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RESUMO 

 

 
Este trabalho/pesquisa, provocado a partir da orientação desta 

Especialização, apresenta uma abordagem da necessidade de intervenção 

inovadora de estabelecimento de rotas turísticas direcionais para levantar negócios 

e empreendimentos na cidade de Estância, Sergipe, resultando numa proposta 

elaborada a partir do levantamento das passagens e atuação literária de Jorge 

Amado naquele município e seu entorno sergipano e baiano, e com amparo nas 

referências por ele registradas e cristalizadas em sua obra jornalística, de cronista 

e romancista que resultaram numa vontade expressa dos estancianos, dos 

sergipanos e dos baianos de verem estabelecidos categoricamente destinos para a 

cristalização de um itinerário para turistas e viajantes como já apregoava e cantava 

com olhar de amante e pidão das coisas e encantos de Estância o próprio Jorge 

Amado. 

 

 

 

Palavras-chave: Turismo, Legado de Jorge Amado, Empreendedorismo de 

Rotas. 
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INTRODUÇÃO 

 
O Turismo e o município estão conectados intimamente, porque este é o 

local onde se protagonizam, refletem-se e se induzem os impactos positivos e 

negativos da atividade. É no município onde devem ser elaborados os 

planejamentos elementares visando ao melhor aproveitamento dos benefícios que 

o turismo proporciona à localidade por ser uma variante do setor econômico de 

dinâmica complexa e multissetorial (envolve hotelaria,  transportes, 

agenciamento, alimentação, entretenimento, construção civil, comunicações, 

mobiliário, cartões de crédito, financeiras, entre outros) e que pode contribuir  

para o desenvolvimento social, cultural e ambiental de uma localidade onde haja 

alguns recursos paisagísticos, históricos e de costumes, e práticas que possam ser 

transformadas em produtos de acesso e comercializáveis, resultando em geração 

de empregos, distribuição e aumento no ingresso de renda, elevação da 

arrecadação de impostos e taxas, diversificação da economia local, componentes 

que se agregarão para a valorização e criação de uma imagem favorável do lugar 

de destino. 

É importante estrategicamente e, portanto, que o planejamento tenha como 

base o estabelecimento de roteiros turísticos, através dos quais se pode trabalhar 

uma gama muito ampla de atividades ligadas ao desenvolvimento turístico 

espacial. Tem-se, assim, a oportunidade de se desenvolver uma série de produtos 

que atinjam âmbitos diferentes desde os roteiros que possuem uma vinculação 

espacial local até aqueles que podem abarcar aspectos mais macros associados a 

ofertar roteiros de cunho mais amplo. E não custa nada lembrar: o turismo 

depende de roteiros; estes dependem da oferta de serviços turísticos que se 

fundamentam pela instrumentação para a mobilidade, acessibilidade, conforto e 

comodidades, além de surpreendências oportunizadas e fornecidas aos indivíduos 

para sua satisfação. 

 
O presente trabalho pretende, sem ousadias paradigmáticas vaidosas ou 

petrificadas, construir uma proposta inovadora, com viés agregado de preservação 

histórica e estimulação alegórica, um roteiro turístico especifico e diferenciado 

para o Município de Estância, localizado no Território Sul do Estado de Sergipe. 
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Para isso se centrará numa pesquisa descritiva, com suportes de narrativas 

paralelas e dissertações agregadas que observarão fatores críticos, ameaças e 

levantamento de tendências e oportunidades a partir de coleta de dados, consultas 

a documentos, bibliografias, observações, exames e discussão de estudos 

tipificados e de relativos transversais, além de aplicação de entrevistas como 

suporte de geração de um produto, que, representando um desafio técnico e 

pessoal amparado nos pilares de reforço deste Curso de Especialização, espera 

contribuir para o desenvolvimento, quando não para a discussão e provocação do 

tema em torno, de atender às suas necessidades de implementação num local onde 

a atividade é feita praticamente de forma empírica e com intervenções estatais 

pouco eficazes . 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Morando num município em que o setor carece extrema e urgentemente de 

um planejamento adequado (sobretudo com suporte em experiências exitosas e 

conceitos inovadores aproximados) tendo em vista suas enormes e impares 

potencialidades não econômica e socialmente bem exploradas (praias, como a do 

Saco, entre as 100 mais belas do planeta, segundo publicações europeias 

especializadas; festejos juninos com elementos, como o barco-de-fogo e 

manifestações folclóricas, que são magnética e configuradamente diferenciados 

dos existentes em qualquer região ou lugar do país, e um legado de inteligência e 

cultura deixado por homens da dimensão de Jorge Amado, que aqui viveu por dois 

períodos (quando escreveu livros, como Capitães de Areia e Mar Morto) levando 

para sua gigante e mundialmente conhecida obra nossas referências de costumes, 

gastronomia, paisagens e a cordialidade, a tipicidade e o caráter de uma gente que 

comoveu seu baiano coração e contaminou, vibrando em carne e osso ficcionais, 

muitos dos seus grandes personagens), desafiei-me a graduar-me em Gestão de 

Eventos e Turismo pela Universidade Tiradentes (Aracaju - SE), a partir de um 

incipiente, mas provocador, envolvimento como setor público destinado à Cultura 

e ao Turismo, sendo tal iniciativa de formação impulsionada por uma desperta 

paixão e vontade de capacitação para dar contribuição privada e pública ao setor 

com respaldo no capital de informações e conteúdos adquiridos na academia. 

A oportunidade desta honrosa e rica Especialização que, por via de 

cristalização deste trabalho, concluímos não só ampliou minha carga de 

capacitação, através de uma grade de ensinamentos substantivos e predicativos, 

mas, levou-me a pensar na defesa da tese de um roteiro turístico inovador e ao 

mesmo tempo valorizador de uma tradição para a cidade de Estância tendo como 

base de conduto e conexão o legado de Jorge Amado ao seu gentio ( O do lugar de 

referência) através de centenas de textos, suas intervenções culturais (livros, 

jornais, peças teatrais escritas e aqui encenadas, etc.) e sua rotina social, que 

envolvia banhos em nossos referenciais rios, praias, preferências gastronômicas 

regionais (ainda hoje predominantes em nosso cardápio), endereços onde morou 

(em hotéis ou casarões históricos coloniais revestidos de azulejaria portuguesa e 

agora parcialmente tombados), realizações de festas temáticas, a sua paixão pelos 

fogos e pelos agentes da pirotecnia do ciclo junino local ( Durante o qual ocorreu, 
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no início da década de 70 do século passado, a consubstanciação oficial da entrega 

do seu título de cidadania em meio a uma guerra de buscapés) e, por fim, também 

e importantemente a herança da carga romanceada de seus muitos personagens 

“estancianos” ou que aqui pousaram e viveram os sabores picantes e gordurosos 

na vias de oferendas da sua proteinicamente deliciosa invenção literária 

esquentada imaginariamente em nossos bairros operários, cais de pescadores em 

ebulição, lugares históricos e paradisíacos. 

Para a construção desse roteiro que envolverá uma região de quase meio 

milhão de pessoas e a possibilidade de fluxo de cerca de 02 milhões/ano de 

turistas porque fará conexão de Estância, como dizia Amado a mais baiana das 

cidades fora da Bahia, com municípios sergipanos, como a quarta cidade mais 

antiga do Brasil, São Cristóvão, e também com municípios baianos, como 

Jandaíra, onde fica a praia de Mangue Seco (a praia mais sergipana da Bahia), 

cenário da obra jorgeamadeana “Tieta do Agreste” quando levada para o formato 

de telenovela, estabeleceremos uma variedade de possibilidades e combinações 

que tanto poderão ser alvo do interesse público, como do agenciamento privado de 

negócios do turismo. 

Não se trata nossa pretensão de uma iniciativa novidadeira, pois sabemos 

que há roteiros personificados na contribuição de grandes literatos e 

personalidades da inteligência nacional, como em Itabira (MG), que se estende em 

curso para homenagear o ilustre filho Carlos Drummond de Andrade; ou em 

Goiás, que acelera seus motores em torno da grandeza da poeta Cora Coralina, 

mas esperamos ter gás e fogo de composição para acender um sendeiro luminoso 

para o turismo local seguindo as trilhas do baiano mais sergipano do país. 
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CAPÍTULO 1 - UMA IDEIA PARA SALVAR UM 

PLANO ESTRATÉGICO QUE NÃO DEU CERTO 

 
O município de Estância está situado no Território Sul Sergipano e está 

inserido num projeto do Governo do Estado denominado conceitualmente de Polo 

Costa dos Coqueirais e que está inserido no leque de financiamentos do 

PRODETUR. Este município foi emancipado por Decreto de 25 de outubro, a Lei 

provincial n.º 209, de 4 de maio de 1848, tornando-se foros de cidade à sua sede 

municipal, localizada a 56 quilômetros de distância de Aracaju, capital sergipana, 

em linha reta e 70 quilômetros por Rodovia Federal BR 101. Sua área de extensão 

é de 631 Km², o que corresponde a 2,8% de área territorial do estado de Sergipe. 

