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É-me comum o desejo de mergulhar no mundo — ou de carregá-lo nas costas,
quando pouco. Experimento caminhar todo dia, desejosa de enfiar os pés na terra,

lava e rocha que me segurem.
 

Mas me lembro de ficar sã enquanto passeio, de perceber o incômodo do que me
segura os passos, mesmo que não vá dar ouvidos, e de pôr na bagagem algo de
bom e bonito que me sustente, mesmo que leve também alguma dor que me

desperte.
 

Sei que é preciso andar para frente e sei que a bagagem me equilibra na corda
bamba. Só com o mastro posso caminhar ereta, sem que me incline estar perto

demais das trouxas de outras vidas — ou de anteontens... Sei que é preciso o gosto
do púrpura e sei bem da embriaguez e da cegueira de saber demais — ou de achar

que sei. 
 

De mais precioso na bagagem tenho eu mesma. O que vem comigo não é o
passado do qual fugi enquanto queimava no desaparecimento, nem as cinzas de

velar as cartas que já estiveram na manga e se foram. Carrego os sinos que tocam
os alertas de outra vida e os novos que se multiplicam ao me guiar.

 
Minha trouxa é de pele e a bagagem se constrói viva, como eu.

U R I N G ACO  O L H A R  D O

carta da editora

Lara Goulart
EDITORA CHEFE

@LAARAVILHOSA

Curinga |4



Escrevo em um domingo sem vida: repetição.
No passado protestei com Deus sobre
domingos sombrios. Enderecei a ele a dor, fui
de muitos protestos – época de furor teen,
avidez emotiva. Furor, avidez... Pelo quê?
Hoje sou o que se chama de “já adulta, mas
jovem”. Naquela época...
Lembra-se de quando ainda tinha esperança?
Lembro-me de um eu (muito) jovem
querendo mudar o mundo. Depois, projetos.
Cartazes, muito sentimento, muito ódio,
escrever discurso, chorar ao som de “para
não dizer que não falei das flores” e de “hoje o
tempo voa, amor”. Saí na rua, li o que pude,
distribuí textos em esquinas e fui ingênua.
Discuti problemas, já menos ingênua, pus
questões, estudos. Depois, defendi votos que
não eram desgraça odiosa disfarçada de
verde e amarelo. Óbvio. Briguei, dialoguei,
corri, investi. Pichei. Antes disso, também,
tinha esperanças e forças para gritar.
Tenho memórias vívidas com odores fortes:
nelas, vejo-me com vontade e furor, com saco
para brigar com o inferno fora de mim.
Houve época que por dentro me deprimi
mais – então me ative ao escrito. Mas, em
geral, era ávida.
Hoje, não. Hoje, estou desesperançosa, mole.
Tiraram-me esse brilho, tiraram-nos vários
futuros. Não me tiram lembranças de
passados mais firmes... Tenho vontade de
esquecer tudo para, quem sabe, respirar.
Teimosamente, lembro-me ainda de quando
tinha mais esperança, tento recordar que sei
respirar mesmo quando dói. Ocorre que o
estado da vida brasileira me exauriu. O
sistema nos esmaga e aperta o peito. Tais
memórias agora parecem em vão porque a
escolha das pessoas me desanimou.

Baque após baque, amoleceram-me e me
tornei massa mórbida. Pouco ainda me move.
Com que esperança? Com quem? Que força?
Mesmo assim...
Nesse pouco que move há ainda algumas
coisas que acalentam meu coração e
funcionam. São dessas que moram, por
exemplo, na seguinte memória:
São João Del-Rei. Dias em que me deitava de
madrugada, ao lado de uma mulher que acorda
cedo. Tempos de amor, eu e ela. Quando se
levantava, ela me cobria. Ajeitava-me e cuidava
de proteger, pondo coberta. Numa dessas vezes,
enquanto eu fingia dormir, recebi um beijo na
testa, gentil e suave. Meu coração sorriu macio.
Memórias como essa são energia. Merecemos
vida.
Amor. Isso não me conseguem tirar. Estendo-
o a vidas.
Por ele vale a pena viver, lutar pela
possibilidade de criarmos mais memórias
boas que ruins. Para tê-las e, rememorando-
as, levanto-me mesmo em domingos
sombrios.
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[lebiSca, 21 anos. Escritora de romance, cronicontos e
poesia; mulher e sapatã; também conhecida como

Débora. IG: @d_maranhess. Redatora fixa.]
 

