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Novidade!
Aproveite para ler a revista ouvindo
a playlist do tema
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Líquida, maleável. Daquelas sensações que fazem-se presentes tomando o espaço
para si. Aquosa, grudenta, leve. Leve, sim, mas presente. Como água de mar.
Chega devagarinho e vai tomando tudo o que pode: o ar, meu corpo, meu Eu.

Sem querer, tropeça na solidez da solitude que, construindo tão devagar, não vi
tomar tamanha dimensão que parasse as águas correntes da solidão.

Confusa.
Solidão e solitude tanto bate até que fura, não é assim? E furou. Aí, cuidado! Meu
peito.Entre lágrimas secas e restos de soluços, lembro-me de uma carta, aquela
que escrevi à minha Sombra. Não, não a que me persegue fugindo do sol, mas

aquele lado sombrio que tenho — e às vezes me tem.
Nela, confessei a mim mesma essa confusão. Mas hoje, lendo-a, senti a maçã que
caía sobre meus pensamentos.Passei a ver diferente. O caminho entre a solidão

que dói, fria e cortante na pele quente, e a de outro sentido, que constrói moradia
segura e calorosa, é daqueles que só segue no equilíbrio. Vê bem: se não bate água,

não moldo terra (ou a mim mesma), ficamos secas. 
Se não bate, não fura pedra (ou peito). E não há construção possível sem o des-

fazer do que havia antes.Entende?! A solidão movimenta!
Não há eu (sólida, solícita e, sim, só) a não ser que esteja disposta a soltar (o

controle, o que já fui, o que partiu).
Solidifico quando aprender a ser, também, líquida, maleável. Daquelas que fazem-

se presentes tomando a mim mesma para mim. Leve.
E levando de tudo que partiu um pouco em outras construções.

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

carta da editora

Lara Goulart
EDITORA CHEFE

@LAARAVILHOSA
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GRUPOS VIRTUAIS PARA
A SAÚDE MENTAL
Cada vez mais vê-se grupos
virtuais nas redes sociais que têm
o objetivo de acolher pessoas com
questões emocionais ou
psicológicas. É algo que ajuda a
diminuir a sensação de solidão,
mas que deve ser tratado com
cuidado para prevenir exposições
desnecessárias e perigosas.

SOLIDÃO DA MULHER
NEGRA
Nesta matéria, Luana conta a
partir da visão de uma mulher que
é excluída de grupos sociais pela
cor de sua pele, como é sua
solidão. Está que é duplamente
lamentada neste texto, onde o
preconceito leva a lugares de
isolamento social, colocando todo
um grupo de pessoas a mercê da
solidão por ser quem é.

TELEFONEMAS E REDES
SOCIAIS CONTRA SOLIDÃO
NA TERCEIRA IDADE
Uma solidão que pouco se fala é a
dos mais velhos, que muitas vezes
são abandonados em asilos ou
simplesmente, por conta da
pandemia, isolados por não
saberem mexer nas tecnologias
atuais. Essa reportagem fala de um
grupo que se uniu para, através de
ligações, conectar esse grupo
social e os fazer lembrar de que
fazem parte e que podem
participar desse sistema.

A SOLIDÃO NÃO DURA
PARA SEMPRE
Uma pesquisa feita na faculdade de medicina da Califórnia
mostrou que a solidão tem dois picos na vida,
normalmente: por volta dos 20 e novamente aos 40 anos
de idade.
Tanto a sensação de solidão quanto a vivência de estar
sozinhe são questões muito relacionadas à longetividade e
diretamente relacionadas ao bem-estar.
Alguns dos fatores que mais influenciam a sensação são a
ansiedade, o ambiente social e a falta de confiança. E
principalmente por esses motivos, algumas fases da vida
são mais ou menos solitárias.
Na faixa dos 20 anos, a pesquisa relacionou a solidão
principalmente ao momento de estarmos nos
estabilizando na vida adulta. O desencaixe e a ansiedade
sociais, as grandes mudanças e os conflitos são grandes
impulsionadores dessa solidão.
Já aos 40, a volta da sensação de solidão se relacionam à
outra grande mudança de vida: o final da vida adulta, em
transição à velhice. Os desafios de saúde, entre outros
sociais, foram os mais relacionados por pesquisadories.

[Arte por  Beatriz, @exagerand0 no Instagram (Arte adquirida na internet,
caso e autorie queira a retirada, favor entrar em contato)]