A hidrografia é constituída pelos rios Piauitinga, Piauí, Fundo e Capivara. O 

bioma é a Mata Atlântica e apresenta também manifestações de importantes 

manguezais (IBGE, 2012). O acesso ao município se dá através da rodovia federal 

- BR 101, sentido Norte/Sul e pela Rodovia Estadual – SE 050 – Rodovia dos 

Náufragos que liga os municípios de Aracaju e Itaporanga d’Ajuda facilitando o 

acesso ao município. 

O município faz parte da zona fisiografia do litoral, limita-se ao Norte e 

Nordeste com o município de Itaporanga d' Ajuda; ao Leste e Sudeste com o 

Oceano Atlântico; ao Sul com o Estado da Bahia na restinga do Mangue Seco, 

separado pela Barra de Estância; ao Sudeste com os municípios de Indiaroba e 

Santa Luzia do Itanhy, separado pelo Rio Piauí; ao Oeste com o município de 

Arauá e ao Noroeste com o município de Salgado. 

A população estimada é de quase 70 mil habitantes (IBGE, 2016) e a sua 

atividade econômica nas últimas décadas sofreu fortes transformações em virtude 

da reconfiguração de capitais e investimentos tecnológicos, mas continua sendo 

pautada na atividade industrial, sobretudo, a de sucos de frutas tropicais 

(majoritariamente destinada à exportação) e a têxtil (IBGE, 2016), comércio 

regional e renovação na matriz agrícola familiar. No entanto, também se destacam 

outros setores de atividades, como por exemplo, o de serviços, dentre eles, o 

turismo ainda que de forma precária e pouco profissional. A atividade turística 

básica, aliás, é representada por seu potencial através do seu extenso litoral, onde 
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ressaltamos as praias do Abaís, Ribuleirinha, das Dunas e Saco, ambas ainda com 

problemas de infraestrutura e sem uma vinculação dentro de uma proposta de 

roteiro integrado, mas também pelos festejos juninos ricos culturalmente e 

diferenciados. 

Portanto ali, o desenvolvimento do turismo de forma integrada e 

democrática exige ações baseadas na descentralização das atividades turísticas e 

isso só será possível através da adoção de ações que visem o fortalecimento da 

oferta e a estruturação dos atrativos. Assim, por necessidade desse viés de 

planejamento, a gestão pública e o setor privado de Estância devem ter no turismo 

não apenas um setor econômico que gere riquezas, mas um conjunto de atividades 

que podem ser desenvolvidas de modo a manter ou melhorar a qualidade dos 

recursos naturais, sociais e culturais, promovendo a qualidade de vida da 

população local sobretudo pelo estabelecimento de guias de indicativos de 

percursos de excelência e roteiros de atração definidos e personificados, 

caracterizado, particularizados. 

Ressalte-se que as agências de receptivo do Estado, concentradas quase 

que absolutamente na capital, Aracaju, ainda não comercializam de forma efetiva 

os atrativos naturais e culturais do município de Estância, nem mesmo os 

circunvizinhos; promovem, assim, um deslocamento partindo de Aracaju com 

destino a Mangue Seco, localizado em território baiano, apesar de haver uma 

suposta roteirização denominada Litoral Sul que simplesmente está baseada no 

segmento de sol e praia, não associando atrativos definidos, realmente típicos, 

diversificados especificamente e complementares da extensão intermediária e 

estabelecidamente situada dentro de um conceito cultural, histórico e de inserção 

ecológica importante não só pela possibilidade de surpreendência na visitação 

como pelo respaldo investigativo e técnico dado pela academia com suporte da 

Universidade Federal de Sergipe e de entidades particulares, como a Universidade 

Tiradentes. 

Embora a Prefeitura tenha realizado estudo para a caracterização dos 

potenciais atrativos (PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

PARA O TURISMO - Estância/SE, Outubro de 2014) numa seleção levantada 

através de trabalho de campo com suporte de pesquisas bibliográfica e documental 

visando levantar informações complementares, a exemplo de acessibilidade, 
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infraestrutura, entre outros e que revelou a forte presença no imaginário dos 

consultados do acervo arquitetônico, paisagístico e urbanístico constituído de 

igrejas e sobrados coloniais embrulhados em azulejos portugueses (num acervo 

que encontra poucos similares no país), da cultura imaterial dos festejos juninos e 

do carnaval, dos atrativos naturais (como a Ilha da Sogra, as praias aqui já citadas, 

a espetacular lagoa dos Tambaquis que resultam na exuberante APA do Litoral 

Sul) numa tentativa, segundo os moldes do Ministério do Turismo, de 

hierarquização dos atrativos, nada disso resultou num produto de efetiva eficácia 

de políticas públicas capazes de fixarem um roteiro para o destino de um dos mais 

importantes centros de potencialidades turísticas de Sergipe e do Nordeste. 

Observando tudo isso e promovendo pesquisas e levantamentos, mas, 

sobretudo, atentando para o respaldo de identidade histórica e memorial afetiva 

que a presença e a obra de Jorge Amado exercem, em conexão absoluta com cada 

atrativo local e da região, depois de cruzarmos caminhos, registros e informações 

emocionantes, nos aventuramos, sem devaneios, a propor um leque roteirizado de 

como conhecer e viver inesquecivelmente Estância através da sua visitação e do 

contato com sua essencialidade que levou o imortal escrito baiano a declarar: 

 
“Estância é a cidade do meu amor, todas as manhãs penso 

em seus casarios e em sua gente, Um dia ainda plantarei ali  

alicerce de uma casa, para aproveitar também a obra-prima do 

Criador.” (Jorge Amado, 1970- Documentário “O Doce Exílio” - 

Direção de Sérgio Borges.) 
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CAPÍTULO 2 – DE COMO E PORQUÊ A INSPIRAÇÃO 

JORGEAMADIANA FUNDAMENTA UMA POSSIBILIDADE REAL DE 

ROTEIRO TURÍSTICO EXECUTÁVEL E EXITOSO PARA ESTÂNCIA 

 

 
A nossa motivação propulsora para a elaboração desta proposta, Jorge Leal 

Amado de Farias, filho de pai estanciano, primo do embaixador e um dos maiores 

memorialistas do país, o também estanciano Gilberto Amado, é o segundo escritor 

brasileiro mais lidos no país e no mundo. Nasceu a 10 de agosto de 1912, na 

fazenda Auricídia, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, sul do Estado da 

Bahia. Filho do fazendeiro de cacau João Amado de Faria e de Eulália Leal 

Amado. Com um ano de idade, foi para Ilhéus, onde passou a infância. Fez os 

estudos secundários no Colégio Antônio Vieira e no Ginásio Ipiranga, em 

Salvador. Neste período, começou a trabalhar em jornais e a participar da vida 

literária, sendo um dos fundadores da Academia dos Rebeldes. 

Publicou seu primeiro romance, O país do carnaval, em 1931. Jorge, que 

dizia que “Estância era formosa e doce terra, couto ideal de amigações, cidade 

única para nela se viver um grande amor...”, casou-se em 1933, com a sergipana 

Matilde Garcia Rosa (“Falar das mulheres de Estância de Jorge Amado, na década 

de 1930, é falar da sua bonita e jovem esposa Matilde, inspiradora de uma paixão 

juvenil.” - JORGE AMADO- UMA CORTINA QUE SE ABRE – Ruy 

Nascimento, Editora Gráfica Ipiranga, página 145, Agosto de 2009), com quem 

teve uma filha, Lila. Nesse ano publicou seu segundo romance, Cacau. 

Formou-se pela Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, em 

1935. Militante comunista, foi obrigado a exilar-se na Argentina e no Uruguai 

entre 1941 e 1942, período em que fez longa viagem pela América Latina. Ao 

voltar, em 1944, separou-se de Matilde Garcia Rosa. 

Em 1945, foi eleito membro da Assembleia Nacional Constituinte, na 

legenda do Partido Comunista Brasileiro (PCB), tendo sido o deputado federal 

mais votado do Estado de São Paulo. Jorge Amado foi o autor da lei, ainda hoje 

em vigor, que assegura o direito à liberdade de culto religioso. Nesse mesmo ano, 

casou-se com Zélia Gattai. Em 1947, ano do nascimento de João Jorge, primeiro 
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filho do casal, o PCB foi declarado ilegal e seus membros perseguidos e presos. 

