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0. 

 
Prefácio 

: a vida é uma viagem de bicicleta 
 

 
“É pelo amor ou pela dor que se encontra Deus”. Metade 

para escapar de uma tristeza daquelas indizíveis e metade 
porque pedalar era a única coisa que parecia me aliviar no 
meio da terra devastada de uma depressão, entre junho e 
setembro de 2013 me vi viajando cem dias na França e na 
Espanha.  

Na época, eu terminava o quarto semestre de 
doutoramento e vivia entre Genebra e Paris. Aqueles dois 
primeiros anos na Europa tinham sido de queda livre. Sem 
saber onde me segurar, fui atravessando em vertigem uma 
procissão de sonhos desfeitos, projetos não realizados e 
caminhos se fechando no silêncio da Genebra perfeita, onde o 
vazio milimetricamente organizado das ruas à noite faz 
parecer que a vida parou num domingo. Nada daquilo que os 
meus planos tinham imaginado, e entre as famílias rindo seus 
sorrisos na beira do lago suíço e as mulheres lindas 
caminhando na Paris dos sonhos, encontrei o fantasma de uma 
solidão até então desconhecida. Meu corpo foi adoecendo até 
se perder numa espécie de exílio entre duas vidas que já não 
conseguiam me significar - nem aquela que eu tinha deixado 
no Brasil, com a rigidez e o cotidiano da repartição pública, 
nem aquela que acontecia diante de mim no meu novo 
continente.  

Dizem que o mestre aparece sem avisar quando o 
estudante está pronto. Viagem-guru, foi ela quem me 



descobriu e escolheu, e não eu a ela. A ideia inicial era mais 
simples e surgiu com uma amiga brasileira que vivia em 
Genebra.  Nossa proposta era dar um passo além das nossas 
saídas de fim de semana e explorar juntas a experiência de 
passar 15 dias pedalando. Olhamos as opções e decidimos por 
1200km de ciclovias bem organizadas na costa atlântica da 
França, entre a Bretanha e a fronteira com a Espanha. Depois 
disto era voltar pra casa: ela, para a Suíça; eu, para o Brasil. 

À medida que os primeiros dias da nossa expedição iam 
chegando mais perto do fim, fui descobrindo em mim uma 
espécie de amor infantil pelo viajar. Junto, e do mesmo 
tamanho dela, surgiu também uma resistência ao fim da 
viagem. Algo que, colocado de uma maneira simples, era assim: 
quero continuar pedalando.  

A Carol teve que voltar a Genebra. Eu mudei minha 
passagem de retorno ao Brasil para quinze dias mais tarde e 
fui pedalando até Santiago de Compostela. Quando cheguei, 
chorei como uma criança de quatro anos porque não queria 
voltar, porque não tinha para onde voltar, nem porque voltar, 
e nem por quem voltar. A sensação de exílio continuava ali – 
mas a sensação de transcendê-la, pedalando, aparecia pela 
primeira vez. Então remarquei a passagem de novo e fui até 
Portugal. E depois voei até Barcelona para viajar pela 
Catalunha. E depois quis conhecer os Pireneus. E pedalar pelo 
deserto espanhol. E conhecer a costa de Valência.  E.     E.     E.     
E.  

Uma espécie de animal com vida própria, a viagem foi se 
fazendo e me fazendo ao acontecer, traçando percursos e 
ritmos de acordo com vontades que não eram só minhas. Sem 
computador ou GPS, sem planos e carregando um telefone 
daqueles Nokia antigos que nem existem mais, fui comprando 
mapas de papel em bancas de revista e pedindo conselhos 



sobre destinos e direção a tomar a verdureiros, 
caminhoneiros, mecânicos e às pessoas que ia encontrando no 
caminho. Aprendi a consertar a bicicleta com eles e com a 
bicicleta quebrada, desenvolvi minha própria técnica de secar 
calcinha no bagageiro e de montar minha barraca barata em 
menos de cinco minutos antes do pôr-do-sol. Na maior parte 
do tempo sozinha, de vez em quando com companheiros que 
ia conhecendo na estrada, acampei em lugares lindos e 
selvagens, fui recebida na casa de estranhos, às vezes tive 
medo e, às vezes, vontade de gritar de alegria. Muitas, muitas 
vezes, chorei em cima da bicicleta em lugares remotos e 
desertos onde ninguém podia me ver. Nestes dias, era como 
chorar a dor daqueles anos e de outros que, sem que eu 
soubesse, tinham sido enterrados sem encontrar o luto que 
mereciam.  

