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LINGUAGEM

FALAR SOBRE LINGUAGEM É
UM EXERCÍCIO REFLEXIVO
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U R I N G ACO  O L H A R  D O

Que é ser sujeito?
Algo invisível e impalpável habita um corpo, uma alma (ou psiquê ou essência ou

espírito) que não pode nunca colidir com a vida sem barreira. Aquilo que fica para
dentro do corpo buscando todas as chances de um pulinho para fora, é isso um

sujeito?
Como pode ser algo sem encostar em nada? Sem pisar, de fato, no mundo?

Vive na dança contínua de se esgueirar e se alongar em infinitos quase-toques na
realidade tão distante.

Que são esses quase-toques cá e lá?
Alma tentando sair. E a ferramenta que se tem: as engrenagens das linguagens.

É isso, linguagem deve ser, então, o movimento desse ‘eu’ tentando tocar algo através
da capa de corpo que veste. Será? 

Ora se estende em vibração, toca corda e tímpano e vira som, outra se estica em
reflexo de luz e vira imagem para chegar aos olhos. Ora sacode, mexe e movimenta e

faz parir o gesto, outra chega bem perto da pele, empurra empurra e… toca.
E o que dizem?

Dizem do mundo que fingem alcançar, mas no fundo dizem sempre é de si: do que é
feita essa essência, do que ilumina o espírito e movimenta a psiquê, dizem do sujeito

que só existe depois de dito e ouvido e respondido.
E ouço que ser sujeito é ser fruto dessa ferramenta, a linguagem, e seguir plantando-a

onde couber.
Ser sujeito é florescer e ver dar flor, diz minh’alma.

carta da editora

Lara Goulart
EDITORA CHEFE

@LAARAVILHOSA
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*Poema acima é de Jorge Sousa Braga do livro "O Poeta Nu" e foi escolhido como título deste texto.
 
Segundo o professor Carlos Noguê, na obra “Suma Gramatical”, "Fosse o homem por natureza
um animal solitário, bastar-lhe-ia pensar para ter notícia ou conhecimento intelectual das coisas.
Mas não o é (...). São as palavras orais, as proposições orais, as argumentações orais, tudo isso que,
precisamente, permite conviver entre si. Trata-se da necessidade da FALA, que resulta, assim, de
uma intenção significativa e comunicativa. Mas, para que alcance o fim para o qual é necessária, a
fala requer uma arte que a ordene a ele - esta arte é a Linguagem".
Confesso que ando apaixonada pelas palavras, seu significado e origem, muito pela boa
influência e ensinamentos da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, cujos vídeos estão no
YouTube no canal Nova Acrópole. Em muitos deles, ela sempre acrescenta a origem de uma
determinada palavra, o que enriquece muito o tema, amplia a percepção e embeleza a palestra.
Daí para buscar nas artes a linguagem enquanto manifestação cultural é um pulinho.
Quando vi o documentário “Gaga - O amor pela Dança”, fiquei inebriada diante da força
emocional expressa nos movimentos criados nas coreografias. Tanta intensidade nos remete a
uma explosão de emoções contidas. Como não sentir a comunicação ali, escancarada nos
emocionando?! O impacto que senti ao ver a Pietá de Michelangelo é algo que me marcou
muito também. E as músicas com sua linguagem poderosa em acordes e movimentos? Ouçam
a Nona Sinfonia de Beethoven inteira e na última nota vocês vão sentir uma espécie de êxtase.
O diálogo aqui é com o divino, com o Cosmos, algo que eleva e nos faz transcender. É
extraordinário.
Mas é a linguagem da literatura que me traz ao mesmo tempo a experiência emocional e
renovadora. Ela é a conexão com realidades que estão distantes de mim e que talvez jamais
vivencie. Eu olho o mundo pelo olhar dos grandes escritores. Muitos costumam achar que a
literatura é uma forma de escapismo, mas em mim o efeito é justamente o contrário. Ela me
ajuda a dialogar mais e melhor com as pessoas, ouvi-las, o que têm a me dizer. Nessa paixão
estou redescobrindo a poesia e estou apaixonada pela linguagem lírica dos autores de poesia. É
um esforço imaginativo difícil às vezes, mas uma vez alcançado o que nos quer dizer ou
mostrar a gente fica encantado e feliz. Sem perceber, essa linguagem nos refina a
sensibilidade.
Na história da Torre de Babel há um elemento de simbologia muito importante, sobretudo em
dias sombrios como esses nossos. Northrop Frye, filósofo, professor e autor canadense explica
que na metáfora da Torre a causa da ruína humana foi seu desejo de chegar ao céu e nossa
condenação foi a confusão das línguas. Ele questiona qual seria então a única língua que antes
da confusão nós tínhamos e responde em seguida: "essa língua era a linguagem da natureza
humana - a mesma que torna Shakespeare e Pushkin poetas autênticos". Diz ainda que essa língua
ainda não está completamente perdida. Porém, só conseguimos ouvi-la no silêncio e ócio da
leitura. É a literatura que nos traz de volta à terra. 
Indicação - poema Ouvi Estrelas, Olavo Bilac