Como defender
lembresperanças

https://www.instagram.com/d_maranhess/


The tale (O conto) é uma obra original HBO
dirigida por Jennifer Fox.  O filme é a
autobiografia da diretora, brilhantemente
protagonizada por Laura Dern.  Com uma
sensibilidade inigualável, aborda a
experiência de uma pessoa que, ao revisitar
seu passado, depara-se com o fato de ter
construído suas memórias de infância
distorcendo a constituição de alguns
acontecimentos, para que conseguisse seguir
em frente.  
O longa se inicia quando Jennifer recebe uma
ligação de sua mãe, dizendo que gostaria de
conversar sobre um conto que fora
encontrado por ela nas caixas que guardavam
objetos de infância da filha. De imediato,
Jennifer se lembra da história que escreveu.
Retratava o seu primeiro namoro.  
Acompanhamos, então, as memórias da
protagonista - então com 45 anos -
recordando-se de quando tinha 15. Sua mãe,
no entanto, lembra-a que, na verdade, tudo
aconteceu quando ela tinha 13 ao mostrar-lhe
um retrato que comprovava que Jennifer era,
psíquica e fisicamente, muito mais nova e
imatura do que supunha.  
Isso se agrava quando descobrimos que seu
“namorado” da época tinha 40 anos. O
suposto romance vivido por eles era, em
realidade, uma história de violação de
direitos de uma menina pré-púbere que, em
sua vulnerabilidade, foi coagida a ter relações
sexuais com um homem bem mais . 

 [Aviso de gatilho: o texto a seguir trata sobre
exploração sexual infantil. Caso não esteja disposte
a ler no momento, salve para um outro dia]

velho. Ele a manipulou com falácias sobre
amor, pertencimento, liberdade e inclusive
realizou chantagens emocionais. Tal cenário
deixa a personagem desolada, num
autoconfronto desesperado para entender o
que lhe aconteceu de fato
Em meio a isso, é extremamente importante
salientar que o que normalmente tratamos
como abuso sexual nem sempre acontece de
uma forma que deixe machucados nítidos ou
provoque dor. Assim, pode se dar em
qualquer ato que cause constrangimento ou
ofensa sexual, como a exposição da criança a
uma situação adulta ou uma carícia que a
afete de uma forma que ela ainda não tenha
condições ou maturidade para lidar.
As consequências de um evento traumático
são diversas, tal como podemos ver pelo
olhar da protagonista. Diante desta situação,
a jovem Jennifer - incapaz de se assumir
como vítima do que lhe aconteceu - vê-se
como responsável e até se coloca como
heroína em um relacionamento abusivo. Isso
perdura até sua maturidade, quando
finalmente se descobre como vítima e, a
partir desse “dar-se conta”, reconstrói sua
biografia. 
Esse encontro consigo mesma é muito
doloroso, mas é de onde surge o potencial
para a cura, pois possibilita que , a partir daí,
ela se aproprie de quem é. Jennifer Fox
transmite com maestria a trajetória de sua
própria história em ressignificação.

Para finalizar, nunca é demais lembrar:
Criança não namora e tem direito de ser
protegida de qualquer situação de violação.. 
Para denunciar exploração sexual infantil,
disque 100.
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[Bianca B. Redatora fixa]
The tale – 2018