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
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Pessoas queridas, quando o tema dessa edição da Revista foi lançado, pensei na minha primeira
coluna. Acho que foi uma prévia, vejam que não é necessário pandemia nenhuma para
reconhecermos a importância desse tema. No último texto exortei a literatura como ferramenta
para escapar da solidão que as restrições de mobilidade nos fizeram encarar. A solidão percebida e
sentida por muitas pessoas acabou sendo um desconhecimento de si mesmo. O que acham?
No lindo poema de Leminski, Contra Narciso, ele nos fala poeticamente sobre estar em paz quando
estamos, quando somos também o outro, então será que, de fato, a solidão existe? O amor ou o
bem querer nos completa, abastece, supre? Vamos pensar, mas convido vocês a pensarem ouvindo
música, tomando um vinho. Roger Scruton, filósofo inglês, escreveu um livro cujo título é: Bebo,
logo existo para discorrer magnificamente sobre o efeito que o vinho, em especial, nos
proporciona, ajudando a transcender nossos sentidos. Tomei alguns porres para alcançar, creio eu,
uns 10% do conteúdo de toda obra. Valeu cada gota e a certeza de que na releitura a bebida vai
descer de outra forma, então pegue seu copo e reflita. Quantas vezes não confundimos carência,
saudade, SILÊNCIO, circunstância, com solidão? E assim, de justificativa em justificativa, vamos
adiando esse encontro pessoal, o encarar a face no espelho da consciência e se achar ali, alguém
cheio de hipóteses e nenhuma certeza quanto a nós mesmos. Tome um gole antes de responder.
Não admira tanta sensação de "solidão". Estamos sós porque nos perdemos no meio do caminho.
Como resolver essa equação? "A resposta certa, não importa nada: o essencial é que as perguntas
estejam certas. Não me ajeito com os padres, os críticos e os canudinhos de refresco: não há nada
que substitua o sabor da comunicação direta", Mário Quintana, poeta gaúcho. Se entendi bem a
lição do querido Quintana, começamos a tomar o caminho da plenitude quando estamos atentos a
ouvir, a questionar tudo que nos chega, a ouvir o outro e tentar entender que compartilhamos
muito mais que imaginamos, ou gostaríamos, com a outra pessoa. Nesse processo de construção de
identidade, de descoberta da nossa voz, no diálogo com si próprio e nas vozes dissonantes e
semelhantes que habitam no outro, paralelamente, nos sentimos completos. Ou quase, já que viver
é buscar o tempo todo. Hoje, domingo, sozinha em casa, estou  conversando com vocês. Ouvindo
Kings Of Convenience e tomando frisante rosé. Algo maravilhoso, não conheço os rostos de quem
se aventurar a me ler, mas estamos nos comunicando em momento diferentes. Como estar só? Por
outro lado, pode parecer que estou minimizando a dor de quem não sabe ou não tem condições de
identificar o que se passa na real e que, comumente, apontamos que seja solidão. Longe de mim,
até porque eu mesma já senti um estar só, que hoje compreendo, estava mais no campo de certas
ausências de afinidades do que na sensação física aflitiva e a qual, muitas vezes, associamos a ela. A
trilha do conhecimento pode funcionar como um antídoto para tanto desentendimento, dores e
ausência de norte. A vida é mais que dormir e comer, lembram? Outro dia, ouvi de uma amiga a
frase que hoje deixo para vocês e para mais bons copos de vinho.

ENCONTRO DE VISÕES

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

"A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E, criou a
palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho" — Tillich, teólogo alemão.

...e a história continua Trilha para a bebida e a incrível viagem de buscar a  si próprio.
Podem começar com a que eu ouvi pensando em vocês clicando aqui

https://www.youtube.com/watch?v=WOxE7IRizjI&ab_channel=KingsOfConvenienVEVO


10/11/2020
Já faz mais de um ano desde a última vez que escrevi
aqui. Mais de 365 dias se passaram e eu continuo a
mesma. Mas estou tão diferente…Estava lendo meus
escritos e relatos de pensamentos tão íntimos, mas
que não parecem meus. Não me encontro no que leio.
Aparento ser mais como uma velha amiga, uma
conhecida distante que um dia passou pela minha
vida.
Este caderno em que escrevo foi comprado em janeiro
de 2018, com o intuito de ser usado não como um
diário, propriamente dito, mas um mecanismo de me
encontrar em mim mesma, de resgatar a minha
própria mente. Tenho aqui pouco mais de 10 folhas
preenchidas no período de três anos. Três anos e tudo
o que eu pensei cabe em vinte páginas frias?
Não. Agora eu sei que não se trata disso. Veja bem, eu
tive depressão e ainda convivo com minha ansiedade.
Atualmente não medicada, mas comprimidos já
fizeram parte da minha rotina. Logo que comprei o
caderno foi quando iniciei o tratamento. E foi essa a
compra.
Foi essa a compra. Não de um objeto material, mas de
mim mesma (pelo menos era o que eu esperava). Sabe,
meus pensamentos não eram meus, não condiziam
com a história que vinha escrevendo há dezoito anos.
Cada relato aqui presente pode ser minuciosamente
analisado e será possível encontrar pequenos
fragmentos de mim, mas nunca eu por inteira.
Perceba, essa foi minha maior solidão. A solidão de
mim. Não se reconhecer em uma mente e corpo que
um dia foram seus é frustrante. Quem fez isso, quem
sequestrou-me e para onde levaram? Essa é uma
pergunta para a qual ainda não tenho resposta. Mas
posso dizer isto: eu voltei. Ainda estou voltando.
Há dias em que percebo mais de mim e há outros nos
quais fico assustada e me escondo novamente. Mas os
passos dados para frente, pouco a pouco, superam os
que foram dados para trás. E assim eu vou
remontando o mosaico de quem sou.

A solidão é veneno e dessa eu acabo
bebendo feito água
De gole em gole
Aos poucos
E sem perceber eu acabo por
transbordar
Barriga cheia de nada.
Me sinto sozinho em minha
companhia.
Veloso, em meio a solidão eu procuro
imaginar nós dois:
Eu mesmo
E aquele que perdi no passado
Aquele outro eu.

[@helena_braido; @helenarts_; voluntária flutuante]

PRAZER, EU SOU VOCÊ
[Ana Lua, 20 anos, mulher cis, branca, estudante de direito;
revisora chefe do Projeto, @ana_luisa_a no Instagram]

SOZINHO
[Entrelinhas, @oentrelinhas no
Instagram; voluntárie flutuante]
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[Colagem Abismo, Juliana Brunes, @jubrunes no Instagram; voluntária
flutuante]

Em algum momento do caminho, a
solidão deixou de doer, mas nada é
permanente. A vida é feita de
processos não lineares, que irão
culminar em algo que não se sabe
exatamente o que é.
Hoje ela não dói. Amanhã talvez doa.
A solidão é o encontro do “eu” com o
que há dentro de mim e o impacto
desse encontro está diretamente
interligado com a proximidade que eu
estou de mim mesma, com o quanto
aquilo que vejo no espelho reflete
quem sou.
Já estive cercada e me senti
completamente só. Hoje estou só e me
sinto preenchida, em paz. Os
monstros deixam de assombrar a
medida em que os conhecemos e
derrotamos, um a um.  Engana-se
quem pensa que irão desaparecer
todos de uma só vez, do dia pra noite.
É preciso conhecer bem aquilo que se
teme, sob pena de viver em constante
inconstância, brigando com um
inimigo invisível.
Entendi que o mais importante ao
caminhar é lembrar-se da ausência de
linearidade do processo. Hoje você se
levanta, encara a si mesmo no
espelho, se entende, conhece um
pouco dos seus temores. Amanhã,
talvez não dê pra levantar, talvez não
dê pra se olhar nos olhos. E está tudo
bem. Já dizia Chico Buarque: amanhã
vai ser outro dia...
Aprender a estar bem nesse encontro
é crucial, afinal, somos tudo o que
temos. E a intenção é que sejamos,
mesmo que sozinhos, a melhor versão
de nós mesmos e a nossa melhor
companhia.

