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APRESENTAÇÃO
A VIAGEM IMAGINÁRIA: 
UM CONVITE À VIAGEM

Uma viagem é sempre uma possibilidade, coloca diante do via-
jante a incrível aventura de conhecer a si ao deparar com o outro. 
Une o tempo dos sentidos a uma semiótica afetiva do espaço-tempo 
de lugares e territórios. O olhar do viajante, uma vez penetrando o 
desconhecido da nova paisagem, nunca mais será o mesmo. Toda 
viagem é uma viagem sem volta no campo da nossa experiência.

A métrica do olhar transita entre triângulos, círculos, espirais e 
trapézios. Desliza por entre encaixes de molduras, em dobras sobre 
dobras de imagens num jogo de modelização e movimento. O via-
jante é um devaneador absoluto, alguém que retém e refaz inúmeras 
vezes o percurso da viagem, revive os lugares que lhe pertenceram 
por um instante, reconta em outra linguagem as histórias que viveu 
e tudo o que viu é um quadro a ser repintado sempre em outros tons.

O viajante, assim como o cientista, é, também, um contador de 
“histórias”, intérprete de mundos vividos/imaginados/ sonhados. 
Como nos diz Loureiro (2004), é o belo que resulta do livre jogo en-
tre razão e imaginação, iluminuras do instante imersas nas encanta-
rias da linguagem. Celebração, poesia e passagem, no fundo da lin-
guagem o acontecer em diálogo para testemunhar que a vida não é 
solitária. É a história real dos nossos sonhos contados por nós, para 
nós mesmos e que faz a iluminura essencial do vitral da existência. 
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A busca pelo imaginário é em grande parte uma busca por essa 
sensibilização; ao penetrar na trama do tempo, busca-se o universo 
simbólico que dá élan à vida e impulsiona para o futuro. Desse 
modo, a busca pelo imaginário é uma viagem, e como toda viagem 
é sempre uma possibilidade. A viagem imaginária é, em princípio, 
um convite à viagem. Convite a uma viagem que leve o leitor a vi-
sitar/conhecer a cidade a partir de uma sensibilização, no exercício 
de ver com os olhos do outro o desfibrar das paisagens-narrativas a 
serem descritas a partir da interpretação/visão da autora. Uma vez 
aceito o convite, o caminho será feito por um texto que fotografa, 
revela, redesenha e reconstrói a cidade de Palmas. 

É preciso, contudo, esclarecer, antes de seguir, que a busca por 
compreender a imagem de Palmas em relação à dialética temporal, 
ausência/presença de temporalidade, é uma proposta de escrita e, 
ao mesmo tempo, um desafio. Vou atingi-lo? Não sei.  Um texto é 
como uma viagem ao desconhecido, partimos com algumas ideias, 
mas dificilmente encontramos exatamente o que imaginamos que 
iríamos encontrar. Assim, ao iniciá-lo, não sabemos onde irá che-
gar, mas assinala seguramente que é preciso, de algum modo, partir.




