e políticos é decididamente substituída pela teoria de crescimento económico e 

crença inabalável na industrialização como a chave para a criação de excedente de 

capital para a necessária poupança e investimento que produzem o desenvolvimento e 

eliminam a pobreza.  

Writing in 1979, John Kenneth Galbraith recalled the skepticism manifested 

by his colleagues when he began instruction at Harvard in “the economics 

of poverty and economic development” in the late 1940s. “As a different 

field of studies – he concludes – “the special economics of the poor 

countries was held not to exist” (Galbraith 1979: 27). By 1955, this situation 

has drastically changed, to the point that, to continue with Galbraith’s 

recollection, “no economic subject more quickly captured the attention of so 

many as the rescue of the people of the poor countries from their poverty” 

(1979: 29). A new field, development economics, had been born and took it 

upon itself to give direction to the entire development process156 (Escobar 

1988: 432). 

Como sabemos, este poderoso sistema de significados não existe no espaço discreto e 

isolado do universo de produção do conhecimento e actividade económicos. A 

contribuição do geógrafo Lakshman Yapa no seu artigo «How the Discipline of 

Geography Exacerbates Poverty in the Third World» (2002) é reveladora para a 

                                                 
156 Citações conformes à referência em Escobar: Galbraith, Kenneth. 1979. The Nature of Mass Poverty. 
Cambridge, Harvard University Press. 
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compreensão da sua transversalidade e impacto ao nível da produção de discursos 

colaterais. A partir da análise dos discursos académicos veiculados pela sua disciplina, 

Yapa demonstra como a definição de pobreza como problema económico, não só é uma 

formação discursiva, como reflecte a herança epistemológica dos modos de construção 

de discurso, que servem a um corpo mais vasto de produção de conhecimento pelas 

ciências sociais. Argumenta ainda que o recurso repetido dos mesmos pressupostos 

metodológicos, não só impede uma aproximação criativa ao problema da pobreza como 

serve para obliterar a implicação dos que a produzem como agentes causais.  

First is economism: by defining poverty as an economic problem we are 

forced to begin with income. What are poor countries? Answer: Those who 

have low GNP per capita. Why do they have low GNP? Answer: Because 

they are less developed. Second is dualism: if countries are divided into two 

groups, then it follows that a study of the characteristics that separate the 

two groups will reveal what causes poverty and underdevelopment. 

Moreover, dualism helps us to describe poor countries, not in terms of what 

they are, but in terms of what they are not, that is less developed. Third is 

internalism. The binary logic of development allows us to invoke 

population, industrialization, modernization of agriculture, percentage of 

workers in the primary sector, lack of capital, and on, as causes of 

underdevelopment (Yapa 2002: 17-18). 

Para testar a incorporação destes axiomas na informação correntemente difundida pelos 

meios de comunicação massificada, recorro ao exemplo da Internet. Sendo o inglês a 

língua mais utilizada por este meio de comunicação, insiro o termo “Poverty” para 

pesquisa em dois dos motores de busca mais amplamente utilizados - Google e Yahoo. 

Em ambos os casos, a primeira entrada157 é o artigo sobre o tema, na enciclopédia 

online Wikipedia - The Free Encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty [11-01-

2007]). Para além de um longo artigo estruturado com base nas teorias economicistas 

sobre pobreza, evidenciam-se as imagens escolhidas para ilustração do conceito.  

 

                                                 
157  Em ambos os motores de busca, o critério para ordenação das entradas é feito com base na dimensão 
de consulta por utilizadores. Por outras palavras, os mais vistos são os primeiros a serem exibidos. 
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Imagem I 

A primeira fotografia surge, imediatamente, à direita, aquando da abertura da página. 

Em primeiro plano, é destacada uma criança sorridente de pele e cabelos lisos escuros, 

vestida com camisola de manga curta e calções. Olhando directamente para a câmera, 

exibe uma boneca de tipo “Barbie” despida e suja. Em segundo plano, uma lixeira a céu 

aberto, mais crianças e uma idosa, sorridentes e atentos à câmera, e algumas cabras 

revirando os lixos. A legenda informa-nos de que «A boy from an East Cipinang trash 

dump slum in Jakarta, Indonesia shows his find»158. O seu achado, a boneca “Barbie”, é 

o atributo do Primeiro Mundo claramente indexado como objecto de desejo para a 

criança pobre indonésia que a exibe com um sorriso para a câmera (Imagem I). 

Ao longo do texto são exibidas quatro fotografias, das quais, três são referenciadas com 

países do Sudeste Asiático. A indexação é evidente: pobreza é uma característica dos 

países do Terceiro Mundo, do qual são representativos, neste caso, os países Indonésia, 

Filipinas e Índia. 

Vários mapas são exibidos para consubstanciar esta construção discursiva. O primeiro, 

deles, um “Mapa Mundial de Pobreza” que informa sobre a distribuição geográfica, por 

países, da percentagem de população que vive com menos de 1 dólar americano por dia. 

As indexações a esta representação são várias: A pobreza é um problema evidentemente 

económico e distintivo de determinados territórios-nação, cartografável pelo que têm a 

                                                 
158 Consultando a mesma página em língua portuguesa (http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza [11-01-
2007]), a fotografia foi substituída por uma outra, legendada como «Bairro de Lata de Jacarta». Mostra 
um plano médio de construções degradadas, que ladeiam um esgoto a céu aberto. Emolduradas nas 
entradas estreitas das casas, várias crianças e uma mulher de pele e cabelos lisos escuros, de pés 
descalços.  
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menos por relação ao referencial, não problemático, dólar americano; A pobreza é uma 

condição económica interna, excluindo todo o nexo de múltiplas relações causais de 

escassez - técnicas, sociais, ecológicas, culturais, políticas ou académicas - 

manufacturadas no exterior, em territórios não problemáticos. E finalmente, para os 

milhões de indivíduos que vivem nestes países distinguidos como problemáticos, 

representa o que eles não são por referência ao que deveriam desejar ser. Tudo o mais 

que possam ser - crianças, pais, camponeses, operários ou artistas - é descartado como 

irrelevante pela aplicação de uma métrica universalista que os generaliza e ordena, 

economicamente, como pessoas de desenvolvimento inferior (ver Esteva 1992)159. 

Este exemplo revela ainda a relação estreita entre a geração de metanarrativas e o 

objectivo académico de classificação, descrição e explicação causal do problema 

identificado. Geograficamente, o Terceiro Mundo é mapeado pela variação espacial em 

termos de desenvolvimento económico, desenvolvimento industrial e urbano, avanço 

tecnológico e modernização. Descrito pelo que tem a menos por relação aos parâmetros 

dos critérios desejáveis detidos e definidos pelo Primeiro Mundo. Como foi 

evidenciado, é prática corrente, por exemplo, a elaboração de tabelas situacionais por 

referência ao valor do Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos EUA ou 

estabelecimento de referenciais da Linha de Pobreza em dólares americanos.  

No início dos anos 1980, Portugal, colocado na tabela situacional mundial como país 

em (vias de) desenvolvimento, era um país a necessitar de intervenção para atingir o 

desejável parâmetro de país desenvolvido. Os indicadores económicos denotavam uma 

inflação na ordem dos 30% e uma taxa de desemprego de cerca de 11%. Elegível, 

portanto, para participar num programa do FMI e aplicar as estratégias da teoria de 

crescimento económico que garantem o desenvolvimento e eliminam a pobreza160. Com 

efeito, em 2008, os indicadores económicos apontam para uma situação mais favorável: 

verificou-se que a inflação flutuou entre 2 e 3 % e a taxa de desemprego em cerca de 

                                                 
159 Em 12-01-2007, coloquei a discussão online as minhas críticas a este artigo da Wikipedia 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Poverty), como pode fazer qualquer utilizador desta enciclopédia 
“livre”. As críticas foram tomadas em consideração por alguns dos editores mais assíduos e o artigo foi 
sujeito a um processo de revisão, tendo sofrido algumas alterações quer ao nível do conteúdo textual quer 
por adição de novas fotografias. Contudo, não foi aceite a introdução da minha proposta de revisão 
substancial do modelo retórico utilizado. 
160 Portugal efectuou negociação de acordos com o FMI em 1978 e em 1983. De acordo como o «Boletim 
Económico» do Banco de Portugal de Dezembro de 2001, em 1985, com uma dívida pública de 68% do 
PIB, o rendimento real per capita em Portugal correspondia a pouco mais de 50% da Comunidade 
Europeia, a inflação situava-se em cerca de 20% e a taxa de desemprego em 8.7% (Abreu 2001: 17-18). 
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8% (INE 2009161). No entanto, no relatório apresentado pelo Instituto Nacional de 

Estatística relativo a 2007 (AEP 2007), a população em risco de pobreza em situação de 

desemprego era de 31% e da população empregada, de 11%. O valor do PIB tão 

precioso à demonstração do crescimento económico e desenvolvimento com eliminação 

de pobreza, de facto, cresceu, mas com uma dívida pública correspondente a 63.6% do 

valor produzido (pouco inferior à de 1985) e a quase metade do total do rendimento 

nacional (45%) a concentrar-se nas mãos de 20% da população, que possui 6.8 vezes 

mais riqueza do que a população mais pobre (INE 2008). A sublinhar a falácia 

argumentativa da retórica do desenvolvimento e do papel do FMI na eliminação da 

pobreza a nível global, relativamente aos 67 países que participaram nos seus programas 

entre 1970 e 1990, verificou-se que o seu crescimento económico médio anual foi 

2.35% mais baixo do que o dos países que não participaram, observando-se ainda, como 

exemplificado com o caso de Portugal, a manutenção ou crescendo do endividamento 

público, exacerbação das desigualdades e perpetuação do ciclo de pobreza nos mesmos 

estratos ou criação de outros e agravamento do bem-estar geral da sociedade (Vreeland 

2003). 

Este pequeno parêntesis serve para demonstrar como as metanarrativas sobre o 

mapeamento mundial de riqueza, desenvolvimento industrial e tecnológico e 

acumulação de excedentes de capital como promotores da eliminação da pobreza são 

facilmente denunciáveis como falaciosas, servindo apenas os interesses de uma minoria 

de elites financeiras autocratas. E, no entanto, esta retórica mantém-se 

extraordinariamente inquestionada como paradigma de explicação causal e solução para 

a eliminação da pobreza, impregnando o discurso corrente mesmo dos mais 

desfavorecidos. Serve ainda um outro propósito: Portugal, apesar da sua débil situação 

em termos económicos e outros “indicadores de desenvolvimento”, dificilmente poderia 

ter sido cartografado como Terceiro Mundo. E isto, porque o ordenamento do real 

social, discursivamente organizado sob retóricas economicistas monetárias, de mercado 

e de trabalho, esconde um nexo de significados extra-económicos em natureza e que 

reflectem a, desde há muito, eurocêntrica construção político-geográfica da diferença 

em pares duais de opostos (ver The Three Worlds de Peter Worsley, 1984). Portugal, 

pela sua localização geográfica (Europa ocidental por oposição a Oriente; hemisfério 

                                                 
161 Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Destaque Informação à Comunicação Social de 17 de 
Fevereiro de 2009 - «Estatísticas do Emprego, 4º Trimestre de 2008». Available from: <http:// 
www.ine.pt >. 
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norte por oposição a sul), filiação económico-política (capitalista por oposição a 

comunista) e passado histórico de dominação cristã e potência colonial (por oposição a 

todo o universo não dominado pelo cristianismo e territórios colonizados), ainda que 

não mapeado como “país desenvolvido”, teria que permanecer do lado do primeiro 

termo do par dual desta lógica discursiva, logo, parte integrante do Primeiro Mundo. 

 

6.2 Kolkata e as Representações de Terceiro Mundo em Photovoice 

Kolkata é : «chaotique, grouillant, pollué et surtout plein de vie!» (turista francês, 

um dia de estadiaT5); «poverty, beggars, lepers, more poverty, shanty towns, filth, 

more poverty and Mother Theresa» (turista norte-americana, quatro dias de 

estadiaT3); «filthy; loss; beggars; affluence, effluence; poverty» (turista inglesa, 

alguns dias de estadiaT1) ; «loud, polluted, ugly. One of the most densely populated 

cities on Earth» (turista canadiano, dois dias de estadiaT2); «a city where the smell, 

fumes and poverty hits you harder than the heat» (turista inglesa, dois dias de 

estadiaT7). A persistência desta regularidade nos modos de descrição de Kolkata é 

evidente sobretudo nas narrativas obtidas pela fracção dominante de turistas na cidade: 

turistas em trânsito por alguns dias e turistas de baixo orçamento com estadias de 

semanas ou meses, envolvidos em voluntariado social. São excepção alguns dos turistas 

envolvidos em projectos profissionais ou académicos que permanecem por vários meses 

nesta cidade e frequentemente regressam ano após ano. Como referi no capítulo 4, estas 

excepções surgem em relação com as divergências de propósitos e motivações da 

estadia associadas ao factor familiaridade com o lugar. Sublinho, todavia, que persistem 

como desvios residuais à representação dominante; como se verá, a conjugação destes 

factores é facilitante mas não condição suficiente ou determinante na introdução de 

diferenças representacionais significativas. 

O mundo que conhecemos, sobre o qual reflectimos e dizemos, é discursivamente 

construído através de uma rede mais ou menos densa de conceitos mediadores entre o 

objecto (referente) e as palavras ou imagens pictóricas que lhes associamos. De facto, 

em nenhuma das narrativas citadas acima, foi utilizada a expressão verbal Terceiro 

Mundo. No entanto, quando se procede à análise destes enunciados discursivos, 

verifica-se a persistência desta representação ganhando significado pelo recurso a uma 

série de outros termos, indexados pelas metanarrativas do discurso científico como a 
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Geografia, a Política, ou a Economia, difundidos correntemente nos meios de 

comunicação de massas e que tenho vindo a referir. Os termos utilizados pelos turistas 

ganham sentido na lógica da linha de “tradição ocidental” classificatória de tipo 

dicotomizador, quando definidos pela posição hierarquizada em pares duais que opõem 

o Primeiro Mundo ao Terceiro Mundo: desenvolvido/subdesenvolvido; rico/pobre; 

avançado/atrasado; moderno/tradicional; superior/inferior; sujeito com 

conhecimento/objecto necessitado; controlo populacional/sobrepovoamento; 

limpo/sujo; igualdade/desigualdade; ordem/desordem; mais/menos; bom/mau; não 

problemático/problemático.  

Derrida (1978), examinando a história da filosofia desde Platão à modernidade, explica 

como o “pensamento ocidental” fundado na lógica binária de opostos se traduz sempre 

numa posição hierárquica dos elementos dos pares duais, em que o primeiro termo 

dominante define o segundo como inferior ou marginal. A implicação retirada é a de 

que, pela inerência de posicionamento neste sistema diferencial, o segundo termo é 

sempre o de significado negativo, por referência ao primeiro que é inscrito como o de 

valor positivo, como o objecto de desejo. Dito de outro modo por Elizabeth Grosz: 

«when the system of boundaries or divisions operates by means of the construction of 

binaries or pairs of opposed terms, these terms are not only mutually exclusive, but also 

mutually exhaustive» (Grosz 1989: xvi). Ou seja, os termos do par possuem uma 

relação epistemológica, estabelecendo um modo de conhecer em que o segundo termo 

«is purely negatively defined, and has no contours of its own; its limiting boundaries are 

those which define the positive term» (ibid.). 

Assim, a noção e direcção de desenvolvimento são discursivamente apresentadas como 

óbvias e objectivas, pelo que as soluções possíveis para que uma comunidade deixe de 

ocupar este problemático lugar, são inevitavelmente no sentido da aquisição desta 

igualdade de parâmetros: mais rica, mais industrial, mais urbana, mais moderna. As 

metanarrativas do discurso da Política acrescentam: menos povoada, mais limpa, mais 

ordenada, mais igual. Esta lógica é revelada claramente pela perplexidade deste turista 

canadiano: «Everyday I'm asked, You are liking India? I always respond, Great! 

Wonderful people! But it is very dirty, polluted (I can point in any direction). 

Locals always look puzzled at such an unfounded concern» T2. O que é estranho para 

este turista não é a sujidade e a poluição que encontra. Pelos seus quadros de construção 

do real, a inscrição deste país na imagética de Terceiro Mundo cumpre as expectativas a 
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esse nível. A sua estranheza é, antes, o não reconhecimento do Primeiro Mundo como 

objecto de desejo, por parte dos seus anfitriões; a falta de motivação para adquirir os 

atributos que para si são obviamente os parâmetros não problemáticos e desejáveis: 

espaços públicos higienizados em que os lixos e detritos da acção material são 

removidos do olhar. 

So all the terrible stories we’d heard about India, and to be honest all of 

which I believed and [J.] didn't, we were ready for a mass onslaught of 

touts, baggage handlers and the like when leaving the airport. (...) On 

arrival in Calcutta the first thing to hit us was the poverty and the vast 

amount of people sleeping on the streets. Rows and rows of them, some 

families, some alone, but so many everywhere, everywhereT13.  

 

 

 

O excerto de texto e a fotografia legendada são parte de um diário de viagens facultado 

por um casal de turistas (inglesa e belga) que, na sua viagem pela Índia em 2005, 

fizeram a entrada por Kolkata e três dias depois seguiram para Bodhgaya no vizinho 

Estado de Bihar (rota do circuito turístico religioso budista na Índia). A apresentação 

deste diário é organizada em narrativas complementares: a narrativa visual de 

fotografias datadas e legendadas e a história contada textualmente. Esta selecção insere-

se mais uma vez na categoria de turistas internacionais em trânsito e a sua procura do 

Fotografia 24T13  - India, Calcutta, 2005. Homeless with a view.  
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consumo da representação antecipada da mega-metrópole de Terceiro Mundo por 

alguns dias. 

Porque é que a fotografia 24 representa um “homeless with a view”? Um homem de 

pele e cabelos lisos escuros repousa deitado no varandim da margem de um lago. Veste 

uma camisa e um lungee162. À sua frente, no chão, encontram-se um par de chinelos de 

borracha de cores diferentes e um saco. Sobre o saco, um pano ou gamchha163 que serve 

de cobertura a um volume e 1 ou 2 jornais dobrados. Em segundo plano, o lago, rodeado 

de vegetação luxuriante que o separa de edifícios urbanos de grandes dimensões, 

destacando-se no plano de fundo uma construção imponente de cúpula abobadada.  

