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MULHER

POR MÁRCIA GORI

POR ALEX GARCIA

MULHERES QUE
PINTAM...
“DIZEM QUE SOU LOUCO
POR PENSAR ASSIM
SE EU SOU MUITO LOUCO
POR EU SER FELIZ MAS
LOUCO É QUEM ME DIZ
E NÃO É FELIZ,
NÃO É FELIZ...”
ive uma experiência muito interessante há
pouco tempo que foi deliciosa, relaxante
L X\L [YV\_L YLÅL_LZ ZVIYL H KLÄJPvUJPH
beleza e o tabu da exposição da nudez nas
redes sociais, a forma como lidamos com
esses fatos, o erotismo, a malícia, a lascívia no olhar de
cada ser.
Fomos criados para criticar, julgar e medir os comportamentos alheios dentro de nossa régua de “princípios”
e “moralidade”, nos posicionamos de forma implacável
quando vemos algo que está fora dos padrões “normais” que o condicionamento social nos impôs como
verdadeiros.
Fui convidada por uma fotografa - Priscila Beal - para
tirar umas fotos nua pintada de tintas coloridas para o @
Projeto_Cor_Po que de início está sendo exposto no Instagram, com modelos femininos e masculinos, um projeto
lindo, limpo, impactante. A idéia é mostrar o quanto o
corpo é lindo, não importa se está tudo em cima ou não,
desde que encare a nudez como algo lindo e natural.
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NÃO TENHO PALAVRAS PARA
TE AGRADECER...
rmãos e irmãs da Revista Reação, estou chegando
com mais uma coluna “Espaço Aberto”, espero
encontrar a todos e todas bem de saúde e energizados para seguir a vida ! Na última edição iniciei a
publicação de textos e comentários de pessoas da
Argentina, país que estive no mês de fevereiro, visitando
e desenvolvendo atividades. Vou seguir publicando esta
temática e agora vamos conhecer o que a educadora
HYNLU[PUH.HIYPLSH+L3H\YL[PZVIZLY]V\KLTPUOHWHZsagem lá entre os “hermanos”.
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6X\LtKLÄJPvUJPH&(ILSLaH&5\KLa&(O5qV]V\ÄJHY
falando a vida inteira o mesmo discurso sobre esses temas,
mesmo porque quem é leitor da Revisa Reação já tem ideia
formada sobre tais assuntos, mas na realidade o que quis
passar para todos que tiveram acesso às fotos é que somos
capazes de transformar o que incomoda o padrão em algo
belo, lúdico, extravagante e erótico, cabeça erguida com muita
autoestima e amor próprio, qual o problema ?
7YLÄYV X\L JHKH \T KL ]VJvZ ZPU[H HSNV [PYL Z\HZ JVUclusões diante do nosso trabalho. Agradecimentos sinceros
à minha querida Priscila pela maravilhosa oportunidade que
TLMVPJVUÄHKHOHQH]PZ[HX\LM\P]PZ[HZVIV\[YHZSLU[LZLT
outra perspectiva, foi maravilhoso e amei o resultado, enviem
e-mail para nos contar suas impressões, ok ?
.YH[PKqV 7YP  8\HUKV X\PZLY ÄJHYLP U\H JVT V THPVY
prazer !
Até nosso próximo encontro !
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NÃO TENHO PALAVRAS PARA TE AGRADECER POR
TUDO QUE VOCÊ DEIXOU EM MIM !
.HIYPLSH+L3H\YL[PZ
“Um par de meses atrás, Alex Garcia, pessoa surdocega, você me surpreendeu agradavelmente anunciando que viria a Buenos Aires, Argentina. A partir desse
momento começamos a planejar o que faria nestes dias
conosco. Eu não tenho palavras para agradecer por tudo
que você deixou em mim. Sua força, seu exemplo, sua
atitude positiva em relação a vida, seu conhecimento,
Alex Garcia, meu amigo de corpo e aparência frágil, mas
realmente gigante como ser humano. Uma das pessoas
que participou ativamente de lutas mundiais pelas pessoas surdocegas para que estas não possam ser mais
visíveis, em uma sociedade que é considerada inclusiva,
mas na verdade não é, a sociedade que é realmente
indiferente ao outro, “se isso não acontece comigo, não
existe”. Eu sempre disse que te admiro, porque longe de
fazer a sua vida com base na sua condição de pessoa
surdocega, você se fortaleceu e construiu com base em
suas habilidades, sem te vitimizar e você atacou todas
as barreiras que apareceram ao longo do caminho. Com
sua força de vontade e muito esforço, com suas lutas
diante de pessoas e ações, por exemplo, fostes o primeiro
surdocego brasileiro a se graduar e pós graduar em uma
Universidade. E foi além, aperfeiçoando-se, trabalhando,
treinando, ajudando, mudando vidas, viajando para elevar
a voz de quem não pode fazer isso, “emoções vivas”, que
você tanto gosta e preenche sua alma. E o dia da despedida chegou, você partiu para o seu Brasil natal, mas
deixou parte de você aqui, entre aqueles que tiveram a
bênção de estar perto de você nos dias que se passaram.

Obrigado querido amigo, vamos continuar trabalhando juntos,
derrubando barreiras e colocando nosso pouco para tentar
melhorar a qualidade de vida das pessoas surdocegas e tentar
deixar um mundo melhor, onde as barreiras não existam mais,
VUKLUPUN\tTtKPZJYPTPUHKVWVYZ\HJVUKPsqVKLKLÄJPvUJPH
mas incluído em suas capacidades e fundamentadas no princípio
básico de igualdade de todos os seres humanos.
-VY[LHIYHsV.HIYPLSH+L3H\YL[PZ¹
E-mail: gabrielad.l@hotmail.com
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