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“Pois não viajamos para chegar ao destino, e sim para viajar” 
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“Pois [afinal] não viajamos para chegar ao destino,
e sim para viajar” (J. W. von Goethe)



Caminhante, são teus rastos

o caminho, e nada mais;

caminhante, não há caminho,

faz-se caminho ao andar.

Ao andar faz-se o caminho,

e ao olhar-se para trás

vê-se a senda que jamais

se há-de voltar a pisar.

Caminhante, não há caminho,

somente esteiras no mar. (A. Machádo)



Porque “apresenta a capacidade de expressar não
apenas relatos sobre o deslocamento físico,
mas engloba toda uma representação simbólica do 
movimento mental e intelectual e da própria vida”

Prof. Dr. Pedro Theobald e Luara P. Minuzzi, in revista "Letrônica", Porto Alegre, v. 7, n. 2, p. 821-825, 

jul./dez., 2014. 

Tema antigo e presente em
várias literaturas e ainda atual. Por quê?



“Odisseia”, “Beowulf”, “Jerusalém 
libertada”, “Os Lusíadas” - têm em 

comum:
“a saga do homem, a conquista, o ato 

fundador das nações plasmado em ações 
que exigiram o deslocamento no espaço e a 
coragem da flexibilidade do pensamento..."



Exemplos 
vários…

As viagens de Marco Polo, 

Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, 

As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, 

Viagens na minha terra, de Almeida Garrett, 

As peregrinações de Wilhelm Meister, de Goethe, 

Viagem à Itália, J.W. von Goethe

Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss,

As vozes de Marrakech, de Elias Canetti 

Diário de Viagem, de Albert Camus

La Paz existe? Julieta de G Ladeira e Osman Lins

An area of  Darkness, V.S.Naipaul

Noturno indiano, Antonio Tabucchi



“O Atlântico tem cor de asa 
de pombo… [no navio fico],  
com a cabeça vazia para 
trabalhar…
Leio “Guerra e paz”.
- “Como teria me 
apaixonado por Natacha!”

(A. Camus, “Diário de viagem”)



“[mas] voar é o contrário de viajar: 
você atravessa uma descontinuidade 

do espaço, desaparece no vazio, 
aceita não estar em lugar nenhum 
durante um tempo que forma ele 
próprio uma espécie de vazio no 

tempo…” (Calvino)
…logo reaparece num lugar e num momento sem relação com o lugar e o momento em que você desapareça…“ 

(Ítalo Calvino, “Se um viajante numa noite de inverno”)

Por mar, terra e ar...



“...Entrementes, o que você 
faz? como ocupa sua ausência 

do mundo e a ausência do 
mundo em você?"

Lê; de um aeroporto a outro, não tira os olhos de um livro

(Ítalo Calvino)



“Moi mes souliers ont beaucoup 
voyager…”

(Félix Leclerc)

“Não, meus sapatos não pisaram em Atenas,/Eu e meus sapatos preferimos as planícies/Quando meus sapatos forem 

para os museus,/Isso será pra ter chegado lá, e ali se agarrar...”

Poema 2 – Ítaca (K. Kaváfis)



A emoção que 

Camus me 

causou:

Poema 1

(“Passado”)



Parece-me que, com ou sem 

destino, viaja-se para retornar 

à casa…



Sobre a cicatriz de Ulisses
(Erich Auerbach)

“Os leitores da Odisseia lembrar-se-ão, sem dúvida...”



Sobre a cicatriz de Ulisses
(Erich Auerbach)

“Os leitores da Odisseia lembrar-se-ão, sem dúvida...”



Sobre a cicatriz de Ulisses
(Erich Auerbach)

Ulisses
Cicatriz

Lembrança

“Os leitores da Odisseia lembrar-se-ão, sem dúvida...”



(...) uma viagem – particularmente o relato de 

viagem – funciona como inspiração

para outras jornadas desde tempos remotos. 

(...) Alguns relatos de viagem são,

dessa maneira, textos muito influentes e, por 

conseguinte, mobilizadores (...) 

Essas viagens – novamente, reais ou 

imaginárias – providenciaram um corpo de

referência ou ‘intertextos’ para escritos 

modernos”.

