
                                      PALAVRA:  o prazer da forma e da idéia 

       “A forma é bela quando no fundo há uma idéia. De que vale fronte bela se não há miolo atrás dela?” 

 
Desde os primórdios da humanidade, quando houve a primeira interação entre os 
homens, deu-se o início de um fenômeno: a comunicação. A palavra comunicação 
significa diálogo, interação entre os homens e entre os animais. É sabido que os 
animais se comunicam; como as abelhas, as formigas, os cães, os gatos, entre outros. 
Entre os homens, a palavra comunicação  começou a ser utilizada na Idade Média, 
nos antigos mosteiros. Os monges viviam enclausurados, quase não saíam de suas 
clausuras. Assim  iniciou-se  um costume entre eles denominado communicatio (em 
latim); era a reunião de todos para a ceia da noite. Os monges saíam de seus 
isolamentos e sentavam-se ao redor de uma mesa para cearem juntos. 
Gramaticalmente, a palavra comunicação, assim como quase todas as palavras foram 
formadas por partes denominadas morfemas. A raiz “munis” significa  “estar 
encarregado de...”; o prefixo “co” é a união, junção, como em “comunhão”, 
“cônjuge”...O sufixo “tio” significa “ação”, “atividade”.Comunicação, portanto, era 
encarregar-se de promover a união e continua sendo. A palavra é o modo mais 
significativo de expressão de uma língua, podendo ser pronunciada, insinuada, 
gesticulada, desenhada por meio de sinais lingüísticos, mas sempre estará presente 
no pensamento unindo emissor e receptor. A palavra é carregada de significados. 
Poucos indivíduos dão importância a ela. Com uma palavra podemos ferir uma 
pessoa ou estimulá-la para a vida. Já pensaram no valor das palavras? Escritas ou 
orais têm um grande peso. Então vamos pensar um pouco sobre a origem das 
palavras? Muitos vocábulos, principalmente os que se referem à escrita, estão 
relacionados  com o  reino vegetal, em latim ou em grego. Assim, temos a “folha” de 
papel, (da planta),  também “papirus”(folhagem).”Anton”, em grego significa “flor”, 
portanto “antologia” é uma reunião de pétalas que constituem os capítulos. “Liber” 
é livro, tem “casca” e dá idéia da capa do livro. Caneta é uma “cana pequena”, o 
sufixo “eta” ou  “eto”, como coreto, um coro pequeno. Vinhetas: desenhos das 
vinhas; delas foram formados os pontos de interrogação(?), vígula (,) que são brotos 
da parreira. Escrever é “lavrar” daí a expressão “lavrar a ata”. Também trabalhar: 
lavorar igual a cultivar a terra e a semeadura. E por fim, a “semente” é a palavra de 
Deus! Pensando na vida agitada  do dia a dia as pessoas não se preocupam com a 
linguagem , porém é bom parar para pensar na beleza das palavras. Manuel Bandeira 
desde pequeno se encantou com a palavra “Pasárgada” que ele ouviu na escola, e 
quando adulto, poeta, transformou-a  em um país de delícias, a válvula de escape 
para não sentir as dores de sua doença, a tuberculose. “Vou-me embora prá 
Pasárgada, lá sou  amigo do rei...” O povo cria palavras e expressões regionais. Elas 
são lúdicas, sensoriais, com cheiro, gosto e até cor. Para uns, a palavra “amor” é 
vermelha, para outros, azul ou rosa.  Elas  são “puras”, “autênticas”, indevassáveis”. 
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