Quando Mariana era bem pequenina, ela
amava seu tio Roberto. Na verdade, ela não
tem muitas lembranças dele, mas as que têm
são maravilhosas. Lembra de como ele era
alto, subia subia subia até o teto da casa (ou
Mariana que estava muito perto do chão). Seu
tio era um porto seguro em si só, embalava-a
no colo a tirando do chão com apenas um
braço e com o outro parecia criar uma
redoma. Nunca, nessa vida inteira, alguma
coisa a afetaria enquanto estivesse ali dentro,
protegida em seu casulo.
Nana, que era como Roberto chamava sua
sobrinha, não o via com frequência, pois
moravam em cidades diferentes. Isso, para o
tempo diferente em que as crianças vivem,
era tão demorado quanto uma semana
inteira (afinal, você pode ter visto uma
criança há dois anos e ela vai falar “faz muito
tempo que não te vejo, deeeeeesde semana
passada, sabia?”). O tempo que para os
adultos equivale a quase seis meses inteiros,
para Mariana ficava limitado há uma semana,
mas a semana dela demora muito mais para
passar do que nossos meses.
Pensando em retrospecto, era bom que Nana
não tivesse um contato tão próximo com Titi
(apelido dela para seu tio). É claro que no
filtro cor de rosa de uma criança todas as
coisas ruins e “não parecidas com um conto de
fadas” eram mantidas do lado de fora.
Roberto amava sua sobrinha, claro, era muito
bom para ela e divertido quando por perto,
mas seu dia a dia era tão sombrio quanto
poderia ser. Batalhando contra uma 

depressão de longa data, nunca tratada (ou
reconhecida por sua família), Roberto
também sofria com vícios. Já não queria mais
viver esse mundo da forma que lhe era
apresentado, então entorpecia-se, fugia para
as nuvens (ou para o chão).
Apesar dessa vida dura, Roberto fazia
questão de ficar o mais limpo possível
quando sabia que Nana viria visitá-lo. Mesmo
em seu sofrimento profundo, queria manter
esse mundo o mais perfeito para Mariana
enquanto ele conseguisse. Se pudesse,
pegaria toda a dor que existe para si, para
que Nana apenas conhecesse a felicidade.
Quando Roberto morreu, Mariana não teve a
oportunidade de dizer adeus. Ainda muito
criança, com apenas 5 anos, não levaram-na
ao velório. Existem milhares e milhares de
lembranças que podem descrever seu tio,
passando pelo prisma de diversas pessoas
que o conheceram. Mas a memória que
perdura com mais força, a que Mariana em
seus 23 anos de idade ainda carrega com
carinho, é a de Titi “fazendo sapinho” com ela
(era assim que ele chamava). Quando a jogava
para o alto, quase alcançando o céu e todos
os sonhos que poderia ter, pois ela sabia que
ele estaria sempre ali para pegá-la.
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[Ana Lua, 21 anos, mulher cis, estudante de direito,
@ana_luisa_a no Instagram; revisora chefe do Projeto]Sapinho

https://www.instagram.com/ana_luisa_a/


Olhei-te
Sentindo o oceano que é te amar
E me flagrei viajando
Em mares novos 
Do que virá
 
Com você anseio tudo
Quero navegar em ti
E memorizar
Cada rota tua
 
Memória essa
Digna de museu
Visto que és a arte mais bela
Que minhas mãos tiveram a sorte
E o prazer
De tocar
 
Tu és meu mundo
E nosso amor-água
Leva-me longe
Num lugar onde só tu ousa me encontrar
 
Como é bom navegar em águas tão calmas com
você, amor meu.
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[Isabel Mariano, 20 anos. Redatora fixa]

Amor-Água

Às vezes penso no tempo...
Como ele muda as pessoas e como ainda
somos as mesmas
Aquela criança interior que está sempre lá
para nos lembrar da infância
E por um curto período, pode mudar nossa
percepção de mundo
Ver-se sentindo nostalgia de tudo que
aconteceu há anos atrás
Das risadas sem motivo, das brincadeiras
ou até o ir para a escola
O tempo é relativo e, muitas vezes, só
queríamos mais tempo
Mas o medo do novo... assusta
Pensar nas possibilidades, no futuro e em
tudo o que pode acontecer a curto ou a
longo prazo
E vivem naquela agonia de não conseguir
controlar tudo que está ao nosso alcance

[Juliana Veríssimo, 18 anos, cis, branca, estudante de
Administração, @verissimo.juh IG. Redatora fixa]