ENCONTRO DE VISÕES

Coluna [Beth Correa, middle age (meia idade), mãe e iaiá, atualmente no
modo “monja”, redatora fixa]

Qual é a minha ou a tua língua?
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[Julia Ruiz Gomes Ferreira, 20 anos. Voluntária flutuante]meu podermeu poder
Com minhas mãos posso matar uma
pessoa; plantar uma árvore;
esconder um objeto; entregar um
pão… Estaria meu poder em minhas
mãos? 
 
Meu poder está em algo simples
como uma faísca, que é capaz de
incendiar uma grande floresta. Meu
poder está em algo simples como o
leme, que é capaz de conduzir um
grande navio para onde o piloto
deseja, mesmo com fortes ventos.
 
Com a língua, Hitler causou um
holocaustro; Gretta salvou centenas
de árvores; políticos escondem a
verdade; será que só pão é
necessário para a vida? 
 
Seria eu capaz de domar meu poder?
Dominamos o clima, os animais, a
tecnologia… E ainda assim, benção e
maldição saem da mesma boca. Meu
poder é figueira que produz
azeitonas, fonte que retira água doce
e salgada. Gostaria de te dizer que
controlo meu poder, mas a verdade
é que ele fere as pessoas que amo na
raiva e as cura no arrependimento.
 
Minha língua clama e clama por
ajuda. Haveria algum médico capaz
de consertá-la? Haveria algum
humano que conseguiu a tamanha
façanha de domá-la? Meu desejo é
pilotar por águas calmas, mas

encontro-me no meio do fogo.
Decidi ficar calada, mas enquanto
estava em silêncio, a angústia
cresceu dentro de mim. Engoli todas
as palavras e me sinto agora
envenenada por mim mesma.
 
Sou quem não desejo ser. Meu poder
escorre pelas minhas mãos.
 
Assinado: M.M

["Ganhar na lábia", ilustração por Lara Goulart, @laaravilhosa.]
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Ana sempre estabeleceu relações
intermediadas por palavras. Foi alfabetizada
mais cedo do que as outras crianças da sua
idade. Tinha muitos amigos e conversava
sobre qualquer assunto. Fazia perguntas.
Passava muito tempo trocando mensagens,
vendo filmes legendados. Quem a conhece a
trata como um dicionário ambulante, não há
um termo que ela não conheça. Sabe até a
etimologia. Sempre ganhou elogios de
professores e dos patrões. Aprendeu vários
idiomas.
Seu namorado, Gabriel, a conquistou,
obviamente, com palavras. Escreveu cartas,
citou grandes autores, presenteou-a com
livros, e-readers (aparelhos de leitura
digital), roteiros e até composições de
músicas. O objeto do presente ficava até
deixado de lado caso tivesse uma carta ou
bilhete explicando verbalmente o sentido do
gesto e da escolha. Lendo ela chorava,
gritava, ria, fazia as mais diversas expressões.
Gabriel nunca lhe poupou palavras.
Ana se formou em letras e filosofia. Começou
a escrever um livro. No seu quadro de
planejamento, já tinha títulos para mais três
obras, por enquanto. Então ela engravidou.
Não foi planejado. Mesmo assustados, os pais
logo começaram a reorganizar a rotina,
foram morar juntos e montaram o quarto do
bebê com muitos livros clássicos infantis
ilustrados, brinquedos que emitiam sons em
inglês, espanhol e francês e uma parede
desenhável. Meses se passaram e Fernando,
como o Pessoa, nasceu. Lindo e saudável.
Ana dormia bem mais do que antes, comia
bem menos que o necessário. Cuidar de um
bebê era mais difícil do que ela tinha
imaginado. Os marcadores de páginas nos
livros estavam estacionados há semanas.
Sequer notou que o kindle estava sem
bateria. Para piorar, Gabriel perdeu o