Jorge Amado teve que se exilar com a família na França, onde ficou até 1950, 

quando foi expulso. Em 1949, morreu no Rio de Janeiro sua filha Lila. Entre 1950 

e 1952, viveu em Praga, onde nasceu sua filha Paloma que também conhece e 

adora Estância. 

De volta ao Brasil, Jorge Amado afastou-se, em 1955, da militância 

política, sem, no entanto, deixar os quadros do Partido Comunista. Dedicou-se, a 

partir de então, inteiramente à literatura. Foi eleito, em 6 de abril de 1961, para a 

cadeira de número 23, da Academia Brasileira de Letras, que tem como patrono 

José de Alencar e como primeiro ocupante Machado de Assis. 

A obra literária de Jorge Amado conheceu inúmeras adaptações para 

cinema, teatro e televisão, além de ter sido tema de escolas de samba em várias 

partes do Brasil, inclusive em Estância. Seus livros foram traduzidos para 49 

idiomas, existindo também exemplares em braile, em formato de áudio livro e- 

book. 

Jorge Amado morreu em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001. Foi 

cremado conforme seu desejo, e suas cinzas foram enterradas no jardim de sua 

residência na Rua Alagoinhas, no dia em que completaria 89 anos. 

A obra de Jorge, talvez a mais laureada de um escritor brasileiro, mereceu 

diversos prêmios nacionais e internacionais, entre os quais destacam-se: Stalin da 

Paz (União Soviética, 1951), Latinidade (França, 1971), Nonino (Itália, 1982), 

Dimitrov (Bulgária, 1989), Pablo Neruda (Rússia, 1989), Etruria de Literatura 

(Itália, 1989), Cino Del Duca (França, 1990), Mediterrâneo (Itália, 1990), 

Vitaliano Brancatti (Itália, 1995), Luis de Camões (Brasil, Portugal, 1995), Jabuti 

(Brasil, 1959, 1995) e Ministério da Cultura (Brasil, 1997). 

Recebeu títulos de Comendador e de Grande Oficial, nas ordens da 

Venezuela, França, Espanha, Portugal, Chile e Argentina; além de ter sido feito 

Doutor Honoris Causa em 10 universidades, no Brasil, na Itália, na França, em 

Portugal e em Israel. O título de Doutor pela Sorbonne, na França, foi o último 
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que recebeu pessoalmente, em 1998, em sua última viagem a Paris, quando já 

estava doente. 

Jorge Amado orgulhava-se do título de Obá, posto civil que exercia no Ilê 

Axé Opô Afonjá, na Bahia. (Site da Fundação Casa de Jorge Amado). E também 

do título de Cidadão Estanciano aprovado pela Câmara de Vereadores em 1963 e 

revalidado na década de 70. Eis o que diz sobre essa relação afeto-cívica com a 

cidade e o assunto, o laureado: 

“As outras cidades pelo mundo afora, o homem as 

construiu para nelas mourejar, lutar, viver e morrer. A  

cidade de Estância, porém, além da mão do homem 

erguendo lar e oficina, teve ajuda da mão de Deus, pois do 

alto dos céus o Padre Eterno desejou um aglomerado 

humano que não fosse apenas campo de trabalho, chão de 

labuta e de ambição. Quando os antigos estavam erguendo 

Estância, Deus se envolveu na construção, colocou graça, a 

gentileza, a cortesia imensa, o amor à cultura como dons 

para os que ali nascessem ou para ali viessem em busca de 

paz. Cercou de rios o casario, deu um toque de azul sem 

igual ao céu, trouxe a brisa do mar Atlântico para as noites 

cálidas. A povoação na qual os seres deviam arrastar os 

fardo da existência, transformou-se em jardim de alegria e 

doçura onde os homens possam amar a vida e não temer a 

morte.” (Jorge Amado-1970). 

O pesquisador Rangel Alves da Costa relata que “muito de Sergipe 

eternizou Jorge Amado, e o fez na mesma medida do acolhimento recebido 

quando precisava descansar, conhecer pessoas simples e cativantes, escrever, 

refugiar-se da intolerância política, larguear suas raízes nas terras d’El Rey, 

principalmente em Estância. (NE Notícias, em 26/02/2014.) 

As relações de Jorge Amado começaram, de fato, a se intimidarem com 

Estância na década de trinta do século vinte, sobretudo porque para ali se 

deslocando em virtude de ameaças e situações adversas criadas pelo engajamento 
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inicial de sua obra e suas posições de esquerda. Para ali foi em 1937 e tornou a ir 

em 1939, por conta de tais circunstâncias. Mas antes já tinha ali se aninhado. 

“O primeiro casamento de Jorge Amado se deu no município de Estância, 

em 1933, com Matilde Garcia Rosa. Aliás, a região estanciana era 

costumeiramente visitada pelo escritor, onde tinha muitos parentes e também 

como forma de fugir às perseguições políticas”, cita no artigo mencionado acima 

Rangel Alves. E, conforme o historiador Luiz Antônio Barreto: 

“Em Estância Jorge Amado viveu 

capítulos singulares de sua vida, que jamais 

esqueceu. O seu coração batia no ritmo estanciano 

do casario colonial, do Hotel Vitória, da Papelaria 

Modelo, da Sociedade Monsenhor Silveira, e 

deixou, em cada um dos amigos e conhecidos, uma 

imagem amiga, doce, irreverente algumas vezes, 

mas sempre acomodada no bucolismo da 

paisagem.” - (Jorge Amado em Estância- 

www.infonet-1994). 

 

Já o memorialista e falecido ex-prefeito de Estância Raymundo Silveira 

Souza ressaltando que a passagem do escritor baiano pela cidade marcou 

indelevelmente uma das épocas mais férteis e intelectualmente virtuosa, destaca 

entre parte dos seus feitos e intervenções, que “Aqui fez tertúlias e reuniões na 

Biblioteca Monsenhor Silveira, que então funcionava na Casa Inglesa. Aqui 

realizou ele até concurso de beleza.” (Jornal Folha Trabalhista - 1984). 

O mesmo autor ressalta que as atividades de Jorge Amado em Estância 

foram múltiplas, menos políticas, salvo quando ali esteve anos depois, na década 

de 40 do século XX, com uma comitiva do Partido Comunista, legalizado, pelo 

qual era candidato a deputado federal. 

Mas, por que, de fato, Jorge Amado pode ser focado como eixo central, 

memorial e transcendentemente referencial para o estabelecimento de um roteiro 

turístico para a cidade de Estância e a região que a circunda em Sergipe e na Bahia 

em que pese possam existir outras intinerarizações oficial ou paralelamente 

estabelecidas? 
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Precedente e sinteticamente, porque, como disse Ariano Suassuna sobre o 

Livro Dom Quixote, Jorge deixou entre os filhos e continuadores do lugar uma 

carga imagética e carregada de sentidos de sonho e esperança inapagável, que 

permanece viva a ponto de, recentemente, uma pesquisa (realizada pelo Instituto 

Conceito, em 2016) revelar que o baiano ( que é fruto do gentio de maior presença 

no fluxo de movimentação turística - segundo o trade, cerca de 40% - dos que 

visitam Sergipe) mostrar que ele é espontaneamente identificado por 54% e 

induzidamente por 61% dos nativos do estado, além de 72% dos estancianos, 

como aquele que tem maior identidade e encontro de confluência de projeções 

combinadas com a sergipanidade. Ademais, isso é resultante de uma combinação 

de fatores extraordinários e de um legado que brotou da sua relação diretamente 

pessoal e ficcional conseguinte pela contaminação explícita e evidente na sua 

obra. E a partir de que objetivamente realmente isso ocorreu e se cristalizou?? 

- Não custa repetir que a família do pai, do avô e, portanto, de tios e 

parentes de Jorge Amado era oriunda de Estância e tinha um pé de expansão em 

Itaporanga e que essa ancestralidade e contemporaneidade de raízes e galhos 

genéticos sempre lhes tocaram e chamaram a seu encontro. 

- Estando em Estância mais demoradamente por duas vezes na década de 

trinta do século passado, Jorge Amado frequentava com assiduidade os 

municípios de Itaporanga, Boquim, São Cristóvão, Lagarto, Propriá, a capital 

Aracaju (em Sergipe) e Mangue Seco (pelas vias de praia, marés e rios de 

Estância, Santa Luzia e Indiaroba- SE) em Jandaíra na Bahia. 