E em nenhum momento desses cem dias me ocorreu a 
ideia de parar. 

 
✪ 

 
Pelos caminhos do amor e pelos da dor, pedalei mais ou 

menos 5000km do meu jeito vegetariano e desastrado, a maior 
parte deles sozinha e na Espanha. De tão terna na sua 
simplicidade, a viagem me ensinou a reverenciá-la a um só 
tempo como um outro e como uma parte de mim, exatamente 
naquele lugar onde Deus encontra o humano. Por isso, talvez, 
ela tenha sido tão bonita: elevando-se acima desse vício de 
querer controlar, ela se inscreve na ordem do sagrado. E ainda 
assim, costurada nas intersecções das tentativas com os 
desencontros, ela não deixa de ser frágil e singelamente 
humana.  



Este livro é uma coleção de cem meditações sobre 
aqueles cem dias. Nesse território onde o transcendente se 
refugia no ordinário, aqui vão lado a lado memórias da viagem, 
desenhos, mapas, reflexões, alguns trechos adaptados dos 
Diários de Bicicleta que escrevi no meu blog enquanto estava 
viajando, além de dicas para outros que tenham vontade de 
viajar de um jeito parecido. Lidos do começo ao fim, eles 
contam uma espécie de história. Mas você pode ler trechos 
esparsos e tomá-los para si como um objeto de contemplação, 
sempre que quiser e como preferir, fazendo da minha, a sua 
própria aventura. 

Porque, na verdade, na verdade, não há distância entre 
uma e outra. A vida é uma viagem de bicicleta. 
 
 
 
  



4. 
 

Uma ilha é um pedaço de terra cercado de água por 
todos os lados.  

Mal completamos sete anos e na escola já nos ensinam 
essa estupidez de ter que  definir o óbvio 

 
- cercada-de-água-por-todos-os-lados - 

 
, mas não ensinam a sair da nossa própria prisão. Na falta de 
resposta, a dignidade da vida me explica: de uma ilha 
esquecida só se deve sair pelo ar, voando sobre, deixando pra 
trás. Deitada, assisto aos cometas e satélites, às estrelas 
cadentes e aos planetas da Via-Láctea. Estamos destinados a 
girar em torno do sol.  

Só levantei da cama depois de dois meses, quando 
entendi que meu pedido de resgate em disco voador não seria 
atendido enquanto eu estivesse assim, deitada. Na falta de asa, 
lancei barco ao mar. Não na esperança de sair, que liberdade 
remando não é inteira. Mas na de ver o que estava ao redor.  

Disse sim à mensagem que a Carol mandou de Genebra, 
explicando sobre os mais de mil quilômetros de ciclovias que 
se estendem pela costa atlântica da França, entre a Bretanha e 
a fronteira com a Espanha. Sim aos alforjes, às roupas de 
ciclista, aos mapas, às passagens de trem, ao equipamento de 
camping, a quinze dias viajando de bicicleta pela primeira vez.  

Sim à viagem, que não é sair da ilha, mas perder-se em 
volta dela. Às vezes, quando não existe solução, a única coisa a 
fazer é contornar.  

 
 

 
  



35. 
 
Aconteceu pela primeira vez em Caminha, e foi mais fácil 

do que eu imaginava.  Tirei o sutiã e deitei só de calcinha na 
beira do mar.  

Passou o sorveteiro e passaram famílias. Criança, 
homem, adolescente, bicho. Passaram as ondas e os peixes a 
água salgada os grãos de areia e o sol nos mamilos que foram 
de rosa-claro pra rosa-escuro assistindo ao vivo caranguejos 
brigando no silêncio das antenas.  

Nem em casa. Nunca fico pelada. 
Para evitar retrocessos, deixei a parte de cima do biquíni 

na lata de lixo quando saí da praia. 



42. 
 

Um ser de outras eras, enorme. Frouxo, desengonçado, 
esquecido pelos séculos, dinossauro que ficou na Terra mais 
tempo do que deveria.  Paquiderme mastodonte, ela gira e se 
engancha na esteira de bagagem, apertada numa caixa de dois 
metros identificada com as palavras em caneta azul e letras 
garrafais que eu mesma escrevi em Porto antes de sair: 

 
MARIANA CARPANEZZI. FRÁGIL. BICICLETA 

 
Elefante, também: eu. Um ser de outras eras e de um 

outro planeta, esquecida pelo mundo dos humanos em algum 
lugar paralelo feito de estradas, caminhoneiros, duas pernas, 
dias sem conversar com ninguém e sem ouvir a minha voz. De 
volta à civilização, caminho de capacete na mão no 
estacionamento do aeroporto de Barcelona, parando de carro 
em carro até encontrar um taxista que aceite me levar com 
meu rinoceronte para o centro da cidade. 