Qualquer residente da cidade ou mesmo um estrangeiro que aqui permaneça durante 

algum tempo poderá refutar a identificação inequívoca deste homem com um sem-

abrigo, pela sua aparência, neste enquadramento. As características aparentes apontam 

apenas para um operário do sector informal da economia da cidade em período de 

repouso da sua actividade. Esta foi a resposta recorrentemente obtida quando mostrei a 

mesma foto a alguns residentes e turistas com permanências longas na cidade. 

A área de enquadramento desta imagem é B.B.D. Bagh (Benoy Badal Dinesh Bagh164, 

ex Dalhouise Square – centro da cidade imperial). O belo edifício de cúpula abobadada 

e colunas jónicas e coríntias é o General Post Office, erigido sobre o local do Fort 

Williams original e que abriga um dos memoriais históricos mais significativos para os 

britânicos, o famoso “Black Hole of Calcutta” (a que já foi feita referência 

anteriormente). À volta do lago Lal Dighi confluem os distritos/sectores: administrativo 

e institucional, comercial e financeiro, e o distrito de estruturas portuárias de Kolkata. 

Considerada por muitos como o centro de negócios da cidade, esta é uma das zonas 

mais movimentadas, sendo ponto de aglomeração de comércio e serviços e interface dos 

inúmeros transportes públicos.  

                                                 
162 Lungee [loongee] – Peça de tecido de algodão, sem costuras, usada em redor da cintura como uma saia 
longa ou curta, se dobrada no sentido longitudinal. 
163 Gamchha [gamtchhaa] – Peça de tecido (toalha) de algodão fino. 
164 Em 8 de Dezembro de 1930, Benoy Basu, Badal Gupta e Dinesh Gupta, jovens revolucionários anti-
colonialismo britânico, entraram no edifício administrativo Writer’s Building e assassinaram o inspector-
geral de prisões N.S. Simpson. Os três terão procurado o suicídio com cianeto de potássio, logo após o 
atentado (Dinesh Gupta, embora tendo sobrevivido à tentativa de suicídio, foi também condenado à morte 
por enforcamento pouco tempo depois). Em consequência, estes jovens terão sido elevados ao estatuto de 
mártires e atribuído o seu nome a esta praça após a Independência. 
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Vendedores e prestadores de serviços temporários na rua concentram-se, por isso, 

diariamente, nesta área de grande demanda para a sua actividade. Muitas vezes 

transportam os seus equipamentos ou produtos nestes sacos de nylon sintético durável, 

também largamente utilizados para compras no mercado – uma vez que a utilização de 

sacos de plástico descartáveis é desincentivada por regulamentação, no estado de West 

Bengal e em toda a Índia165. O lungee com camisola ou camisa é indumentária comum 

masculina para trabalho manual e os panos de algodão constituem peça essencial para 

múltiplas funções ao longo do dia, seja protecção do sol e transpiração, higiene, 

transporte de volumes ou outro uso. Também é comum para muitos operários, não 

apenas para os do sector da economia informal, o repouso nos espaços públicos à hora 

da sesta ou  dibanidra166,  quando distantes da sua casa.  

Mas para esta turista britânica, no seu primeiro dia na Índia e em Kolkata, não há 

qualquer dúvida de que a sua câmera fotográfica captou um sem-abrigo local da mega-

metrópole terceiro mundista. A procura da imagem antecipada de um lugar para o qual 

“So all the terrible stories we’d heard about India and to be honest all of which I 

believed”, é imediatamente atestada à sua chegada na cidade: “On arrival in Calcutta the 

first thing to hit us was the poverty and the vast amount of people sleeping on the 

streets. Rows and rows of them, some families, some alone, but so many everywhere, 

everywhere”.  

 

 

                                                 
165 «Recycled Plastics Manufacture and Usage Rules, 1999», Environment (Protection) Act, 1986. 
Ministry of Environment and Forests, Government of India. Ao encontro desta legislação, o West Bengal 
Pollution Control Board baniu, neste estado, a manufactura, venda, distribuição e uso de sacos de plástico 
de espessura inferior a 20 micron, em Janeiro de 2002.  
166 Dibanidra [deebaneedraa] - termo sanscritizado para designar “sono diurno” (diba - dia, nidra - sono). 

Fotografia 25T13- India, Calcutta, 2005. Rickshaw and a huge goat in Sudder 
Street, Calcutta.  
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Uma segunda fotografia legendada da mesma turista permite ir mais além na procura 

dos significados das suas representações de Kolkata. Ao contrário da primeira, a 

indexação atribuída pela legenda é limitada a alguns conteúdos manifestos da imagem. 

Segundo ela, esta fotografia representa uma rickshaw e uma cabra enorme no local 

Sudder Street da cidade de Calcutá. Ou seja, para esta situação, exibe um conhecimento 

gramatical que lhe permite denotar o conteúdo da imagem directamente com 

significantes do seu património linguístico e do seu quadro de referências: o veículo de 

transporte “rickshaw”, já conhecido desde a sua visita a Hanoi, no Vietname 

(mencionada num outro momento da sua narrativa); o animal “cabra”, embora a sua 

grande dimensão seja assinalável; e a via pública distinguida como “Sudder Street”, que 

lhe é familiar por ser a rua onde ficaram hospedados. 

Para a situação anterior, isto não acontece. Na sua movimentação fugaz pela cidade, a 

turista depara-se com a inexistência de uma relação intrínseca do real com os seus 

referentes para conotação da aparência daquele indivíduo e do seu uso do espaço 

público da cidade. A sua indexação da imagem revela a falta de um conhecimento 

gramatical para compreender o objecto manifesto que não tem o significado que 

conhece. Como afirma num outro momento «it was a new place and unlike any we’d 

seen before»; e assim, ao consumir a sua experiência de viagem nos termos das suas 

matrizes de conhecimentos, expectativas e fantasias formatadas a priori na sua cultura 

de origem (ver MacCannell 1992; J. Craik 1997; Smith & M. Brent (ed) 2001), ela 

recorre aos referenciais mediadores que lhe são familiares: um indivíduo com escassez 

de roupa, repousando descalço no espaço público urbano de uma cidade é um sem-

abrigo. Kolkata (que para ela permanece “Calcutta” como designada pelos seus 

antepassados colonizadores), “por todas as horríveis histórias que ouviu e em que 

acredita”, é uma cidade que emana pobreza, repleta de mendigos e sem-abrigo por toda 

a parte. 

Como argumentou John Hutnyk: 

(...) for many Western observers, the dominant frame through which 

Calcutta, and perhaps, India, is understood is first of all economic; 

specifically in a comparative mode which pays attention to the economic 

disadvantage of “the poor”. (...) and to a disturbing extent the “poor” are a 

part of what is toured by tourists (Hutnyk 1996: 20). 
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No que se refere às motivações associadas aos turistas em regime de férias 

complementado por voluntariado social em Kolkata, é por demais evidente a sua 

procura do consumo da representação do objecto necessitado - a mega-metrópole de 

Terceiro Mundo mergulhada na pobreza e carências de toda a ordem - que lhes 

permitirá adquirir o capital social necessário à sua reconfiguração identitária em agentes 

sociais politicamente interessados e pro-activos. De facto, em muitos dos casos, estes 

turistas terão contactado nos seus países de origem as sedes das ONG às quais se 

associam como voluntários em Kolkata, denunciando uma estratégia de planeamento à 

sua experiência de “turismo pro-pobreza”167 nesta cidade. 

A rua Sudder Street e áreas circundantes reúnem a quase totalidade deste tipo de 

turistas, pela concentração de hotéis de baixo custo e serviços vocacionados para os 

turistas estrangeiros em regime de voluntariado social. Eis um exemplo representativo 

da tipologia e experiência de viagem de muitos destes turistas. [A.], alemã, 22 anos, 

fisioterapeuta, viajou para a Índia com uma amiga da mesma nacionalidade, mesma 

faixa etária, enfermeira. Terminaram o curso e antes de entrarem no mercado de 

trabalho do seu país, decidiram passar seis meses na Índia «to combine holidays with an 

experience of a lifetime», tendo, para isso, decidido despender cinco desses meses em 

regime de voluntariado social em Kolkata, prestando serviço para organizações como a 

Calcutta Rescue168, contactada no seu país de origem, e a instituição da Madre Teresa e 

Missionárias da Caridade que contactaram já na cidade. Cinco dias da semana são 

ocupados a prestar apoio nos cuidados a doentes nas várias clínicas das ONG e apoio a 

crianças de uma escola (também da mesma organização Calcutta Rescue) localizada no 

Red Light District (Sonagachi – o maior bairro de prostituição da cidade), vocacionadas 

para os mais desfavorecidos: nas suas palavras «the poorest of the poor». No final deste 

período a que chamam «internship», irão desfrutar o seu mês de férias fora da cidade; o 

seu plano contemplava viajar para Darjeeling, no norte deste estado, seguir para as ilhas 

                                                 
167 O uso da expressão “turismo pro-pobreza” não tem o mesmo significado de Pro-Poor Tourism (PPT) 
utilizado por organizações internacionais como o International Centre for Responsible Tourism (ICRT), 
International Institute for Environment and Development (IIED), e Overseas Development Institute (ODI) 
para designar estratégias de desenvolvimento do turismo centradas na redução da pobreza e na 
participação mais efectiva dos pobres no produto resultante. Contudo, a escolha desta expressão é 
intencionalmente “pró-ambígua”, numa referência irónica à sobreposição de significados de ambas as 
estratégias: ocidentais privilegiados (a designação PPT e as organizações referidas são originárias do 
Reino Unido) empenhados na redução da pobreza e no alívio do sofrimento dos pobres nos países de 
Terceiro Mundo.  
168 A ONG Calcutta Rescue foi fundada pelo britânico Jack Preger no final dos anos 1970. 
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Andaman na baía de Bengala e depois regressar ao continente, viajando para noroeste 

para realizar o circuito Golden Triangle.  

Quando conheci estas jovens, acompanhadas de outros turistas em regime de 

voluntariado (uma sueca, uma inglesa e um espanhol), num dos restaurantes da rua 

Sudder Street, habitualmente frequentados por estes turistas - para as suas refeições de 

omoleta ou salada acompanhada de chapati e um lassi169 -, já se encontravam na cidade 

há cerca de três meses. Como constatei, à semelhança de muitos outros destes turistas, 

apesar do considerável tempo de permanência, o seu conhecimento geográfico e sócio-

espacial de Kolkata permanecia absolutamente confinado a este universo de “turismo 

pro-pobreza” enquadrado pelas ONG que operam na cidade: 

S: What do you think about the city? 
A: In this part of the city, there are a lot of beggars (...) the children 
[beggars]: most of them are professionals. (...) Here, people are not 
dangerous but it’s annoying: a lot of them touch you and come in 
motorcycles driving just right to you...and then go! Or sometimes, saying 
“fuck you” or something like that. (...) I like the NGO, they do a good job 
(...) but sometimes we can’t follow how the patients take the medicines, if 
they sell them instead of taking them...we never know. 
(...) Calcutta is difficult. But after sometime, it is like a village, everybody 
know each other...I like it. 
 
S: Do you know any other parts of the city? Have you been in the south, in 
the other side of the river or up north... some music concerts, art 
performances, cultural events, College Street... some tour? 
A: No. We don’t have much time to travel around; we have so much to do!  
 
S: Most of the people you [the NGO] care for are Bengalis? 
A: Yes, most of them.  
 
S: How do you know? Did you ask? Do they all speak Bengali? 
A: I don’t know...Yes. Some of them speak Hindi, but I think most of them 
are Bengali.  
 
S: Did you try to learn some Bengali? 
A: I tried in the beginning with a teacher but it is difficult, so I abandoned it. 
And all the staff (Indians, too) speak English...170 

 

Para os restantes turistas em trânsito, a situação é um pouco diferente. Embora, a sua 

motivação primária não seja a de se envolverem em voluntariado social, o que acontece 

                                                 
169 Lassi [laassee] - batido à base de iogurte natural. 
170 Conversa com [A], Kolkata, 8-03-2006. 
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é que a sua experiência turística da cidade parece ser inflexivelmente determinada pelos 

mesmos mediadores, conduzindo-os para paisagens sócio-espaciais precisas e vedando 

o acesso a todo o universo restante. Isso mesmo é revelado pelo enunciado deste casal 

de ingleses em turismo de aventura que, em trânsito na cidade, aí permaneceram cerca 

de três dias, em 2004: 

We stayed in the Super Guest House, thinking it was the one as 

mentioned in the Lonely Planet. (...) It pays to get mentioned in the 

Lonely Planet! Sudder Street, where we stayed, is a veritable soap opera 

of comedic proportions - Greasy-haired backpackers; professional 

beggars with babies as accessories; street-wise NGO ex-pats; good, 

cheap eateries (the best of which is the Zurich Restaurant); old colonial 

hotel madames (a la Fairlawn Hotel) (...) We met up with a friend (...) 

who works here with the Sisters of Mercy (Mother Teresa's outfit). He 

took us on a one-day whirlwind tour of some of the projects he's 

involved with. One of the best projects is for people with leprosy run by 

some “brothers of mercy” (turista inglesa, três dias de estadia) T6. 

Pelo enunciado de um outro turista inglês, em 2005, que, não obstante ter como 

propósito de visita «to interview the Hindu icon-makers of the Kumartuli district», 

como ele próprio afirma «but this didn’t mean I escaped the vicarious role of tourist 

in a city unfortunately famous for its poverty». E na procura de duplicação das 

representações das suas fontes: 

I checked into the Fairlawn Hotel, about which I had read, and retired 

to my room from which I could see the outdoor bunks of the hotel staff. 

Soon I found myself squeezed into a cliché: I felt very hot and could 

smell all sorts of unfamiliar things. I took a look round this hotel 

famous from the pages of Paul Theroux and Joe Roberts (...) 

And so I and my indolent heart walked with my companions to the 

Botanical Gardens (...) To our left were the network of communities 

which feature in the film “City of Joy”. Up ahead was a tree which 

rather less famously appears in a poem by Tom Paulin: the largest 

Banyan tree in Asia (turista inglês, alguns dias de estadia) T10. 
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Esta representação da pobreza em Kolkata, enquadrada pelas ONG de caridade e alívio 

do sofrimento dos mais desfavorecidos, é baseada na reprodução de uma imagem 

unidimensional repetida por várias fontes e que é relativa a uma qualidade intrínseca de 

uma situação de crise passível de ser localizada temporalmente. A sucessão de 

acontecimentos iniciada com a segunda guerra mundial e a trágica Panchasher 

Manvantar171 ou Great Bengal Famine de 1943, provocada por causas humanas sob 

administração britânica, e que se calcula ter causado mais de 3 milhões de mortos (para 

mais sobre este assunto ver: Sen 1977; Islam 2007), a Independência do país em 1947 e 

subsequente Partição, até à emancipação do Bangladesh em 1971, conduziram esta 

cidade a uma situação de crise profunda. À inundação populacional de camponeses 

famintos das áreas rurais adjacentes, juntaram-se os refugiados do vizinho território 

recém-criado. Como já descrevi anteriormente, contaram-se mais de 4.5 milhões de 

refugiados do Paquistão Oriental acolhidos pelo estado de West Bengal neste período, 

com uma hiper-concentração na capital que reclamou todos os espaços vagos 

disponíveis. A escassez e falha de distribuição de alimentos, água potável e eliminação 

de detritos culminaram numa situação de vagas epidémicas de gripe, cólera, tifóide e 

malária, com elevadas taxas de morbilidade e mortalidade, com repercussões até 

meados dos anos 1980. 

Esta é a qualidade intrínseca em que se baseia a imagem explorada pelas ONG de 

caridade, adequadamente inscrita nas referências imagéticas ocidentais de Terceiro 

Mundo e difundida pelos vários meios de comunicação massificada ocidentais. 

Obedecendo à lógica de exploração unidimensional de realidades parciais em imagens 

textuais e pictóricas comprimidas, “de apreensão fácil para um público abrangente”, dão 

visibilidade internacional a este lugar apenas quando ocorrem eventos de natureza 

dramática, como situações de catástrofe e pobreza extrema e, habitualmente por relação 

à magnanimidade da intervenção da ajuda internacional nesses momentos (servindo, 

assim, à reafirmação da posição de supremacia de um Primeiro Mundo do qual depende 

um universo restante de nações necessitadas, fracas e impotentes). Confinada a um 

período espacio-temporal passado, esta qualidade que seria contingencial, através da sua 

reedição continuada, é, deste modo, convertida em essência intemporal. 

 

                                                 
171  Panchasher Manvantar – “A Fome de 50”. Em referência ao ano 1350 do Bangla Sone (Calendário 
Bengali) correspondente ao ano de 1943 do Calendário Gregoriano. 
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Um dos exemplos de duplicação desta representação com grande penetração na cultura 

popular, mencionado na narrativa do último turista, é o best-seller La Cité de la Joie de 

Dominique LaPierre publicado em 1985 e transformado no filme City of Joy pela 

Warner Brothers, com direcção de Roland Joffé, em 1992. Para o sucesso da sua 

implantação massificada, foi decisiva a sua ligação à pessoa e obra de Madre Teresa de 

Calcutá, expoente máximo da representação da abnegação ocidental no alívio do 

sofrimento dos habitantes deste lugar e personagem indexada à cidade pelo atributo da 

sua própria designação, muitas vezes evocada à distância como a primeira referência da 

imagem antecipada deste lugar.  

LaPierre, também autor do argumento do filme Mother Teresa – In the Name of God's 

Poor (de 1997) e homenageado pelo papa João Paulo II pelas suas obras humanitárias, 

ficciona um drama pungente a partir das suas experiências de estreita colaboração com a 

missionária e outros ilustres activistas sociais estrangeiros nos bustees de Calcutá, ou 

melhor, da sua cidade gémea Howrah, na margem esquerda do rio, como referido pelo 

turista.  

O filme apresenta a história de um jovem médico norte-americano (personagem Max 

Lowe), em busca de clarividência e iluminação espiritual, e uma enfermeira irlandesa 

(Joan Bethel) residente na cidade172: «A place of indescribable poverty where the 

desperate struggle for survival is hampered still further by the activities of the evil 

‘mafia’ who ruthlessly prey on the local residents» (excerto da descrição de 

apresentação da capa de City of Joy [vídeo-cassete]. Warner Home Video, UK, 1996). 

Juntos mergulham no sofrimento e miséria dos mais pobres e desafortunados desta 

cidade (emblematizados pela família da personagem Hazaree, imigrante de Bihar 

puxador de rickshaw [de pés descalços] e outras personagens famintas, estropiadas ou 

leprosas), salvando-os da opressão das “maléficas máfias” locais e oferecendo-lhes a 

esperança, através da generosa dádiva do desenvolvimento do saber pensar e saber agir, 

que é propriedade dos sujeitos ocidentais e da qual agora também podem usufruir. 

