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SOBRE O TEMA

É tão divertido quando nos deparamos com algum filme, livro ou série com
viagens. Além das paisagens incríveis, também conhecemos um pouco da
cultura local (mesmo que seja pouco, em alguns casos) e até mesmo a
maneira de se vestir e se comportar em cada situação.

Por exemplo, até quando se é retratado uma cidade no interior é
perceptível as diferenças; e quando a mudança de país acontece, então, a
percepção se torna ainda maior!

Viagem

Blog O Paraíso da Leitura

Procurei trazer indicações aqui com foco nas lindas paisagens. Também é
possível encontrar um detalhe em comum entre cada um dos indicados aqui:
há personagens que aprendem muito durante seus passeios e jornadas. Gosto
de tal foco que uma boa viagem pode trazer, sempre é possível amadurecer
ao sair do ambiente cotidiano, quando saímos da zona de conforto.

Espero que se aventure por cada indicação, viaje junto de cada personagem
e se divirta com as paisagens lindíssimas!

Dúvidas, dicas ou sugestões de temas: oparaisodaleitura.blog@gmail.com
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MAIS FAMOSOS

Piratas do Caribe Gosto muito desse

anos, Carl está quase perdendo sua casa, já
que estão querendo comprar seu terreno!
Após algumas situações, ele resolve fazer
sua casa voar com a ajuda de vários balões,
viajando para locais onde ele e sua falecida
esposa gostariam de conhecer.
Porém, um menino de 8 anos acaba indo
junto e tudo fica bastante divertido e repleto
de locais inimaginados.

Filme

filme devido a viagens únicas em um navio
pirata. Estão presentes desde os
comportamentos até roupas usadas pelos
piratas, como também o processo de
conduzir um navio pelo mar.
Inclusive, alguns filmes da franquia trazem
maldições e lendas bem interessantes
deixando todo o contexto empolgante e
recheado de muita aventura!
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Filme

Jumper O foco desse filme são os Jumpers, pessoas capazes
de se transportarem para qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Um
Jumper é um viajante sem o inconveniente de ficar horas preso em um avião.
Tal poder incrível parece estar nos seus últimos dias, quando o protagonista
percebe estar sendo perseguido por uma organização secreta que quer
acabar com todos os Jumpers; o nosso protagonista não é o único!

Viagem

Filme

O Turista Esse foi um filme que me surpreendeu bastante, fora toda a ação,

o próprio título já diz o que podemos esperar em se tratando de viagens; mesmo assim o
foco fica mais por parte de investigação, perseguição e revelações. O tipo de filme que
nos deixa perto da tela do início ao fim, empolgados com cada cena!
Curioso como os personagens estão constantemente preocupados, mas o tempo parece
parar em alguns momentos, como em uma viagem de trem onde eles podem "curtir", de
certa forma, aquele passeio com lindas roupas e cenários maravilhosos!

Aos seus 78 

Filme

UP - Altas Aventuras
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MAIS FAMOSOS

Indiana Jones
de aventura para mim. Clássico marcado por buscas de
artefatos valiosos ou até mesmo aqueles presentes em lendas. 
A cada filme uma caçada com um grande propósito se inicia,
alguns com mais ação do que outros, mas todos possuem uma
certa dose de humor, onde acompanhamos os passos desse
arqueólogo tão famoso!

Filme

Indiana Jones sempre vai ser sinônimo

Viagem
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Filme

Gente Grande Um filme repleto de diversão, onde cinco amigos resolvem se 
reencontrar, após 30 anos, em uma viagem para uma casa no lago que promete muitas
aventuras e diversão a todos. No entanto, eles levam suas famílias junto, o que acaba
englobando algumas situações inesperadas!



Sempre gostei muito da

Clara, aos seus 35 anos, começa a perceber o que nãoChuta que é Carma

Viagem ao Centro da Terra

Livro Resenha no Blog

 quer para sua vida, principalmente em se tratando da questão amorosa. Após o término
de um relacionamento conflituoso, seu ex-namorado leva todos os móveis de sua casa.
Sem uma meta para o futuro, Clara decide fazer uma viagem para o Peru com sua melhor
amiga, Patty, e, assim, conseguir organizar seus pensamentos, não caindo mais em
relacionamentos ruins e abusivos.