(*)JUNQUEIRA, Mary Anne (Org.); FRANCO, Stella Maris Scatena (Org.). Cadernos de Seminários de Pesquisa (vol.II). São Paulo: USP-FFLCH-
Editora Humanitas, 2011. v. 1. 129 p.



"...muitas vezes deixamos de aproveitar o trajeto. 

E é no trajeto que vivemos. A meta de chegada deve estar sempre nítida e 

motivadora, mas é no trajeto, no aqui, no hoje que a vida nos abraça“



O trajeto da 

viagem à Itália, 

primavera 

2019



O trajeto da 
viagem à Itália, 

Primavera 2019



O trajeto da viagem à Itália, primavera 2019



Rastros de 
James Augustine Aloysius Joyce 

em Trieste…

http://bit.ly/2mhvaIj


A Viagem para Joyce

• “Poetas amam viagens” (Henri Michaux)

• “James Joyce foi um viajante por natureza e por necessidade”, 
nos garante Ellmann. E adiciona: “quando se via complicado
demais num lugar, ele [Joyce] preferia se mudar para outro, 
ao invés de desfazer a confusão” – conclui.

• – “Por que você deixou a casa de seu pai?” – pergunta Bloom a 
Stephen, no “Ulysses”.

• A resposta é: “Pra procurar desventuras”. 



Trieste e Joyce

• Trieste é “meu segundo país”  
(entrevista a Nino Frank, em 1953)

• Viveu em Trieste de 1905 a 1915 – é, pois a cidade onde
ele passou a maior parte de sua vida adulta (curtas
passagens por Pula e Roma)

• Nesses quase 11 anos, havia escrito ou teve publicados
todos os seus primeiros trabalhos - Chamber Music, 
Dubliners, Portrait, Exiles, Giacomo Joyce, e onde ele
começou a escrever o “Ulisses”

• “Trieste foi, pois, a cidade onde Joyce cresceu” 
(Colm Tóibín)

http://www.museojoycetrieste.it/english/the-trieste-of-james-

joyce/

http://www.museojoycetrieste.it/english/the-trieste-of-james-joyce/


Trieste e Joyce

• Em Trieste, Joyce foi professor, jornalista, 
balconista, estudante de canto, tradutor, aspirante 
a empresário;

• além de 'marido', pai, irmão e amigo ou conhecido de 
muitas pessoas das elites econômica, política e intelectual 
da cidade. 

• Mais importante! Em Trieste, Joyce desenvolveu e 
aprimorou seu ofício, aproveitando muitos dos 
elementos e experiências desses anos e em muitos 
níveis diferentes em sua própria escrita.



Exilados

• “Para Joyce, exilar-se pode ter sido uma alternativa 
para que se resguardasse do provincianismo” – tal 
como seu admirado Henrik Ibsen

• “Aos olhos de Joyce, o provincianismo parecia uma 
doença, “uma mediocridade escrupulosa”; uma 
paralisia retratada por ele de “modo clínico” (*)

• O artista se torna “um estranho em seu país, uma 
figura pouco simpática nas ruas, onde é visto 
andando só, como quem cumpre penitência por uma 
pecado antigo” (J.J.)

(*) Alípio Correia de Franca Neto



Amigos de Joyce

•O casal Lívia e Ettore Schmitz (Ítalo Svevo)

•Das amizades triestinas, o destaque é para Ítalo Svevo 
(Aron Hector Schmitz)

•Por toda a parte há rastros de acolhida e proteção
mútua

•Os caminhos e percursos feitos pelos dois amigos 
escritores se misturam em Trieste

•Svevo existe em função do seu próprio talento, mas 
não se desconsidera o “empurrão” que lhe deu o amigo 
irlandês.

•https://photos.app.goo.gl/xADui6CbCCymzXzQ6

https://photos.app.goo.gl/xADui6CbCCymzXzQ6


Museu Joyce e Svevo 

•A imortalidade os uniu..