O sucesso desta narrativa ficcionada por LaPierre deve-se ao seu excepcional poder de 

integração dos inúmeros arquétipos que servem à validação grosseira de uma identidade 

ocidental pós-colonial, assente no discurso do desenvolvimento - «a combined set of 

                                                 
172 No livro são um padre católico francês (baseado na figura de Gaston Grandjean), uma enfermeira 
missionária e um médico norte-americano. 
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linguistic representations and linguistic constructions of how to relate ‘problems’ to 

‘solutions’. It is a certain way of framing problems, attributing essences, and finding 

solutions based on the objectivisation of what constitutes development» (Arce 2000: 

33); entendido aqui, claramente, como a grande marca da superioridade racional dos 

ocidentais e que ensinado, partilhado com os “menos desenvolvidos”, 

“indescritivelmente pobres”, “rudes” e “maléficos” habitantes do Terceiro Mundo, lhes 

poderá conceder a transformação desejável no sentido da sua aproximação às 

referências identitárias dos primeiros. 

Aumentando significativamente a sua abrangência, esta narrativa adiciona ainda os 

arquétipos representacionais do “bom selvagem” do chamado discurso “orientalista 

romântico”, ao mesmo tempo que fornece os meios para a redenção da (porventura) 

culpa articulada, por aí, por críticos da narrativa ocidental socio-histórica colonial e 

moderna. Ou seja, os nativos dóceis, submissos e infantilizados - figurados pelas 

personagens Hazaree, sua família e amigos (desnutridos, estropiados, leprosos ou 

portadores de outras enfermidades) - são representados nesta narrativa com atributos de 

bondade, dignidade na adversidade e na abnegação, bem como de respeito pelo passado 

e tradições. Estes atributos positivos podem ser percebidos por ocidentais altruístas, 

corajosos e dedicados (emblematizados pelos voluntários das ONG internacionais de 

caridade) que arriscam disponibilizar o seu tempo e atenção para os compreender. 

Enquanto tal (humildes, dóceis e abnegados), estes nativos do Terceiro Mundo merecem 

admiração e afeição por parte dos representantes do Primeiro Mundo, servindo até à 

transformação da sua persona em ocidentais aperfeiçoados, mais próximos da 

“clarividência e iluminação espiritual” como revelado, no filme, pela personagem Max 

Lowe.  

Guilt, of course, comes from a variety of sources, usually when it is too late 

to do much about what had instigated it, when it is already over, when the 

crime has already been committed. It is also when one wants to disclaim 

responsibility for the past in which one has lived, acted, or refused to act 

(Bamyeh 1994: 41). 

A narrativa de LaPierre, conforme aos modelos retóricos utilizados pela rede de agentes 

institucionais de ajuda internacional, ONG de caridade e um batalhão de adeptos do 

voluntariado social internacional (duplicados, também, nos enunciados discursivos de 

inúmeros turistas contactados em Kolkata), assenta na construção da ideia de que a 
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redenção da culpa é obtida não pela auto-flagelação mas antes pelo “resgate do ego 

ocidental culpado”. Por outras palavras, o ocidental privilegiado (de forma legítima, 

porque implementa as estratégias racionais ao desenvolvimento desejável) que, não por 

indispensabilidade mas por indulgência, se indigna e disponibiliza tempo e atenção 

presencial para ajudar os “não tão racionais” e por isso “menos desenvolvidos” e menos 

favorecidos, pode, por isso, sentir-se redimido.  

Os maus resultados obtidos pelas personagens da história de LaPierre (e Joffé), pelas 

centenas de ONG internacionais que se multiplicam em Kolkata, e também por décadas 

de estratégias como as do Food and Nutrition Policy and Planning (FNPP), 

implementadas por especialistas de organizações internacionais ocidentais - «For 40 

years, strategies to combat malnutrition and hunger in the Third World have succeeded 

one another, in spite of the persistence of the problems they are supposed to eradicate» 

(Escobar 1988: 434) -, são os possíveis. De acordo com este modelo retórico, não 

porque haja algo de errado nas premissas das estratégias aplicadas, mas pela 

“inaptidão”, “malevolência”, “corrupção” e “aberração” do sistema social dos últimos.  

Dos livros para a tela e destes para a experiência turística, as limitadas possibilidades de 

imagens e de enunciação discursiva sobre a cidade são decalcadas, uma e outra vez, 

dezenas de vezes, nas estórias contadas pelos turistas que encontrei em Kolkata. Como 

reportado por Hutnyk, na primeira metade da década de 1990: 

Travellers come to Calcutta to experience, and hence to report on, 

something they expect to be extreme (...) The hermetic seal of this city’s 

framing resists any challenge, so that even alternative travellers and eco-

tourists, volunteers, participant travellers and other traveller-expatriate 

forms do not deviate significantly from the established paths. For all the 

minutiae of travel guides, backpacker lore and gossip, literary imagination 

and snapshot voyeurism, it is striking how Calcutta is framed in such 

conventional ways (Hutnyk 1996: 19). 

E à data de finalização do trabalho de campo nesta cidade em 2007, a situação persiste 

extraordinariamente inalterada. Veja-se mais alguns exemplos de reprodução deste 

modelo retórico nos enunciados discursivos de profissionais da literatura de viagens e 

de turistas não envolvidos em voluntariado social em Kolkata. 
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Simon Winchester (já mencionado anteriormente), agraciado com a Ordem do Império 

Britânico, em 2006, pela relevância da sua contribuição ao serviço do jornalismo e da 

literatura, organizou o livro Simon Winchester’s Calcutta, publicado em 2004 pela 

Lonely Planet Publications. Contando, para além dos seus escritos, com textos de mais 

de duas dezenas de ilustres autores sobre a cidade, destacam-se nomes como Mark 

Twain (1835-1910), Rudyard Kipling (1863-1936), Rabindranath Tagore (1861-1941), 

Günter Grass (1927-), Dominique LaPierre (1931-), Geoffrey Moorhouse (1931-), 

Vidiadhar S. Naipaul (1932-) ou William Dalrymple (1965-), percorrendo 

representações discursivas dos últimos dois séculos até à actualidade. À semelhança de 

muitos outros turistas internacionais, comprei o exemplar em Kolkata, na Oxford 

Bookstore, a livraria da cidade mais famosa entre os estrangeiros, situada na zona mais 

turística da cidade (mesma área da Sudder Street), em Park Street ou Mother Teresa 

Sarani173, como foi renomeada em 2004.  

O tom de Simon Winchester marca a cadência dos textos seleccionados, com a primeira 

página do primeiro capítulo «The Scent Behind the Smell», da sua autoria, a dar o mote: 

The hot stench of the slow-decaying poor, the mobs flowing ceaselessly 

over the scalding bridge, the treacle of the Hooghly swamps below, the bent 

and broken limbs and the rotting rubbish piles and the screeching horns and 

the rickshaw bells and the infuriating calm of the cudchewing cows - yes, 

such things as these I remember only too well about Calcutta, and my first 

long visit there, back in the early seventies in the time of war. 

Everyone remembers such things. They are the familiar images, slivers of 

mosaic from the public nightmare that this city, above all others, has in the 

last century allowed herself to become. Before 1911, until which time she 

was capital of Imperial India, Calcutta was perhaps a little less of a hellish 

place. But these days, as when I first visited - I had been sent out from 

London by my newspaper, to write about the fighting that was then raging 

in Bengal - Calcutta has become a truly infernal city, as the writings that 

follow display all too clearly (Winchester in Winchester & Winchester 

2004: 11). 

Como, mais uma vez, evidencia este relato, em Kolkata a procura do encontro com o 

exótico distante é encontrada nas ressonâncias das narrativas construídas nos dois 
                                                 
173 Sarani [shoronee] - avenida. 
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últimos séculos, conformes à relação de dominância e superioridade que foi constituída, 

desde então, como suporte assegurador às identidades de pertença a um Ocidente, 

convertido mais tarde em Primeiro Mundo por oposição a um Oriente, convertido pelo 

mesmo processo de substituição de termos discursivos em Terceiro Mundo174. O autor 

não só procede à obliteração de qualquer implicação externa actual deste “ocidente” e 

designadamente do Reino Unido (e de si próprio como seu delegado: “I had been sent 

out from London by my newspaper, to write about the fighting that was then raging in 

Bengal”) como agentes causais ou parcialmente contributivos para a imagem da cidade, 

que indexa como “truly infernal”; como ainda isenta e exime a administração colonial 

britânica do passado, deslocando peremptoriamente essa responsabilidade para os 

movimentos revolucionários anti-coloniais que conduziram à transferência da capital 

imperial para Delhi em 1911 e à subsequente expulsão da administração colonial em 

1947. 

Para Winchester, por relação causal directa (imediatamente e somente após esta 

perturbação à consistência do poder da administração colonial sobre a cidade) terá 

resultado o “public nightmare that this city, above all others, has in the last century 

allowed herself to become”. Dito de outro modo: pela ausência da governação racional 

de uma administração ocidental no último século, os ineptos nativos que 

inapropriadamente a reclamaram, fizeram desta cidade um pesadelo infernal terceiro 

mundista, “lamacento”, “superpovoado”, “imundo”, “ruidosamente enfurecedor” e 

“fedendo a pobreza”.  

Um excerto do relato de um casal de turistas norte-americanos, em turismo de aventura 

pelo sudeste asiático com uma permanência de três meses na Índia (em Kolkata, dois 

mais dois dias em trânsito, aquando da entrada no nordeste do país vindos das ilhas 

Andaman e, depois, no regresso, vindos do Nepal), em jeito de apreciação geral da sua 

viagem pelo país, (conquanto mais humilde ao nível dos recursos literários) expressa 

fielmente o mesmo modelo discursivo: 

More than anything India has to offer, the single most fascinating sight 

we saw were the multitude of huge boatloads of first world (Western) 

senior citizen tourists who came to India to sample Varanasi... it is an 

amazing contrast to the city itself.(...) The filth had finally overwhelmed 

us. (...) in India it's literally in your face at all times. It's the fact of life. 
                                                 
174 Esta questão será retomada e analisada nos capítulos seguintes. 
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It's filthy, dirty and you cannot escape it. Being from a first world 

country, maybe it's more noticeable to us and more offensive to our 

senses, but I can't help the way I feel and the way we're affected by it 

all. (...) too much is too much. (...) Everyone knows you complain more 

about your own country than anywhere else...now we had felt like we 

had paid our dues and were justified in complaining about India T3. 

Para estes turistas norte-americanos, a recompensa obtida desta viagem empreendida à 

Índia foi encontrar o outro lado do mundo, o lado que se opõe ao seu Primeiro Mundo. 

Em três meses de estadia no país, o que encontraram de “singularmente mais 

fascinante” foi o reforço e o regozijo da sua identidade de pertença distintiva no par 

dual de opostos Primeiro Mundo/Terceiro Mundo. Da porventura culpa que pudesse ser 

associada à implicação da sua comunidade - “first world (Western)” - nesta 

desequilibrada ordem de privilégios, porque, como afirmam num outro momento:  

When we travel like that, we find that the difficult and frustrating 

cultural aspects of a country easily roll over us because we have the 

attitude: ‘Oh well, we'll be outta here by next week’. But in India, we 

were literally forced to deal with both the good and the bad T3; 

O incómodo sentido em resultado da experimentação desse confronto foi provação 

quanto baste para a sua redenção: “too much is too much (...) now we had felt like we 

had paid our dues and were justified in complaining about India” (op.cit.). 

Como descreveu ironicamente Nicolas Born, em La Falsification, relativamente ao 

sentimento de culpa associado à identidade construída sob o discurso de Ocidente-

Primeiro Mundo: «Aquilo de que dispões resume-se tão-só a umas quantas atitudes de 

indignação cuidadosamente estudadas, mantidas sempre a bom recato. A lançar por 

conta dos custos. Mais, poderias dizer que dispões de uma conta de custos de 

indignação» ([trad. da autora] Born 1981: 160). E, como procurei demonstrar, excedê-la 

significaria colocar em risco a sua identidade bem como a possibilidade de resgate do 

seu ego culpado. 
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6.3 As Narrativas de Risco e o Consumo Turístico do Terceiro Mundo  

 

6.3.1 Kolkata: Risco e Restrição da Experiência à “Zona de Segurança” 

Kolkata não veda o acesso ao olhar; pelo contrário, o que é problemático para estes 

turistas ocidentais é a ostentação visual do excesso - “too much” -, numa espécie de 

quadro de mecanismo aberto em que actores, processos, produtos e detritos do seu 

funcionamento são igualmente incluídos e expostos obrigando à sua confrontação 

permanente. Perante este universo desconhecido, tão vasto e excessivo, como consumir 

a experiência de visita turística a esta cidade de 1854 km2 com cerca de 15 milhões de 

habitantes, em apenas alguns dias?  

Diversos autores argumentam que do ponto de vista teórico, genericamente, qualquer 

actividade turística pode ser descrita como aventura, já que a sua experiência é sempre 

construída em torno da dialéctica das motivações de fuga (ao ordinário) e da procura (da 

diferença, do extraordinário). Nesta acepção, estará sempre implicada a aceitação de 

algum nível de risco. Urbain argumenta que todas as actividades recreativas no turismo 

se inscrevem na construção de uma identidade de aventura que permite dar sentido à 

experiência, através de processos sucessivos de diferenciação e identificação (1989: 

116); Simmel sugere que, nesta experiência de fuga ao ordinário, o sujeito incorre no 

constante diálogo entre as imagens mentais pré-estabelecidas e as percepções (1971: 

187) in situ; o que, segundo Cohen (1979), ocorre independentemente das variantes na 

modalidade da experiência turística. A noção de risco é aqui integrada como capital 

diferenciador no projecto individual de construção identitária. 

Isto parece contraditório com as afirmações de conformismo, falta de independência e 

espontaneidade atribuídas ao turismo de massa e viagens de “pacote turístico” e, com 

efeito, muitos turistas alegam destacar-se deste modelo de viagem, precisamente por 

considerarem que não permite a liberdade necessária à experiencia da aventura, da 

descoberta (exterior e interior). Como descrito por Torun Elsrud: «The adventurous 

traveler is usually regarded as a ‘real traveler’, a person interesting enough to write 

books and magazines about and to be followed around by a documentary film team» 

(Elsrud 2001: 598).  
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Mas, na verdade, quando o viajante é tomado sob a perspectiva do narrador e a viagem 

sob a forma de narrativa, esta distinção estabelecida pelos próprios turistas entre si 

perde significado. Como já referi anteriormente, desde que, no séc. XVIII, a narrativa de 

viagem se constituiu como o género literário, por excelência, ao serviço da construção 

de identidades, a viagem para lugares distantes, em especial quando “exóticos”, 

“primitivos”, mais recentemente também “pobres”, “subdesenvolvidos”, de Terceiro 

Mundo (em que se inscreve a Índia e, em particular, Kolkata), é sempre entendida como 

uma experiência que envolve risco, perigo e aventura. Não obstante a possibilidade da 

sua materialização - em doenças (e, relembro, o importante corpo de metanarrativas da 

medicina ocidental sobre “doenças tropicais” e dos inúmeros perigos de contaminação e 

de insalubridade em lugares de “Terceiro Mundo”), acidentes, agravos ou crimes 

(sujeito até a mapeamentos regulares por parte de instituições governamentais e 

embaixadas dos países emissores de turistas com avisos sobre condições de segurança 

para os seus viajantes) - a ideação de risco, a materializar-se ou não, é, em primeira 

instância, um instrumento de construção narrativa desta experiência de viagem. 

O popular guia Lonely Planet India dispensa um largo espaço de atenção a este assunto, 

no capítulo intitulado “Facts For the Visitor” (2001: 76-131). Sobre saúde, embora, 

comece por afirmar que «While the potential dangers can seem quite frightening, in 

reality few travellers experience anything more than an upset stomach» (2001: 102), 

logo de seguida, apresenta onze páginas exclusivamente dedicadas à enunciação de 

doenças e contaminações a antecipar e a discorrer sobre precauções de segurança a este 

nível.  

Segue-se uma secção dedicada à segurança das mulheres viajantes em particular, 

iniciada no mesmo tom despreocupado:  

India is generally perfectly safe for women travellers, including those 

travelling alone. Although foreign women (including those of Indian 

descent) have been hassled, you can rest assured that India is much safer for 

women travellers than many other countries and getting ogled (incessantly) 

is the most you'll probably encounter (ibid: 113). 

Todavia, dispensa mais uma página e meia ao risco de assédio sexual e medidas 

preventivas ao nível do uso de vestuário e adereços, bem como comportamentos a 

adoptar em espaços públicos e modos de relacionamento com a população masculina 
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“local” (aparentemente, não existindo riscos a considerar no relacionamento com 

homólogos estrangeiros ou com a população feminina). 

Finalmente, inclui ainda uma secção intitulada “Dangers & Annoyances” com outras 

quatro páginas consagradas a alertar respectivamente sobre os perigos de: “Theft”, 

“Holi Festival”, “Contaminated Food & Drink”, “Beware of Those Bhang lassis!” 

(alertando para a possibilidade da sua confecção clandestina com o derivado de 

marijuana, designado por bhang), “Risky Regions” (para rapto e terrorismo), “Racism” 

e “Other Important Warnings”. Incluindo neste último, uma miscelânea de enunciados 

sobre rumores de turistas mulheres molestadas por “masseurs and other therapists”, 

crimes cometidos por “fake gurus”, esquemas de burlas correntes (tema desenvolvido, 

ainda em mais detalhe, noutra secção “Travellers Beware!”), perigo de afogamento nas 

praias, movimentos rebeldes e bandhs (paralisações por manifestações públicas), 

envenenamento por monóxido de carbono e raptos.  

Na possibilidade (improvável, evidentemente) de algum turista poder desenvolver uma 

imagem alarmista de antecipação face a esta narrativa de “Facts for the Visitor” sobre a 

Índia, os autores do Lonely Planet India asseguram, mais uma vez, que: «Although we 

provide warnings about current scams and other potential dangers in this section, there's 

no need to be suspicious to the point of paranoia. We certainly don't intend to paint a 

negative picture of India or its people» (ibid: 117).  