emprego e Ana teve que se desdobrar para
retomar os trabalhos às pressas e socorrer a
família. Então passava menos tempo ainda
com o seu filho. Nos poucos momentos que
podia dedicar ao filho, estranhava que seu
bebê não olhava ou sorria para ela, mas
provavelmente era só o cansaço. “Aposto que
aprender a viver também cansa”, pensava.
Um ano se passou até o lançamento do
primeiro livro. Muitas unidades foram
vendidas, o contrato foi renovado e uma nova
tiragem foi solicitada. Com essa realização
ficou mais corada, mais bonita, cantava e
conversava mais, principalmente sobre seus
projetos. Agora, já passava mais tempo em
casa novamente. Fernando já estava com dois
anos, saudável, mas ainda não tinha
aprendido a falar. Emitia alguns balbucios, se
assustava quando a porta batia, mas não
falava. O bebê aprendeu a andar tarde,
também apontava para os objetos que queria,
mas brincava sozinho, nunca convidava
ninguém. Também não imitava seus pais nas
tarefas cotidianas, parecia viver num mundo
só dele, solipsista.
Os pais o levaram num médico, que
investigou audição e cordas vocais. Os
exames demonstraram que organicamente
ele estava bem, mas havia uma hipótese
diagnóstica. Ana começou a chorar. Nas suas
leituras já tinha encontrado informações
sobre aquela doença e sabia que não tinha
cura. Fez as contas para saber se seria
possível arcar com as terapias necessárias
para que seu filho fosse uma criança comum,
regular. Deu um número bem grande. Ana
deu de ombros. Seu mundo sempre foi
potencializado por palavras. Agora, ela
precisaria aprender a criar um vínculo que
talvez fosse para sempre silencioso.
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Sabe quando você está conversando com
alguém e depois é informado que nada
daquilo que você disse foi o que você disse?
“Meu deus, mas eu jurava que não tinha
usado tais palavras.... eu nem sei o que isso
significa”; “Ah, mas se falaram que eu disse
isso… será que eu sou louca? Não tenho
controle de minhas palavras? O assunto nem
era esse…”.

Afinal, nós temos controle de nossas
palavras? Creio que sim, mas palavras e
linguagem estão separadas por um
precipício muito grande. A palavra que sai
de minha boa, não tenho jamais controle
sobre que tipo de criatura chegará aos
ouvidos atentos (ou não) de outra pessoa.

As palavras são minhas mas o sujeito é
outro. 1ª pessoa do singular não mais o é,
qual então? Indefinido, indeterminado,
inexistente… Por que o sujeito me foge,
esconde-se por detrás de adjuntos e
advérbios e o sujeito que era simples torna-
se o mais composto de todos. Afinal, como
pode algo ser dito sem que tenha um
sujeito definido, determinável e com núcleo
para controlar aquilo que ninguém
controla. O que chega até outro é tão
turbulento quanto verbos intransitivos
indiretos.

Ensinaram-me na escola que orações de
fenômenos da natureza não têm sujeito…
Talvez isso explique tudo. Todo sujeito é
um fenômeno em si próprio.

[Ana Lua, 21 anos, mulher cis, estudante de direito; revisora chefe
do Projeto, @ana_luisa_a. Redatora fixa]

Intransitivo indireto
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Palavras são ditas,
Palavras são sentidas 
e me ferem. 