•Os “rastros” deixados se fundem em “Itinearios triestinos” 

(Crivelli e Benussi)

•https://photos.app.goo.gl/xADui6CbCCymzXzQ6

•Um ensaio sobre Literatura e viagem.docx

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1CyAUnJAf

IZf6yiAhSpxu3Aoztxo&hl=it&ll=45.65232544637412%2C13.776

319000000058&z=15

https://photos.app.goo.gl/xADui6CbCCymzXzQ6
https://1drv.ms/w/s!AlIc0yG2qKg-gcc7YegLG6L2O-UiWg?e=kXSqvO
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1CyAUnJAfIZf6yiAhSpxu3Aoztxo&hl=it&ll=45.65232544637412%2C13.776319000000058&z=15


O Jornalista Joyce

•«Perché eravamo in piena epoca irredentista e il direttore 
del giornale Teodoro Mayer vedeva in filigrana un 
parallelismo tra la situazione irlandese e quella triestina -
spiega Crivelli -: l’Irlanda oppressa dall’Impero britannico 
era un po’ come Trieste sotto l’Impero asburgico. Parlare 
della condizione irlandese era come discutere di quella 
triestina, senza però incorrere nel rischio di censura». 
(Sobre Joyce e seus nove artigos em Il Piccolo)

•“Posso não ser Jesus Cristo, como ternamente pensei um dia, 
mas penso que devo ter talento para o jornalismo” (confissão 
anotada no Diário do irmão Stanislaus Joyce).



De Tuoni e Silvestre

• Novos rastros se abrem com o compacto “Ricordo” – o colega de 
Redação de Joyce lembra-se das aulas, do amor à Poesia e à música e dos 
retratos que o amigo comum (Tulio Silvestri) fez de Joyce.

• Cantar e beber juntos, dizer poemas – Paul Verlaine, o predileto:

•O Trieste, triste étai mon âme” – que virou 
“And trieste, ah Trieste ate I my liver”  
(Finnegans Wake)

•Para uma cronologia completa, veja este link: 
https://fm4blinds.wordpress.com/2011/04/06/hello-world/

https://fm4blinds.wordpress.com/2011/04/06/hello-world/


Trick or treat?!

• A Livraria Achille não está no 
roteiro original de Joyce em
Trieste, mas…

• Tem bem mais que os doces da 
predileta rotisserie do irlandês.



Trieste e Joyce



Anticlericalista

• Aqui o “anticlericalista” irlandês 
vinha rezar e cantar com os irmão 
ortodoxos gregos de Trieste

• Não poderia dizer como seu 
personagem do “Ulisses”: “entre, 
seu jesuíta imundo…”, pois Jesuítas 
não havia.

• A culpa deve tê-lo roído até o 
ultimo “tapa na bunda” que lhe 
aplicou o destino

https://youtu.be/AnLWDm6Nh7o



“A maneira impessoal do artista”

• Com os católicos ortodoxos gregos, o anticlerical Joyce ouvia os cantos e 
treinava seu Latim.

• Entretanto, “a maneira impessoal do 
artista" - que chama a atenção do personagem 
Stephen [in Stephen, o herói] é, um ideal para 
James Joyce e ela significa trabalhar "sem um 
código específico de convenções morais" - diz-nos 
Alípio Correia de Franca Neto, no belo ensaio 
que precede a peça "Exilados" (Joyce), editora 
Iluminuras, 2003.



Conclusão provisória

• Seria o irlandês um revoltado (e louco) contra a educação (de alto nível) 
recebida dos Jesuítas na sua Irlanda natal? 

• Teria rompido qualquer voto (ou anseio) de preservar a castidade e 
investido na impostura moral? 

• Há quem pense o contrário.

• Tudo é permitido (e vendável) em artes, quando não se tem um código
específico; e o nihilismo substitui o código recebido

• Teria Joyce perdido “o Código”?

• – “Joyce não criou nada que não estivesse na perspectiva das 
vanguardas. Mas ele leva as experiências dessas vanguardas até as 
últimas consequências” (Donald Schüller)

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

http://evelinegomes.wordpress.com/2010/01/16/eveline-by-james-joyce/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Dopo Trieste...
• A ilusão Veneza e a paz de Chioggia

• A descoberta do Vêneto - Treviso e 
Stabiuzzo... 

• O deslumbramento em Pádua, Belluno, 
Conegliano …

• Gabrielle D´Annuzio e Ungaretti

• Temas para “Viagem e Literatura 2”... 
em breve, aqui na UBE/GO.

Grazie. Obrigado!




