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CICLOTURISMO
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Trocarmeios de
transporte convencionais

por uma bicicleta é o
suficiente para

transformar a viagem
numa experiência

totalmente diferente.
Quemousou, gostou.

Conheça aventureiros e
roteiros para fazer
enquanto pedala

Na próxima viagem,
que tal deixar o carro
e o avião de lado pa-
ra subir em uma bi-

cicleta? Conhecer diferentes
destinos enquanto pedala
pode transformar a viagem
em uma experiência ainda
melhor. O vento no rosto, a
sensação de liberdade e o
contato fácil com as pessoas
ao redor são apenas algumas
das vantagens que o meio de
transporte proporciona.
Por esses motivos, a brasi-

leiraMariana Nunes, 29 anos,
e o uruguaio Luis EnriqueDu-
rante, 33, escolheram as bici-
cletas como companheiras
para uma viagem de dez me-
ses pela América Central. Ten-
tar entendermelhor a região e
desconstruir ideias de que no
subcontinente há apenas vio-
lência e pobreza foram as
grandes motivações para a
viagem.“Oprincipal foi apura
vontade de sair, de conhecer e
se conhecer, tendoa liberdade
como norte e nossas pernas
comocombustível”, contam.
A bicicleta já fazia parte da

vida do casal, que mora em
Montevidéu. Ir para o tra-
balho, faculdade, sair com
os amigos só se for em duas

rodas. Por isso, a opçãp pelo
meio de transporte foi mais
simples de ser feita. “Quería-
mos que o foco fossemais o ir
do que o chegar, e que pudés-
semos acumular histórias,
experiências e amizades.”

Renúncias
Para embarcar nessa aven-

tura, os dois abrirammão de
muitas coisas meses antes de
cair na estrada. Umano antes,
Mariana e Luis Enrique come-
çaram a economizar —mes-
mo sem saber exatamente pa-
ra onde iriam.Tomar uma de-
cisão que implica deixar o tra-
balho, cidade, família e ami-
gos em busca de algo incerto,
por lugares desconhecidos e
expostos amuitos riscos não é
uma tarefa fácil.
Apesardosdesafios,Maria-

na e Luis Enrique consideram
a experiência enriquecedora.
“Aprendemos e vivemos coi-
sas que nunca tinham passa-
dopornossas cabeças antes: a
generosidade e hospitalidade
das pessoas, as amizades que
fizemos, as águas transparen-
tes do caribe, o sol acordando
nohorizonte.” (Com informa-
ções de Iana Caramori)
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