Não tem como voltar atrás com as palavras. 
Depois que sou ferido com os espinhos de suas palavras
não tenho como esquecer. 

Forma-se então uma ferida que dói, pulsa e queima, de
dentro para fora 
Mas a qual com o tempo se cura, porém deixa uma
cicatriz 
Deixa uma pele mais fina e sensível, 
fica uma marca, 
não tenho como esquecer. 

A dor da ferida é aguda,
daquelas que doem mais depois do calor do momento, 
depois que as palavras são ditas. 

Queria poder dizer o quanto seus ditados perfuram
minha essência,
adoraria te dizer a tamanha importância de seus
achismos sobre. 
Gostaria de ter minhas palavras compreendidas e não
rebatidas.

Depois que sou ferida,
palavras de desculpas são ditas,
mas não sentidas.

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

Redatora fixa]PALAVRASPALAVRAS
["Sem título", desenho por Julia Ruiz

Gomes Ferreira, voluntária flutuante]
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CUIDA DA SUA VIDA...

Coluna
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[Daniela Miranda Camargos, 24 anos,
@dani.mcamargos. Estudante de medicina, futura

dermatologista (ou não). Redatora fixa]

Falar de linguagem na medicina é uma
tarefa interessante para uma estudante
que, no momento, tem uma disciplina
voltada justamente para ensinar aos
futuros médicos palavras difíceis e
medicalizadas. Calma, quê? Sim, na
faculdade de medicina temos uma
disciplina voltada exclusivamente para nos
ensinar termos como dispaurenia, disúria,
colelitíase e por aí vai. 
Com o tempo, nós somos capazes de
entender o porque desse vocabulário, uma
vez que sua importância é imensa para
uma compreensão integral de casos
médicos. O grande problema acontece
quando nos habituamos a utilizá-los em
todos os momentos e com todas as
pessoas. Falar, de profissional pra
profissional, sobre a pirexia de um
paciente pode até ser aceitável, mas não
utilizar a palavrinha "febre" numa conversa
com alguém fora da área de medicina torna
o diálogo médico-paciente extremamente
soberbo e descompensado. 
Nesse ponto, os problemas envolvendo os
diálogos na medicina já estariam por si só
estabelecidos, porém não há nada que não
possa piorar nessa vida, não é mesmo?
Nesse quadro, um outro grande problema
de comunicação e linguagem que temos na
medicina vem do momento de conversar
com pacientes e entes queridos sobre
notícias não muito agradáveis, confortar
alguém que passa por uma grande dor e
medo, usar o olhar, o abraço, um contato
mais íntimo e acolhedor. Normalmente, 

somos estimulados a manter um certo
distanciamento daqueles que atendemos,
tanto para ter uma visão mais clara das
decisões que devemos tomar (por essa
razão é expressamente condenável que
médicos atendam de pessoas de suas
famílias), tanto para nos preservar
enquanto seres humanos que sentem,
choram, caem e, mesmo diante disso,
precisam continuar produzindo e sendo
nossas melhores versões.
Todavia, quando o medo de ultrapassar
esse limite entre o não-sentir é
exacerbado, corremos o risco de nos
tornarmos médicos insensíveis perante a
dor do outro, médicos que não conseguem
enxergar de fato a criatura tratada, que
não escutam ou compreende a fala e o
grito, as lágrimas e os sorrisos. 
A linguagem na medicina tem o poder de
matar e de curar, mas principalmente, ela
tem o poder de conectar os indivíduos uns
aos outros e, numa profissão que trabalha
predominantemente com o afeto, essa
conexão não seria outra coisa senão
essencial para todos os envolvidos. 

http://instagram.com/dani.mcamargos


Ou até histórias, que deixam a conversa.

cc arinho...
O aconchego

O AGORA É TÃO LIBERTADOR
Como gritar no topo da montanha mais alta...

Um café com os amigos, que há tempos não se encontravam,
com aquela sensação de um lar que estava tão perto, mas
distante também.

O cantar dos pássaros numa manhã, o som do vento
balançando as folhas das árvores.

Meditar depois de um dia estressante, reconectar com a alma e seu
subconsciente.

