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7 Alexandre Moitinho

Nossa, isso dá um livro! Qualquer viajante que se 
preza já ouviu essa frase ao narrar suas aventuras para 
os amigos. Se não ouviu, ou não tem amigos ou não 
soube contar.

Na literatura, não faltam exemplos de obras que 
se apoiam em viagens. Desde o êxodo na Bíblia e a 
“Odisseia” atribuída a Homero até as aventuras de Júlio 
Verne e a contracultura de Jack Kerouac, as trajetórias de 
heróis que se arriscam em busca de novas experiências 
ou de autoconhecimento percorrem léguas marítimas e 
quilômetros de imaginação.

Alexandre Moitinho
Apresentação
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E já que é tão prazeroso viver uma viagem 
quanto falar sobre ela, propiciamos aqui uma espécie 
de ambas realizações. Dez autores de diversos perfis 
compartilham nesta coletânea “Experiências de 
Viagem” os momentos mais marcantes do que viveram 
nas férias, num fim de semana ou até no cotidiano 
do trabalho. Sobra espaço para lágrimas de saudade 
e de risada, para o amor próprio e pelo outro, para a 
superação de medos, para a nostalgia...

Graças aos relatos, podemos passear de norte 
a sul do Brasil, percorrendo estados como Tocantins, 
Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, além de outros países, como Portugal, 
Espanha, França e África do Sul.

É seguindo uma relação entre os relatos que o 
livro está estruturado. A princípio, conhecemos histórias 
de viagens entre amigos ou familiares e o resultado 
de experiências e perrengues compartilhados. 
Começamos com duas histórias bem diferentes sobre 
Paris com “Mãos na parede, me-li-an-te!”, de Patricia 
Bieging e “Ora pois, mon amour”, de Grazyele Lopes. 
Daí acompanhamos “Las aventuras de Pepe”, de Edvan 
Domicio, “Comer, turistar e gargalhar”, de Dan Ricca e 
Vanessa Garcia, e “Uma viagem de águas e areias”, de 
Bruna Lima Cantero.
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Em seguida, acompanhamos os relatos daqueles 
e daquelas que não veem problema em viajar sozinhos. 
Sheila Moralles Mello em “Sozinha na terra dos mozões”, 
eu mesmo, em “669,9”, e Raphaela Marcela em “Crônica 
aos mochileiros a trabalho” conta como descobrimos 
novas perspectivas quando estamos longe de casa.

Por fim, Jonathan Aguiar em “O tempo passa ou 
perde?” e Ana Paula Mont’Mor Cavalheiro em “Trilhando 
laços - Um sonho esquecido” mostram como é possível 
viajar no espaço e no tempo ao narrarem viagens que os 
levaram direto ao passado e de encontro a suas origens.

Não por acaso, todos os autores falamos em 
primeira pessoa — e que é como resolvo concluir 
essa apresentação. Convido você a se sentar conosco 
e a compartilhar essas experiências que tanto nos 
transformaram, como viajantes, autores e autoras. Sinta-
se como se fôssemos amigos e amigas e aproveite 
cada linha dessas histórias que tivemos tanto prazer 
em contar.
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