- Essa circulação e visitação resultou não apenas no surgimento de grandes 

amizades entre sergipanos e Jorge Amado, mas sobretudo na contaminação de sua 

obra pela presença de lugares e personagens situados e tipificados pela 

sergipanidade. Vejamos o que dizem dois autores. 

O advogado e pesquisador Rangel Alves em artigo publicado no site 

nenoticias.com.br em 2017 acentua: 

“É mero exercício de romancista quando Jorge 

Amado tanto situa Sergipe na sua obra. O faz como 

transcrevendo um diário de campo, rebuscando vivências, 

colhendo as memórias de suas andanças em terras 

sergipanas. É como se um mapa estivesse à sua mesa de 
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escritor e ele avistando os percursos e rememorando ou 

recriando os fatos. 

 
(...) Em “Cacau” relata acerca de uma fábrica 

mantida por seu pai na antiga capital de Sergipe:  “A 

cidade subia pelas ladeiras e parava lá em cima, bem junto 

ao imenso convento. Olhando do alto, via-se a fábrica, ao 

pé do monte pelo qual se enroscava a cidade”. “Talvez não 

fosse bela a velha São Cristóvão, ex-capital do Estado, 

mas era pitoresca, pejada de casas coloniais, um silêncio  

de fim de mundo, as igrejas e os conventos a abafarem a 

alegria das quinhentas operárias que fiavam na fábrica de 

tecidos”. 

 

Tereza Batista nasceu nas margens do Rio Real, 

nos limites da Bahia e de Sergipe. Cita Jorge Amado que 

“A badalada estreia de Tereza Batista no cabaré Paris 

Alegre, situado no Vaticano, na área do cais de Aracaju,  

no país de Sergipe Del-Rey, teve de ser adiada por alguns 

dias”. “Nos quatro cantos da Praça Fausto Cardoso, onde 

se eleva o Palácio do Governo, tabuletas coloridas 

anunciam para muito em breve no salão do Paris Alegre a 

Fulgurante Imperatriz do Samba”. 

Faz ainda muitas referências a Estância, a Boquim, 

a Mangue Seco, dentre outras localidades. Com relação a 

Estância, sintetiza: “formosa e doce terra, couto ideal de 

amigações, cidade única para nela se viver um grande 

amor...”. E Tieta, de “Tieta do Agreste”, reinava igual 

cabra afoita desde menina pelas dunas de Mangue Seco, às 

margens Rio Real, na divisa da Bahia com Sergipe”. 

 

Já o historiador e um dos mais respeitados estudiosos da passagem de 

Jorge Amado por Sergipe, Tiago Fragata, em artigo com o título Jorge Amado em 

São Cristóvão, relata, no site Fontes da História de Sergipe em 10 de agosto de 

2012, o seguinte: 
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(...) O segundo romance de Jorge Amado, intitulado 

Cacau, escrito aos 20 anos, desvela São Cristóvão em 1933, 

ano de sua publicação. “Romance proletário”, como o 

próprio autor definiu, trata da vida acidentada de José 

Cordeiro, conhecido como Sergipano, filho do proprietário 

da Fábrica de Tecidos de São Cristóvão. Após a morte do 

pai, vai trabalhar como operário na fábrica gerenciada pelo 

tio. Demitido injustamente, migrou então para Bahia, indo 

trabalhar nas plantações de cacau. 

Exemplar da literatura engajada do recém-filiado 

membro do PCB, a obra em tela impressiona pela carga de 

emotividade e requinte poético. Vale a pena transcrever um 

parágrafo que versa a quarta cidade mais antiga do Brasil: 

“A cidade subia pelas ladeiras e parava lá em cima, bem 

junto ao imenso convento. Olhando do alto, via-se a fábrica, 

ao pé do monte pelo qual se enroscava a cidade como uma 

cobra de uma só cabeça inúmeros corpos. Talvez não fosse 

bela a velha São Cristóvão, ex-capital do Estado, mas era 

pitoresca, pejada de casas coloniais, um silêncio de fim de 

mundo, as igrejas e os conventos a abafarem a alegria das 

quinhentas operárias que fiavam na fábrica de tecidos. 

Acho que meu pai montara a fábrica em São 

Cristóvão devido à decadência da cidade, à sua paz e ao seu 

sossego, triste cidade parada que devia apaixonar os seus 

olhos e o seu espírito cansado de paisagens e de aventuras”. 

(...) 

As páginas de Cacau representam, indiretamente, a 

prova da presença de Jorge Amado em São Cristóvão. Ele 

escreveu boa parte da ficção em Aracaju em 1932, mas 

retrata fielmente a cidade histórica. Sua poeticidade faz 

contraponto com a crítica social que expõe a injustiça na 

fábrica de São Cristóvão e na fazenda de cacau da Bahia. 

(...) No início de 1970, Jorge Amado e Zélia Gattai 

passearam pelo nordeste e não esqueceram Sergipe. A 

História e a cultura da vetusta ex-capital fascinaram o casal 
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que resolveu degustar os ares e os acepipes. Num assédio à 

casa n. 54, da rua Frei Santa Cecília, onde a dona Noêmia 

Soares Viana comercializava seus doces  típicos, 

descobriram uma menina pintando casarões e igrejas 

centenárias em meio ao florido jardim. Na ocasião, a jovem 

artista presenteou o escritor com uma tela. 

De volta a Salvador, durante entrevista sobre as 

impressões da viagem, Jorge Amado comentou a respeito da 

“jovem artista, meiga, ingênua como os traços retangulares 

de sua pintura primitivista que ganhou sua atenção, lá na 

antiga São Cristóvão, cidade retratada em suas linhas e 

cores”. 

As considerações do escritor acerca da menina 

sancristovense geraram um frisson na imprensa baiana, 

massificado após o roubo da obra que havia recebido de 

presente da artista. O caso não foi levado à justiça mas teve 

um desfecho inusitado. O próprio Jorge Amado esclareceu o 

sumiço do quadro de sua residência, num tom humorado do 

seu roteiro de viagem Salvador-Aracaju: “Passe na casa de 

Maria Vesta Viana e admire sua pintura primitiva, compre 

um dos seus quadros e leve consigo os conventos e igrejas  

de São Cristóvão, na ingênua criação da moça 

sancristovense. Tive um quadro de Vesta, logo roubado por 

Dorival Caymmi que coleciona pintores primitivos às custas 

dos amigos”. 

Diante da repercussão do fato, uma brincadeira, na 

edição especial da Revista Manchete, Jorge Amado veiculou 

a importância de conhecer São Cristóvão, em Sergipe, seu 

acervo arquitetônico e uma artista: Vesta Viana. (...) 

O casal de escritores manteve intensa 

correspondência com a artista sancristovense. Com presteza, 

Vesta agenciava artesanato, doces e telas, a pedido ora de 

Jorge Amado, ora de Zélia Gattai. Da amizade fraterna 

sobraram fotos, exemplares da literatura amadiana, um 

epistolário e peças eloquentes da aura e do fetiche do 

escritor.” 
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- Mas o grande legado pessoal, intelectual e romanesco de Jorge Amado a 

Sergipe se estabeleceu e foi deixado de fato em Estância. E a cidade era tão 

importante para o escritor que quando ele esteve em Sergipe, em agosto de 1992, 

para receber do Governador Do Estado a Comenda do Mérito Aperipê e sua 

presença causou grande reboliço principalmente nos meios intelectuais, ele deu 

uma entrevista acompanhada de longa matéria ao Jornal de Sergipe destacando a 

terra dos seus ancestrais. Eis um trecho emblemático do que afirmamos: 

Jornal de Sergipe- A vida em Estância foi uma espécie de exílio em seu próprio 

país? Jorge Amado- Não, absolutamente. Ao contrário Estância foi meu país. 

Em 13 de abril 1996, com autorização do autor, o Jornal A Folha 

Trabalhista republicava o artigo Coisas e aspectos do Brasil – Estância, Cidade de 

Paz e Alegria que tinha saído originalmente na revista Carioca, edição de nº 183, 

de 22 de abril de 1939 e lá Jorge celebra seu amor e gratidão por Estância: 

(...)” Uma cidade que tem a capacidade de ciar em 

torno de si lendas tão românticas é, sem dúvida, qualquer 

coisa de excepcional no momento atual do mundo(...) 

Bela pelos seus rios, seus bosques, seus casarios 

cheios de azulejos, suas festas populares e folclóricas, suas 

tradições de cultura, de cordialidade e de bom gosto do seu 

povo, Estância é bela também na beleza das suas filhas. O 

encanto dessas estancianas tem prendidos  inúmeros 

corações de viajantes. (...) 

Estância é como um sanatório para os espíritos 

cansados do ruído das cidades grandes. Ela é como certas 

mulheres de olhar manso e doce, no qual a gente a gente 

descansa e de quem jamais quer se separar.” 