PALAVRAS...
Ou um simples gesto aquece um coração que acreditava não
haver maneiras de demonstrar o afeto.

Como um sorriso, melhora o dia

[Juliana Veríssimo, 18 anos, cis, branca,
estudante de Administração,

@verissimo.juh. Redatora fixa]

Gestos e Momentos 
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ISSO ME LEMBRA UM
FILME...

Coluna

Sociedade dos Poetas Mortos (1989), de Peter Weir

[Ana Junqueira, 'Sol', 22 anos. @restlesssol_ em todas as
redes. Formada em cinema e redatora fixa]

E Então Nós Dançamos (2019), de Levan Akin

Curingas lembraram de: Sociedade dos poetas Mortos

Um novo professor de literatura, John Keating
(Robin Williams), é contratado em uma escola
preparatória para garotos, que é conhecida por sua
tradição e alto padrão. Ele usa métodos pouco
ortodoxos para alcançar seus alunos, que encaram
uma enorme pressão dos pais e da escola. Com a
ajuda de Keating, um grupo de amigos se tornam
mais expressivos, seguindo cada um deles seus
sonhos.

garotos tem a ver com um filme georgiano tão atual? Bom, pra começo de conversa, obviamente, se
tratam de linguagem (dois tipos bem diferentes de linguagem, mas igualmente necessários). Mas,
para além disso, são filmes que falam sobre pressão externa, autoconhecimento e crescimento.
Sempre encarei Sociedade dos Poetas Mortos como um filme necessário para qualquer pessoa. É
quase impossível sair de uma visualização sem um profundo senso de necessidade de criar e falar e
ler poesia. Conforme a paixão dos alunos por literatura cresce no filme, a nossa cresce junto e,
como diz o professor John Keating, em uma citação clássica do longa: "(…) Mas poesia, beleza,
romance, amor, essas são as coisas pelas quais permanecemos vivos”.
De outra maneira, em E Então Nós Dançamos, a linguagem usada é a da dança. O filme tem três
pontos altos, que marcam importantes momentos na evolução pessoal para Merab, e nenhum deles
tem fala sequer, somente corpos que se movimentam e dizem muito mais do que qualquer palavra
emitida poderia dizer. Ver de que maneira acontece a comunicação entre Merab e Irakli, os maus
entendidos e aproximações, todos através dessa linguagem não verbal é, no mínimo,
revolucionário.

Para acompanhar, Sol recomenda: E Então Nós Dançamos 

Uma poderosa história de amadurecimento que
acontece nos confinamentos de uma moderna
Tbilisi, o filme segue Merab (Levan Gelbakhiani),
um dançarino competitivo que fica
desestabilizado com a chegada de Irakli (Bachi
Valishvili), outro dançarino com uma vertente
rebelde, que o fascina e desafia além do que
somente no mundo da dança.

Quem vê esses filmes lado a lado fica logo sem
entender, tenho certeza. O que um filme
americano dos anos 80 sobre um internato para
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“Você não vai tirar ela dali?”. Um pedaço de longa
conversa. Apertos tristes: discursos que nos
limitam às vezes aparecem onde você acha que
não estariam mais.
“Acho que talvez você não quisesse que fosse assim
tão.... Eu?" Você... acha ...que Eu?! Quem me avisa
do que eu quero e sinto? Você me avisa do que
você sente, e me diz agora. Quem cuida de
observar o que se diz e o que não se diz percebe
que tudo carrega nomes e comunicações. Vejo
mensagens, escuto um “mesmo que”, “Apesar de,
está tudo bem...”. Por que? Na mãe, “te amo mais
quando não vejo isso”. Te amo, mas ainda te
escondo; amo, mas queria não precisar de.... Meu
pai diz: te amo, mas é difícil. Amo como é, mas… :
não deveria isso, aquilo?
Muito me é dito sem dizer. Quase tudo me é
avisado por onde escolhe avisar, onde falha dizer,
por quem diz. Insinuações do não dito são
preocupações que vão além do que dizem
preocupar-se. Não vejo “só”: nada é assim tão
lúcido. O outro, o eu, o incômodo; os
apontamentos que não fazem sentido dentro do
que foi dito, se encontram no não dito: o que você
não queria.
De consciente a inconsciente, parece-me às vezes
que nos custa (e demora) na vida ouvir um “eu te
amo e foda-se”. Não é de admirar que me agarrei
tanto quando me apareceu. Na verdade, quem
sabe possa dizer ser admirável, porque talvez seja
assim que se possa viver bem.
Há o dito pelo não dito. Há a fala de quem se
esconde ou quer esconder alguém ou alguma
coisa. A escolha de onde fazer os apontamentos,
quando existem tantas opções diferentes de falas.
E muitas tantas querem dizer – querendo ou não
- que talvez eu comunique coisas demais para
alguns gostos. A mágoa do “não foi o que eu quis 
 dizer” dura alguns segundos até a percepção de 