Aprender a estar bem nesse encontro
é crucial, afinal, somos tudo o que
temos. E a intenção é que sejamos,
mesmo que sozinhos, a melhor versão
de nós mesmos e a nossa melhor
companhia.
Não se trata de egoísmo e
autossuficiência. A verdade é que só
teremos algo para transmitir a alguém
se o que tiver em nós for suficiente
para nos manter de pé e firmes no
caminho. Que seja leve o que
escolhamos levar, que seja bom o que
encontremos pelo caminho.

NÃO LINEAR
[Nathália Gomes, 24 anos, mulher, lésbica, branca, estudante de Direito e

Relações Internacionais, redatora e revisora do Projeto, @nathora no Instagram]
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Pediram-me que escrevesse.
Solitariamente, eu achava que escrevia por amar, mas, depois que amei e desamei, escrevi por
doer, e até por odiar escrever. Não era apenas isso. Então eu achava — confesso ainda achar,

em descobertas de cantos e recantos, mesmo que quisesse dizer que não é assim tão complexo
— que escrevia por resposta, por troca, por sentir o toque, visão, audição, fala. Não gosto do

cheiro. E o sabor é apenas meu.
(“Ah!”, pedantemente, me estendi pensando: “sente-se apenas na existência mútua, pois, se

existo só, então não existo, sou meu vazio universal; na verdade, meio que existo, mas...
sem...”, encaro a parede... Deus, como eu odeio a solidão. Você não ouse”. Apavorei-me com

lembranças apropriadas do futuro.)
Acreditei que escrevia por tudo isso e igualmente por reconhecimento: reconhecimento

enquanto, nesse caso, visão que me processe e me reconheça e veja... Eu, perceptível, lida,
reconhecível. Não-ignorativamente sendo levada à ciência de alguém. Não-solitariamente
existindo em companhia que saiba que... existo? É assim que se diz? (Em alguns aspectos,

existirei para sempre apenas para mim, mas vocês já sabem disso).
Arrisquei dizer que configuram companhia os tempos em que escrevi uterinamente. Escrevi

sangrando gozo e gozando sangue. Outrossim, escrevi pelo que a vida me fez projetar: desejos.
Escrevi na minha mente coisas que não trarei ao papel, porque estava ocupada na cozinha. E

porque, como antes, não quereriam perceber-me.
Sempre acho que é isso que gostaria de encontrar; não obstante, quando chego a ser notada

em reconhecimento de ser, residente do gosto de quem me consumiu, percebo ainda estar com
fome. Continuo escrevendo, e acredito que sempre terei fome. Poucos querem mastigar o que

tenho ânsia de devorar, mas não me pergunte o que é, porque não sei.
Sei que nem tudo foi culpa da anorexia de meu peito, do interno. Também sei que em parte foi

e é. Sei que vivi (às vezes ainda vivo) em tensão das duas más faces de estar só. Fujo e corro
atrás. Também sei que é coisa do coração, não do estômago.

... Se bem que eles são a mesma coisa.
“O desejo não deseja ser satisfeito, ao contrário: o desejo deseja o desejo”. E é (foi?) coisa

gastrocardíaca isso de se sentir só, e, não tida como companhia possível, ser ao mesmo tempo
largada a sós, e a sós estando com sua solidão própria de si. Somam-se inúmeros desejos, e,

nowadays (atualmente), com muita sorte, após anos consigo (não exatamente apenas eu: talvez
outras primeiras pessoas), às vezes alimentá-los. 

Para isso, ofereço temperar até minha própria carne, quando a avidez assim me pede.
 

Para isso, tudo faço, pois, é para isso que vivo.

P R E L Ú D I O  D E  U M A  N A R R A T I V A  Q U E
N Ã O  P O D E R I A  F A Z E R :  S O L I D Ã O

[lebiSca, 20 anos. Escritora, poeta, cronista, mulher e sapatã
também conhecida como Débora, Bédora, Maranhês, redatora fixa]

Assinado: lebiSca.
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[Uma vigília, Ronaldo Manzi, @manzironaldo no Instagram; voluntário flutuante]

...ouvia algumas pessoas dizerem:
 

A solidão é nossa amiga, você se entende melhor sozinha.
 

Então, eu acreditei que estava tudo bem ser sozinha.
Bem, aí eu me vi sendo negra,

Eu não estava sozinha,
Me colocaram em solidão,

Eu era um oceano,
As pessoas olhavam, alguns entravam,

Mas ninguém morava.
Todos começaram a transbordar com um par,

E eu continuava a ser trocada…
Estar sozinha não é um pavor, nem um erro, nem mesmo é algo demais…

Entretanto estar acorrentada no âmago da solidão, isso é muito.
Dói…

Para corpos pretos solidão devora.