Precisamente, porque o risco é uma construção mental (suportada por narrativas pré-

organizadas), o sujeito pressupõe a necessidade de uma atitude calculista face às 

possibilidades de acção que antecipa (Giddens 1991; Douglas 1992). E assim, não é 

necessariamente o conteúdo da acção que define a presença ou ausência de risco, mas 

sim, o modo como, primeiro, é experienciado quando e onde tem lugar e o modo como, 

depois, se constitui em ingrediente narrativo. Desta forma, como se pode verificar pela 

exemplar narrativa do Lonely Planet India, é tão arriscado deambular sozinho de 

mochila às costas nas ruas de Varanasi, quanto escalar os Himalaias acompanhado de 

guia, beber um lassi em família num restaurante no Rajasthan, tomar um autocarro em 

Delhi ou receber uma massagem num hotel em Himachal Pradesh. 

Torun Elsrud, no seu estudo «Risk Creation in Travelling: Backpacker Adventure 

Narration», cita uma jovem turista sueca que expressa claramente o que está em causa: 
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I mean, as soon as you leave Sweden you are away, so you have then 

already entered a risk zone, so to speak. At home there is nothing, but as 

soon as you land... I mean Denmark is enough, then you are already away. 

There is already a risk. And especially in Asia, even further away where 

things are even more different (in Elsrud 2001: 605). 

Ou seja, a narrativa de risco da retórica de viagem, independentemente das suas 

variantes circunstanciais ou do lugar a que se refere, assenta, primordialmente, num 

mesmo princípio e que é o do estabelecimento de uma zona de contacto com a 

diferença. 

Se, por um lado, esta narrativa de risco se apresenta como factor dissuasor para muitos 

turistas internacionais (como referi no capítulo 3, a Índia, apesar do seu imenso 

território e potencial turístico, em termos globais é um destino pouco procurado e 

Kolkata e West Bengal, em termos de fatia percentual do contexto nacional, ainda 

menos  - cerca de 0.5% de todos os turistas internacionais que visitam o país),  para os 

que persistem na visita a estes lugares, a incorporação deste mediador na experiência 

funciona como factor motivador. E desse modo, a narrativa da experiência é tanto mais 

gratificante, recompensadora e bem sucedida quanto mais maximizados os riscos (reais 

ou imaginários) de exposição à alteridade a que o viajante esteve sujeito. Como definiu 

o escritor de viagens Paul Theroux na sua introdução ao The Best American Travel 

Writing 2001, a melhor narrativa de viagem será «a journey of discovery that is 

frequently risky and sometimes grim and often pure horror, with a happy ending: to hell 

and back» (2001: xix). 

Sublinho, mais uma vez, que os enunciados discursivos a que se recorre para narrar a 

experiência requerem um significado partilhado em ordem à sua compreensão pela 

comunidade interlocutora. Só adquirem significado enquanto produtos narrativos 

partilhados por outros similares que os integram, aproximando os seus autores numa 

espécie de sistema de crenças (ou corpo de conhecimentos) que serve de base ao 

entendimento do real; que estrutura, define e materializa, pelo seu sucesso cumulativo, 

um real que foi pré-concebido mentalmente. 

«I am still paranoid that men are going to be leaping out at me and grabbing me 

from all angles... this has yet to happen» (turista inglesa, três dias de estadia em 

Kolkata T13); «Walking around the city was quite intimidating at times as being fair  
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and blonde makes me stand out like a sore thumb» (turista inglesa, dois dias de 

estadia em Kolkata T7); «The people will kill the driver and burn the car, whether or 

not there is someone in it.... I never saw this happen, fortunately, but I have been 

told by countless people that it does» (turista inglesa, alguns dias de estadiaT1). Este 

tipo de enunciados é extraordinariamente revelador dos significados subjacentes às 

narrativas de risco em lugares de Terceiro Mundo. Primeiro, não reportam a qualquer 

situação experimentada de risco materializado, ou seja, são apenas narrativas sobre 

construções mentais de possibilidades imaginadas. Segundo, não sendo decorrentes da 

experimentação de uma situação de perigo concreto, estes enunciados discursivos só 

podem adquirir expressão e significado, quando suportados por um sistema mais vasto 

de ideacional narrativo sobre o distante Terceiro Mundo que permitirá ao interlocutor 

compreender.  

Particularmente para os dois primeiros enunciados, em que as turistas não sentiram ser 

necessário emitir mais explicações, torna-se óbvio que o risco atribuído à situação é 

matéria do conhecimento de “senso comum”. Para qualquer pessoa que tenha lido o 

Lonely Planet Índia, ou, de um modo geral, que conheça os rumores da generalidade de 

narrativas de viagens contadas ao longo de séculos sobre lugares como a Índia, num 

oriente, exótico, agora terceiro mundista, estes são lugares povoados por Outros 

diferentes, em que “being fair and blonde makes [her] stand out like a sore thumb” (op. 

cit.) convertendo-a em alvo de inimagináveis intenções duvidosas por parte dos locais 

“selvagens”, “primitivos” e “irracionais”. Que a colocam sob ameaça constante de a 

qualquer momento, na rua, no autocarro, no hotel ou à mesa de um restaurante, “to be 

leaping out at [her] and grabbing [her] from all angles” (op. cit.).  

Terceiro, este tipo de narrativa, embora reporte para o conceito de zona de contacto que 

permitiria algum nível de hibridação entre turista estrangeiro e residente (como sugerido 

por alguns autores) na verdade, não aponta para qualquer aproximação e possibilidade 

de influência mútua. Pelo contrário, a distinção entre um circunstancial nós (turistas 

internacionais e que apenas, enquanto tal, se aproximam identitariamente) e “the 

people” (anfitriã, residente) é reiterada e agravada, acentuando o reconhecimento, pelos 

sujeitos envolvidos no encontro, da diferença das suas características identitárias, face à 

exposição de uma perigosidade imputada à identidade do outro.  

Por último, este tipo de enunciados remete para um valor dominante nas metanarrativas 

de construção de identidade “ocidental” (em referência ao estabelecimento grosseiro de 
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identidades no par dual ocidente/mundo restante) e, como tal, particularmente evidente 

nas narrativas de viagem, que assenta na construção ideacional de que elevadas 

recompensas só advém de elevados riscos. Paralela e paradoxalmente decorrente das 

metanarrativas dominantes sobre segurança, o acto de enfrentar o risco, a ameaça (e o 

desconhecido), detém na identidade “ocidental” o potencial de creditar valor ao 

indivíduo, de conduzir ao progresso, alcançar grandes feitos e atingir a condição de 

superioridade do vitorioso, granjeando as justas recompensas. Estes turistas manifestam 

a mesma ambivalência de significados: apesar do desconforto causado pelos riscos que 

imaginam enfrentar, a recompensa é alcançada pela conquista do ingrediente narrativo 

para a sua construção identitária de intrépido viajante no perigoso Terceiro Mundo. 

Aquele que terá saído vitorioso da aventura de deambulação, por um par de dias, nas 

ruas de Kolkata. À maneira das melhores narrativas de viagem de Theroux: “with a 

happy ending: to hell and back” (op. cit.). 

Como argumentou Mary Douglas, já em 1966 (embora sob uma perspectiva 

funcionalista, no meu entender, ainda extremamente útil como ponto de partida), sobre a 

associação simbólica entre perigo e poluição social, são várias as maneiras de lidar com 

o ambíguo - o que não é facilmente inserido numa das nossas categorias classificatórias, 

o que é estranho, o que não se reconhece - e que incluem ignorá-lo, percebê-lo, percebê-

lo e condená-lo ou enfrentá-lo e criar uma nova ordem do real onde possa ser inserido 

(Douglas 1991: 53-54). Ou seja, as várias maneiras têm o propósito único de reduzir ou 

eliminar essa ambiguidade. Assim, o que não está no lugar certo, conformado ao nosso 

esquema (confortável) de ordenamento do real, quando excessivamente diferente (ou 

excessivamente similar) tende a ser remetido para as fronteiras exteriores do sistema ou 

para um lugar claramente distinto delimitado por fronteiras internas - o outro, o outro 

lado, o que não é nós, o que não é nosso. De acordo com este argumento, o perigo é 

associado à experiência de atravessar esta linha de fronteira, de interdição, de entrar em 

contacto com o outro e arriscar à fractura da sua identidade - de poder converter-se em 

algo ambíguo, poluído, i.e., perder o lugar certo no seu sistema de ordenamento do real 

social.  

E, de facto, a estratégia adoptada face ao perigo pela maioria destes turistas audazes 

(relembro que em Kolkata, a tipologia dominante de turismo procura destacar-se dos 

modelos de turismo de massa) é a da experiência confinada a uma “zona de segurança”; 

aos espaços que lhes são indicados pelos seus mediadores como representativos das suas 
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imagens antecipadas, todavia menos inseguros, menos poluidores (traduzido na 

proximidade com outros estrangeiros, que aqui são percepcionados como semelhantes) 

e de acessibilidade mais fácil para experimentar este lugar estranho, excessivo e de 

significados dificilmente reconhecíveis. Munidos das informações recolhidas a priori 

sobre este lugar perigoso e desconhecido, são transportados pelo seu guia Lonely Planet 

India directamente do aeroporto para os alojamentos da Sudder Street ou proximidades, 

a área de concentração de viandantes internacionais (que pela sua concentração em 

número servem de protecção ao contacto com a alteridade dos outros) e correspondente 

às zonas de aquartelamento dos turistas em regime de voluntariado social. A partir desta 

localização, e dispondo apenas de alguns dias, já muito dificilmente conseguirão 

afastar-se destas imediações ou desviar-se dos circuitos previamente estabelecidos por 

estes seus novos vizinhos.  

Veja-se a intrépida aventura de dois dias deste casal de ingleses, «on the side of 

extreme traveling» T7 em Kolkata, em 2004. Tendo tomado um táxi do aeroporto 

directamente para um hotel «in the safety of Sudder Street» - ansiosos pela 

experimentação da descoberta a que se haviam proposto - «had a quick kip as neither 

of us managed to sleep much on the plane, and then (against all sane judgement) 

went off to explore. We wandered down to the Victoria Memorial (...) - nas 

imediações da área central turística da cidade, onde também pernoitaram uma noite, 

dando por aqui como terminada a sua arriscada aventura exploratória - «We are now 

back in the safety of Sudder Street (...). We have decided that Kolkata is maybe 

just one step too far on the side of extreme traveling and are jumping on the next 

available train to Nepal» T7.  

Esta pequena deambulação de algumas horas numa área geográfica restrita não só não 

coibiu à legitimação da narrativa de risco sobre a cidade e do carácter temerário dos 

seus empreendedores como terá sido, também, sobejamente suficiente para asseveração 

de informação e julgamentos sobre características identitárias, modos de vida, situação 

económica e até pensamentos e emoções de “larga percentagem da população” residente 

na cidade: 

This is not to say that we would want to forget the experience. Some of 

the architecture is amazing and although a large percentage of the 

people live in poverty previously beyond our comprehension, you can 
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always find a smiling face or friends sharing a joke. They just get on 

with their lives regardlessT7. 

Esta agilidade na essencialização das identidades dos outros - fundamentada quase 

simplesmente pela interacção de olhar e ser olhado de perto - e que é marca reiterada 

das narrativas de viagem, só é explicável pela sua inscrição e validação num sistema de 

valores partilhado. Um sistema que, enquanto tal, permite a legitimação da reprodução 

de uma relação assimétrica de poder em que o viajante narrador, preservando a 

integridade da sua identidade no lugar certo (superior) deste sistema de ordenamento 

(limitado, portanto, na possibilidade de hibridação na zona de contacto), explora, 

conquista, submete e dociliza o visitado às suas construções mentais prévias de outro, 

sem permitir qualquer contaminação pela incorporação de novos dados (ou a sua 

admissão), que possam colocar em causa ou provocar a ambiguidade na ordem do 

sistema em que se inscreve. 

Se observasse isoladamente as suas fotografias das narrativas que as acompanham, a 

persistência desta representação de pobreza e perigosidade da cidade por parte dos 

turistas internacionais seria largamente atenuada. Salvaguardando algumas excepções, 

as fotografias impõem uma intenção de ponderação aos enunciados verbais, revelando 

conotações e significados amplificados quando analisadas em correlação com a história 

oral ou escrita contada. As fotografias de um casal de ingleses em turismo de aventura, 

que em trânsito na cidade aí permaneceram cerca de três dias em 2004, compreendem o 

cemitério de Park Street (a fotografia 26 reproduzida em seguida e uma outra com a 

presença da turista), um eléctrico numa rua movimentada, ladeada por edifícios com a 

fachada coberta por placares publicitários, e diferentes perspectivas, com e sem a turista 

e sem presença de outros sujeitos, do Fairlawn Hotel onde pernoitaram uma noite (o 

hotel elevado ao estatuto da fama internacional pelo filme City of Joy).  

A propósito desta fotografia do cemitério de Park Street, diz: «This is an amazing old 

cemetery from the 1700's, and an oasis of calm in the centre of Kolkata. Great 

atmosphere, complete with gothic crows» T6. 
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Este cemitério cristão de tumbas monumentais, grandes mausoléus e até algumas 

imitações de pirâmides egípcias, com longos epitáfios de exaltação do poder colonial e 

missão civilizacional dos “bárbaros” nativos175, foi criado no início do séc. XVIII, 

albergando mais de 1600 restos mortais de europeus e seus descendentes datados da era 

gloriosa do Raj colonial. Encerrado há mais de um século e votado ao abandono pela 

ex-administração britânica pouco depois de 1947, é actualmente mantido como atracção 

turística, cuidado por jardineiros e seguranças contratados pela APHCI (Association of 

the Preservation of Historic Cemeteries in India) e o Christian Burial Board de Kolkata, 

com horário de visitas à semelhança de um monumento histórico.  

Situado na zona de concentração de turistas internacionais, e mencionado no ubíquo 

Lonely Planet India, na secção “Other Attractions” como: «This peaceful cemetery is an 

evocative reminder of Kolkata's colonial past and is definitely worth a visit» (2001: 

                                                 
175 Exemplo de um excerto destes epitáfios:  

Here lie the remains of │Augustus Cleveland, Esquire, │late Collector of the Revenue; 
│Judge of the Dewanny Adawlat of the │Districts of Bhaugulpore, Monghyr, Rajamahal, 
│&c. &c. │he departed this life 12th January 1784, at sea│on board the ‘Atlas’ Indiaman, 
Captain Cooper, │Proceeding to the Cape for the recovery of his health, │aged 29 Years 
(...) The public and private virtues of this excellent│young man, were singularly 
eminent│in his public capacity; │he accomplished by a system of conciliation│ what could 
never be effected by a system by Military coercion; │he civilized a savage race of the 
mountaineers, │who for ages had existed in a state of barbarism, │and eluded every 
exertion that had been practiced │against them to suppress their depredations, │and 
reduced them to obedience; │to his wise and beneficent conduct, │the English East India 
Company│were indebted for the subjecting to their Government, │the numerous 
inhabitants of that wild│and extensive country, the Jungleteterry (...). 

 
 
 

Fotografia 26T6- South Park Street Cemetery, Kolkata, 2004. 
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439), é um espaço isolado, confinado por muros altos e vegetação luxuriante de grande 

porte, sempre apreciado pelos poucos turistas ocidentais que o visitam pela oferta de 

uma experiência de fuga à estimulação exacerbada de sentidos nas ruas da cidade e ao 

contacto com os seus habitantes - nas palavras da turista supracitada: “an oasis of calm 

in the centre of Kolkata”. E, por outro lado, em particular para os turistas britânicos, 

pela experiência evocativa de um encontro nostálgico com o passado de dominação 

colonial deste lugar que já não é possível encontrar entre a cidade viva.  

Como descrito por Ashish Chadha, este monumento funerário «which provided a rich 

history of the earliest colonial settlers of Calcutta - a kind of genealogical signpost, 

which gave information about those who came before» (Chadha 2006: 356), «is thus a 

monument of double death - the decaying remains of its inmates, and its own death, as it 

lies forgotten by both the present and the past. It is also a heritage of double absence: 

the absence of its inmates and its own absence. (ibid: 340). 

Para este casal (e também para muitos outros turistas que encontrei), a expressão “oásis 

de calma” é conotada com a privação do contacto com a cidade viva, com a mega-

metrópole sobrepovoada de diferença, pós-colonial, e não com a paisagem natural de 

espaço verde evocativa de parque que se faz sentir neste cemitério. O Victoria Memorial 

que também visitaram, localizado na mesma área, com uma arquitectura igualmente 

ostensiva e rodeado por um parque verde de muito maiores dimensões, embora ícone 

turístico da cidade, não foi sujeito a representação fotográfica e o comentário a que teve 

direito foi: 

We visited the absurdly obscene Victoria Memorial. This magnificent 

white marble palace (almost rivals the Taj Mahal) built in honour of 

our late Queen of the Empire, Victoria. Despite the honourable 

platitudes (“to civilise the world”, “that all should live in peace and 

prosperity”, etc), if the money used to build this place had been put in 

to a pension fund for all of Calcutta's poor, they could all have retired 

peacefully! T6 

Com efeito, apesar de concebido por George Curzon (à altura Vice-rei da Índia), e 

desenhado por William Emerson, ambos britânicos, o edifício construído já no 

crepúsculo do império colonial (1906-1921) em homenagem à sua história e à rainha 
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Alexandrina Victoria176, que havia falecido recentemente, terá sido inteiramente 

financiado pelas elites indianas (Chakrabarti 2005: 256). Não ocorreu a esta turista a 

idiossincrasia da sua indignação quando, imediatamente antes, havia considerado as 

ostensivas construções funerárias dos seus antepassados como absolutamente 

justificáveis para a criação de “um lugar impressionante e de atmosfera extraordinária”, 

sem qualquer relação com a desigualdade de distribuição de riqueza entre os habitantes 

da cidade. Nas palavras do seu congénere britânico (embora nascido na Índia) Rudyard 

Kipling: «men were rich in those days and could afford to put a hundred cubic feet of 

masonry into the grave of even so humble a person as ‘Jno. Clements, Captain of the 

Country Service, 1820’» (Kipling. 1891. The City of Dreadful Night. Allahabad, A.H. 

Wheeler in Chadha 2006: 344).  

Relativamente ao espaço verde Maidan associado ao grande lago que circunda o 

Victoria Memorial, a sua grande dimensão, amplitude de espaços ajardinados e 

arvoredo abundante que fazem dele o “pulmão” da cidade, proporciona um isolamento 

atmosférico do ar quente e denso assim como do ruído do tráfego intenso que se faz 

sentir de forma mais ou menos constante nesta área. Contudo, apesar da atmosfera de 

paisagem natural, não cumpre os requisitos ao seu “oásis de calma”, uma vez que, ao 

contrário do cemitério cristão, este é um parque vivo povoado pela diferença, 

intensamente usufruído pelos residentes de Kolkata e visitantes “não ocidentais”, de 

outros lugares da Índia e de países vizinhos como o Bangladesh e o Afeganistão.  