 

Examinando o grande volume de obras, artigos e teses acadêmicas sobre a 

relação de Jorge Amado com Estância, mas sobretudo, estudos relativos a ela 

feitos de forma farta e generosa por autores como Luís Antônio Barreto, Rangel 

Alves, Tiago Fragata, Itazil Benício dos Santos, Ruy Nascimentos, o próprio autor 

baiano e tantos outros podemos classificar os efeitos da presença do escritor de 
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Navegação de Cabotagem através das seguintes variantes e contribuições 

observadas e registradas: 

a) Atuação e Intervenções Culturais 

 
 

Chegando em Estância para se demorar mais que antes por conta de 

perseguições políticas, Jorge Amado, buscava pouso e paz, mas encontrou como 

ele mesmo registrou em diversas ocasiões e textos um ambiente intelectual e 

social virtuoso a ponto de afirmar “Não encontrei tanta cultura em nenhuma das 

pequenas cidades do Brasil, como em Estância.” - (Artigo “A Papelaria Modelo”, 

escrito no México para a Revista Carioca, 1941). 

E foi exatamente na Papelaria Modelo, de propriedade do livreiro e 

professor João Nascimento Filho, que se tornaria um dos seus maiores amigos 

nominalmente citado em livros e inspirações para vários personagens, que 

encontrou o ambiente propício para debates e tramas para engenhos culturais. 

Na cidade Jorge ajudou João Sales de Campos e sus primo Américo 

Amado cristalizar a Sociedade Monsenhor Silveira, numa referência ao estanciano 

que fundou a imprensa em Sergipe, e em torno dela, a criarem como seu 

apadrinhamento e capacidade de provocar mobilização, uma biblioteca que hoje 

foi incorporada ao acervo do município e dispõe de secções especiais sobre a obra 

e artigos publicados pelo escritor baiano. 

Além disso, Jorge tomou todas as providências para promover na cidade, 

aproveitando o potencial folclórico local de ocasião, um carnaval cultural 

realizado no salão da mencionada biblioteca que modificou o panorama e história 

da festa na cidade a ponto dela ser uma das maiores atrações turísticas do estado 

até hoje. 

“Com sua grande capacidade de convencer e seduzir as pessoas para seus 

projetos”, como ressalta Rui Nascimento ( Jorge Amado, Uma Cortina que Se 

Abre, página 131), a partir da papelaria acima citada, ele, para celebrar o réveillon 

de 1938, promoveu grande reboliço na cidade ao, numa magnífica construção do 

início do século XX, adaptá-la para a encenação da peça Sonho de Uma Noite de 

Verão, comédia de Shakespeare, que seria seguida de um baile no mesmo local e 

que, na verdade, desencadeou um processo de inúmeras peças e eventos escritos e 

montados com gente do local pelo escritor. Assim, numa cidade que estava 
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acostumada a assistir, como revela o próprio Ruy Nascimento, “como tradição 

cultural números grupos culturais que ali se apresentavam, alguns até famosos nas 

grandes cidades (o de Vanda Lacerda, o de Procópio Ferreira e o de Grande Otelo, 

por exemplo)” passou a despertar e formar massa para suas próprias criações e 

reproduções adaptadas. Era uma nova época para a cultura e o teatro no local. 

Para a exclusividade e consumo da aldeia, Jorge escreveu, dirigiu e fez 

encenar-se peças direcionais e inesquecíveis para aquela povoação intoxicada dos 

seus projetos e predicados culturais, as mais destacadas foram “A Célebre 

Papelaria Modelo”, encenada no cinema e casa de espetáculos São João, e a 

Revista Alô, Alô, Estância. 

Jorge ainda inventou o Jornal Falado, que era realizado em sequenciais 

edições na Sociedade Literária Monsenhor Silveira. “Era um jornal com muita 

coisa de jornal, com boatos, crônicas, coisas sérias, humorismo, tudo variado, 

sortido como uma lata de biscoito Aimoré” - escreveu Hernani Prata em artigo 

publicado no Sergipe Jornal. Mas também participou de um dos costumes que 

mais curtiu e celebrou em seus artigos os “banhos culturais” no Rio Piauitinga 

espetáculo viralizado e viralizante de intelectuais que com sua nudez invadiam o 

rio mais poético e incensados da região. 

“Com a presença de Jorge Amado tudo mudou em Estância. Ele diluiu na 

Estância como uma torrão de açúcar numa xícara de café. Ninguém descobriu 

ainda porque sua doce e romântica admiração por Estância”, ressaltou Hernani no 

citado artigo. “Ainda hoje vivemos os reflexos profundos e desencadeadores de 

vertentes culturais respeitáveis e avançadas em consequência da presença de Jorge 

Amado na cultura de Estância”, ressalta em artigo publicado no Jornal da 

Cidade(29/09/2011) o jornalista Carlos Tadeu. 

 
a) A Atuação Social e Humanitária: 

Como disse Raymundo Silveira “Em Estância o comunista marxista Jorge 

Amado, perseguido e exilado naquela província, não fez política” (Gente que 

Conheci, Coisas Que Ouvi Contar, página 248). Mas ali foi o humanista e 

continuou reflexivamente idealista, chegando a inspirar e fazer campanhas para 

obras públicas de cunho de manutenção de asilo, hospital e até de inovações de 

procedimentos na área de saúde e atendimento público. 
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Numa dos pousos de Jorge na cidade, era Prefeito o Senhor Leopoldo 

Souza, pai de um dos seus grandes amigos Raymundinho Souza, que foi bastante 

influenciado a realizar grandes obras a partir de sugestões do escritor. Uma delas 

marcou época e repercutiu nacionalmente. Relata Rui Nascimento: 

“Uma das maiores, senão a maior realização de 

Leopoldo Souza, pelo alcance social, foi a instalação de uma 

lactário na cidade, a partir de uma ideia fermentada de Jorge 

Amado, impressionado com o grande número de enterros de 

“anjinhos”, como se dizia, desfile macabro diário pelas ruas da 

cidade.” (Jorge Amado, Uma Cortina Que se Abre, página 100). 

 
Para ver prontas obras como essa Jorge não só se utilizava de provocações 

em jornais locais, revistas nacionais, como discutia com técnicos, médicos, 

intelectuais, políticos e acionava órgãos nacionais. No caso do lactário, o primeiro 

público do Nordeste, fez eco no Departamento Nacional da Criança do Ministério 

da Saúde e o resultado após a sua implantação e inauguração em dezembro de 

1939: “A redução da mortalidade nos cinco anos seguintes chegou a níveis 

inéditos de mais de sessenta por cento, e uma diminuição significativa (de 70%) 

de mulheres que morriam de problemas de parto” (Rui Nascimento, na mesma 

obra, página 102), 

“Demorasse mais Jorge Amado em Estância, por tudo que fez até no 

social, e seu povo faria dele seu líder maior e porta-voz perfeito para a cidade 

atingir com sua cultura, tradições juninas diferenciadas e ambiente apaixonante os 

patamares nacionais que ele reservou para projetar em sua magnífica obra”, 

ressalta o pesquisador Ibsen Marques em artigo publicado no Sergipe Jornal. 

b) Atuação na criação de rotas e valorização da 

gastronomia e festejos. 

 
Durantes as estações que passou em Estância e ali viveu amores, construiu 

amigos e plantou árvores materiais e imateriais, Jorge Amado percorria não só 

toda a cidade, desde os seus cabarés, como Quitas House, imortalizados na sua 

obra, como mansões coloniais, bem como suas feiras, portos, praias e eventos. 
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Mas, glutão e luxurioso na entrega aos sabores regionais, o que mais devorava e 

celebrava era a gastronomia local. 

Hospedado na sua primeira chegada no Hotel Vitória, que ficava na rua 

que leva seu nome e onde depois morou e escreveu o romance Capitães de Areia, 

Jorge ali foi recebido pela família do proprietário com surpreendências 

gastronômicas que ele festejou em diversos escritos e levou para os apetites da sua 

obra. Primeira refeição eternizada e eternizadora: Café da manhã com cuscuz de 

milho fresco ralado em talhadas untadas por manteiga de fazenda, cobertas com 

ovos caipiras de quintal, aipim cozido com carne de sol frita, pasteizinhos de 

queijo de coalho, bolo de puba solta, banana frita com canela, tripinhas de porco 

assadas, mel de engenho com batata doce (uma preferência!), compota de goiaba, 

doce de coco verde em natas e a famosa baba-de-moça. Uma provocação! 

