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O projeto visa perceber como as engrenagens da viagem movem a criação poética no 
projeto multimídia Amores Expressos, especificamente a partir do estudo dos discursos 
da performance autoral e das coincidências biográficas na construção das narrativas 
que aparecem nos dez romances publicados pela coleção literária.  
 Temos como hipótese que a viagem surgiu nas experiências do autor e, 
posteriormente, deslizou em direção à sua obra, gerando uma “ficcionalização da 
experiência”, havendo uma certa aderência de suas subjetividades de viajantes às suas 
escritas criativas. O estrangeiro, que surgiu como personagem principal em todos os 
romances lançados, não foi, senão, uma consequência – um efeito colateral – da 
cláusula contratual que exigia que o participante, antes de ser escritor, fosse viajante e 
frequentasse o campo para extrair experiências a serem gatilhos para a confecção de 
seus romances. Logo, o que se impunha era a mobilidade do autor em terras alheias e, 
de alguma forma, esses argumentos da viagem e do ser-estrangeiro deslizaram das 
experiências dos escritores em direção às páginas de seus textos.  Em outros termos, 
podemos sugerir que tais discursos do estar em trânsito eram do autor e, assim, 
seriam encontradas nos seus relatos de viagem que abasteciam os blogs e nos 
documentários do projeto, mas não era pressuposto a ser encontrado nos romances. A 
viagem-laboratório posicionou o escritor como participante de seus próprios 
experimentos de campo, ou seja, o viajante que deveria observar a alteridade acabou 
se observando enquanto estranho ao local de chegada; com isso, o sentimento de ser 
estrangeiro emergiu enquanto persona que resvalou do autor em direção às suas 
obras. O criador levou traços e rastros de si para suas criaturas. 
 E se a experiência estética de uma viagem pode fruir para ser canalizada em 
uma linguagem artística, logo, sugerimos que esta transmutação do ato ao texto 
ocorre através da alegoria benjaminiana. Servindo-nos de Benjamin (2004), insinuamos 
que alguns romances são reescritas alegóricas da viagem do escritor, onde e quando o 
autor recria o estado e sensações passadas de viajante que já foi. A linguagem literária 
deste escritor, posto que viajante, seria então melancólica, pois conteria em si uma 
experiência já perdida, sendo resgatada, ou melhor, “anarquivada” (DERRIDA, 2001) 
no plano de sua recriação enunciativa. Percebemos que a alegoria benjaminiana é um 
conceito primordial para compreendermos a escrita como derivações das viagens. A 
alegoria se infiltra ali, para expressar aquelas transformações de viagem que ocorrem 
devido à limiaridade (ORTIZ, 2006), à hostipitalidade (DERRIDA, 2003), à voyage raté 
(URBAIN, 2008) e aos desafios e provocações (FOSTER, 2010): conceitos esses que 
remetem à potencialidade literária gerada na passagem do viajante ao escritor, e que 
nos serão primordiais para formatar o que estamos chamando de “engrenagens da 
viagem na criação poética”.  
 Sendo assim, o objetivo da pesquisa é “perceber como as engrenagens da 
viagem movem a criação poética no projeto multimídia Amores Expressos, 
especificamente a partir do estudo das coincidências, ficcionalização e alegorização 
biográficas (i.e. deslizamento das experiências) na construção das narrativas que 
aparecem nos dez romances publicados pela coleção literária”. 



 Este segundo ano do presente projeto de iniciação científica se configura como 
a penúltima fase de um programa de pesquisa que, por um lado, interessa-se em 
estudar as peculiaridades do projeto Amores Expressos e, por outro, preocupa-se em 
estruturar o conceito de “viagem de escrita literária”.  
 