Este significado é clarificado por uma outra jovem turista norte-americana, que 

permanecia há sete meses em Kolkata com o propósito de desenvolver a sua formação 

em dança clássica indiana Kathak. As suas fotografias não incluem o espaço verde 

Maidan ou o Rabindra Sarovar Park177, localizado na área sul onde se encontrava 

hospedada, e que outros turistas com permanências longas aqui elegeram nas suas 

representações. Em vez destes, fotografou o cemitério de Park Street, porque, também 

para si, só este espaço verde da cidade traduz: 

(...) a beautiful place, so peaceful, and people come here because they 

want to see it. It’s the only green place, here, where I feel peaceful the 

                                                 
176 Sobre a relação da rainha Victoria e a Índia, ver: Taylor 2004. 
 
177 Rabindra Sarovar [Robindra Shaarobaar] – nome do grande parque verde existente na zona sul de 
Kolkata. Sarovar – lago; Rabindra – nome atribuído em homenagem a Rabindranath Tagore, premiado 
Nobel da Literatura em 1913 e um dos mais influentes pensadores em Bengala, elevado ao estatuto de 
ícone da cultura bengali. 
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way I want to feel when I go to a park. And it’s a very interesting 

colonial reminiscence – young women came here to get married and 

died. And my friend gets very emotional because she said she could 

identify with them because she is getting sick all the time T21.  

Esta ideia de fuga ao contacto com a cidade e aos seus habitantes é reforçada pela 

narrativa que acompanha duas fotografias de interiores de cafés localizados em Park 

Street. 

 

     

 

À esquerda, o Barista, franchising da cadeia italiana, com o ambiente característico dos 

espaços de fast-food ocidentais, de cores fortes, iluminação artificial intensa, superfícies 

brilhantes e ar condicionado; à direita, The Tea Table (ou T3 como é designado em tom 

coloquial) relativamente novo, mas a operar no edifício centenário Park Mansions, com 

tectos altos, paredes brancas, colunas de suporte revestidas a madeira e mobiliário 

escuro, o que lhe confere um ambiente nostálgico de passado colonial. Em comum, o 

serviço ocidentalizado e a descontinuidade com o exterior proporcionada pela porta 

fechada, ar condicionado e a selectividade da clientela que inclui a frequência habitual 

de estrangeiros. Para esta jovem norte-americana, a experiência sensorial e emotiva 

proporcionada por ambos os cafés é semelhante à do Park Street Cemetery: 

 (...) Barista is convenient if you want to sort of forget of everything and 

just be by yourself, just left alone: People won’t look at you ‘cause it’s 

full of foreigners, always. (...) I spend a lot of my time here in cafes just 

because I can’t concentrate in my room, I get claustrophobic, and there 

is not really a public space where I can go study.  In the streets I can 

Fotografia 27T21 

 
Fotografia 28T21 
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never let myself relax. In the bus, most of the time, I feel I’m having to 

fight for space and I’m never really comfortable, ‘cause I’m always sort 

on “en guard” against anything that could happen. Lot of the time on 

the bus there’s men being inappropriate, staring at me... I tend to avoid 

going outside because of that. Parks are weird spaces, here, too, because 

so often, you have couples holding hands and kissing or something T21.  

Curiosamente, [BS], um jovem residente bengali terá dedicado uma das suas fotografias 

ao espaço de jardim vedado que circunda o Victoria Memorial, separando-o do restante 

espaço verde Maidan, para narrar, precisamente, sobre as recentes medidas 

implementadas de condicionamento no acesso e o seu efeito de decréscimo e mudança 

de tipologia na afluência deste espaço verde. O que, para si, o converte num espaço 

menos apelativo: 

 

 

 

This is Victoria. Lots of times I go there with my school students, my 

kids. But now, the best place to go with the kids is Science City. Now, 

Victoria is a lover point from morning to evening. Before, it used to be 

free, but now you have to pay to go inside of the park. And that is good 

for lovers because less people go there, less large families. That’s why it 

is a lover point, now! ([BS] - residente, estudante universitário e voluntário 

numa ONG vocacionada para apoio a mulheres e crianças no bustee vizinho 

ao seuR13). 

O significado da eleição destes espaços aparentemente tão diferentes como 

representações de “oásis de calma” pelos turistas em Kolkata é assim revelado: pela sua 

Fotografia 29R13 - Kolkata lover point. 
. 
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capacidade de supressão de contacto interpessoal com a população residente, de 

exclusão de marcas identificadoras de localização e de descontinuidade com o meio 

envolvente, estes espaços permitem a experimentação temporária da sensação de fuga à 

diferença deste lugar. Como coloca uma outra turista inglesa: «From the first moment 

you get onto the streets on Kolkata you are thrown into a world that is as far away 

from life at home as you can possibly imagine»T7. Sendo este o tom que marca a 

transversalidade a todas estas narrativas e que encerra um paradoxo gritante: a 

expressão do conflito que é para estes turistas combinar o desejo de adquirir o capital 

narrativo da aventura num lugar de Terceiro Mundo, imaginado como o mais diferente e 

distante, com o desconforto e desagrado que lhe provocam o medo do encontro com 

essa mesma distância e diferença: “en guard”. 

 

6.3.2 Kolkata: A Cidade Desencontrada  

Em resultado desta construção representacional pré-organizada e do medo que provoca 

para muitos turistas - como tenho vindo a demonstrar, um medo mais ou menos 

tolerável para uns do que outros, por vezes verbalizado, por vezes expresso pelo riso e a 

ironia, somatizado em mau estar físico, revulsão, sensações claustrofóbicas, 

agorafóbicas, até ao choque e premência da necessidade de fuga -, a experiência de 

consumo deste lugar (paradoxalmente, tão vasto e excessivo) é assim esgotada num 

exíguo espaço sócio-geográfico. Pela incapacidade revelada por estes turistas em 

atravessar a linha de fronteira que permitiria o seu envolvimento, permanecem, deste 

modo, reféns da sua “zona de segurança”. Kolkata, condenada por estes turistas pela 

audácia de não vedar o acesso ao seu olhar, permanece, assim, ironicamente velada. 

Como descrito por este turista dinamarquês (também antropólogo), residente na 

Noruega que, em 2007, permaneceu aproximadamente um mês e meio em Kolkata: 

On the one hand, it’s an overwhelming city, I find: it hits you in the 

face. At least, it did when I first came here at the age of 20. But it 

quickly grows on you, I think, and that is probably the reason why I’m 

back here for the third time. (...)That once you managed to settle in this 

metropolis I think you find amazing hospitality and an amazingly 

welcoming feeling, that is there, once you make your way through the 
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crowds and actually try to meet some individual people and not only see 

the crowds, that you see moving all over the place. 

It’s also a city that fascinates me for a whole range of personal reasons. 

People are very talkative, politically engaged in all sorts of things, well 

read, highly educated, like to debate and discuss. And it’s a pleasure 

when ever I get the chance to interview people, all I have to do is to ask 

one question and, then, I will receive a 2 hour lecture on the state of the 

nation and the country as a whole. It’s an incredible atmosphere to be 

in and I feel like a fish in water when I get here (turista, proveniente da 

Noruega, seis semanas de estadiaT20).  

Mas para a maioria dos turistas que visitam a cidade isso não acontece. Desencontrada, 

e por isso nunca por estes turistas representada, encontra-se uma capital de um estado 

em franco crescimento económico, particularmente ao nível das comunicações e 

tecnologias de informação: Kolkata ocupa a 4ª posição no contexto nacional das taxas 

de crescimento anual e encontra-se a meio da tabela em termos de distribuição do PIB 

per capita (17ª posição em 33 estados e territórios unificados)178. A cidade é 

reconhecida nacionalmente como centro educacional, científico e cultural. Originou 5 

premiados Nobel, respectivamente em trabalho para a Paz, Literatura, Medicina, Física 

e Economia179: tertúlias, actividades e movimentos sociais e políticos sucedem-se, bem 

como os eventos artísticos, literários e científicos.  

 

                                                 
178 Fonte: Central Statistical Organisation based on Directorate of Economics & Statistics of respective 
State Governments, 2002-2003 (a 21-11-2005). 
179 Ronald Ross – Nobel de Medicina em 1902, com a descoberta do agente causal da malária; 
Rabindranath Tagore – Nobel de Literatura em 1913, com a obra Geetanjali; C.V. Raman – Nobel de 
Física em 1930, com o seu trabalho sobre a difusão da luz; Madre Teresa – Nobel da Paz em 1979, com o 
seu trabalho humanitário na cidade; Amarthya Sen – Nobel de Economia em 1998, com o seu trabalho na 
área da economia social. 
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Actually this photo was taken as a substitute. (...) But the “Little 

Magazines” were actually what I was after, magazines published by any 

odd group of people who feel like publishing their thoughts and views. 

And that’s one thing out of a whole of variety of things that people 

engage in. It also includes organizations, politics, the drama, the whole 

range. And there was a fun saying I heard the other day: If you have a 

gathering of ten Bengalis, you’ll have minimum seven poets, you’ll 

have, perhaps, two “Little Magazines”, three political parties and, if 

you’re lucky, a theatre group as well T20. 

 

 

 

I wanted to capture the political awareness of the people and the 

literacy of Kolkata. These are newspapers posted on the wall and, all 

day, you gonna have crowds around these, reading it. These guys are 

reading something on Bollywood but these other guys down here are 

Fotografia 30T20 
. 

Fotografia 31T27  
. 
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reading something about local politics. People are very politically 

engaged, here, which I really appreciate. People, here, read a lot; they 

are reading all the time and there are booksellers everywhere: all sorts 

of books, from social theory, political theory, development to self-help 

books; you name it, it’s all there (turista/antropólogo, norte-americano, 

um mês de estadia T27). 

 

 

 

Comecei a aprender português no Max Muller Bhavan há 16 anos. (...) 

Por isso este instituto tem um lugar especial na minha vida. (...) Os 

bengalis têm esse interesse pela língua, pela literatura, pela cultura dos 

estrangeiros. (...) Aqui não se aprende uma língua pelo valor comercial 

mas pelo valor cultural. Nunca se diz: quanto é que eu vou ganhar com 

esta língua? Sempre se diz: o que vou aprender de novo com esta 

língua? Qual é a cultura, qual é a literatura que vou conhecer? ([RR] - 

residente, professora de língua e literatura portuguesa R14). 

Kolkata possui inúmeros centros de investigação, de desenvolvimento artístico musical, 

de artes visuais e performativas, espaços desportivos, culturais, literários e filosófico-

religiosos, em muitos casos, de acessibilidade gratuita ou de baixo custo, e multiplicam-

se as iniciativas individuais de produção de autor. Acolhe um dos maiores centros de 

produção cinematográfica nacionais, conhecido por Tollywood, pela sua localização na 

área de Tollygunje (no sul da cidade) e em referência irónica à indústria norte-

americana de Hollywood; anualmente, acolhe o segundo maior festival de cinema 

internacional do país (Kolkata Film Festival), a maior feira de livros da Ásia (Kolkata 

Fotografia 32R14  
. 
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Book Fair), o maior festival de teatro do país (National Theatre Festival), e um dos mais 

importantes festivais de música clássica indiana (Dover Lane Music Festival). 

 

 

 

This is my mother’s song group (my mother is in blue, the second from 

the right): Amra Sabay Raja [amra shobay raja], meaning “we all are 

kin, there are no leaders”. They are forty women and most of them 

have no train in singing. They, mainly, sing Bengali songs. They all go 

for morning work and after that, every day, they join for singing in the 

riverbank strand ([AC] - residente, professora de literatura bengaliR21). 

 

       

 

Kolkata Book Fair – the largest book fair in Asia. This is the entrance 

from the Park Street end of Maidan. The Publishers & Booksellers 

Guild (the organizer), completed its thirty eventful years and is 

marching ahead to many more such distinguished years in the future. 

Fotografia 33R21 

 

Fotografia 34R3 

 
Fotografia 35R3 
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Kolkata Book Fair is the largest attended Book Fair of the world.  

Actually, it will not be an exaggeration if we call it the “Book Festival” 

([SK] - residente, informáticoR3). 

 

 

 

 

This is a painting exhibition in the Academy of Fine Arts. I really like to 

mention that these painting exhibitions are really changing nowadays. 

Before, this Academy of Fine Arts has been considered as one of the 

greatest exhibition centres - if you had your own exhibition at the 

Academy you would be considered a very creative and important 

painter. Now, these things are more accessible, because, now, we have 

more than 30 exhibition halls, and with the private sector, they are 

more glorious, they have more sales of paintings. But, still this place is 

very emotional for me and for all the painters, I think. (...) If I could 

choose a place to make my own exhibition in Kolkata, I would definitely 

choose this place, because, I saw all the Bengali masters here ([SS] - 

residente, pintor e músico, estudante universitárioR21). 

Fotografia 36R20 

 



As Câmeras e o Turismo em Kolkata: Representações em Photovoice 

 202 

 

 

This was made in my girlfriend’s family puja (when we say The Puja we 

mean the Durga Puja. It is the big puja, 5 days! If it is some other puja, 

we will refer the name). These are the two people who helped in making 

the deities and they stay in the home till the immersion of the puja – the 

end of the puja. This is a jattra. It’s right in front of their house, where 

they make a makeshift stage. They have putted on this microphone (this 

is a very old way of putting on a jattra, but it is the only way to do it) 

they hang the microphone and try to stay as close as possible. The same 

man will dress as woman, too, in the second scene. He is Shiva and the 

other one a brahmin, a priest. It is usually about some episode taken 

from Mahabharata or Ramayana. And the head of the house, in this case 

the elderly lady, would keep on saying to keep our mouth shut, to listen 

to it properly! 

They start in the evening, after the evening puja, and this would keep on 

going till 1-2 o’clock [a.m.]. They are a huge family and they made the 

point that on the jattra day, nobody will move in other parts of the city. 

They will all roam around the city to see different pujas throughout the 

day but they will all have dinner in the family house and look at the 

jattra. For our generation it is so interesting! This is so funny for us, we 

laugh a lot! And this particular instrument that looks like a trumpet 

(which the man with the white shirt is playing) it has a horrendously 

shrill sound! It is called tarshanay. And the drummers start playing and 

it makes you going in a trance. They make the sounds especially in 

Fotografia 37R8 - Folk play. 
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between the scenes to keep the crowd engaged in the jattra so that they 

don’t leave their seats! ([KR] - residente, fotógrafoR8)180. 

Como apontado por turistas e residentes, em Kolkata a cosmética e hegemonização dos 

espaços públicos não é valorizada; a afirmação de identidade não passa pelo património 

arquitectónico. Orgulhosamente capital do território bengali indiano, é, desde a sua 

origem, uma cidade de acolhimento de imigrantes, exibindo uma identidade 

enfaticamente assente no seu património social - de tolerância e inclusão - integrando 

um número estimado de 171 comunidades que integram identidades culturais, 

linguísticas e religiosas distintas181.  

Assim, são inúmeras as celebrações e festividades que se sucedem ao longo do ano em 

espaços públicos, sempre com larga adesão por parte dos vários sectores da sociedade, 

dos turistas nacionais e emigrantes (NRI)182 e extensivas a todos os que queiram 

participar. Além do mais importante festival religioso bengali – o exuberante Durga 

Puja, celebram-se o Saraswati Puja, Lakshmi Puja, Bhai Pota, Doljaatr ou Dol (o Holi 

como é mais conhecido noutras partes da Índia), o Shivratri, o Ratha Yatra e o Ulto 

Ratha hindus. Mas celebram-se também, o Kali Puja bengali em simultâneo com o 

Dipawali significativo para hindus, jainistas e sikhs, os dois Id muçulmanos (Id-ul-Fitr 

após o Ramadão e Id-ul-Zuha), o Natal e Passagem do Ano cristãos e o Nabobarsho, a 

celebração do ano novo do calendário Bangla Sone (o calendário solar bengali 

introduzido pelo imperador mughal Akbar183 e que iniciou o ano de 1415 em 14 de 

                                                 
180 [KR] é um jovem fotógrafo freelancer. Tendo acedido a colaborar neste investigação para aplicação da 
metodologia de photovoice, optou por narrar as suas histórias da cidade a partir de uma selecção de 
fotografias suas já recolhidas anteriormente e que também disponibiliza online no seu site. Sendo essa a 
razão para a marca de água “www.wriju.com” que se observa no canto superior direito da fotografia. 
181 Ver Anexo 1: «Lista de Comunidades de West Bengal (POI)». Elaborada a partir das tabelas de 
comunidades da lista nacional de 4693 comunidades identificadas pelo Project People of India (POI) e 
publicadas em livro na biblioteca do Parlamento Indiano em 6 Maio de 1992, incluindo a adição de 
algumas alterações à edição revista de 2002. 
182 NRI - Non Resident Indians. 
183  “Mughal”, defendem alguns autores, ser o termo corrompido para “Mongol”:  

(...) one of the peoples from whom the Mughals were descended. Chinggis Khan (c. 1162–
1227), the founder of the Mongol Empire, conquered all the lands from eastern China to 
southern Russia, creating the largest land empire the world has ever seen. He reached the 
banks of the Indus River, but, like Alexander the Great fifteen hundred years earlier, he 
withdrew and turned his attention to other conquests. As the Mongols expanded their 
holdings, they absorbed large regions of Turkish peoples and began to merge, intermarry, 
and join forces with them. The line between Mongols and Turks blurred and, religiously, 
the Mongols in Central Asia followed the Turks in accepting Islam, the religion of the lands 
they conquered. (...) India is the one major culture area of the world that was conquered by 
Muslims but did not generally accept Islam, unlike the Mongols, North Africans, Middle 
Easterners, Turks, and Persians. Acutely aware of this, Akbar famously moved to 
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Abril de 2008). Como ilustrado por este ditado popular bengali: baro maashe tero 

paarbone - “Doze meses, treze festivais”, este é um lugar a que não faltam motivos para 

lazer e entretenimento: a City of Joy dos residentes e que se manterá velada ao olhar 

destes turistas.  

No primeiro trimestre de 2006 realizei um exercício entre jovens estudantes 

universitários de Kolkata, com o objectivo de averiguar algumas questões sobre 

representações identitárias de si, da sua cidade e do exterior184. Em resposta à 

solicitação de descrição da sua cidade em uma frase, 30% responderam simplesmente 

“City of Joy” ou incorporaram a expressão na sua descrição. Em nenhum dos casos, foi 

associada ao seu significado original atribuído por Dominique LaPierre. Pelo contrário, 

a sua ligação foi feita a expressões como: “fun”, “happiness”, “enormous heritage and 

culture”, “very friendly, helping and culturally rich” ou “full of cultural, ethics and love 

for people”.  