A partir daí, o Hotel Vitória virou uma enormidade de presença na 

existência e na lírica pessoas de Jorge a ponto de uma dos seus mais brilhantes e 

republicados artigos se intitular “Epigrama do Quarto 19” numa referência aos 

aposentos em que ficava quando frequentava a pensão. Diz um trecho: 

“Não sei de mais tentador motivo para uma poema 

romântico do que o quarto 19 do Hotel de Juca, em Estância. 

Vós que não conheceis Estância talvez não possais penetrar 

todo os lirismo do quarto 19. Mas eu que conheço também o 

quarto 19, poderei vos revelar os segredos da lenda romântica 

que o cerca hoje.” 

 

A partir da experiência com a cozinha do mencionado hotel e a sua 

constante visitação ao Bar Restaurante XPTO, o escritor a semear por sua 

literatura e artigos publicados e falas na província e pelo mundo a cozinha típica 

degustada em Estância: 

“Frigideiras de caranguejo, de siri, ensopados ao coco 

de aratu, moquecas de robalo e carapeba, pirões de capão, 

galinha de cabidela com farofa de bolão, refrescos de mangaba, 

murici, umbu, cambuí, doces de araçá, ameixas de caju, 

jenipapo... festim dos Deus. Ah, inesquecível para esse guloso 

súdito da cozinha estanciana: pirão de pitu com cerveja gelada 

no XPTO, depois de tudo que se come na mesa farta de Juca.”- 
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Jorge Amado, entrevista à Rádio Cultura de Sergipe, em agosto 

de 1994. 

 

Tudo não dá para esquecer nem quando longe dos seus cheiros e 

aproximados. Em viagem pela capitais do Pacífico em junho de 1937, no 

Iquíque(Chile) escreveu um bilhete para Juca que lhe enviou uma ano depois: 

 
“Juca, temos comido em muitos hotéis, alguns deles 

muito importantes, mas nenhum tem boia como a do inesquecível 

Hotel Vitória.” 

 

Quando voltou à Estância em 1938, o escritor “já conhecia, então, todo 

mundo, dos importantes à gente simples das fábricas de tecidos, dos feirantes aos 

canoeiros do Porto d’ Areia” (Rui Nascimento em Jorge Amado, Uma Cortina 

Que se Abre, página 129) e por onde passava costumeiramente estabelecia rotas 

que o povo denominava Caminhos de Jorge Amado. Um dos mais famosos era o 

que levava o Porto à cidade por uma rua de longas ladeiras e trapiches comerciais 

de suporte de cais. Outra, era a Rua Pedro Homem da Costa, que leva o nome do 

fundador da cidade, por onde passava o baiano com amigos até duas vezes por dia 

para banhos no Rio Piauitinga. E existe, até hoje reconhecida, a Rota Jorge 

Amado que leva os estancianos para as praias de Maré de Santa Luzia e Indiaroba 

e a partir delas para a praia de Mangue Seco na Bahia. Em cada um desses 

caminhos ainda existem amigos e paradas remanescentes da passagem do autor de 

Tieta do Agreste. 

Outra rota do amor viajante e viageiro de Jorge Amado era a praia dos 

Abaís que ele frequentou quando ainda quase selvagem e dedicou laudas líricas 

para sua” paisagem brejeira e dunas de seios em concha e ventre molhado de 

gozos” (Folha Trabalhista, 23 de maio de 1978) 

Aos festejos juninos da cidade que inventou o barco de fogo, Jorge Amado 

sempre, além da frequência com que visitava ou durante sua época incitava aos 

amigos locais a lhes enviar notícias, reservou especial atenção e recomendação de 

visitação a amigos e empresários do turismo por onde frequentava. 
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c) A transposição para a ficção e a inspiração no 

gentio. 
 

 

Em fevereiro de 1994 em carta autorizativa a Rui Nascimento para que 

escrevesse um ensaio sobre sua obra e a relação com a terra dos seus ancestrais, 

Jorge Amado, reconheceu o que críticos como Alfredo Bosi e Antônio Cândido já 

tinham acentuado sobre as mudanças nos rumos da sua literatura saindo do 

engajamento para os sabores apimentados de relações humanas em aquarelas mais 

fortes e socialmente vivas do ponto de vista antropológico e da celebração da 

nossa nordestinidade agregada às baianisses essenciais da sua personalíssima obra: 

“Quanto ao seu projeto de escrever um ensaio sobre a 

influência de Estância na minha obra, se depender da minha 

benção, você a tem desde já. Realmente existe uma influência 

real e poderosa de Estância em minha criação ficcional. Além 

do que comecei a escrever Capitães de Areia, aí na casa do 

Capitão, na rua que hoje tem o meu nome. 

Estância está presente de forma marcante, sobretudo 

em dois livros meus: Tieta do Agreste e Teresa Batista. Em 

Teresa Batista, João Nascimento com seu nome verdadeiros e 

completo, é personagem importante. Sem esquecer que em 

Gabriela, Cravo e Canela estão transportados para Ilhéus vários 

estancianos ilustres como Nhô Galo, Capitão e, sobretudo, o 

livreiro João Fulgêncio que outro não é senão João Nascimento 

Filho.” 

 

Além de ter retocado e finalizado Mar Morto em Estância, de ter iniciado 

Capitães de Areia ali, outros livros de Jorge nasceram de provocações ou se 

entulharam de lembranças estancianas. 

O já citado Tieta, foi provocado por uma conversa em plena guerra de 

busca-pés juninas com um jovem deputado Estanciano. Conta Jorge Amado em 

entrevista à Revista PUC Rio, edição 57, dada ao escritor e jornalista Carlos 

Navarro como isso aconteceu e reafirma sua ligação com Estância: 
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(...) Bem, acontece que um dia eu ia escrever um livro 

chamado “Farda Fardão Camisola de dormir”. Tinha começado 

até a bulir no livro quando fui passar um São João em uma 

cidadezinha aqui perto, Estância (Sergipe), cidade onde nasceu 

o meu pai, à qual sou muito ligado porque ali vivi duas vezes. 

Em 1936, quando saí da cadeia fui pra lá e comecei a escrever 

“Capitães de Areia”. Primeiro eu fui a São Paulo, mas não  

havia condições de trabalho. Acabei indo para Sergipe. Por isso 

sou muito ligado à cidade, uma cidade linda, encantadora, 

cercada por dois rios piscosos, o Piauí e o Piauitinga, que ali se 

juntam para formar o Rio Real, que faz o limite da Bahia com 

Sergipe. Eu conheço muito toda essa área. Em 36 e em 38 eu 

andei tudo, em Mangue Seco, a Praia do Saco... Eu tinha ido à 

cidade para a festa de São João. Ia haver a escolha de uma miss, 

desfile, essas festas populares. Eu estou no palanque com um 

rapaz, deputado estadual pela região que, naquele tempo, era do 

MDB e ele começou a me explicar um negócio de uma fábrica  

a ser estabelecida a uns quantos quilômetros de Estância, lá  

para a nascente do Rio Piauí. Ele dizia: “Trazer a fábrica pra cá 

é um fator de progresso, mas há uma resistência de uns caras 

daqui, dizendo que vai poluir a cidade, vai acabar com o pitu, 

vai acabar com o peixe, e isso, e aquilo”. Ele estava muito 

exaltado e disse: “Tem que se pagar o preço. Que vai poluir, vai 

poluir, mas tem que se pagar o preço do progresso”. Isso me 

horrorizou muito. Esse negócio de pagar o preço do progresso... 

Em que ano foi isso Jorge? 

Então eu fiquei horrorizado com essa ideia do preço do 

progresso. Que progresso é esse? ... Daí achei que devia 

escrever um romance tomando esse tema da ecologia, dos 

valores da natureza, valores que pertencem a todo o povo. E foi 

daí que nasceu o romance “Tieta”. Comecei a amadurecer as 

coisas, juntei a história da Tibras, inventei uma história de uma 

fábrica que iam botar em Mangue Seco e veio o romance cujo 

centro é a luta por esses valores. E a partir daí a coisa começou 

para mim a ser muito evidente, passei a ter muita simpatia por 

esses chamados Partidos Verdes, não é?” (...) 
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O Cavaleiro da Esperança, sobre Carlos Prestes, como reconhece no 

prefácio da obra o próprio autor, surgiu a partir de uma provocação de um 

motorista de marinete (ônibus) da localidade e condutor na linha Estância-Aracaju 

quando o autor morava na cidade. 