"mas foi afinal o que disse". Não vem do nada. Eu
sei, isso te assusta em você; eu sei, é complicado,
e se desculpam; então eu des-condeno quem vejo
tentar. Eu amo, eu perdoo, eu também já pequei
demais, melhoro, mas ainda devo dizer e não
dizer coisas ruins.
Um dia, tanto os ditos quanto os não ditos me
feriam e calavam cores. Hoje, não me preocupo
com atenuações. 
Comunico – sem precisar de palavras – com seis
ou sete cores, listras coloridas que são para todos;
ou noutras nuances de roxo, rosa, laranja,
vermelho; num heterônimo ou em falar
livremente; quando com quem eu quiser expresso
o que não pode, afinal, ser calado... A não ser que
eu não viva – já me colocaram em posição de
tentar não dizer e, por pressão juvenil, tentei. Mas
não tento mais: minha comunicação é corporal; é
viva e de atos, escolhas, jeitos; de onde e quando,
do que falo e faço, movimentos, estados de
espírito, gritos, políticas; de humor próprio,
desenhos, gostos, de mim.
Diz tudo, livre como as cores da bandeira da
minha porta.

[lebiSca, 21 anos. Escritora de romance, cronicontos e
poesia; mulher e sapatã; também conhecida como
Débora. IG: @d_maranhess. Redatora fixa.]

Diz-se mais do que
aquilo que se diz

"A - bandeira", fotografia por Débora Maranhês
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http://instagram.com/d_maranhess


["LOST", por Isabella Bersellini @isabellabersellini - arte retirada
do Instagram, caso a autora queira a retirada, entrar em contato
pelas redes oficiais do Projeto.]

[Lara Goulart, 21 anos, @laaravilhosa.
Redatora fixa]
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http://instagram.com/isabellabersellini
http://instagram.com/laaravilhosa


O FUTURO É AGORA

Coluna

Ludwik Zamenhof foi o criador da língua dos
esperantistas. Ela é uma língua regular, com
radicais latinos e vários afixos de outros
idiomas, como línguas eslavas, austro-
asiáticas, românicas e outras. Em média,
uma pessoa demora 1/10 do tempo para
aprender o esperanto em relação ao inglês,
que também possui uma estrutura verbal
regular.
Entretanto, o esperanto vive dos ativistas
desde sua publicação na Rússia. Zamenhof
vivia o conflito da guerra na região entre
Polônia, França e Alemanha. E percebendo
as inúmeras artimanhas da mídia e dos
militares para confundir a população e
mobilizá-los na jogada de seus interesses,
ele propôs na universidade uma língua com
estrutura regular, de fácil aprendizado e,
sobretudo, bela.
Portanto, acredita-se que, não só no futuro,
a língua estará em franca expansão, uma vez
que há uma comunidade largamente ativa na
China, onde tem um sistema de escrita que
interpõe a comunicação efetiva. Esse
exemplo de comunicação intermediada pelo
esperanto como forma de não se perder
tempo tendo que aprender diversas línguas
quando se precisar de um produto sobrepõe 

Aproximadamente dois milhões de pessoas integram
a comunidade esperantista e propagam o esperanto
como única língua internacional viável, indo de
contrapartida ao inglês por questões identitárias,
políticas e econômicas. Seria o esperanto a língua
do futuro?

a barreira de conversação apenas em inglês
ou em mandarim. Hoje já existe plataformas,
como o Duolinguo, que ensinam a pensar as
estruturas frasais, e o Lernu.com com a
gramática.