E N Q U A N T O  C R E S C I A . . .
[Ana Beatriz M S, @trancasverdeagua no Instagram; voluntária
flutuante]

Curinga | 9

https://www.instagram.com/manzironaldo/
https://www.instagram.com/trancasverdeagua/


“Sem sapatão não há revolução”
—Daniela Auad
 
Nasci e cresci em uma cidade do
interior do sul de Minas, 15 mil
habitantes, extremamente tradicional
e religiosa.
Minha infância não poderia ter sido
melhor. Sempre rodeada de amigos
da rua, jogávamos e brincávamos de
todas as brincadeiras imagináveis.
Tinha uma amiga em especial que me
acompanhou durante todo esse
tempo até a pré-adolescência.
Tínhamos muito medo dos palhaços
de folia de reis e sempre nos
escondíamos deles embaixo da cama
dos pais dela, de mãos dadas,
esperávamos que os batuques
cessassem para voltarmos a fazer
nossas brincadeiras.
Com 11 anos, fui estimulada a dar
meu primeiro beijo em um menino da
escola - coincidência ou não - atrás
de um caminhão. Não foi o que eu
esperava, não me despertou
absolutamente nada, mas era o
primeiro beijo...talvez não soube
fazer direito. Segui tentando
preencher aquilo que eu nem sabia
direito o que era.
14 anos, oitava série, tinha meu
grupinho inseparável de amigos da
escola. Fazia inglês e, às vezes, a
filha da dona da franquia aparecia
por lá. O coração palpitava, mas não
podia ser nada de mais...sentir isso
por uma menina? Era errado.
 
Inquietação-angústia- desespero.

Até que falei sobre isso com meu
amigo do grupinho inseparável,
homossexual convicto desde muito
cedo, e veio a sentença "amiga, você é
lésbica". Não sou não sou não sou.
15 anos, primeiro ano do ensino
médio, meu grupinho inseparável se
separou, sobramos eu, a certeza da
minha sexualidade e o esforço pra
esconder isso do conhecimento das
pessoas.
Fui descoberta. Em cidade pequena a
notícia corre solta. Todos da escola
ficaram sabendo. Eu fazia muitos
elogios à uma professora de literatura
que admirava muito. Fui chamada na
diretoria, levei advertência: "não pode
falar dos professores fora da escola".
Nenhuma palavra a respeito foi mais
dita.
Os olhares tinham punhais, os
comentários baixinhos "que nojo",
"deus não aprova”, “vai pro inferno",
"não quero chegar nem perto".
E assim foi feito. Na hora do recreio,
todos interagiam entre si e eu
buscava alguma coisa na apostila para
ler e não me sentir tão excluída.
Escola particular, quem paga manda e
sexualidade não é tratada como
demanda.
O armário, hoje, encontra-se
escancarado, mas a gaveta interior,
vez ou outra, tem que ser organizada.

A  G A V E T A  I N T E R I O R
[Ana Emília Lemes, 27 anos, bacharela em Letras (tecnologias

de edição), mulher, $apatão, participante do núcleo de
revisão do Projeto, @anaemilialemes no Instagram]
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Há uma aranha no meu quarto... E sei que
se trata de uma aranha pois ela repousa em
uma teia de aranha e possui todas as uma...
duas... três... quatro... seis... oito patas de
uma aranha. Há uma aranha no meu
quarto... e eu acredito que isso é, de certa
maneira, um pouco engraçado, pois eu não
a perceberia se estivesse na correria do
cotidiano ou se estivesse saindo e entrando
em meu quarto com a efervescência de mil
homens... Eu não a perceberia... Nem uma
pata sequer. Eu não a perceberia, pois
estaria tocando minha vida como todos
fazem, como a própria aranha toca sua vida.
Mas eu não estava... Eu estava deitado
tocando o teto com meus olhos... Meus
olhos que... meus olhos que são tão
acostumados a ver o que não dá para se ver,
pois imaginam e projetam e deliram como
loucos, não conseguiam ver nada além de
um teto branco. E de tanto dominar a vista
de um monótono teto branco deslizaram
por entre suas arestas, até que lá estava a
dona aranha tocando-me com seus olhos.
Há uma aranha no meu quarto e me
pergunto “Por que em meu quarto?". De
tantos lugares do mundo... de tantas
paredes não brancas... de tantos lugares
que não são paredes... por quê?... Se eu
fosse uma aranha, eu estaria bem longe...
eu criaria teias em um museu, para passar
todos meus pares de pernas em diversos
quadros... ou eu apenas seria um pouco
mais simples e viveria no tronco de
algumas árvores, sentindo a brisa balançar
por entre os fios de minha casa...
Mas, por que há uma aranha em meu
quarto? Pergunto, pois já começo a
suspeitar que tudo isso é uma paródia, uma
ironia, um escárnio... pois há o que há e eu
não posso fazer nada além de questionar o
porquê isso me insulta tanto... E por que 

isso me insulta tanto? Talvez a resposta
apenas seja estúpida. Por que minhas
respostas sempre são estúpidas? Mas há o
que há, não? E arrisco-me a dizer que há
uma aranha em meu quarto apenas pelo
fato de que eu não me alimento de patas de
aranha... se me alimentasse, não haveria
aranha. Decerto, apareceria uma barata ou
uma lagartixa no lugar... porque há o que
há e eu não suporto essa soberba, esse
insulto...
Antes uma picada fosse o resultado de tal
presença... mas não é... mas não será... não
será porque a piada é esta: sua falta de
propósito é o que me fere; você não me toca
e, ainda assim, suas entranhas me
perfuram... perfuram-me em seu não-
perfurar... ingrata! Diverte-se às minhas
custas e nem para me dar algo em troca! Eu
sou um palhaço para você, não? Aposto que
nem minhas lágrimas te impedem de fazer-
me tal ataque... e me escorrem lágrimas
pois eu não suporto este não-ataque! Não
suporto o fato de que não me prendes na
cama com tuas teias, que não caminhe por
meu corpo com todas as suas duas, três,
quatro, seis, oito pernas e que não devore
minha carne que suplica por um
devorador... mesmo que seja... para se ter
algo para devorar por minha vez...
Mas estou sendo injusto, não? Acontece que
sequer perguntei se a aranha gosta de
devorar todas as uma, duas, quatro patas
humanas... desculpe-me... a culpa é deste
teto branco e desta carne que não sabe o
que fazer sem um devorador...

P A T A S  D E  A R A N H A
[Ryan G. Alencar Costa, 19 anos, voluntário flutuante]
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E X P R E S S Ã O
[Bianca, 24 anos, mulher branca, cis, psicóloga, momentaneamente em

crise com o vir-a-ser, redatora e revisora no projeto Curinga,
@biancabrbz no Instagram]

Imagem por Bianca Barboza, @biancabrbz no Instagram]

Quando estou só 
Sempre me confundo 
Pensando na ausência 

Do preenchimento, 
Da completude.  
E na saudade.  