O seu livro Navegação de Cabotagem, de 1992, volta-se, em pequenos 

textos sem cronograma, à lembranças de Estância e de estancianos. Lá estão o 

primo Gilberto Amado pág. 184, um belíssimo texto sobre o pintor e amigo José 

de Dome pág. 557 – 558 (Para quem denominou a Rua ficcional onde morou o 

personagem Teresa Batista no Bairro Bomfim em Estância) e a grande amiga, 

camarada de partidão e escritora Alina Paim, pág. 20, que além de um Romance 

prefaciado por Graciliano Ramos, tem outro por Jorge que a ajudou se projetar, 

inclusive, nos então chamados Países da Cortina de Ferro na Europa onde os 

livros dela foram publicados e celebrados. 
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CAPÍTULO 03 – A PROPOSTA E SEUS DESAFIOS 

DENTRO DO QUE A ESPECIALIZAÇÃO NOS OFERECEU 

COMO APRENDIZADO E SUPORTE DE AÇÃO 

 
Depois de realizarmos várias simulações e esboços de destinações, além de 

consultas através de fichas e entrevistas com centenas de pessoas dos setores 

operacionais do turismo e seus diversos receptivos e agentes, consolidamos que o 

estabelecimento de roteiro ou de roteiros focados na herança de Jorge Amado 

legada à Estância e região é uma proposta absolutamente exequível e capaz de 

impulsionar o setor pelo viés cultural, ecológico e de puro entretenimento. Não 

custa lembrar que estamos falando de um destino que poderá tão somente ter uma 

caráter de regionalidade eficaz, mas também de universalidade a partir do focado e 

suas variantes a serem exploradas. 

Em nossos levantamentos, feitos através de diversos instrumentos, 

inclusive de consultas e apanhados na Internet, descobrimos que há uma 

disponibilidade (de 67%) para a experimentação da visitação ao que propomos 

roteirizar e a aprovação (75%) da centralização da ideia no objeto mirado (Os 

Caminhos de Jorge Amado em Sergipe a partir de Estância). Além do mais, a 

partir de projeções do DIEESE de Sergipe e de setores de planejamento 

econômico do turismo, levantamos que há uma demanda de gastos reprimida de 

cerca de 36% entre os que pretendem fazer viagens surpreendentes e temáticas 

dentro do próprio estado de Sergipe. 

Desde já, entretanto, entendemos que há fatores críticos e determinantes 

favoráveis já estabelecidas para a consubstanciação não apenas da proposta, mas, 

também da sua efetivação. Mas, isso detalharemos, na medida da exposição que se 

segue, ressaltando a absoluta flexibilidade de montagem e remontagem que as 

rotas de viagem e deslocamento oferecem. 

Um roteiro de visitação seguindo os Caminhos de Jorge Amado se iniciaria 

pelo Bairro Bomfim, local de população eminentemente operária do setor têxtil 

que inspirou romances e personagens do autor e onde (na ficção) morou Teresa 
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Batista na suposta Rua Zé de Dome. Além do mais, ali se situa o CAIC Jorge 

Amado, por ele inaugurado. 

Para incrementar esse primeiro ponto de visitação é necessário um 

conjunto de intervenções públicas sugeridas neste projeto: o melhoramento das 

vias de circulação, a identificação do local como matriz de inspiração da obra de 

Jorge Amado através de placas e indicativos referenciais e a criação, já que logo 

na entrada do bairro há um largo espaço sem ocupação, do Centro de Referência 

Cultural e de Lazer Teresa Batista e o estabelecimento real da rua Zé de Dome, 

numa homenagem a um dos pintores mais importantes do país, natural da terra ( 

ali nascido e filho de uma de suas emblemáticas lavadeiras) e amigo do escritor 

baiano que não nomina nenhum espaço público ou privado da cidade. 

Outro ponto de visitação agregada é a Ponte Histórica, de pedra, cal e 

cabaú, que liga aquele bairro ao centro da cidade, com cruzamento com a BR-101. 

Ela foi construída no século XIX, numa época aproximada da visitação do 

Imperador Pedro II à cidade, e cruza o Rio Piauitinga onde Jorge e seus amigos 

intelectuais da cidade e da Bahia (como Caribé) tomavam banhos em pelo. Sob o 

local existe um vasto leito de pedras onde as famosas Lavadeiras do Piauitinga, 

imortalizadas pelo autor e por pintores como Dome e Eraldo Lima, estendiam as 

roupas formando um painel pictórico de encher os olhos de quem passasse sobre o 

monumento conduto. 

A ponte se encontra bem conservada e é um dos principais cartões postais 

da cidade. Carece, entretanto de maiores cuidados na região aproximada de rio 

onde se pode ver esgotamentos sanitários abusivo e lixo a céu aberto. 

Na sequência estabelece-se o acesso ao Casarão da família de João 

Nascimento, localizado na Rua Gumercindo Bessa, centro da cidade, onde Jorge 

foi acolhido pela família do dono da Papelaria Modelo imortalizado nos romances 

Teresa Batista e Gabriela Gravo e Canela. 

Positivamente o imóvel continua sendo preservado e habitado por uma das 

filhas do seu proprietário que recebe gentilmente os visitantes, mas, para isso, não 

dispões de qualquer incentivo público para organização de agenda e 

disponibilidade de suporte de atendimento o que precisa ser viabilizado para a 

eficiência e cumprimento do roteiros. 
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Na Praça Barão do Rio Branco, a principal da cidade, o Turista pode 

conhecer o monumento a Camerino, Herói da Guerra do Paraguai natural de 

Estância, e cantado por Jorge em artigos e poesia. Nele existe uma placa 

comemorativa, fixada em visita realizada em 1975, à presença do baiano entre os 

estancianos que tem os seguintes dizeres: 

“Roteiro de Viagem- É indispensável, sem dúvida, entrar em Estância, 

cidade bela e ilustre, quase idílica, habitada pelo povo mais cordial do mundo”, 

Jorge Amado. 

Na mesma praça se pode visitar dois espaços bastante referenciados e 

utilizados pelo escritor para intervenções culturais e sociais: a Igreja Matriz de 

Nossa Senhora de Guadalupe, construída a partir do século XVII, e o prédio das 

Escolas Reunidas, onde encenou peças e realizou festas culturais e que é uma 

poderosa e grandiosa construção do início do século XX erigida pelo último 

presidente da Província de Sergipe, o estanciano Graccho Cardoso. 

Os dois monumentos arquitetônicos, entretanto, precisam passar por 

reformas e se encontram atualmente desativados embora na cidade haja uma 

campanha permanente de arrecadação de fundos para a total recuperação do 

primeiro e o Governo do Estado de Sergipe nos informe que está elaborando um 

vasto e precioso projeto de reforma do segundo. 

Dali o visitante se deslocará para a Rua Jorge Amado, através da perna 

esquerda do Jardim Dom Quirino localizado na mesma praça acima citada. Na 

artéria que homenageia o baiano ficava o Hotel Vitória onde ele travou contato e 

se encantou com a culinária e cordialidade da cidade e também o local onde 

residiu e escreveu Capitães de Areia. 

Seguindo, visita-se, na Praça Jackson de Figueiredo, no centro da cidade a 

Biblioteca Monsenhor Silveira que Jorge ajudou a fundar e onde há referências à 

sua obra, vida e passagens por Estância. Toma-se, então, o rumo da rua central da 

Cidade, a Capitão Salomão, onde existe o casario colonial embrulhado em azulejo 

português tão ressaltado pelo escritor por seu conjunto arquitetônico quase 

exclusivo no país. Ali também é possível se localizar os lugares para onde se 

mudou a famosa Papelaria Modelo, que no final da sua existência e já com novo 

dono passou a funcionar num prédio tombado onde hoje se situa a Agência do 

Banco Itaú. 
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Essas é uma das localidades urbanas mais importantes de Sergipe e o poder 

público precisa preservá-la, pois há perdas e descaso visíveis com seus elementos, 

ressaltando que dali já desapareceu inclusive a residência dos ancestrais de Jorge e 

para lembrar a família só resta a sede da centenária Lira Carlos Gomes em prédio 

onde nasceu seu primo Gilberto Amado e que, apesar de preservada e identificada 

(com placa na sua fachada), ainda não recebeu o devido tombamento. 

O almoço pode ser feito no Restaurante XPTO onde há uma placa de Jorge 

saudado a cozinha e local que frequentava com amigos da cidade, da Bahia e do 

mundo nas diversas vezes que esteve ou veio à cidade e que fica às margens do 

Rio Piauitinga. Ali se pode comer o tão celebrado e degustado pirão de pitu, além 

de outras iguarias da culinária local e regional. 

O local, hoje, abriga na verdade não um, mas um complexo de restaurantes 

e bares da mesma família do seu fundador e amigo de Jorge, o Sr. Francisquinho, 

mas a nave central frequentada pelo escritor ainda existe com adaptações. Para a 

sua inclusão nessa proposta de roteiro conversamos com os seus atuais donos e 

nossa ideia de criação de um Cardápio à Jorge Amado com suas preferências 

culinárias locais já expostas no capítulo anterior foram bem recepcionadas. 

