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Resumo da Tese:
Este trabalho busca compreender como os manuais de viagem Guia Prático, Histórico e sentimental da
Cidade do Recife, de Gilberto Freyre, e Bahia de Todos os Santos, de Jorge Amado, constituem discursos
representativos de projetos políticos e culturais para as cidades do Recife e de Salvador, respectivamente. Do
relato de viagem, de autoria de um escritor-viajante, especula-se o surgimento de um escritor-anfitrião,
disposto a oferecer ao leitor/turista um imaginário urbano potencialmente integrador de seu olhar. Nesse
propósito, discutimos a possível filiação das obras em questão ao gênero da literatura de viagens, assim
como as estratégias de linguagem empreendidas pelos autores na abordagem das referidas cidades-destino
e seus critérios de seleção dos elementos constitutivos dos guias, entre itens de ordem histórica, topográfica,
arquitetônica, etnográfica e sensorial.
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Abstract:
This study intends to explain how the travel guides Guia Prático, Histórico e sentimental da Cidade do Recife,
by Gilberto Freyre, and Bahia de Todos os Santos, by Jorge Amado, could built a kind of political and cultural
project to Recife and Salvador, respectively. From the travelogue, created by a writer who is also a traveller,
maybe we could think about a host-writer, that offers to the turist-reader some new elements to compose the
urban imagination, wich would take part of his viewing in a real visit. On this purpose, this study discuss
the possible affiliation of those books to the genre of travel literature, since we could identify some language
strategies undertaken by the authors in the approach of those cities destination and its selection criteria of the
constituent elements, taken between historical, topographical, architectural, ethnographical and sensory order
items.