 
Mas na verdade 

Me falta paciência 
Pois meu excesso  

É presença 
Eu transbordo 

Eu exagero 
Me desespero

 Meu incômodo  
Não são as lágrimas 

Muito menos as dores 
Tampouco a melancolia  

 
Minha demanda  
É que alguém me

conheça 
Me testemunhe  

Meu alívio  
É amar conforme sinto 
O amor contido aperta 

O carinho guardado 
Desconcerta 

O amor concretizado
acalma

Preciso dividir 
Meus afetos 

E compartilhar  
Meus projetos 

E me sentir  
Sendo ouvida 

Ou querida 
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Vivo numa vida monótona e sem cor.
Sem paixão ou alegria
Sonhos destruídos por um mundo incolor
Porque é tão triste por aqui
Estou em loop infinito de uma rotina que nunca acaba
Nesse mundo preto e branco
Estou me perdendo em lembranças
De quando o mundo era um lugar bom, cheio de alegria e
possibilidades
Num mundo onde todes podem se expressar
Mas, ele ainda é o mesmo?
Não o vejo mais dessa forma
Agora tenho que me tornar alguém que não quero  para me adaptar a
um mundo que não reconheço mais
Me prender a padrões inalcançáveis
Devo sorrir, mesmo sem ter vontade
Viver em um mundo comandado por homens onde temos que
permanecer caladas
Ter medo de me impor com medo de errar
Nesse mundo frio, tento sobreviver, mesmo que não seja como
imaginava
Nesse mundo preto e branco

E M  U M  M U N D O
P R E T O  E  B R A N C O
[Juliana Veríssimo, 18 anos, cis, branca, estudante de
Administração, @verissimo.juh no Instagram, redatora fixa]

Reclamo ao português o verbo “solidar”. Essa imodesta mania da
solidão de deixar apenas uns frios e ocos infinitos onde havia pedido

ao Mar recomendações de presença. Quem nunca? Carrego comigo,
no peito, a certeza de que quem inventou a solidão deixou-a nos

“achados-e-perdidos” de porões existenciais. Maldita sarna que ataca
afetos cansados.

Solidar trata daquilo que não ficou para preencher alguém de
abraços, mas esqueceu de ensinar lições de monge. Não um pobre

desafeto, mas sobretudo um enérgico pulsar de descansares ao meu
lado. Nada dizes. Apenas permites que o seu ser seja sentido pela

epiderme que envolve meu pobre e inquieto espírito.
Se Solidar fosse um sujeito, seria o mais egoísta dos nascidos. Água

de fonte de laboratório. Às vezes queima; na maioria dos lentos
segundos, ele dói. Está sempre aqui, com roupagens de ‘não estar’.

Despresença inabitada, que nulifica e permite sentir esse silêncio
que povoa a humanidade. Somos um.

S O L I D A R
[Heitor Sanglard, voluntário flutuante]

Curinga | 13

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


 “Escurece, e não me seduz
tatear sequer uma lâmpada.

Pois que aprouve ao dia findar,
aceito a noite”.

 
É assim que Carlos Drummond de Andrade inicia “Claro Enigma”, livro publicado em 1951 e

marcado pela forte desilusão do poeta com a sociedade industrial pós-guerra.
É impossível para mim não sobrepor esse conteúdo ao contexto atual de pandemia e

isolamento social. Inclusive, se não fosse pelas transformações e mudanças necessárias pelas
quais tenho passado desde março, talvez nem tivesse encontrado Drummond agora. Mas,

jogado aos acasos dos silêncios e dos livros das listas dos vestibulares, encontrei-o.
Fato é que tenho me sentido cada vez mais sozinho - por conta do imperativo da quarentena e

por tendências prévias. Assim, essa primeira estrofe já me pegou completamente
desprevenido. Eu fechei o livro num susto, como se visse, ali, meu próprio reflexo - e, nele,

algum segredo proibido.
Deixei o poema de lado por alguns minutos. Deitei-me à rede e me pus a encarar o céu: o azul

celeste escorrendo e cedendo espaço à noite, o Sol caindo. Respirei fundo, cada vez mais
consciente de meu próprio corpo e retomei a coragem...ou melhor, me despi da coragem, abri

meu peito a mim mesmo e retornei a Drummond, ao primeiro poema - “Dissolução”.
 

“E nem destaco minha pele
da confluente escuridão.

Um fim unânime concentra-se
e pousa no ar. Hesitando”.

 
Relendo o poema, detenho-me na quarta estrofe e percebo o quão difícil é escrever sobre o

que já foi escrito. Sinto vontade de colocar o poema inteiro aqui e deixar que seja ele por ele
mesmo, autoexplicativo. Mas não é isso o que pretendo com esse texto. Não quero transcrever

Drummond e deixá-lo à mercê do mundo como quando o encontrei. Não quero me esconder
atrás dessas palavras já escritas.

É preciso dizer da solidão, mesmo que seja difícil, porque ela repousa em todos os objetos a
minha volta, em cada movimento, em cada som. O passarinho que pousou na minha janela;

minha instintiva reação de espantá-lo. A dor consequente da percepção dessa minha aversão
instantânea à vida.

Por isso, preciso de Drummond: para reafirmar-me vivo. Por isso, o Projeto Curinga. Ainda
estou aqui, suscetível aos sustos, aos medos, aos reveses de me deparar comigo mesmo em
incontáveis outrEs que me formam, que me escrevem e me leem, mesmo em silêncio. Ainda

bem. Aceito a noite.