O Tempo Voa 

https://www.instagram.com/verissimo.juh/


Como doce memória o pensamento me toma, 
traz recordações de outro tempo, 
do que já foi, mas ainda ressoa. 
Ressoa com a minha criança e com o que hei de ser. 
Digo hei de ser porque sou uma em formação, 
monta, desmonta e esquece... 
Esquece da primeira vez, com pés na terra, 
correndo na grama, 
subindo em jabuticabeiras e desenterrando garrafas como um
tesouro pirata. 
Na fértil imaginação criei mundos, 
pequenos espaços e brincadeiras sem sentido 
Correndo por porteiras e buscando amoras em uma só época, 
Foi bonito de viver e lembrar, 
em outro tempo eu continuo a brincar. 
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[Maria Júlia Figueiredo, 21 anos, mulher, branca, cis; estudante de
serviço social; administradora do projeto e responsável pelo
núcleo de design]

Recordações

Lembrança- pelas lentes de Maria Júlia Figueiredo



[Victória Secco Pizzirani, 20 anos, feminino, estudante de
Arquitetura e Urbanismo, voluntária do Projeto, @vick_pizzirani.
Redatora fixa]

Você

Seu toque está marcado em mim,
Tua respiração ainda me causa arrepios
porém,
Agora é apenas em minha memória.
 
Ainda sinto seu cheiro, mas não me acostumei com a sua ausência.
É estranho sentir o gosto da bala de cereja e não ser de seus lábios.
Por que ainda é tudo tão confuso?
 
Já se passaram tantos anos e momentos, mas
Cada toque e cada sentido ainda está marcado em minha memória.
Bizarro.
Toda essa situação chega a ser patética.
Lembrar por tanto tempo de alguém e
tudo ainda está tão vivo, entretanto
é apenas em minha memória.
 
Acho que isso não me faz bem,
essas sensações me prendem.
A marca de teu toque
barra os outros gestos,
impede-me de formar novas memória e, assim,
eu vivo na sua memória.
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https://www.instagram.com/vick_pizzirani/


Tirei o dia para limpar minhas velhas gavetas.
Joguei fora papéis amassados,
ingressos desbotados,
lembranças
e algumas certezas.
Eu que tinha ânsia por te guardar,
senti-me livre ao te deixar ir
- embora você já o tenha feito muito antes.
Te guardei na minha gaveta
em meio aos meus Caetanos e Machados
porque você deveria fazer parte das coisas que eu mais gosto.

Mas crescemos.
A vida nos fez tomar rumos diferentes
e, ainda sim, eu te queria em meio as minhas coisas,
minha bagunça pessoal,
minha vida.
Só que esse não era teu destino.
Não percebi isso a tempo de te dar adeus,
mas o escrevo aqui,
com a certeza de que, um dia, você me lê.
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[Maria Fernanda Alves, @_wtfmaryy no Instagram. Voluntária
flutuante]

Poema: SEM TÍTULO

https://www.instagram.com/_wtfmaryy/


Sinto sua respiração ficar mais lenta e regular,
seu corpo dando pequenos espasmos
involuntários à proporção em que você passa
do estágio da consciência para o da
inconsciência. Antes de entrar nesse sono
tranquilo, você me aninhou bem junto ao seu
corpo e me pediu para fechar os olhos com
você.
Por um tempo, até sentir sua respiração se
tornar mais tênue. Eu tentei, juro que tentei,
mas não consegui. Você sabe que eu nunca
consigo fechar os olhos se a outra alternativa é
passar esse tempo te olhando.
Meus olhos buscam demoradamente cada um
dos detalhes presentes nas suas feições,
procurando pequenas novidades que poderiam
ter surgido na imagem – já antiga – que minha
gaveta da memória guardou tão bem.
Sinto como se, neste exato instante, eu pudesse
controlar o tempo, que ora se contrai, ora se
dilata. E mesmo que ele seja fina poeira, seguro
seus grãos quase invisíveis em minhas mãos e
com eles desenho imagens fragmentadas, sem
seguir qualquer regra ou linearidade. Na
tentativa de captar e entender como o passado
foi responsável por nós, valho-me da
linguagem para traduzir os dias feitos de
fragmentos que ainda não me foram
transformados em esquecimento.
Com um pé no presente e outro nas minhas
memórias, ao te olhar dormindo tão sereno me
questiono se no fundo você sabia que isso
estava escrito no nosso futuro. A mim parece
que você sempre soube.
Lembro-me nitidamente que você foi o
primeiro a não tentar esconder o que sentia.
Sempre fui eu quem tratava os sentimentos
como um segredo... Um dos grandes ainda. Meu
medo era o maior responsável por me deixar de
mãos atadas, principalmente nos 