Como o próprio título já diz, a história foca em um

MEUS FAVORITOS
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grupo que encontra o centro da Terra. O protagonista, um cientista, resolve ir atrás do
seu irmão desaparecido, com seu sobrinho e uma guia. Os personagens se aventuram e
acabam se deparando com algo que achavam não ser real: o centro da Terra. Além
dos perigos presentes, o filme conta com imagens e cenários de tirar o fôlego e que
vão muito além da imaginação! 

que ele fará um cruzeiro com a nova namorada. Então, ela, sua irmã e a empregada
embarcam no mesmo cruzeiro. Tudo se transforma em uma aventura bem engraçada. Onde
temos como pano de fundo tal viagem bem linda, e os pormenores de se estar dentro de um
cruzeiro são revelados!

Filme

Filme

Após seu marido pedir o divórcio, a protagonista descobre

Viagem
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S.O.S - Mulheres ao Mar

Livro

Filme

Quatro Amigas e um Jeans Viajante

temática que envolve esse filme! Quatro amigas estão separadas pela primeira
vez por quilómetros de distância, e um mesmo jeans, que coube exatamente em
todas elas, é o que as une. A calça traz sorte para algumas e aventuras para as
outras. Por uma semana cada uma delas fica com o item que acreditam ser
mágico!

Livro



um pedido de casamento que seja realizado no dia 29 de fevereiro. Então, a protagonista,
uma jovem apaixonada e ansiosa para se casar com o homem que ama, parte em uma
viagem afim de realizar o tão sonhado pedido. Porém, no meio do caminho as coisas não
saem bem do jeito como gostaria e sua viagem se transforma em uma aventura!

Casa Comigo?

Filme

Na Irlanda há uma tradição de que um homem não pode recusar
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Nunca é Tarde Demais Um filme que me emocionou muito!

MEUS FAVORITOS

Uma viagem incrível, lugares maravilhosos de se visitar. TalMonte Carlo

As irmãs gêmeas com personalidades mais

Filme

Filme

Filme

No Pique de Nova York

contexto ocorre junto de um romance fofo que se forma em tal aventura!
      Em Monte Carlo, a protagonista (Selena Gomez) acaba se deparando com uma
jovem extremamente parecida com ela. Então tudo começa a se desenrolar de maneira
diferente para a jovem e suas amigas.

diferentes possíveis, viajam juntas para Nova York em uma aventura bem divertida. As duas
acabam se metendo em uma confusão e tudo muda de rumo. Em minha opinião, é como se
elas estivessem tentando sobreviver em um local que não conhecem e dentro de situações
inesperadas!

Viagem
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Quando um multimilionário arrogante se vê em um mesmo quarto de hospital que um
mecânico extremamente inteligente e humilde, a vida dos dois muda! Começam a ver a
vida e os dias de uma maneira totalmente diferente, ao escreverem uma lista de coisas a
fazer antes de morrer! Um filme muito bonito e é impossível não arrancar lágrimas de
quem o assiste.
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"Jim (Adam Sandler) é um viúvo que tem um encontro às cegas desastroso com Lauren (Drew
Barrymore), que se separou há pouco tempo devido à traição do marido. Depois do ocorrido, a
última coisa que desejam é se reencontrar. Entretanto, quando Jen (Wendi McLendon-Covey),
a sócia de Lauren, desiste de uma viagem à África com o namorado e seus cinco filhos, surge a
oportunidade para que Lauren desfrute do passeio ao lado de Brendan (Braxton Beckham) e
Tyler (Kyle Red Silverstein), seus filhos. O que ela não esperava era que o namorado de Jen
também negociasse o pacote com Jim, um de seus funcionários. Ou seja, Jim e suas três filhas
encontram Lauren e seus dois filhos em um resort de luxo na África, tendo que dividir as
mesmas dependências durante uma semana."