A C E I T A R  A  N O I T E :  D R U M M O N D ,
E U  E  A  S O L I D Ã O

[Jovipe, 19 anos, estudante, @j0vipe no Instagram, redator fixo]
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O Eremita é a carta 9 (IX), número e associado à totalidade do
ser e à plenitude. Uma das cartas mais introspectivas do tarot,
O Eremita segura uma lanterna acesa na mão direita,
iluminando somente seus passos e não o mundo ao seu redor.
Especula-se que essa ilustração carrega uma referência ao
quadro de Diógenes, criador do Cinismo, segurando uma
lamparina. Com a famosa frase “procuro um homem”, o filósofo
afirmava estar à procura de alguém que vivesse conforme sua
verdade interior, sua essência. A mensagem do arcano IX
começa a se tecer: a solidão não é sinônimo de escuridão, pois
estamos com a luz do nosso eu e precisamos de momentos de
silêncio, de estarmos sozinhos — inevitavelmente eles virão, o
essencial é, mesmo com as sombras ao redor, lembrarmos que
temos o poder de iluminar nossos próprios caminhos. O
Eremita foca em seu próprio trajeto, com o rosto calmo e o
olhar para dentro. Em seu aspecto luz, remete à introspecção,
mas quando referente à sombra, revela o isolamento.
Retratando a solidão, a figura encontra-se sozinha, mas
consigo mesma.

1/78
Coluna

Ao representar o arquétipo de Velho Sábio, percebemos
que segura um cajado em sua mão esquerda, apoiando-se
no subconsciente, no mistério, no interior... O Velho
Sábio é fiel a si mesmo, não importa se está em meio a
uma multidão ou sozinho em um quarto sombrio, ele
sabe quem é, reconhece sua essência e se agarra à ela
acima de tudo concentrando-se nessa sabedoria íntima.
Como você fica quando a solidão aparece para uma
visita? Você se permite olhar para dentro? Tenta afastar
esse sentimento? Procura uma fresta para se enfiar e se
afastar de todos? Bem, muitas vezes é necessário estar
em silêncio para ouvir os pedidos, mensagens e
devaneios mais escondidos de seu ser. “Introspecção” tem
sua etimologia no latim, INTROSPECTIO que significa
“ato de olhar para dentro”. 

O Eremita nos ensina como deve ser esse olhar: saudoso, tranquilo, de quem reconhece
sua potência, sua beleza e infinidade. Assim, percebemos o quanto a solidão é benéfica ao
nos alertar para essa ótica, mesmo que não percebamos o chamado de imediato. 
A carta também avisa que não podemos deixar que nasça ao nosso redor uma camada
dura e amarga que nos isola de tudo, pois ela pode acabar nos separando de nós mesmos.
Desse modo, a mensagem final trazida por Eremita é: “não há caminho escuro se, de
dentro para fora, sua própria luz clareia”.

[Ana Laura Ferreira, 18 anos, Mulher cis branca,
estudante de Psicologia, redatora fixa]9. O EREMITA

[Zanchi: Diogenes procurando um
homem íntegro - com lamparina e
coruja ao lado (símbolo de Pallas

Athene)]
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[Colagem por Giulia Nogueira, @giubicidades
no Instagram; voluntária flutuante]

Que sensação é essa, que consome as
energias, que sufoca as alegrias e
aperta o peito todos os dias? Que
mesmo rodeada de pessoas, de
risadas, mesmo dentro de um abraço,
sinto algo me consumindo?
Será que isso é o fundo do poço? 
Não é como se tudo estivesse escuro,
na verdade o problema é luz
excessiva, um holofote bem na minha
cara, todo o foco em mim mas ainda
sim não em mim de fato, pois afinal,
quem eu sou ? 
Começo a entender que talvez eu não
queira luz, não agora, porque não me
sinto acompanhada  mesmo com
companhia, porque a tempos deixei
de me sentir, deixei de me
conhecer...
Talvez a solidão não venha do outro,
talvez não seja estar sozinha e
excluída, talvez seja não aceitar a
própria companhia...

p.s: 
Estava tudo claro 

Claro demais...
Tanto movimento

Mas quase parando... 
Tanto novo 

Mas um novo ao qual eu havia
dominado... 

Então um sussurro 
Inesperado...

Segui um impulso 
Finalmente movimento...

Me vejo no escuro 
Fundi-me ao breu...

E foi aceitando ele que eu vi 
Milhares de estrelas
Brilhando em mim...

• N U N C A  S E  E S T Á  S O Z I N H O
N A  P R Ó P R I A  C O M P A N H I A •

[Isadora Careta De Oliveira, voluntária flutuante]
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Quando a solidão me chamou para
dançar

Ela me pegou pelo braço e me fez
girar

Perdi o controle, que já não tinha,
Agora muito menos.

Girando  fui
Tudo ao meu redor flui, continua e até

evolui
Na minha movimentação,

Inerte.
Fixa no chão, as ideias pulam, os

sentimentos rodopiam
Está tudo em movimento, mas não

sinto
Girando eu vou

Me sinto presa, aperta
Precisa ir

Talvez minha insegurança, outrora a
ilusão

Foi rápido
Com ponto fixo no cacho

O vento leva o que foi e não era
Girando estou

No ponto de rodear 
Muitos sentimentos surgiram

Sem ter como conter, observei.
A dança levou,

Levou meu sentir para outro canto
Na conversa comigo, disse:

- Não tenha anseio, essa dança é
inevitável,

[Nós, Victória Secco Pizzirani, 20 anos, feminino, estudante de
Arquitetura e Urbanismo, redatora fixa; @vick_pizzirani no Instagram]

d                                                                 c   
 a                     n

                                                                        e

D A N Ç A  S Ó
[Maria Júlia Figueiredo, 20 anos, mulher,
branca, cis, hétero; estudante de serviço

social; administradora do Projeto e
responsável pelo núcleo de design]
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M E D O
[Gabi Marthins, poetisa, 20 anos, estudante de

Letras; voluntária flutante]

Estou presa na gaiola de minha consciência 
Posso ouvir rumores da Liberdade
mas insisto na tortura de não me deixar ser.
 
Sou um pássaro que não pode voar
Não devido às asas
quebradas ou arrancadas,
nem pelo não querer.
O contrário: o desejo excessivo 
de sair carregada pelo vento do Presente.

