


Os momentos mais memoráveis da nossa vida 

talvez aconteçam naqueles períodos em que a 

gente está viajando. Seja porque estamos longe da 

rotina, inspirados por um lugar diferente, ou diante 

de uma paisagem tão exuberante que o nosso 

cérebro precisa de momentos a mais para decifrar 

seus códigos, as sinapses parecem gravar mais 

intensamente o aprendizado on the road. Temos 

as viagens de descobertas, as extravagantes, as 

culturais, as introspectivas. E o mais extraordinário 

de tudo é que todas, de alguma forma, podem 

estar presentes num mesmo roteiro. Depende 

do espírito do viajante. E de como ele quer olhar 

aquela jornada. Face a face com o mundo. Face a 

face consigo mesmo. E você, o que tem feito para 

deixar suas viagens mais interessantes?



Em 2006 foi o projeto piloto das viagens. Os cursos 
criaram a expectativa de vermos in loco nosso 
aprendizado de Arte & História.t

Os destinos inusitados estão sempre presente. Fazer 
uma trilha em lombo de camelo, acampar no deserto 
sob as estrelas como os Tuaregs. Descobrir os segredos 
da culinária numa aula com chefs locais, desfrutar dos 
tratamentos do óleo de Argan em Riads exclusivos.

A paixão pela cultura russa tornou este destino 
obrigatório. Criar intimidade com os cenários de Tolstoy 
e Dostoievsky nas noites brancas de São Petersburgo, 

descobrir os bosques do Anel de ouro com suas Dachas 
de verão e finalizar na pulsante e cosmopolita Moscou.

Um mergulho na mitologia milenar egípcia através 
de uma visita privada ao Museu do Cairo. Sobrevoar 

o Vale dos Reis do alto de um balão depois de 
deslizar pelas águas misteriosas do Rio Nilo.

Duas viajantes profissionais se aventuram pelo mundo com a missão de vivenciar 
culturas para depois poder levar você para uma viagem cheia de sensações e encantos: 
este é o escopo do Viajando com Arte, um projeto que a cada temporada vem ganhando 
fãs e seguidores. A intenção é que, mesmo em grupo, você possa ser guiado a viver suas 
experiências pessoais. O exercício do olhar, ora voltado para a arte, ora para a culinária, 
ora para a aventura, enriquecem ainda mais as viagens e confirmam o propósito de uma 
singular Travel Experience.



Nem os relatos mais apaixonados dão conta de descrever a 
sensação de olhar Macchu Pichu pela primeira vez. Serpentear 
o Vale Sagrado a bordo do Orient Express, um trem que remete 
aos exploradores do século XIX, com muito champanhe e música 
durante o percurso. Um piquenique com vista para as ruínas Incas, 
degustando o melhor da incensada culinária peruana.

Que tal um jantar a luz de velas nas ruínas de Efhesus 
ao som de violinos? Ou uma happy -hour no Vale do 

amor na Capadócia dos balões encantados? Seja qual 
for sua escolha a Turquia sempre será uma experiência 

de profundo impacto sensorial.

“Agora posso engolir todos os “nunca viajarei em excursão” que já pronunciei na vida. [...] Estive no Peru 
recentemente numa viagem em grupo, modalidade de turismo que adotei uma única vez, quando fui para 
o Marrocos, dois anos atrás. Com essa dupla experiência, acho que agora posso engolir todos os nunca 
viajarei de excursão que já pronunciei na vida. Claro que há excursões e excursões: encontrei minha 
turma. E descobri algo ainda mais importante: nada como tirar férias do nosso generalato.
[...] Então surgiu essa oportunidade de ir ao Peru numa viagem de sonhos onde tudo estava previamente 
organizado. Não precisei resolver nada. Decidir nada. Escolher nada. Preocupação zero. Tudo o que me 
coube foi preparar uma mala enxuta e levar alguns trocados para o caso de querer comprar algum pano 
colorido, um pratinho de cerâmica ou uma garrafa de pisco. O resto estava tudo acertado. E tudo era 
tudo mesmo.
Na chegada aos aeroportos, uma van esperando. Hotéis incríveis com o check-in já feito. Restaurantes 
escolhidos a dedo, os mais charmosos, e que cardápio. Passeios com entrada livre, tudo foi liberado 
antecipadamente. Eu não olhava para o relógio. Não entrava em filas. Não reservava mesas. Não dava 
telefonemas. Não esperava para ser atendida.
Não conferia a conta. Não deixava gorjetas. Não interpretava mapas. Não procurava os endereços dos 
museus. Descobri finalmente o significado da palavra mordomia. O mundo funcionando à perfeição sem 
minha ingerência. Tudo o que tinha que fazer era me permitir ser conduzida e curtir a paisagem. Obedeci.
Por uma semana, adeus, general. Aqui você não manda nada.
Porém, um general que se preze não abandona o posto, apenas descansa com um olho fechado e 
outro aberto. Cá estou, de volta ao quartel, executando as atividades em que me reconheço: decidindo, 
escolhendo, experimentando, duvidando, dizendo sim, dizendo não, errando e acertando por conta 
própria. E, com secreto prazer, me concedendo a liberdade de me perder pelas ruas desse labirinto 
chamado vida real.”