Filme: A Aventuras de TinTin
"Tintim (Jamie Bell) é um jovem repórter, que está sempre atrás de boa matéria. Um dia, ele vê
à venda na rua o modelo de um galeão antigo e resolve comprá-lo. Logo dois outros
interessados o abordam, querendo adquirir o objeto, mas Tintim não o vende. Ele leva o
galeão à sua casa, onde o coloca em destaque. Só que a entrada de um gato faz com que Milu,
seu cachorro, o persiga dentro de casa e, por acidente, derrube o galeão. Ele fica danificado e
um pequeno cilindro sai de seu interior, sem que Tintim perceba. Logo Tintim e Milu vão à
biblioteca, onde tentam encontrar mais informações sobre o navio retratado no modelo. Ao
retornar percebem que o galeão foi roubado. (...)"

Filme: Juntos e Misturados

Filme: Férias no Trailer
"Bob Munro (Robin Williams) está estressado de tanto trabalhar. Decidido a descansar, ele quer
levar sua esposa Jamie (Cheryl Hines) e seus filhos Cassie (JoJo) e Carl (Josh Hutcherson) para
uma viagem. Após prometer levá-los ao Havaí, Bob decide mudar os planos sem comunicá-los
e decide viajar pelo Colorado em um trailer. Jamie, Cassie e Carl não gostam da idéia, mas
aceitam fazer a viagem. Só que a vida em um trailer não tem o conforto com o qual estão
acostumados em Los Angeles e cada tentativa de Bob em animar sua família acaba se
tornando um grande desastre."

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Filme: Como Viajar com o Mala do Seu Pai
"Melanie Porter (Raven-Symoné) é uma garota confiante e ambiciosa que sonha em entrar em
uma universidade. Ela decide fazer uma viagem com as amigas para conhecer diversas
faculdades do país, mas os seus planos são atrapalhados quando o pai de Melanie resolve
invadir a festa e viajar com as meninas. O policial James (Martin Lawrence) é um pai
superprotetor que faz de tudo para garantir que a filha escolha a universidade certa. Juntos,
eles vão embarcar em uma viagem divertida e cheia de confusões."

Viagem
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Filme: O Amor não Tira Férias
"AIris (Kate Winslet) escreve uma coluna sobre casamento bastante conhecida no Daily
Telegraph, de Londres. Ela está apaixonada por Jasper (Rufus Sewell), mas logo descobre que
ele está prestes a se casar com outra. Bem longe dali, em Los Angeles, está Amanda (Cameron
Diaz), dona de uma próspera agência de publicidade especializada na produção de trailers de
filmes. Após descobrir que seu namorado, Ethan (Edward Burns), não tem sido fiel, Amanda
encontra na internet um site especializado em intercâmbio de casas. (...)"

Filme: A Lenda do Tesouro Perdido

"Em A Lenda do Tesouro Perdido, Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) é um caçador de
tesouros, função que já está na 3ª geração em sua família. Durante toda sua vida Benjamin
procurou um tesouro que ninguém acredita existir, tendo sido acumulado durante séculos e
transportado por vários continentes para evitar que fosse roubado. As investigações de
Benjamin sobre a localização deste tesouro fazem com que ele descubra que existe um mapa
codificado escondido na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Só que para
conseguir lê-lo Benjamin terá que enganar o FBI e roubar um dos documentos mais vigiados
do país."

Filme: Passaporte para Paris

"Ally (Ashley Olsen) e Melanie Porter (Mary-Kate Olsen) viajam até a França para visitar o avô
e, chegando lá, se apaixonam por Paris e especialmente pelos rapazes francófonos."

Filme: Comer Rezar Amar

"Em Comer Rezar Amar, Elizabeth (Julia Roberts) descobre que sempre teve problemas nos
seus relacionamentos amorosos. Um dia, ela larga tudo, marido, trabalho, amigos, decidida a
viver novas experiências em lugares diferentes por um ano inteiro. E parte para a Índia, Itália
e Bali, para se reencontrar numa grande viagem de auto conhecimento."