Tenho a solidão de Mathilda,
A curiosidade de Alice
E a timidez de Amélie.

O receio do incômodo 
E o choro de estar só
Embramam em mim feito nó.
São em mim predicado 
e o sujeito dono disso 
se esconde por trás das orações 
subordinadas à uma existência 
que oscila nos verbos sem fazer ação.

https://www.instagram.com/vick_pizzirani/


Entre arranha-céus e carros voadores, a
sociedade do futuro talvez esteja muito mais
perto do que imaginamos por outros motivos
advindos de suas sociedades. Você já pensou
em quais pessoas seriam a normalidade ou
diferença entre os cidadãos futuros?
Os discursos futuristas sempre são pautadas
no ideal pós-humanista. A ideia do ser
humano com tantas modificações mecânicas
ou genéticas extravasam o questionamento
sobre o que seria considerado humano ou
pós-humano, ou seja, aquilo que já vai além
das condições naturais da espécie. Acontece
que estes personagens são sempre retratados
como solitários por não se encaixarem no
que era tido como normal. Temos, como
exemplos atuais, pessoas que sofreram algum
acidente físico ou genético e se utilizam de
próteses e intervenções para se ajustarem à
sociedade por receberem olhares como
diferentes. Em muitos outros momentos, as
pessoas sofrem por simplesmente não se
encaixarem no tradicional, como se dá pelas
lutas minoritárias. Rita von Hunty e Fiorin,
uma drag queen paulista e um linguista,
respectivamente, explicam como a ideologia
está relacionada com a fala. Em muitos
momentos, esses grupos criam seus guetos,
ou seja, lugares onde conseguem se
expressar sendo o que são. Além da ideia de
espaço periférico que a palavra carrega, a
necessidade de um gueto para se expressar
diz muito sobre o que a sociedade do futuro,
pós-humana, viverá. Cada vez mais, as
mídias e as grandes indústrias, instituem
padrões a serem alcançados pelos
procedimentos estéticos, cosméticos,
cirúrgicos e tantos outros.

O FUTURO É AGORA
Coluna [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]

A sociedade pós-humana
Alguns são tidos como bons, porém, a
maioria é tida como fatalmente desprezíveis
ou desconsideráveis. O que põe em cheque a
subjetividade do indivíduo, o levando à uma
atmosfera de solidão. Mesmo em meio a
multidões, o ser pós-humano se vê dentro do
seu gueto criado, seu imaginário, onde ele
pode pertencer sem seu próprio julgamento
e do alheio.Ismália, um grande exemplo
nacional de música e poesia, retrata bem o
sonho almejado  daqueles que vivenciam
situações de reclusão. Eles alçam seu vôo
para alcançar algo que lhe permita viver
sonhador nas condições adversas que a
realidade social os impõe. Porém, as
circunstâncias giram a mesa e Ismália não
voa, e sim, afunda, devido ao sofrimento e
impossibilidades que a distância de seu
sonho.E assim, o nosso grande
questionamento atual não seria exatamente
sobre vivermos o que o futuro já pensou,
diretamente em nossos cotidianos? Os pós-
humanos aparecem todos os dias diante de
nós. Cabe a nós abrirmos espaços para que
se expressem e consigam alcançar seus
sonhos ainda nesta sociedade.Oi, oi, pessoal!
Já refletiram com seus amigos sobre quantas
pessoas vocês conhecem como pós-
humanas? Fica aí a sugestão de olhar outros
dos nossos textinhos como curiosidade do
que estamos escrevendo por aqui.

Curinga | 18

https://www.instagram.com/alexesoh/


ISSO ME LEMBRA UM FILME...
Coluna

Para acompanhar, Sol recomenda: Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975),
de Chantal Akerman

Elena (2013), de Petra Costa.

Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), de
Chantal Akerman

A escolha dos filmes desse mês foi difícil, não
vou mentir. Curingas contribuíram com um
pouco de tudo e a abordagem sobre o tema
podia acontecer por várias vertentes, mas
quando bati o olho em Elena, lembrei-me logo
da obra de arte que é Jeanne Dielman para
acompanhar. Com Elena, vemos a solidão
retratada de duas maneiras: pelos olhos de uma
jovem Petra Costa, que explora a saudade e o
espaço que a irmã deixou em sua vida, e através
da própria Elena em seus registros deixados
para trás, a experiência de estar sozinha num
lugar desconhecido, o efeito que isso causou em
seu estado psicológico, o desfecho trágico da
solidão prolongada. Então, fui por um outro
caminho, que culmina num fim parecido, ao
escolher Jeanne Dielman, uma ficção que é tão
próxima da vida real que quase se parece com

Ao viajar para Nova York, Elena segue o sonho de se
tornar atriz de cinema e deixa no Brasil a irmã mais
nova, Petra, de apenas sete anos, e uma infância
vivida na clandestinidade, devido à ditadura militar
implantada no país. Duas décadas depois, Petra, já
atriz, embarca para Nova York atrás da irmã. Em sua
busca, Petra apenas tem algumas pistas, como
cartas, diários e filmes caseiros. Ela acaba
percorrendo os passos da irmã até a encontrar em
um lugar inesperado.

Uma solitária viúva dona de casa faz suas tarefas
diárias, toma conta do apartamento em que vive
com o filho adolescente e, eventualmente, vira-se
para a prostituição para conseguir se sustentar.
Lentamente, sua rotina ritualística de repetições e
pequenos gestos começa a cair aos pedaços.

um documentário, tal qual Elena. Chantal
Akerman retrata a solidão da mulher mais velha,
a solidão da rotina, a solidão que prende no
mesmo espaço e os efeitos que derivam disso.A
solidão, nessas duas obras, toma formas
diferentes, mas é ilustrada de modo similar. O
espaço, embora seja um fator relevante, não
altera o desfecho, a solidão é posta como algo
interior, particular e constante. É igual, seja na
ficção ou seja na vida real. É sentimento que
muda de endereço, muda de formato, mas nos
aproxima uns dos outros no que sentimos
enquanto dor.