Adeus ao general, Martha Medeiros - Zero Hora - 13/11/11

Após o fechamento dos portões do 
Vaticano, estávamos lá sozinhos com a 
obra de Michelangelo na Capela Sistina, 
uma experiência indescritível. Florença é para 
sempre a cidade que respira arte. Nos perdemos 
pelas estradinhas da Toscana e como dizia 
Anna Ahkmatova  “A Itália é um sonho que fica 
acontecendo durante toda sua vida.”
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Para a Itália, por exemplo, fizemos um passeio pela 
Úmbria e Toscana através das obras de Giotto, 

estudamos o norte da Itália, seguindo os passos de 
Leonardo da Vinci, passamos pelo Vêneto com obras 

de Ticiano, Tintoretto e Veronese. 

Já passamos pela Espanha, dando uma visão geral da cultura 
do país partindo de suas origens Romanas, revendo vários 
pontos importantes de sua história como a ocupação Árabe, 
a idade de ouro da pintura espanhola, a dinastia Bourbon e 
encerrando com um giro pelas cidades de Barcelona, Madrid 
e Sevilha. Em temas contemporâneos tratamos da Rússia da 
Revolução de 17 à Perestroika de Gorbachev, O efêmero e o 
duradouro na arte contemporânea, Encontros e desencontros 
do Cotidiano num paralelo entre internet e cultura.

Debatemos sobre a o universo feminino: das 
amantes do absolutismo francês, passando pelas 

pintoras impressionistas, filósofas, escritoras e 
intelectuais do século XX. E esses são só alguns 
exemplos. Uma viagem pelo conhecimento que 

recheia ainda mais a sua bagagem cultural.

Os séculos de cultura e as poderosas civilizações que nos 
influenciaram servem de base para nossos Encontros com 
a História da Arte. Uma espécie de laboratório cultural 
preparatório para os roteiros Viajando com Arte. Um debate 
cheio de referências artísticas, culturais e sociais que 
permeiam os conceitos e ajudam a construir o panorama 
histórico dos períodos e temas estudados. Afinal, viajar 
sabendo o valor de uma maravilha antiga, reconhecendo 
a importância estelar de uma obra de arte ou obra da 
natureza tem um sabor bastante especial.

Você pode acompanhar o Viajando com Arte online. 
Em nosso blog clicrbs.com.br/viajandocomarte você vai encontrar nossas experiências pelo mundo e também 
acompanhar as viagens dos grupos. Estamos também no facebook falando de roteiros, lugares interessantes e 
experiências imperdíveis. 
Nossa página www.encontroscomarte.com.br traz a nossa agenda de cursos e os seus conteúdos.



Muito aprendemos por sermos nômades, antes 

que a agricultura, a posse da terra e os avanços 

tecnológicos garantissem ao homo sapiens as 

condições de um endereço fixo. Conhecer outros jeitos 

de viver e pessoas com quem jamais cruzaríamos em 

uma esquina perto de casa é sempre um exercício de compreensão e 

de expansão de fronteiras internas e externas. Territórios conquistados 

pelos cinco sentidos e pela memória que, assim, se tornam extensões 

de nossas singulares e limitadas vidas. Ao debruçar-nos sobre o 

desconhecido, aprendemos mais de nossos próprios limites, e este 

gratificante exercício de autoconhecimento é um dos grandes prazeres 

de minha existência. Já disse Amyr Klink que pior que não terminar uma 

viagem é nunca partir. Concordo integralmente com ele, já preparando 

as malas para a próxima e sempre emocionante descoberta. Desejando 

uma boa jornada para todos nós.

Psicóloga, historiadora, mas acima de tudo curiosa. Gosto de qualquer maquina de 

viagem que me leve em busca do sonho. E se o destino tiver uma história milenar, tanto 

melhor. Se não, me inspira a natureza, a experiência sensorial, o novo, o exótico. Tenho 

uma nostalgia inusitada daquilo que não conheço. As telas dos aeroportos funcionam 

para mim como cardápios de sedução. A vivência de um destino, com as expectativas 

de onde tudo é possível, fazem o imaginário decolar antes. As viagens são berçários de 

criatividade, sair de nossa zona de conforto nos ajuda a desvendar nossa verdadeira 

essência. Transformar a realidade da experiência concreta na mais próxima versão do 

imaginado é o que me move.

Assim, voltar a minha terra é estar aconchegada para poder voar, afinal a melhor viagem 

é sempre a próxima, a que estou planejando. Não sou mais moderna do que sou antiga, 

mais brasileira do que chinesa. É isto que a arte e a história me dão, a incomensurável 

condição de viver outras vidas e outras épocas. Minha curiosidade é guiada pelo 

interesse de outras pessoas, me sinto uma desbravadora que aproxima o desconhecido 

de quem quer absorvê-lo.  As “descobertas”, além de alimentarem a minha sede de 

conhecimento, são justificadas pelo interesse de outros viajantes. Segundo Nietzsche, 

coletar fatos é uma atividade estéril, o desafio é usar os fatos para enriquecer a vida.

Mylene Rizzo

Clarisse Linhares

“São professoras de história da arte, mas o que mais se aprende com elas é ter gosto pela vida.”
Martha Medeiros - Zero Hora - 13/11/11
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