O facto desta imagem textual ter sido absorvida deste modo pelos residentes de Kolkata, 

com a afectação a um significado próximo da sua tradução literal e alienado da sua 

significação para o público internacional, pode explicar também a razão que levou à sua 

adopção para slogan promotor da cidade – encontra-se na página do site oficial do West 

Bengal Tourism185, da maioria dos sites e brochuras dos promotores turísticos locais e 

ainda em outlets de iniciativa municipal espalhados pela cidade (como se pode observar 

na fotografia 32, no plano mediano do lado direito, à maneira de sinal informativo sobre 

um fundo azul, lê-se a branco: “Kolkata the City of Joy”).  

Como já referi, na procura de composições de mensagens para a promoção de destinos, 

os autores dos materiais de mediação cultural recorrem à expressão dos significados 

imediatos partilhados com o seu público, socorrendo-se das mesmas narrativas 

organizadas pré-estabelecidas, comuns a outros mediadores de cultura populares, e que 

servem de quadro referencial para confirmação e legitimação da mensagem. E, 

efectivamente, o enunciado discursivo utilizado pelo site do West Bengal Tourism para 

                                                                                                                                               
accommodate the indigenous Hindu majority under his Islamic government, without 
conversion (Spodek & Louro 2007: 23). 

Assim, embora maioritariamente descendentes de turcos ou turco-afegãos, os mughal e as suas dinastias 
possuem uma identidade específica e distintiva associada à Índia.  
184 Amostra = 43 (20 rapazes, 23 raparigas). Estudantes de três turmas de cursos e graus distintos em duas 
universidades de Kolkata: University of Calcutta e Jadavpur University. 
185 Site oficial do West Bengal Tourism: <http://www.wbtourism.com>. 
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exploração da representação da sua City of Joy reproduz as mesmas conotações 

atribuídas pelos jovens estudantes universitários: 

Home to five Nobel laureates – Ronald Ross, Sir C.V. Raman, Rabindranath 

Tagore, Mother Teresa and Amartya Sen, Kolkata is the nerve centre of 

intellect and human values, where many modern movements began in art, 

cinema and theatre, science and industry. India’s quest for freedom began 

here. 

Kolkata is the gateway to Eastern India. A city with a rich heritage, bustling 

streets and bewildering variety of facets. From October to March, Kolkata 

wears a radiant look. Sunshine, mild winter, lights, colours, fairs, festivals, 

galas and excursions, the mood is infectious and spirit sweeping 

(www.wbtourism.com/kolkata186). 

Ou seja, a imagem textual City of Joy, na sua apreensão pelos residentes, terá sido 

destituída da conotação que lhe foi atribuída pelo seu autor “ocidental” (o francês 

Dominique LaPierre), por não ser reconhecida por este público que não partilha o 

mesmo sistema de significados. Retendo, deste modo, apenas a indexação ao seu 

significado literal, este sim, adequadamente inscrito nos seus quadros de construção de 

representação da sua cidade.  

Este desencontro internacional entre a “cidade da alegria” dos residentes e a dos turistas 

internacionais revela como construções representacionais opostas podem ser indexadas 

a uma mesma imagem textual, fornecendo mais um exemplo de validação do meu 

argumento metodológico. Ou seja, de que todo o valor sintáctico, semântico ou 

pragmático vigente em determinada sociedade, i.e., a capacidade linguística de 

produção de significado é sempre um produto da estrutura social, pelo que as suas 

materializações textuais não podem ser compreendidas sem conhecer os significados 

sociais que lhes subjazem187.  

  

                                                 
186 [14-05-2008]. Available from: <http://www.wbtourism.com/kolkata/index.htm>. 
187 O poder da significação negativa deste estereótipo City of Joy para o público internacional, e a sua 
persistente impermeabilidade à adição de novas imagens, impede a sua suplantação pela representação 
local. Para as autoridades locais e regionais, a única estratégia viável para obter algum distanciamento 
desta “imagem de destino” parece ser a correcção definitiva do desencontro de significados entre 
promotores e público-alvo internacional: o significante City of Joy tem que desaparecer como imagem de 
marketing e uma nova Kolkata ser colocada no seu lugar. 

 



As Câmeras e o Turismo em Kolkata: Representações em Photovoice 

 206 

 

6.4 Representações de Primeiro Mundo – A Outra Face da Mesma Moeda 

Como argumentei no capítulo 3.1, perante um encontro de turismo internacional que é 

definido em termos de mercadoria pró-visitante, as práticas performativas 

necessariamente afectadas são as dos visitados, que tendem a responder às solicitações 

da relação imposta. Ao longo dos três anos em que realizei trabalho de campo, para 

além da zona de concentração de turistas internacionais (Sudder Street e áreas 

circundantes), não encontrei outro lugar em Kolkata que concentre as formas de 

mendicidade mencionadas por estes turistas - que incluem a tal “profissionalização” 

deste comportamento e crianças que desde muito cedo aprendem as expressões inglesas 

“auntie/uncle188, money, money, hungry, hungry” e seus equivalentes em francês, 

alemão e mesmo japonês, usadas como pregões à passagem de novos turistas.  

O assédio de serviços de tráfico de droga e sexo, bem como os raros roubos e crimes 

violentos cometidos a turistas internacionais, também incidem, quase exclusivamente 

confinados, nesta área. De largas dezenas de turistas e outros estrangeiros com que 

convivi ao longo do tempo, com estadias em outras áreas da cidade, nunca me foi 

relatado terem sido vítimas de qualquer prática semelhante, e tal como a mim, a sua 

experiência da cidade levou-os a considerá-la uma das metrópoles mais seguras que já 

haviam encontrado. Sublinho que uma das muitas agradáveis surpresas que Kolkata me 

proporcionou foi a experimentação da imensa capacidade de acolhimento, tolerância e 

transmissão de segurança por parte dos seus habitantes.  

Estes acontecimentos raros e considerados como especialmente graves por envolverem 

turistas estrangeiros (já de si, pouco abundantes na cidade), quando ocorrem, constituem 

sempre notícia nos vários jornais da cidade. Dois exemplos retirados do The Teleghaph, 

Calcutta, India, um dos vários jornais diários locais de língua inglesa, de grande difusão 

(que consultava regularmente durante a minha estadia na cidade), permitem evidenciar o 

que argumento: 

Yoan, 30, a hospital-worker, had checked into a Sudder Street hotel a day 

before the incident. His wife, Caillon Nayyma, who had travelled to the city 

                                                 
188 As designações “auntie” e “uncle” são usadas como correspondência directa às palavras bengali “didi” 
e “dada” usadas para tratamento respeitoso a mulheres e homens, respectivamente.  
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with him, had checked into a separate hotel in the same street. She wouldn’t 

stay with him because they fought over his drug addiction.  

Yoan took off on his own. “He was introduced to two women drug peddlers 

by a youth claiming to be a guide in the area,” said Hiren Das, officer-in-

charge, New Market police station. Around 6 pm, Yoan met a woman who 

had promised to supply ganja189. When she arrived at 6 pm with another 

woman, they went to a Collin Street flat, where he drank with them and had 

ganja. They ate at a Park Street restaurant and returned to the flat where two 

men were also present. Yoan had ganja again and wanted to visit a brothel.  

“With the two men he hired a cab from Mirza Ghalib Street. Yoan didn’t 

remember what happened after that. The men snatched his wallet and 

handbag containing Rs 6,000 and two credit cards,” an officer said. “When 

he resisted, they slit his throat with a razor. The couple left the city two days 

after the incident. We are yet to zero in on the gang behind it,” said Das.  

 

On Friday morning, Tirje Lillehaug, 58, a scientist from Norway, was 

robbed of his wallet and belongings at a guest house on Sudder Street. A 

week before, three youths met him and introduced themselves as guides. 

The police said that they stole his wallet and bag, which contained two 

digital cameras worth Rs 1.5 lakh, from his room («Shudder Street» The 

Telegraph, February 18, 2007). 

Com efeito, em resposta às motivações e práticas da tipologia de muitos dos turistas 

internacionais que se concentram nesta área da cidade, surgiu uma bolsa de oferta de 

serviços que, para além dos hotéis de baixo custo, albergues de ONG, restaurantes 

baratos com refeições ocidentalizadas, cibercafés, alfarrabistas de literatura estrangeira, 

casas de câmbio e agências de venda de voos low-budget, inclui ainda grupos de crime 

organizado e inúmeras iniciativas de pequenas burlas - expressas na significativa 

expressão “hunt some tourists” (que ouvi também em áreas de afluência turística 

noutros estados indianos) - para obtenção de uma fatia do dinheiro, que confiam 

abundar nas carteiras de todos os estrangeiros que os visitam.  

                                                 
189 Ganja [gandjaa] – Termo para “erva”, marijuana. 
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A difusão massificada das metanarrativas de mapeamento mundial da riqueza, 

desenvolvimento e aura de supremacia, emanadas pelo ocidente sobre si próprio (que os 

turistas tendem a replicar) são, como pretendido, apropriadas ao nível global e nos mais 

remotos lugares, com consequências que nem sempre são as mais desejadas ao nível da 

gestão prática das relações individuais. Neste encontro efémero do turismo 

internacional, o outro despersonalizado e estereotipado é, frequentemente, o ponto de 

partida de ambos os pares na relação dual que se estabelece. É um encontro 

momentâneo, transitório, não repetitivo, e por isso orientado para a gratificação 

imediata; ambos sabem que a estadia do turista é curta e muito provavelmente não se 

voltarão a encontrar.  

Esta característica do encontro, sobretudo quando não envolve um carácter de 

enquadramento formal (serviços de hotelaria, restauração, guias e agências de 

informações turísticas, etc.), pode tornar-se particularmente problemática e conflituosa, 

uma vez que não assenta na premissa de troca e reciprocidade a que obrigam ou 

incorrem as relações de continuidade (Blau 1967; Sutton 1967; Chalfen 1979). Nas 

situações extremas referidas, o encontro é convertido numa relação primária de 

exploração do outro e de vantagens imediatas. A disposição “hunt some tourists”, 

decorrente do mesmo processo de apropriação do Outro como objecto despersonalizado 

e estereotipado, que tenho vindo a referir como frequente no universo do discurso e das 

práticas de turismo internacional neste lugar imaginado como Terceiro Mundo, só 

surpreende pelo seu potencial de inversão da posição hierárquica dos elementos na 

dialógica turista/anfitrião e pela singularidade do extremismo da apropriação do objecto 

estereotipado – turista privilegiado e rico – na sua materialização violenta como presa.     

Viajar como turista é um privilégio e enquanto turista, mesmo que viajando com baixo 

orçamento e com restrições financeiras, o indivíduo é comprometido pela situação de 

vantagem que implica o consumo de uma experiência por motivos (mesmo que parciais) 

de satisfação de hedonismo, pelo valor implícito despendido na viagem, nos apetrechos 

tecnológicos e adereços que transporta (muitas vezes, recém adquiridos 

propositadamente para a viagem) e pelos gastos em bens de consumo não utilitários e 

actividades de lazer no local. Assim, um pouco por toda a parte, e também por inerência 

do seu papel no processo de exploração lucrativa pela indústria, o turista sofre um 

processo de objectificação economicamente centrado.  
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No encontro do turismo internacional em lugares imaginados como Terceiro Mundo, a 

esta objectificação adicionam-se as representações essencialistas sobre a desigualdade 

económica entre pessoas do Primeiro mundo e Terceiro mundo, o que amplifica a 

homogeneização redutora do turista ocidental em “wallet with legs” (expressão usada na 

República dos Camarões e referenciada por Nyamnjoh & Page [2002]). Jonathan 

Spencer no seu estudo «Occidentalism in the East: The Uses of the West in Politics and 

Anthropology of South Asia» (2003) argumenta que, em última análise, no encontro 

primário entre oriente e ocidente, os elementos cruciais à construção da imagem do 

segundo não são encontrados em discursos, epistemologia, política ou entre as pessoas. 

A imagem do ocidente é encontrada sob a forma de produtos, enquanto objectos de 

consumo e objectos de desejo. Para o autor, a discussão em torno das diferentes formas 

de “Ocidentalismo”190 pode ser resumida quase exclusivamente a uma apresentação de 

estudos de caso de política de consumo.  

Embora considere a sua visão redutora, entendo-a como adequada para a aproximação 

ao que ocorre na imediaticidade de muitas das experiências de encontro no turismo 

internacional em Kolkata e West Bengal. Tal como identificado por Jukka Jouhki 

(2006) relativamente às representações dos habitantes tamil sobre os “ocidentais” em 

Auroville, no estado indiano de Tamil Nadu, também a mim, me pareceu que estes, 

enquanto turistas, não despertam grande interesse aos residentes de Kolkata, sendo as 

suas representações quase circunscritas a uma objectificação economicamente centrada 

e mostrando-se desinteressados no estabelecimento de dicotomias para além da 

desigualdade económica e poder de consumo. 

Como é usual para qualquer turista estrangeiro na Índia (e em muitos outros lugares) a 

questão “Where are you from?” é uma constante da primeira abordagem feita pelos 

residentes na cidade. No meu caso (representante de uma rara nacionalidade de origem 

entre os estrangeiros que visitam Kolkata), à minha primeira resposta sobre o meu país 

de origem: “Portugal”, frequentemente não foi reconhecido qualquer significado e 

quando em seguida procurava esclarecer referenciando geograficamente a Europa e 

Espanha, somente substituía o vazio de significado pela confusão191. Como sobejamente 

                                                 
190 Sobre “Ocidentalismo” ou «essentialist renderings of the West by members of alien societies» (Carrier 
1992: 198), ver: Carrier 1992, 2003; Coronil 1996; Ning 1997; Baber 2002: Ahiska 2003. 
191 A sucessão de perguntas e repostas que transcrevo, com algumas variantes, foi uma constante das 
primeiras abordagens que me foram feitas centenas de vezes ao longo do trabalho de campo. Esta 
transcrição, em particular, diz respeito a um jovem bengali, empregado numa empresa de 
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desenvolvido por vários autores, o “Ocidentalismo” não é uma criação a posteriori ou 

contracorrente do “Orientalismo” mas sim uma inerência da própria dialógica da 

retórica Ocidente versus Oriente emanada pelo primeiro (entre outros, Said 1990; 

Coronil 1996; Baber 2002; Carrier 2003). Com a consolidação da hegemonia norte-

americana após 1945, o centro de gravidade do Ocidente é deslocado da Europa para os 

EUA e este converte-se ironicamente em metáfora da primeira. Além disso, como refere 

Noam Chomsky: «Europe includes and in fact is led by the former European colonies in 

the Western Hemisphere and Asia. And of course Europe now includes Japan, which we 

may regard as honorary European» (Chomsky 1991: 13). Mas também, como já notado 

em 1996 por Fernando Coronil: 

Given the intimate association between Europe and Empire, it is significant 

that in colonial and postcolonial studies Europe is primarily equated with 

the nations of its northwestern region. This exclusion of southern Europe is 

accompanied by the analytical neglect of Spain and Portugal as pioneering 

colonial powers that profoundly transformed practices of rule and 

established modular forms of empire that influenced the imperial expansion 

of Holland, England, and France (Coronil 1996: 54). 

E isto acontece porque através do discurso do desenvolvimento, que se impõe na 

segunda metade do séc. XX, a Europa-Ocidente passa a sinónimo de bloco de nações de 

liderança capitalista (Primeiro Mundo). Pelo que, nesta absurda geografia 

representacional, a Europa-Ocidente-Primeiro Mundo é agora figurada pelos EUA, 

inclui países como a Austrália, Canadá, Israel ou Japão, ao mesmo tempo que é 

restringida aos países norte e centro europeus, obliterando representacionalmente a 

maioria do leste europeu e países do sul como o Chipre, Malta, Croácia, Turquia e 

                                                                                                                                               
telecomunicações, com quem partilhei uma viagem de autorickshaw para a zona suburbana de Garia no 
sul da cidade em 10-11-2005: 

MB: Where are you from? 
S: Portugal. 
MB: Where is Portugal?   
S: In the western corner of Europe, right next to Spain. 
MB: So, is it a province of Spain? 
S: No. Portugal and Spain are two different countries. 
MB: How many hours to come here from Portugal?  
S: Around 15-16 hours by plane. 
MB: Oh, that long!...How much [it cost] in [American] dollars? 
S: I don’t know, we don’t use American dollars, we use euros. But it’s expensive for us, I 
can pay it because I’m doing research work here and I have financial support to do it. 
MB: How much is in rupees? 
(...) 
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claramente Portugal. Uma obliteração fundamentada pelo seu “fraco desempenho” ao 

nível de um ou mais indicadores definidos e emanados sobre si próprios pelas nações 

líderes deste espaço representacional: «a social, political and ethnic designation 

designed to evoke those values, practices and people that are, in other contexts, 

described as one of the following: democratic, capitalist, free, modern, developed, 

Christian, white» (Bonnett 2003: 332). 

No exercício de exploração de representações que realizei com os 43 estudantes 

universitários em Kolkata em 2006 (já referenciado), foi aplicado um instrumento com 

base na combinação dialéctica da extracção de representações textuais e gráficas, 

executado individualmente e em anonimato, de uma forma lúdica e descontraída, de 

modo a obter resultados de pensamentos mais ou menos espontâneos. Para além da 

solicitação de algumas respostas escritas, foi fornecido um mapa-mundo, destituído de 

sinalização para além dos contornos continentais de distinção terrestre e marítima e 

solicitado o desenho de fronteiras e localização dos países de que se lembrassem. Os 

resultados obtidos foram extraordinariamente reveladores sobre a penetração e 

consolidação representacional, entre estes jovens, das metanarrativas estereotipadas 

sobre Primeiro Mundo e Ocidente que tenho vindo a descrever.  