Caso o grupo de visitação queira uma segunda opção de restaurante, na 

outra margem do mesmo rio fica o Restaurante Atlântico imaginado por seu dono 

para casar com os gostos e as lembranças jorgeamedianas, pois ali já se servem 

moquecas de mariscos e peixes como as que deliciavam o autor de Gabriela, 

Cravo e Canela. Ali também para atender ao projeto de roteirização o dono, que 

está montando um memorial do Barco de Fogo no espaço, pretende ampliar 

inclusive em sucos e sobremesas a oferta gastronômica do local. 

Para um segundo dia de visitação, propõe-se o deslocamento até o 

histórico Bairro Porto d’Areia onde a população estabeleceu que a sua rua central 

seria denominada Caminho de Jorge Amado tamanha a oportunidade de 

frequência do autor ao local para acesso à feira, visitas de amigos, compra de 

pescado ou mesmo deslocamento para praias ou para a Bahia via o Porto das 

Capivaras próximo ao mar. A localidade é o berço das maiores manifestações 

culturais populares da cidade e uma das mais ricas e únicas do país: os festejos 

juninos capitaneados pelo Barco-de-fogo, pisa-pólvora, batucadas, guerras de 

busca-pés e shows pirotécnicos de espadas. 



34  

Dali, o turista pela via do Rio Piauí, onde há uma vasta área de preservação 

ambiental de Mata Atlântica, deslocar-se-á numa escuna especializada para a Praia 

do Saco, bastante frequentada e cantada pelo autor de Capitães de Areia, palco de 

locações de algumas de suas novelas e filmes, e segundo revistas especializadas da 

Europa uma das cem mais belas praias do mundo. Da praia do Saco, vai-se até a 

de Mangue Seco, na Bahia, local em que se passa a trama de Tieta do Agreste no 

livro e na versão televisada e onde existem bares e restaurantes que fazem alusão à 

obra amadeana. Num deles far-se-á a refeição do meio-dia. Também por lá se 

pode visitar casas famosas de iguarias e guloseimas que remetem ao cardápio 

regional preferido de Jorge, além de se poder fazer excelente passeio de bugres e 

similares. 

Retorna-se, então, à cidade. Para quem nela fica, na sua modesta, mas 

honrosa hotelaria ou pensionatos, as noites podem ser surpreendentes em bares, 

forrós e solturas em espaços públicos de barcos de fogo e espadas durante quase 

todo ano. 

Na opção do agenciamento por um deslocamento para o Saco e Mangue 

Seco por outra via, pode-se oferecer duas opções extremamente salutares e que 

dizem respeito aos chamados Caminhos de Jorge Amado: Uma é seguir de 

Estância, via Linha Verde, para a cidade mais próxima, a 13 quilômetros, a 

histórica Santa Luzia, marco da colonização de Sergipe e um dos pequenos 

amores e sítio de amizades e descanso de Jorge Amado, dali se deslocando para o 

Povoado Crasto, uma exuberante colônia de pescadores e descortinante praia de 

maré, onde ele chegou a possui uma casa de varanda, ainda hoje existente, e dali 

sair em escuna para as mencionadas praias sergipana e baiana num percurso mais 

longo e belíssimo. 

A outra opção é se deslocar de Estância, via a praia dos Abais, conhecida 

como a Namoradinha dos Olhos de Jorge Amado, até o Saco por via rodoviária de 

excelência e se deslocar em seguida para o Município de Indiaroba até a praia de 

rio Terra Caída, onde se pode almoçar em referencial restaurante em que o baiano 

autor de Tenda dos Milagres, montava paradas divinais para devorar soberbas 

coxinhas de mariscos, palhinhas de aratu e empadinhas de camarão, as mais 

famosas de Sergipe, feitas no referencial Restaurante do Pascásio, Após descanso, 

pode-se deslocar, via maré por escuna para a praia de Mangue Seco. 
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Numa variante mais cultural, pode-se estabelecer um roteiro dentro da 

cidade de Estância, com visitações pela manhã, parada para o almoço no XPTO ou 

no Atlântico, e deslocamento à tarde para a quarta cidade mais antiga do Brasil e 

uma das mais íntimas de Jorge Amado e Zélia Gatai, um verdadeiro museu de 

urbanidade, com passagem por Itaporanga, terra de ancestrais do escritor e onde há 

o patrimônio nacional tombado da Fazenda Escurial. 

Evidentemente que para tornar essa rotas atrativas e viáveis há que se fazer 

no âmbito público e privado adequações de planejamento e infraestrutura 

sobretudo na formação, treinamento de pessoal e enquadramento voluntário do 

receptivo e dos demais agentes, pois Sergipe é um dos menos eficientes estados no 

campo do turismo, para isso, é só observar o seu ranking e os números 

econômicos e de satisfação. 
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CAPÍTULO EPILOGAR – DAS CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

 
Como já disse Yruela “não há territórios condenados, mas apenas 

territórios sem projetos”. Por isso, creio que embora esteja a nossa proposta de 

engenho e desenho em processo carecendo efetivamente de apostas e crença na 

superação da falta de melhores e aqui relatados instrumentos e elementos de 

estruturação e planejamento do turismo, não se trata, entretanto, de uma quimera. 

E isso ficou comprovado a partir da metodologia e das consultas a profissionais, 

nativos e viajantes que repetidamente fizemos, além da utilização dos 

ensinamentos agudos e amplos tomados e disseminados a partir dessa 

Especialização encetados para darmos curso a ela. 

Para comprovar isso, nós já estamos aplicando em nossa atuação como 

cerimonialista e turismóloga, lotada numa estação pública de serviços, 

experimentos exitosos do seu arcabouço, Realizamos, por exemplo, casamentos 

com recomendação bem recepcionada de eventos e de lua de mel em lugares das 

lembranças e referências de Jorge Amado, bem como, ministrando cursos do 

SENAC de Agentes de Turismo, simulamos e levamos nossos alunos para cumprir 

rotas aqui sugeridas e registradas e como suporte repassamos a eles 

conhecimentos de empreendedorismo aqui aferidos e imensamente 

engrandecedores da nossa missão e evolução como sujeito setorial que lhes geram 

alto grau de visível satisfação. Com os dados de estudos e dessas experiências 

estamos estimulando junto ao trade turístico a criação de aplicativos, de softwares 

e instrumentos técnico-digitais de suporte, bem como buscando com o poder 

público a viabilidade dos desenhos de rotas com implentos de configurações de 

sítios, praças e museus digitais que digam respeito à pesquisa histórica, 

gastronômica, de entretenimento que ajudem, através dos conhecimentos 

cibernéticos e de alta tecnologia de ponta, aliados aos conceitos avançados de 

empreendedorismo, calçar a viabilidade integral do Projeto denominado 

“Caminhos de Jorge Amado em Sergipe a partir de Estância”. 

Com a base e legado dessa especialização, com certeza, como disse 

Quadro Viera Filho podemos definitivamente aprender que o sucesso do 

empreendedorismo, incluindo ai o turismo, “passa pela qualidade de propostas, 
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serviços e investimentos realizados, sendo que aquela não caminha sem estes e 

vice-versa”, por isso nós devemos preparar individual e coletivamente para os 

seus desafios. Esperamos que chegada a esta linha estejamos ao alcance deles e da 

sua capacidade de engrandecimento e desenvolvimento pelo conhecimento. A 

especialização nos trouxe estimulo pela inovação, renovação de estoque de 

conhecimentos, mas, sobretudo, por sua excelência de interação e magnitude de 

competência pedagógica e estímulo provocador da abertura de novas janelas para 

a panorâmica de nosso melhoramento pessoal e profissional. 
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Rui Nascimento e Jorge Amado 
 
 

Praça Barão do Rio Branco 
 

 

Igreja Nª Srª de Guadalupe 
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Atual Biblioteca Monsenhor 
 

 

Antiga Biblioteca Monsenhor 
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Restaurante Atlântico 
 

 

Porto D’Areia 
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Passeio de Escuna 

Praia do Saco 

 

Ilha da Sogra/Praia do Saco 
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Mangue Seco/Bahia 
 

 

Apresentação de Espadas 
 

 

Barco-de-Fogo 
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Povoado Crasto/Santa Luzia-SE 

 

Praia dos Abaís 
 

 

 

 

 

 

Terra Caída/Indiaroba-SE 
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Fazenda Escurial/Itaporanga – SE 
 

São Cristóvão - SE 