Você já pensou o quão bom seria poder
negociar com pessoas de outros países ou ao
mínimo poder viajar e construir vida em
outro país tendo um apoio além do
linguístico? A comunidade esperantista
possui o Pasporto Servo, que é como um
passaporte para aquele que está ligado à
associação e fale a língua possa viajar e se
hospedar na casa de outro esperantista, em
outro país. O que possibilita troca de cultura,
língua, conhecimentos e adianta um bocado
a nossa curta vida na terra. Afinal, quanto
não se perde pela falta de informação que as
línguas ligadas ao poder político-econômico
não trazem? Convido você a ver as outras
curiosidades sobre a linguagem que estão
presentes no nosso blog esse mês.
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[Alex Pereira Rodrigues (@alexesoh), homem cis, 28 anos, pardo,
homossexual. Atua como escritor de ficção científica no gênero
biopunk, professor, revisor, tradutor e estudante de Letras na
UEMG. Redator fixo]

O esperanto como língua internacional

http://instagram.com/alexesoh


Letras, palavras, línguas que se
entrelaçam 
Com algum sentido, o meu sentido 
Esse é passado, transcrito e traduzido em
códigos 
Códigos cursivos, bastão, impresso 
Impresso nas minhas sensações e em
alguns papéis
São tantas, muitas e diversas 
Por todo lado gritam, chamam, clamam
por atenção!
 
M E  L E I A 
 

Leia o que escrevo e expresso 
Cruzo meu olhar com o teu e
dependendo da interpretação, fosse mais
um ponto.
Colocando um fim ou apenas iniciando
um novo ciclo, 
Mas isso só saberei na próxima, 
Na próxima sensação ou linha. 
Depende de mim, de nós e do que rodeia. 
 
No momento, apenas um ponto. 
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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, @amaria.julia. Redatora fixa]PontoPonto

[Lucius Ferreira, voluntário flutuante]

http://instagram.com/amaria.julia
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[Angelus Ferreira, voluntárie flutuante]

À gritam um desesperado “SIM”. Não posso
silenciar meus olhos, mas você também não
pode lê-los.
O passado é um velho cruel, fez-me ter
medo de amar, de dizer a verdade, de viver
realmente. O futuro é uma transmutação
incerta, tateando desesperado por
segurança, e que acaba nunca conhecendo a
liberdade. O presente sou eu, deprimido
pelo passado, ansioso pelo futuro, sem
enxergar o agora.
Eu só queria que meu peito parasse de doer
e isso não é culpa sua, é minha. Você não
quer me machucar, sei que não. Eu só
queria que meu abraço fosse seu mundo e
que você não desejasse jamais se
desvencilhar dele. Sentir seu toque faz
minha vida clarear um pouco e eu queria
ser isso por você. Eu poderia passar horas,
dias, semanas, a eternidade, ouvindo a
música da sua voz, mas acabo não dizendo
nada, tenho medo de desafinar.
Quero te dizer tudo isso, quero que você me
veja de verdade, quero parar de te
incentivar a ser feliz com outros, não
porque não quero que seja feliz, mas
porque quero que seja comigo. Não
pretendo mais mentir meu contentamento
ao te ver feliz longe de mim.
Há tanto para te falar, mas já não posso
mais.
Você me disse muito quando foi embora.