Naturalmente, todos começaram por delimitar o seu país de origem - Índia, e de forma 

mais ou menos organizada, todos os países que com ele fazem fronteira. Cinco dos 

estudantes (aproximadamente 11.5%) revelaram um amplo conhecimento da geografia 

mundial descriminando entre 25 e 50 países dispersos por todos os continentes e uma 

jovem de 22 anos, a frequentar o Mestrado em Direitos Humanos da University of 

Calcutta, ainda que nunca tivesse saído do seu país, descriminou com extraordinária 

precisão 86 países. Com uma média de idades de 22 anos, a maioria destes jovens 

(79%) nunca teria viajado para fora do seu país e dos nove restantes, sete teriam visitado 

apenas países vizinhos do sul da Ásia, um teve a oportunidade de viajar para vários 

países da Europa, Japão e EUA e um, para além de diversos países que visitou na 

Europa, terá vivido alguns anos na Nigéria. Assim, as fontes de informação mais 

referidas para a construção da representação destes lugares distantes foram os diversos 

meios de comunicação massificada (84%), sendo a TV e os livros, os mais 

mencionados. 16% dos jovens referiram ainda serem as figuras de autoridade - 

“teachers”, “seniors”, “brother”, “relatives” - a sua fonte exclusiva de informação para a 

construção da imagem dos lugares que desejam visitar. 
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Austrália (86%), EUA (72%) e Japão (65%) dominam as suas representações, com uma 

figuração geográfica definida e uma validação positiva que os posiciona entre os 9 

países mais populares como objecto de desejo para destino de viagens futuras, sendo os 

EUA, o país eleito por quase metade destes jovens (46%), e maioritariamente por 

motivos exclusivos de progressão na carreira académica e profissional economicamente 

centrados. Uma jovem a frequentar o mestrado em Antropologia Física da University of 

Calcutta, à questão sobre os países que gostaria de visitar e porque razões, respondeu: 

«USA, to see a rich country» e no seu mapa foi o único país que identificou, tendo 

expandido a sua imagem a todo o sub-continente norte da América.  

Apesar do Reino Unido ser o segundo país mais popular em ex aequo com o Japão - 

ambos com 28% das preferências de destino de viagem e pelos mesmos motivos 

economicamente centrados -, mais de metade dos jovens (53%) não o identificaram ou 

conseguiram localizar geograficamente. Significativamente, a mesma proporção que 

não foi capaz de identificar qualquer país no centro e sul do continente americano e 

mais do que a proporção dos que não identificaram qualquer país em África (46.5%)192.  

Ainda que tenham revelado incapacidade ou dificuldade na localização geográfica de 

alguns destes países, a França, Itália, Suíça, Egipto e Grécia também figuram no 

imaginário de viagem dos destinos mais populares. No que se refere aos dois primeiros 

países, a sua posição de favoritismo é sobejamente justificada pela visibilidade 

internacional que detêm enquanto destinos turísticos e membros do Ocidente e a 

predominância representacional do Egipto e da Grécia aparece correlacionada com a sua 

significância ao nível da área de estudo de um dos grupos, licenciatura de Arquitectura, 

expressa claramente pela associação aos factores de motivação referidos: “architecture” 

e “History”. Quanto à Suíça, o significado da sua posição como terceiro país que mais 

desejam visitar (referenciado por 23% dos jovens, em paridade com o Egipto) não 

parece, à partida, tão óbvio.  

Sendo um destino maioritariamente eleito por rapazes, a Suíça foi referenciada a um 

imaginário de beleza e ambiente paisagístico para lazer e diversão, indexado por termos 

como “beauty” e “scenery”. Não obstante a sua longa história de representatividade no 

universo da imagética associada ao turismo europeu, relembre-se a Grand Tour, as 

                                                 
192 Devo realçar que 9 estudantes (21%) localizaram geograficamente Portugal. Mas deste número só 
posso inferir a sua generosidade induzida pelo facto de procurarem dar visibilidade no seu mapa-mundo 
ao meu país de origem, dado a conhecer durante a minha apresentação prévia à realização do exercício.  
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Tramp Trips dos jornaleiros ou o contemporâneo InterRail, não é aqui que se encontra o 

quadro referencial para a construção desta imagem da Suíça. Mais uma vez, é na 

recorrência das narrativas pré-existentes difundidas pelos mediadores de cultura 

populares que vamos encontrá-lo: neste caso, em Bollywood.  

Entenda-se que a dimensão do impacto dos filmes de Bollywood na cultura popular 

indiana assume contornos de monopólio. Num país secular que assume deliberadamente 

a protecção e expressão de elementos diferenciadores de identidades comunitárias, o 

cinema Bollywood, ou cinema Hindi com base em Mumbai, é talvez a única fonte de 

produção de cultura hegemónica do que é entendido como indiano com penetração a 

nível nacional (Nayar 1997). Na década de 1990 já eram produzidos anualmente, em 

média, 400 filmes193 com uma assistência semanal calculada em cerca de 35 milhões 

(ibid: 73). São filmes musicais com, pelo menos, meia dúzia de coreografias de canções 

e dança194, uma duração habitual de 3 horas e exibidos por todo o país com dobragem 

em várias línguas. Com uma audiência maioritariamente masculina, para além do 

visionamento nas salas de cinema que abundam, o cinema itinerante permanece de boa 

saúde; e para os restantes que aí não acorrem, a sua penetração é feita através das largas 

dezenas de canais nacionais e regionais que os exibem regularmente, assim como, os 

video clips das suas canções coreografadas. As bandas sonoras são de tal forma 

determinantes para o sucesso do filme que são lançadas, por vezes, três meses antes da 

sua estreia, para promoção e financiamento da própria produção cinematográfica. 

As histórias do cinema de Bollywood fazem parte do quotidiano da vida pública e os 

actores mais populares obtêm estatuto de estrelas nacionais (quase deificadas) 

transcendendo o universo do entretenimento e da publicidade, sendo as personagens que 

desempenham percepcionadas genericamente como avatares do actor que vivenciam as 

diferentes histórias narradas (ver Nayar 1997). Muitos estiveram ou estão no universo 

da política nacional e em todos os partidos políticos são encontrados actores com 

posições proeminentes. Apenas dois exemplos de muitos: o actor M.G.R. (Maruthur 

Gopala Ramachandran), na Assembleia Legislativa do estado de Tamil Nadu desde 
                                                 
193 Este valor refere-se apenas à produção de filmes de longa-metragem pelo centro cinematográfico de 
Mumbai. Considerando a restante produção regional de cinema Hindi, já em 1983, eram produzidos 
anualmente 750 filmes de longa-metragem (Abbas & Sathe 1985) e se englobarmos toda a produção 
cinematográfica do país (incluindo o cinema Bengali - entendido como cinema de elite - que detém cerca 
de 5% do mercado), o valor actual atinge mais de um milhar de filmes por ano, o que coloca a indústria 
cinematográfica indiana na posição de líder mundial.  
194 No início do século XX e até aos anos 50, estes filmes podiam ter até 50-60 canções coreografadas e 
prolongavam-se durante cerca de 4 horas. 
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1967 (que terá sofrido uma tentativa de assassinato pelo seu colega de profissão e 

também aspirante político M.R. Radha nesse mesmo ano), eleito Chief Minister do 

mesmo estado em 1977, terá permanecido em funções até à sua morte dez anos mais 

tarde; Amitabh Bachchan, ícone da indústria cinematográfica indiana contemporânea e 

talvez a estrela de Bollywood mais reconhecida a nível internacional, foi eleito para o 

parlamento indiano durante a governação de Rajiv Ghandi, tendo permanecido em 

funções de 1984 a 1987, altura em que se demitiu do papel da personagem de político 

para voltar a desempenhar as personagens criadas pelo cinema. 

Desde os anos 1960 que largas dezenas de filmes de Bollywood incluem cenários suíços 

nas suas narrativas, e filmes de grande sucesso como Dilwale Dulhania le Jayenge 

(1995, de Aditya Chopra) ou Hero No. 1 (1997, de David Dhawan), terão sido quase 

inteiramente filmados em localizações neste país, multiplicando-se em clips de canções 

coreografadas de encontros românticos em cenários bucólicos de campos floridos, 

montanhas cobertas de neve e grandes lagos. Efectivamente, mais do que um imaginário 

de cenários de romance nos Alpes suíços, a associação estabelecida pelos jovens 

rapazes universitários é a da transgressão no ritual de passagem para a idade adulta, 

traduzida pelo desejo de encontrar e concretizar uma relação amorosa/sexual, para a 

qual estas canções e danças coreografadas são uma reconhecida metáfora fílmica em 

Bollywood. A transgressão aparece pela sua associação a contornos lúdicos, uma vez 

que para que se processe em conformidade aos valores dominantes, o ritual (com ou 

sem romance) deverá ser convertido em casamento e aprovado pela família.  

Since Hindi popular cinema’s intention was always to appeal broadly across 

the subcontinent – a nation ceaselessly struggling to keep its communal, 

regional and linguistic factions from splintering – Bollywood came to rely, 

ironically, on the uniformity of the West (or rather, what it chose from the 

West) to provide its films with a generic coat of All-Indianness (Nayar 

1997: 75). 

De facto, muitas das histórias contadas são baseadas em argumentos de filmes de 

Hollywood ou Hong Kong, mas as narrativas são sujeitas a alterações e adições que 

conduzem à fórmula singularmente indiana de Bollywood. Todos os filmes produzidos 

no país (assim como, todos os nacionais ou estrangeiros para exibição em canais 

televisivos indianos) são sujeitos a censura prévia pelo Central Board of Film 

Certification - «The Cinematograph Act lays down that a film has to be certified 
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keeping the interests of sovereignty, integrity and security of India, friendly relations 

with foreign states, public order, morality etc. in mind» (CBFC)195. Significando isso, a 

impossibilidade de exibir visualmente um manancial variado de temas: determinadas 

formas de violência, tensões políticas, burocracia e corrupção governativa, 

descriminação negativa de castas, sexo e nudez (se entendida como erótica) ou 

hostilidade figurada por não-indianos. 

Ao contrário do cinema mainstream ocidental produzido pelos EUA, povoado por 

inúmeros outros e frequentemente representados como hostis, o cinema popular indiano 

raramente inclui actores ou personagens estrangeiras. Não-indianos podem surgir 

perifericamente à narrativa, como homens de negócios ou turistas, desempenhando 

apenas papéis neutros ou pouco relevantes para a narrativa. Como já referi, o 

estabelecimento de dialécticas dicotómicas entre indianos/ocidentais não só parece não 

suscitar interesse entre a população, como é dissuadido oficialmente neste mediador de 

comunicação massificada, limitando-se o seu uso às representações do que é não-

indiano - o materialismo e seu efeito pernicioso de distanciamento das práticas e valores 

tradicionalmente indianos - metaforizado no cosmopolitismo da vida urbana das 

grandes cidades da Índia: 

(...) The West functioning both as emblem of modernization, and 

concurrently as a caveat against a crude, materialist parasite on Indian 

tradition. Within this strained dichotomy, the relationship to the West is 

marked by (1) the process of becoming “westernized” (perhaps the term 

modernized is more acceptable); and (2) the West as signifying the Other 

(that which represents the non-indian, a lack of Indianness) (ibid: 77). 

Nesta representação economicamente centrada e mais ou menos vaga do “ocidental” ou 

“ocidentalizado” (metaforizado em indiano urbano, materialista e moderno), um 

arquétipo particular parece recorrente nestes filmes desde os anos 1950: a mulher vamp 

promíscua. Um arquétipo que serve de escape para a abordagem da sexualidade, do 

erotismo e da sedução feminina de modo visualmente mais exposto, contornando a 

obrigatoriedade de recorrer à metáfora do momento musical coreografado. Para dar um 

exemplo de como se processa: no film Darr (1993, de Yash Chopra), o marido em lua-

de-mel na Suíça, fortuitamente vê na televisão a cena de strip-tease da actriz Kim 

Basinger no filme 9 ½ Weeks, permitindo deste modo ao público que também faça o seu 
                                                 
195 [27-05-2008]. Available from: <http://www.cbfcindia.tn.nic.in/guidelinespage1.htm>. 
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visionamento. A sua esposa, uma mulher de carácter duvidoso, apaga a televisão algum 

tempo depois e duplica ela própria o strip-tease, embora de um modo mais discreto e 

decoroso.  

Este tipo de subterfúgio (que é utilizado em outros filmes, inclusivamente com a mesma 

cena desempenhada pela actriz, loira de olhos azuis, Kim Basinger), além do 

visionamento do erotismo mais explícito e a abordagem da fantasia da transgressão - tão 

apelativa aos jovens rapazes, conforme revelado pela representação da Suíça como 

imaginário de destino para romance lúdico -, permite atribuir o papel de sedução a uma 

mulher inequivocamente não-indiana, e ao mesmo tempo, promover o valor do ideal da 

boa mulher recatada e decorosa por oposição a mulheres de carácter duvidoso com 

comportamentos “ocidentalizados”. Isso mesmo é argumentado por Hedge & Dasgupta 

(1981) no seu estudo «Images of Women in Indian Films»:   

In their analysis of images of women in Indian films, the authors claim, 

“The traditional Indian ideals are reflected in her (the female protagonist’s) 

submissiveness, in the insistence of her marriage and in her confinement to 

her home” (1981:15). The “bad” woman, on the other hand, has been 

depicted as westernized, individualistic and sexually aggressive, ready to 

lead men to their ruin (Dasgupta 1996: 176) 

Enquadrada por esta matriz de significados, a representação estereotipada do turista 

internacional em Kolkata é então, simplesmente, a do visitante proveniente do Primeiro 

Mundo indexado com termos como “Western”, “European”, “bideshi”, “firangi” 

(significando estrangeiro ocidental); rico, materialista, moderno (por oposição a 

“respect to the past, to the elders/seniors and the tradition”) e falante nativo de inglês196.  

Além destes atributos primários, os residentes raramente se detêm em mais 

considerações, só pontualmente acrescentando algumas outras características, quando 

em conversas informais sobre outros assuntos e habitualmente em tom anedótico: “very 

tall”, “big” - significando estatura física elevada e frequentemente com excesso de peso; 
                                                 
196 Refiro-me aos estereótipos da generalidade de menos informados e também aos sectores mais jovens 
da sociedade, uma vez que nas gerações com mais de 35-40 anos, o nível de literacia entre alfabetizados 
em Kolkata e West Bengal é de um modo geral bastante elevado, com um grande número da população a 
discorrer fluentemente em várias línguas (incluindo russo, japonês, grego, alemão, francês, castelhano e 
mesmo português) sobre história, literatura, religião, arte ou política internacional. Este elevado nível de 
literacia global reflecte-se numa maior heterogeneidade das representações e em percepções mais 
complexificadas e diferenciadoras dos diferentes turistas internacionais, com eliminação de alguns dos 
estereótipos mencionados ou uma diversificação de categorizações por região e país de proveniência, 
classe sócio-económica, etc. 
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tez de “pinkish colour” - literalmente pele avermelhada, em referência à aparência 

habitual adquirida por insolação da pele com pouca melanina197; algumas considerações 

sobre hábitos alimentares pouco saudáveis:  

That girl (that I’m talking about), she is more an American than a Bengali. 

She doesn’t have the same food habits (…) for breakfast she has waffles, 

bacon, meat… if I have meat in the morning, I would probably vomit the 

whole thing. We have very light breakfasts!198 

Bem como poucos cuidados de higiene. Referem que os “ocidentais”, em Kolkata, usam 

frequentemente vestuário sujo e desalinhado, contaminam a comida que ingerem à mesa 

com a mão esquerda, nem sempre lavam a mão direita após a refeição, partilham água 

engarrafada tocando o gargalo com a boca, e ainda, exibem este estranho 

comportamento: 

Why do Europeans need such amount of toilet paper? Don’t you wash 

yourselves when you use the toilet?! There are taps or buckets with water in 

every toilet...Besides, one should do our physiological needs in the morning, 

before leaving the house; then, take a bath and, then, leave the house. In this 

way we avoid dirty public toilets and keep clean!199 

[SB], a jovem bengali supracitada acerca dos maus hábitos alimentares dos “ocidentais” 

e da sua amiga NRI, é categórica no seu desinteresse em complexificações identitárias 

dos estrangeiros “ocidentais”, limitando a sua narrativa representacional a: «A foreigner 

is definitely non Indian. Bideshi - positive [expression] for foreigner; maybe negative –

firang (...) A foreign national is most of the time richer than the normal Indian if they 

hail from developed nations»200. E [BM], uma outra jovem bengali, estudante 

universitária, com algum esforço e pela minha insistência, limita-se a oferecer mais esta 

pequena descrição: 

S: How do you describe a foreigner? 

                                                 
197 Este tipo de enunciados jocosos serviram, algumas vezes, para realçar a minha falta de qualidades 
identificadoras do tipo “ocidental”. Com 1.50m de altura, morena, de cabelo liso, longo e escuro e 
habitualmente vestida com salwar-kamize, fui frequentemente categorizada como “Nepali”, “almost 
Bengali” ou “Anglo-Indian”. Ou seja, um espécimen pouco representativo do “ocidente”. 
198 Conversa com [SB]. Kolkata, 15-03-2005. 
199 Conversa com [AK], residente, empregado de mesa num restaurante. Kolkata, 06-04-2007. 
200 Conversa com [SB]. Kolkata, 15-03-2005. 
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BM: Foreigner mainly denotes someone from out of the country India... 
People from other country are tourists; explorers; not as friendly as Indian; 
professional; have less spicy food than Indians; liberal; [have] nuclear 
family; common people [are] less corrupt.R3 

 

De todos os residentes que colaboraram na aplicação da metodologia photovoice para 

contar as suas histórias da cidade, apenas um dedicou a este assunto uma das 21 

fotografias que recolheu. E unicamente para narrar o que se segue: 

 

 

 

Morning in Esplanade way, Kolkata. In this area, there are lots of 

restaurants and hotels. If I go there wearing my three-piece suit (coat, 

pijama201 and shirt), the doorman will allow me to enter, but if I go like 

this foreigner, with shorts, he can enter but I can’t! We are both 

persons – the same - but foreigners have more money and they hope 

they will give big tips and come back again. 

I already met 200 plus foreigners. Most of the foreigners, I saw here, 

were from Japan and Germany... also, England. Their languages are 

different, their minds are different, and they come for different reasons. 

If they come from a big, rich country, like England, they have the idea 

that we are very poor, so, they talk in a different way... If they come 

                                                 
201 Pijama [peedjaamaa] – palavra de origem portuguesa, incorporada no bengali. Utilizada para designar, 
especificamente, um tipo de calças de algodão fino, de fundos baixos, largas na porção superior e 
afuniladas na perna, tradicionalmente de cor branca ou neutra. Todavia, neste enunciado, [BS] usa o 
termo para designar “calças” de um modo genérico (referindo-se às três peças de vestuário que usava no 
momento da nossa conversa). 

Fotografia 38R13 - Foreigner. 
. 
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from a small country or a poor family, they already know poor people... 

And they come for different reasons, depend on what they want. 