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

Curingas lembraram de: Elena (2013), de Petra Costa.
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Eu estou exausta. 
Para ser sincera, não sei para que dar tantas voltas se acabo sempre no mesmo lugar. 
Só.
 
A solidão pode ser entendida como um lugar? Não sei, só sei que é assim que me sinto.
Tá, acho que não estou sabendo me explicar. Vamos começar do início…
 
Estava saindo de uma bolha de introspectividade para dar “olá” para o mundo de novo.
Foi aí que meus olhos coincidiram com a vista mais linda que presenciei nesses
últimos tempos: sua risada ecoando numa sala, ainda que rodeada de outras vozes, fez
com que algo dentro de mim acordasse. Na verdade, a  palavra certa é “viver” e não
“acordar”, pois não acho que vivi nada parecido.
 
Como iniciar um diálogo contigo, se estava há tanto tempo conversando com algumas
versões minhas dentro de mim? Entende porque não fiz nada?... Divaguei mais uma
vez, vamos seguir a história.
 
A vida deu seus pulos e nos colocou na vida uma da outra em diversos momentos a
partir daquela tua risada. E quando fui me dar conta, estava falando sobre meus
poemas, meus medos, minha espiritualidade. Acho que não estava pronta para ti. Não
estou.
 
Quando me dei conta, estava fazendo de novo. Aqui, dentro de mim, já estava
arrumando minhas coisas para voltar para o único lugar que me conforta, o único
lugar que me deixa ter medo em paz, o único lugar em que posso não fazer nada e
viver apenas de algumas fantasias e sonhos: só.
 
E aí, pronto. Eu choro, eu rio… porque eu faço esse mesmo trajeto várias e várias vezes
e no final estou sozinha. Não fui a pessoa mais corajosa, nem a mais surpreendente
que já conheceu, mas aqui estou sendo sincera: te garanto que, se dependesse desse
meu coração ardente e de uma mente repleta de planos, estaríamos viajando para uma
versão mais linda de nós duas, uma versão em que nos tornamos uma.
 
Mas não consigo sair desse ciclo, esse vício que tenho pelo óbvio: sozinha, não me
machuco. Ou talvez eu esteja conseguindo sair disso tudo e por isso te escrevo.

C A R T A  D E  D E S I L U S Ã O
[Isabel Mariano Nunes, 20 anos, redatora fixa]
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uma ânsia viva me cutuca
batuca na pele

a ponta dos dedos
ásperos e gentis

 
uma frase me condena

escorre pelos olhos,
manchando as páginas

todas
 

melancolia,
não te convidei

para entrar
 

mas agora
me diga:

por que tardas
tanto em preparar

o jantar?

P O S S E S S Ã O
[Giulia Nogueira, Instagram @giubicidades,

voluntária flutuante]

[Colagem por Giulia Nogueira, @giubicidades no
Instagram; voluntária flutuante]
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S O Z I N H A
[Carolina Matoso, @porsoliarte no Instagram;

voluntária flutuante]

"Me antecipo pensando o que pode se
pensar ou sentir

Me adianto nas emoções e falto afogar
na intensidade

 
Depois de mergulhada em intensidade

Me sinto sozinha no deserto
Tentando digerir tanto e tudo

Tentando entender como tantas vezes
paro aqui"

[SOZINHA, Carolina Matoso, @porsoliarte no Instagram;
voluntária flutuante]

https://www.instagram.com/giubicidades/
https://www.instagram.com/giubicidades/
https://www.instagram.com/porsoliarte/
https://www.instagram.com/porsoliarte/


CLAREANDO

Coluna

N O  E S C U R O  D O
M E U  Q U A R T O

Mesmo num quarto vazio 
minha mente cria vultos

que não estão 
ficar sozinha comigo 

dá medo
pois eu nunca estou

sozinha 
de fato 

tem sempre uma mão me
esperando 

debaixo da cama
ou algo na parede 

os bichos que eu crio são
reflexões meus?

nem quarto vazio 
eu tenho medo de mim 

[Imagem por Maria Clara Daniel]

[Maria Clara Daniel, 20 anos, mulher cis, branca; Estudante de Psicologia,
@_outro_eu no Instagram, administradora e redatora do Projeto]
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https://www.instagram.com/_outro_eu/


Curinga | 23

Saudações, curingas!
 

Finalizo aqui o segundo mês de trabalho desde que renasci. Eu voltei da força, da
união e do carinho das muitas almas dedicadas a cederem partezinhas de si para

mim. Não existo sozinhe.
 

Falar de Solidão, no entanto, foi um processo intenso. Como imagino que tenha sido
para muites, o tema trouxe à tona diversas questões difíceis e conflituosas, voltou os

olhares de todes es envolvides profundamente para dentro e drasticamente para
fora, convidando-nos à dor e mudança.

 
Termino o tema “Solidão” com esta revista incrível, muito orgulhose do trabalho de

cada ume que esteve envolvide nesse mês de novembro.
 

O tema, é claro, é muito maior do que poderia fazer caber aqui. É, em alguns
aspectos, muito pessoal e, em outros, muito enraizado nas relações sociais. E é

importante ser mantido vivo nos nossos debates, por isso não me despeço da
Solidão, mas deixo o meu “até logo”.

 
Se você gostou das produções que compõem esta revista, sugiro que acesse também
o Blog Curinga no link linktr.ee/projetocuringa para acompanhar as outras inéditas
que estão por lá. E não se esqueça que o tema ainda não acabou, no Sarau você pode

expor suas produções (sobre quaisquer temas) e criar discussões.
 

Por fim, deixo, mais uma vez, minha imensa gratidão à cada ume que, direta ou
indiretamente, esteve junto comigo ao longo desse mês. Vocês fazem tudo isso real e

sou muito feliz por dividir esse Projeto com vocês. 
 

Não estamos sozinhes.
 

Com amor, 

Curinga