momentos em que eu reconhecia que você estava
tomando cada um dos cantinhos do meu coração.
Agora, seu peito sobe e desce em um movimento
diminuto – quase imperceptível – e me leva a
pensar como esse exato instante parece estar
cristalizado em um dos fragmentos do tempo.
Com o tempo, passei a pensar em nós como um
ato de serendipidade, mas após um ano
mergulhando gradativamente nesse sentimento,
percebo que somos maiores que isso. E você que
nunca acreditou nem que o destino nem que as
cartas haviam criado, após me conhecer, um
espaço em meio às suas crenças para a
possibilidade de estarmos destinados a nos
encontrar de alguma maneira. Não sei ao certo
em qual crença eu tenho mais fé, mas
independente de ser obra de Deus ou do destino,
sinto que estamos ligados de maneira profunda
por um fio vermelho.
Nossos fios continuam se convergindo e tomando
forma. Enrolando-se e entrelaçando. E mesmo
com a possibilidade de, em algum momento,
soltarem-se e quebrarem, tenho certeza de que
eles voltariam a se entrelaçar.
Seu corpo realiza um espasmo involuntário mais
bruto, que me reconecta ao presente. Sinto que
você está prestes a acordar e olho no relógio. O
tempo passou rapidamente desde que nos
deitamos, mas para mim é como se mal o
sentisse passar.
Não posso dizer que agora entendo como o
passado foi responsável por nós, mas, de
qualquer forma, olhando no fundo dos seus olhos
sonolentos, eu sei que depende apenas de nós
dois.
Se você não for o meu destino, então
reescreveremos juntos essas tais estrelas, para
que o seja.

Crônica: SEM TÍTULO [Maria Fernanda Alves, @_wtfmaryy no Instagram.
Voluntária flutuante]
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https://www.instagram.com/_wtfmaryy/


Seu tento me esconder desses teus pensamentos 
mais seus do que meus 
por que me dominam 
me tomam o poder 
parece me intoxicar 
e me deixar inerte 
na minha cabeça teu uma morada tua 
que eu custo achar 
fantasma em dois órgãos do meu corpo 
talvez mais 
mas é toda vez 
-sem falta- 
que toca vinicius de moraes
eu volto pra você 
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[Maria Clara Daniel, 20 anos, mulher cis, branca;
Estudante de Psicologia, @_outro_eu no Instagram.
Redatora fixa]

Nós

CLAREANDO
Coluna

https://www.instagram.com/_outro_eu/


Saudações, curingas!
 

Esse é o espaço que sempre uso para agradecer quem
contribui a construção dessa Revista e do Projeto.

 
Construimos memórias lindas todos os meses e nosso

legado há de ser maior do que conseguimos sequer
imaginar. Sou muito honrade por fazer isso ao lado de

vocês e ter tantos corações maravilhosos acreditando no
que criamos juntes. 

 
Dessa vez, agradeço por sonharem comigo e me deixarem

registrar esses sonhos e suas realizações nesse nosso
espaço.

 
Mas também aproveito esse espaço para me despedir de

algumas coisas que ficarão na memória. O Curinga
pretende ser eterno e é, sabemos, enorme. Mas vez ou

outra, nossos casulos fazem florescer asas e é tempo de
mudar. A partir daqui caminhamos com outra cara, que

vocês verão logo.
 

A nossa essência é a mesma, um compilado de intenções e
expressões curingas, e assim espero que permaneça. Mas

caminho agora mais sábio, justamente por ter comigo
tantas e tão incríveis memórias. 

 
Com amor, 

Curinga
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FLUTUANTES
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