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Viagem
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Livro: Pasta Senza Vino
"O jovem Antonello Bianchi é um italiano indolente, machista e metido a conquistador. Sua
única ocupação é atrair clientes para o restaurante em que trabalha (ou para si, quando for
una bella donna). Essa vida de aventuras amorosas sofre uma virada quando ele conhece uma
turista carioca, que o leva a atravessar um oceano em plenos anos 60 para compreender o
próprio coração. Em tom leve e envolvente, Eduardo Krause apresenta um romance com
sabor e graça, os ingredientes da boa literatura.”

Filme e Livro: A Volta ao Mundo em 80 Dias

"Phileas Fogg, um inglês rico, metódico e um tanto quanto solitário aposta com seus colegas
do clube de jogos que conseguirá dar uma volta ao mundo em apenas 80 dias. Para tal feito, o
excêntrico Fogg convida seu fiel empregado Jean Passepartout e juntos viverão muitas
aventuras."

Filme: Pequena Miss Sunshine

"Nenhuma família é verdadeiramente normal, mas a família Hoover extrapola. O pai
desenvolveu um método de auto-ajuda que é um fracasso, o filho mais velho fez voto de
silêncio, o cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de uma casa de repouso por
usar heroína. Nada funciona para o clã, até que a filha caçula, a desajeitada Olive (Abigail
Breslin), é convidada para participar de um concurso de beleza para meninas pré-
adolescentes. Durante três dias eles deixam todas as suas diferenças de lado e se unem para
atravessar o país numa kombi amarela enferrujada."

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: Meu Passado Me Condena

"Quando Fábio (Fábio Porchat) e Miá (Miá Mello) se encontram, é amor à primeira vista. Eles se
casam um mês depois de se conhecerem e decidem viajar à Europa em um cruzeiro em lua de
mel. Só que, durante a viagem, eles encontram seus antigos namorados, Beto (Alejandro
Claveaux) e Laura (Juliana Didone), que hoje estão juntos e também passam sua lua de mel."

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Viagem
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Resenha no Blog



Romance Fofo

Newsletter completa: Imagens de capas retiradas da internet e sinopses do site: Adoro Cinema.

Dúvidas, dicas ou sugestões de temas: oparaisodaleitura.blog@gmail.com

Filme: Todos os Caminhos Levam a Roma

"Maggie (Sarah Jessica Parker) é uma mãe solteira e professora universitária em Nova York.
Em um esforço para se reconectar com a sua filha adolescente, Summer (Rosie Day), ela decide
embarcar em uma jornada para uma vila em Toscana, onde seu ex-namorado vive. Mas ao
chegar lá, insatisfeita, Summer decide fugir roubando o carro da mãe."

“Um verão na Itália, uma antiga história de amor e um segredo de família. Depois da morte da
mãe, Lina fica com a missão de realizar um último pedido: ir até a Itália para conhecer o pai.
Do dia para a noite, ela se vê na famosa paisagem da Toscana, morando em uma casa
localizada no mesmo terreno de um cemitério memorial de soldados americanos da Segunda
Guerra Mundial, com um homem que nunca tinha ouvido falar. Apesar das belezas
arquitetônicas, da história da cidade e das comidas maravilhosas, o que Lina mais quer é ir
embora correndo dali. (...)"

"Quantas vezes numa viagem nos permitimos ver a vida com outros olhos?
Em Ventos Nômades você encontrará dez contos que cruzam continentes, exploram o choque
de culturas e novos horizontes além das fronteiras tupiniquins.
Você largará tudo em busca do sentido da vida com Guilherme até chegar ao mais antigo
templo do sudeste asiático. Com uma americana à beira da morte, receberá um sopro de vida
na ilha grega de Creta. E se embrenhará junto com dois amigos nos segredos judaicos de
Praga.
Ventos Nômades é um convite a viajar pelo mundo”"

Livro: Amor & Gelato
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Livro: Ventos Nômades

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Viagem
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