Entre os restaurantes e museus, turistas com foto e 
diversão, me espremo na fila da loja de sete andares para 
comprar mapas de papel antes de continuar. Não tenho a 
mínima ideia sobre o meu destino geográfico. Numa oficina de 
bicicleta qualquer, abro o primeiro mapa na frente do 
mecânico, perguntando sobre lugares para pedalar na 
Catalunha. Ele vai riscando cruzinhas em caneta esferográfica 
azul, desenhando a cartografia do meu futuro possível: aqui os 
vulcões, mais pro norte as montanhas, a costa a leste. Essa 
estrada é boa, aquela outra não presta.  

Frouxa desengonçada, esquecida pelos séculos, 
dinossauro que ficou na Terra mais tempo do que deveria.  
Giro, me engancho por dois dias nas ruas da Barcelona linda e 



horrível, sem conseguir pertencer a um espaço em que as 
coisas se movem sem sair do lugar. Não tenho vontade de ficar.  
Minha palavra escolhida é partir, conjugada no modo 
indefinidamente - um outro nome pra “escapar”, “viver”, 
“fugir” e “estrada”. 

 
MARIANA CARPANEZZI. FRÁGIL. BICICLETA 

 
  



  



75. 
 

De algodão e sem mangas, azul com flores cor-de-rosa. 
Pendurado na arara das liquidações. Três números maior do 
que eu e mais barato que um sanduíche de queijo com tomate, 
o meu vestido florido que cobre frouxo dos ombros até o 
começo do joelho. Ele, que me vestiu logo nos primeiros dias 
da Suíça, entre patos, vento e a gente que caminha na beira do 
lago Léman. Sob o casaco de lã, que a primavera por lá só de 
vez em quando deixa o sol se mostrar.  

Confesso que escolhi te levar na viagem mais pelo valor 
que você não tinha do que pelas tuas virtudes. É barato e já está 
velho; se calhar nem trago de volta.  Quieto, mas constante. 
Sempre que o dia terminava e a ciclista desaparecia, a bermuda 
e o capacete trocavam de lugar com o tecido levinho que é 
assim, meio besta. Deixa o vento passar pelo corpo sem criar 
resistência.  

Aquele que me caminha no fim do dia entre 
supermercados e restaurantes. Testemunha discreta de mim, 
sentada em beira de rio ou ao lado de um homem por quem 
uma vez eu me apaixonei ali, na frente da catedral de Santiago. 
Em cada instante; em tudo aquilo que nasceu e morreu sem 
ninguém mais assistir, só eu e você. Para além da memória, que 
é coisa hedionda, você foi fiel e nunca, nunca desbotou nem 
um tiquinho. Meu vestido florido guardado em silêncio dentro 
de uma mala no sul da Espanha enquanto eu escrevo estas 
linhas na Índia, aqui onde os ombros, joelhos e as pernas ficam 
escondidos debaixo de outros panos. O meu vestido florido. 
 

 
  



 
 

91. 
 

Entre cada letra da palavra “letra” e de todas as outras 
palavras, há um pequeno espaço. 

Entre cada palavra e entre cada parágrafo desta página, 
há um espaço. 

Entre esta página e a anterior, há espaço. 
Há espaço entre duas respirações. 
Ainda que pareça minúsculo, quase invisível, o 

pensamento que você está tendo agora está separado do seu 
próximo pensamento por um espaço. 

 
Agora esqueça as letras, as palavras, a página de antes, a 

página de depois, sua inspiração, sua expiração, o pensamento 
que já veio e o pensamento que ainda vai chegar. 

Faça como a página em branco, que merece descanso 
depois de um livro inteiro de histórias. 

Fique um dia inteiro em silêncio. 
Fique um dia inteiro sem falar. 
E perceba onde é que você está nesse espaço todo. 
Você é letra, parágrafo, frase, respiração? 
Onde você começa? Onde você termina? 
O que é que existe quando as coisas não importam, e o 

que importa é só o espaço onde elas estão? 
  



 