tipo que eu não posso gerar. É cruel demais
saber que cada palavra aqui escrita é para
você, mas saber que você não as lerá,
porque é óbvio demais, verdadeiro demais,
sincero demais, assustador demais.
Gosto de dizer que não tenho nada a
esconder, em uma hipocrisia enorme,
porque não faço esforço para revelar nada.
Eu tenho medo, medo dos momentos da
verdade, do fio navalha que pode colocar
tudo a perder.
Eu respiro fundo, preencho-me de
coragem, estou quase pronto para dar um
passo à frente, mas eu fito seus olhos e,
como o covarde que sou, dou dois passos
para trás. Sou assustado ao ponto de
desejar que você perceba, que descubra,
por algum milagroso sexto sentido você
saiba, saiba de tudo aquilo que eu não digo.
Meus sentimentos sangraram,
dolorosamente, por conta da mentira que
contei a nós dois. Você olhou para mim
perguntando “Você me ama?”. Meu coração
para e enquanto minha boca se contorce
em um sorriso de trivialidade e em uma
profusão de palavras desajeitadas diz que
não. Inventa mil e uma desculpas 
 esfarrapadas e dolorosas, meus olhos

Às vezes é cruel demais
ter dom das palavras,

mas não o da fala.
Quero preencher o
silêncio com tantas
verdades, mas é ele

quem preenche
minha mente com

tantos medos.
É cruel demais ver

a alegria em seu
rosto, de um



CLAREANDO

Coluna [Maria Clara Daniel, 20 anos, mulher cis, branca; Estudante de
Psicologia, @_outro_eu no Instagram, redatora fixa]

quando não falo nada 
vocês me entendem? 
e quando digo 
digo que digo 
vocês também não  
palavras no ouvido de vocês 
fazem mix de sentido 
nó que só desatina 
quando gritado 
devo estar falando grego 
se soletrar será que entende?
ene a oh til

ABC duvidoso
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http://instagram.com/_outro_eu


Saudações, curingas!
 

Mais uma edição está sendo concluída com um fruto lindo desse trabalho, esse cuja
ferramenta foi tema dessa edição.

 
Como vocês sabem, o Curinga é símbolo daquelu que anda a despertar outras

pessoas, mostrando a realidade do mundo e sacodindo as verdades construídas para
nos proteger do susto que é nos deparar com o mundo e seus infinitos mistérios sem

respostas.
 

A linguagem é a ferramenta de trabalho do Curinga, é só com ela que podemos
conectar outras pessoas às ideias e reflexões. Por ela somos capazes de expor as

feridas que nos afligem, por ela somos capazes de nos fazer ouvir e podemos criar o
laço da empatia. Com ela somos capazes de acolher, ensinar, curar.

 
Esse tema foi profundo para todes. Mas para mim foi catártico chegar ao sexto mês
do projeto refletindo sobre a linguagem não só no mundo, mas também por aqui. 

 
Esse é um tema que não se esgota e, muito pelo contrário, redobra sobre si ao

infinito enquanto houver curingas no mundo.
 

Não tenho como traduzir em linguagem escrita minha gratidão por todes que
construíram esse tema. 

 
Obrigade por fazerem tudo isso possível mais uma vez. 

 
Com amor, 

Curinga
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Realizadories

Alex Pereira Rodrigues – Redação
Ana Luisa Anunciação – Administradora | Redação | Revisão 

Ana Junqueira (‘Sol’) – Redação | Mídia
Bianca Barboza – Redação 

Daniela Camargos Miranda - Redação
Débora Maranhês (LebiSca) – Redação | Revisão

Elizabeth Correa – Redação 
Esther Goulart – Mídia

Gabriela de Campos Martins – Revisão 
Gabriela Roberta Silva – Revisão 

Juliana Veríssimo de Paula – Redação | Revisão
Lara Goulart – Administradora | Redação | Redação | Mídia | Design 

Lucas de Oliveira Santos – Redação | Revisão 
Maria Clara Daniel – Administradora | Redação | Design

Maria Fernanda Daniel – Design 
Maria Fernanda de Sousa e Silva – Revisão | Mídia

Maria Júlia Guimarães Figueiredo – Administradora | Redação | Design
Natali Nunes de Souza – Design

Tayline Oliveira Santos – Revisão 
Victória Secco Pizzirani – Redação 

Vivian Theodore Silva – Mídia 
Wesley Azevedo - Design

FIXES

Angelus Ferreira - Voluntárie flutuante
Isabella Bersellini - Arte utilizada da rede social

Julia Ruiz Guedes - Voluntária flutuante
Lucius Ferreira - Voluntárie flutuante

FLUTUANTES
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