Japanese come here for studying: just for sanitation problems, 

drainage, sanitation...R13 

Assim “Western”, “European”, (ou “firang”/“firangi”202), designações utilizadas de 

modo intercorrente para o turista estrangeiro “ocidental”, são sujeitas a uma indexação 

com “definitely non Indian”, associada a marcadores economicamente centrados, 

essencializados como identificadores de Ocidente, Primeiro Mundo, Europa. Não é de 

modo algum evidente a sua indexação, por exemplo, com “white”, termo que nunca 

ouvi ser utilizado fora dos meios intelectuais a não ser que eu o introduzisse em 

conversa; e a expressão “pinkish colour” (que, confesso, sempre me divertiu), embora 

directamente associada a pele clara, é utilizada em tom jocoso em referência à 

dificuldade, que muitos estrangeiros manifestam, perante as condições climatéricas da 

cidade, não sendo utilizada como descritiva ou caracterizadora no contexto material do 

uso dos termos “Western” ou “European”. A validação positiva da pele clara - “fair 

skin” - é francamente evidente mas associada a um outro tipo de classificação e com 

critérios elaborados a partir de lógicas distintivas internas à sociedade indiana (que 

abordarei mais à frente no capítulo 8). 

Como mencionei, uma outra consequência das metanarrativas sobre o 

Ocidente/Primeiro Mundo no mapeamento representacional de lugares e pessoas é ainda 

a percepção estereotipada dos turistas internacionais como uma massa uniforme de 

falantes de língua inglesa: o Primeiro Mundo fala inglês203.  

                                                 
202 Firangi /Firingi [feerongee] terá sido tomado do termo àrabe firang (rang - “cor”, firang - “sem cor”). 
«To the Turks, (...) all Western Europe was for centuries simply Frengistan,‘the land of the Franks’» 
(Davison 1960: 666). Note-se que no seu uso actual pela língua bengali, o termo não possui uma 
indexação evidente à cor da pele e, mesmo no que se refere à associação encontrada na origem árabe do 
termo, a indexação não é feita ao atributo da cor que tem o indivíduo mas, antes, à cor que não tem. 
(Antony) Firingi é também o nome pelo qual ficou conhecida uma popular figura da Calcutá do final do 
século XIX ainda hoje recordada. Aparentemente, português de nascimento (ou descendente de 
portugueses), terá desposado uma mulher bengali (brahman) e adoptado “as maneiras” bengali hindus: 
usava dhoti e chaadar [chaador] (peça de vestuário semelhante a um grande xaile, usada para cobrir a 
parte superior do corpo); aprendeu a língua bengali, tornou-se conhecedor da literatura sanscritizada e 
compunha kobi-gaan, participando em concursos ou duelos verbais entre poetas de canções kobi (sátiras à 
sociedade e ao universo das divindades hindus, caracteristicamente de tom jocoso e abusivo), tendo 
integrado o universo de poetas populares da tradição satírica bengali da época (ver por exemplo: Banerjee 
1998: 90-99).  
203 Conversa com jovem bengali, estudante universitário de IT (Tecnologias da Informação). Kolkata, 22-
03-2006: 

YMB: What language do you speak in Portugal? 
S: Portuguese, Português. 
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Em Kolkata, esta percepção decorre naturalmente da influência histórica britânica, da 

forte presença de turistas provenientes dos EUA e Reino Unido e também do facto da 

maioria dos estrangeiros que visitam a Índia usarem esse mediador linguístico para 

comunicar, quer com os seus anfitriões quer entre si. Por outro lado, tal como em outras 

partes do mundo, as fontes de informação e entretenimento que chegam através dos 

meios de comunicação massificada internacional são maioritariamente mediadas pela 

língua inglesa: canais internacionais da TV cabo, internet, filmes de grande difusão, 

música, etc. o que promove a sua representação de dominância global204. Para muitos, a 

língua inglesa é a língua do Ocidente, como explicam estes jovens adolescentes do 

Punjab, num programa do canal NDTV indiano (Programa semanal à conversa com 

estudantes «India’s YOUTH unplugged». 27 Nov 2005, 13.00h): 

Boy 1: We speak English because it is the medium of conversation. It is 
English because they conquered all the world. 
 
Girl 1:  So, what you are saying is that we are becoming westernized.  
 
Boy 1:  It is globalization. It is important to use a universal language. 
 
Girl 2: We speak their language [from the West] and listen to English music 
all the time. Even the Punjabi music, it is not Punjabi. It is made in UK with 
western sound beat. 
 

“It is English because they conquered all the world”, uma percepção também partilhada 

por este guia turístico e intérprete de inglês, na cidade de Kolkata: 

                                                                                                                                               
YMB: You don’t speak English in Portugal? 
S: No. Our national language is “Português”. 
YMB: Not even as your second language? 
S: No. There is no second language. We can learn English among other options of foreign 
languages. 
YMB: Wauh!...So, you speak Portuguese, but Portuguese uses the English alphabet, no? 
S: No. “Português” uses the same alphabet of the English language and many others, but 
we have different phonemes and graphic symbols. For example, in “Português” we have 
the same nasal sound “â” as in Bengali and our alphabet includes the graphic symbol to 
represent it. You don’t find it in English.   
YMB: So, Portuguese is a kind of dialect from English? 
S: No. Two different Languages, such as: Bengali, Hindi, Urdu, Telugu, Malayalam... 
YMB: Ok, but the script is the English, mane (i.e.), all those western languages use the 
English script, no? 
S: No, the alphabet (the graphic symbols that many western languages use to write) is not 
English; it is Latin, Roman alphabet. The script used by both “Português” and English is 
the Roman alphabet.  
YMB: Wauh!...I always thought it was all English alphabet. 

204 Curiosamente, o número calculado de falantes de hindi e bengali em conjunto - apenas duas das 
línguas oficiais indianas - ultrapassa em 200 milhões o número de falantes de inglês (Eckstein et al 2006). 
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MB: So, your country was colonized by the British for how long? 
S: My country was never colonized by the British. Portugal is an old 
European country, actually; it has one of the oldest national borders in 
Europe. And, as you must know, the Portuguese started colonizing other 
parts of the world, including India, long before the British. 
 
MB: Han (yes) - Vasco da Gama! Goa! The Portuguese were in Goa!...So, 
in Portugal you don’t speak English?!... How did you learn it?205 
 

O facto de a língua inglesa constituir para muitos indianos a sua segunda ou terceira 

língua, muitas vezes mediador linguístico escolar e correntemente usada na mediação da 

comunicação no mercado de trabalho, em variados sectores, com falantes de outras 

línguas nacionais ou internacionais, converte-a não só no seu mediador transcritor e de 

transliteração das suas línguas para o alfabeto latino como, também, no seu tradutor do e 

para o universo do Primeiro Mundo.  

Não obstante as grandes alterações efectuadas após a Independência do país, no sentido 

da recuperação e exaltação de marcas identitárias nacionais e, no que a este assunto diz 

respeito, o estabelecimento constitucional em 1949 do hindi escrito em devanagari206 

como língua oficial da União Indiana (Constitution of India, artigo 343) e o 

reconhecimento de dezenas de outras línguas como oficiais de Estado ou regionais207, 

tendo sido efectuada a exclusão do inglês, não diminuíram a condição de permanência e 

penetração desta língua no país.  

A sua imposição na Índia em 1835, pela determinação de Thomas Macaulay (1800-

1859), como língua administrativa e mediadora da educação, marcou o triunfo dos 

“Anglicistas”. A literatura inglesa foi estabelecida como disciplina de estudo em 

resultado do 1853 India Act - ironicamente, quatro décadas antes de ser incorporada no 

currículo académico em Inglaterra208 - e em 1855 já era compulsório um exame de 

avaliação dos conhecimentos em ambas (língua e literatura), para acesso a cargos civis 

(função pública) na English East India Company (Rajan 1986: 24).  

Isto mesmo nos reporta David Kopf na sua crítica a Edward Said, em que procura 

defender o papel positivo dos “Orientalistas” britânicos pela sua «primary contribution 

                                                 
205 Conversa com [S.], residente, guia turístico. Kolkata, 28-11-2005. 
206 Devanagari - é também a escrita usada pelo sânscrito. O bengali (tal como outras línguas indianas) 
possui uma escrita própria, a escrita bengali ou Bangla Lipi. 
207 Actualmente são reconhecidas 22 línguas oficiais no «Eighth –Schedule» da Constituição Indiana. 
208 Só em 1893, foi aprovada a primeira “School of English Language and Literature” em Inglaterra pela 
administração da Oxford University (Rajan 1986: 25). 
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of a revitalized Hindu cultural tradition and historical past lived on in the self-image of 

the South Asian intelligentsia» (Kopf 1980: 505), por oposição às atrocidades cometidas 

pelos “Anglicistas” à cultura e línguas na Índia oitocentista, argumentando que os 

primeiros terão defendido a preservação de línguas indianas e os segundos terão sido os 

responsáveis pela imposição da sua indiscutível substituição. Considera o autor, por 

isso, que deveriam ser os últimos, os alvos das críticas de Said. Mas como bem faz notar 

Rajeswari Rajan (1986), nas citações que Kopf selecciona de “Orientalistas” e 

“Anglicistas” para fundamentar o seu argumento, mesmo considerando as suas 

divergências, é notório que ambos consideravam os conhecimentos vernáculos 

existentes como inferiores e descartáveis, e a sua defesa da utilização do sânscrito (e 

nunca o árabe) serviria apenas como meio de implantação das ideias britânicas: «if we 

wish to enlighten the great mass of the people of India we must use as our instruments 

the languages of India...our object is to impart ideas, not words...» (excerto da citação 

do “Orientalista” W. H. Macnaughten in Rajan 1986: 504); ou «Upon its [Sanskrit’s] 

cultivation depends the means of native dialects to embody European learning and 

science» (excerto da citação do “Orientalista” H. H. Wilson in ibid: 505). Posição, aliás, 

generalizada a toda a produção literária e científica exterior às “grandes nações 

europeias”, como já relatei em mais detalhe anteriormente.  

Na sua famosa Minuta de 2 de Fevereiro de 1835, o “Anglicista” Macaulay é 

cristalinamente claro: 

I have no knowledge of either Sanscrit or Arabic. But I have done what I 

could to form a correct estimate of their value. I have read translations of the 

most celebrated Arabic and Sanscrit works. I have conversed, both here and 

at home, with men distinguished by their proficiency in the Eastern tongues. 

(...) I have never found one among them who could deny that a single shelf 

of a good European library was worth the whole native literature of India 

and Arabia. The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully 

admitted by those members of the committee who support the oriental plan 

of education.  

(...) It is, I believe, no exaggeration to say that all the historical information 

which has been collected from all the books written in the Sanscrit language 

is less valuable than what may be found in the most paltry abridgments used 
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at preparatory schools in England. In every branch of physical or moral 

philosophy, the relative position of the two nations is nearly the same.  

How then stands the case? We have to educate a people who cannot at 

present be educated by means of their mother-tongue. We must teach them 

some foreign language. The claims of our own language it is hardly 

necessary to recapitulate. It stands pre-eminent even among the languages of 

the West209.  

E pelo que se observa na contemporaneidade, a missão de Macauley não poderia ter 

sido mais bem sucedida. A língua inglesa não só predomina na Índia como mediador 

cultural do e para o Ocidente: «in a big Indian university there may well be close to 

twenty-five thousand students studying English in any given year» (Rajan 1986: 30), 

como também a produção de conhecimento do e para o exterior é mediada 

maioritariamente pelas grandes editoras inglesas (e em inglês, naturalmente), em 

particular pelas editoras Oxford University Press, MacMillan e Longman, instaladas 

neste país desde os primórdios de 1900 (sobre a produção e difusão de livros escolares 

na Índia e a importância do inglês e da literatura inglesa, ver: Kumar 1988). E claro, à 

semelhança do que acontece um pouco por todo o mundo, a cultura popular tem vindo 

também a ser progressivamente dominada pelos mediadores de comunicação 

massificada anglo-saxónicos. 

Há que reconhecer que a missão dos “Anglicistas” foi efectivamente 

extraordinariamente bem sucedida, tendo sido fundamental para a imposição da sua 

língua a nível global, nos anos vindouros. Tendo obtido o estatuto de quasi língua 

franca, o inglês terá sido convertido no mediador e tradutor incontornável para a 

internacionalização de ideias produzidas sob qualquer outra língua, arrematando, na 

contemporaneidade, o lugar que outrora pertenceu ao sânscrito e ao latim.  

Como colocado por Hazel Markus: 

Our experience of reality always involves representation.(...) Representation 

does not just reveal the world as it is; representation takes place with the aid 

                                                 
209 Bureau of Education. Selections from Educational Records, Part I (1781-1839).  H. Sharp (ed.).  1920. 
Calcutta, Superintendent, Government Printing. Reprint Delhi, National Archives of India, 1965: 107-
117. [03-06-2008]. Available from: 
 <http://www.mssu.edu/projectsouthasia/history/primarydocs/education/Macaulay001.htm >. 
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of one’s attitudes, expectations, and models of the world, and these 

frameworks of meaning derive from our social and cultural experiences. 

And, as members of a diverse democratic society we should be concerned 

with who is doing the representing and how we can intervene in this 

process. Those who control media are powerful because they control the 

construction of what is real (Markus 2005: 2). 

 

6.5 Conclusão 

No encontro do turismo internacional em Kolkata, a tendência para a 

naturalização/essencialização de significados ideológicos sobre a diferença do Outro 

ocorre quer para turistas quer para anfitriões. Para os últimos, aparentemente 

desinteressados no estabelecimento de dicotomias para além da desigualdade económica 

e poder de consumo que é essencializada como atributo genérico do Primeiro Mundo, a 

representação estereotipada do turista internacional em Kolkata é reduzida a uma 

imagem vaga de visitante estrangeiro “ocidental” ou “ocidentalizado”: rico, materialista, 

moderno e falante de inglês (O Primeiro Mundo fala inglês).  

Ao contrário da espontaneidade que é pressuposta por muitos na expansão da língua 

inglesa - «In the words of a former director-general of the British Council, Sir John 

Hanson: ‘The world wants to speak English – who doubts it?’210» (in Kayman 2004: 4), 

sob a pretensão da sua transformação numa língua “prática” divorciada da veiculação de 

valores e cultura: 

The prospect that a lingua franca might be needed for the whole world is 

something which has emerged strongly in the twentieth century, and since 

the 1950s in particular. The international forum for political communication 

– the United Nations – dates only from 1945. Since then, many international 

bodies have come into being, such as the World Bank (also 1945), 

UNESCO and UNICEF (both 1946), the World Health Organization (1948) 

and the International Atomic Energy Agency (1957) (Crystal 1997: 10). 

                                                 
210 Conforme à referência em Kayman 2004:  Sir John Hanson, review of Alastair Pennycook, The 
Cultural Politics of English as an International Language, The Times Higher Educational Supplement (7 
July 1995). 
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Na verdade, como se percebe pela descrição de Crystal, a tentativa da sua conversão em 

língua franca resulta de um projecto sistematizado pela Inglaterra e EUA de suporte à 

sua posição dominante e dos valores anglo-saxónicos na “nova ordem mundial” e nas 

instituições que a regulam. Como declarado já em 1941 pelo professor de inglês H.V. 

Routh (o primeiro “Byron Professor of English” em Atenas), no seu livro The Diffusion 

of English Culture outside England: A Problem of Post-War Reconstruction: 

In the eyes of the world, and especially of Europe, England will no longer 

be one nation among others competing for cultural prestige. She will be the 

dominating force in international politics, the professed and confessed 

arbiter of liberty. This hegemony will, of course, enormously enhance our 

influence, but not our popularity (Routh 1941: 31-32). 

Efectivamente, a difusão da língua inglesa como fenómeno global (Pennycook 1998; 

Brutt-Griffler 2002) é entendida por vários autores como mais uma forma de 

imperialismo, de reiteração do “periferismo”, negação e subalternização de outras 

línguas e culturas (Phillipson 1992, 1997; Crystal 1997; Phillipson & Skutnabb-Kangas 

1999; Kayman 2004). Do seu óbvio papel na retórica da chamada globalização de uma 

“cultura hegemónica ocidental” dominada por um universo anglo-saxónico e da sua 

contribuição à formação de estereótipos para representação de identidades, interessa 

salientar, para este contexto, a importância da evidente distribuição desigual de capital 

linguístico (e de expressão linguística) bem como a relevância do inglês ao nível das 

possibilidades de dizer de que dispõem os turistas e anfitriões em Kolkata. Não apenas 

ao nível do enquadramento contextual das fontes informativas e saberes fragmentados 

que servem à construção das suas narrativas, mas também do uso que é feito desta 

língua pelos narradores.  

Como referi, em Kolkata a comunicação que é estabelecida pelos turistas de várias 

nacionalidades, quer entre si quer com os anfitriões, é maioritariamente mediada pela 

língua inglesa. Exacerbando-se a percepção, por parte dos anfitriões, de que é esta 

língua a fonte geradora do conhecimento que nela é assumido e que configura a 

experiência dos sujeitos (uma vez que esta é codificada em estruturas dependenciais de 

subordinação e de coordenação lógico-semânticas do inglês). Mais do que isso, neste 

contexto material, o inglês age como camuflagem (e modificador) das atitudes e valores 

que são vocalizados nas relações interpessoais, por exemplo: em formas de tratamento, 

julgamentos ou formas de configuração semântico-discursiva para a organização de 
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descrição, argumentação, ordenação temática e estrutura informativa, etc. Turistas e 

anfitriões procedem a uma escolha de entre o reportório mais ou menos alargado que 

possuem desta língua, não obstante não permitir, em muitos casos, uma correspondência 

com o modo como se expressariam na sua língua nativa. Como descrito por Bakhtin, o 

usa de uma voz “monológica” condiciona os seus utilizadores a tomar um ponto de vista 

particular (Bakhtin 1984). 

Neste sentido, tal como argumentado por Homi Bhabha para o período de colonização 

britânica na Índia (Bhabha 1985), também na actualidade, pela “imediaticidade da sua 

presença”, a língua inglesa assume contornos de autoridade na representação de 

dominação “ocidental”, de dominação do “primeiro mundo” e dos seus valores, aos 

quais se encontram subordinados todos os restantes na expressão dos seus saberes. 

Continuando a reafirmar, deste modo, a sua “visibilidade” histórica enquanto pretensa 

autoridade, ao mesmo tempo inglesa e universal.  

No que diz respeito às condicionantes que também terão sido impostas por esta voz 

“monológica” na condução desta investigação e resultados obtidos, espero ter ficado 

demonstrada a vantagem da diversificação de modos de expressão representacional, 

nomeadamente através do uso da fotografia e da metodologia photovoice. 

 

 

 

 

 

 

 

 


