
TE
LEN
GUAGE
a língua do futuro

Pedro Silva

1ª edição

Expresso Poema Editora e Livros Artesanais

Fortaleza/CE

2019



Expresso Poema Editora e Livros Artesanais  
CNPJ: 27.940.282/000163 
www.expressopoema.com.br 
expressopoema@gmail.com 
 
Ficha  Técnica 
Editora chefe: Katiusha de Moraes  
Projeto gráfico:  Katiusha de Moraes 
Editoração eletrônica:  Taliba 
Capa: Katiusha de Moraes 
 
 
Autor 
Pedro  Henrique Sousa da Silva (Pedro  Silva) 
phpesquisador@gmail.com 
 
 
 
 

Ficha Catalográfica 
Bibliotecária: Perpétua Socorro Tavares Guimarães 

CRB3/801-98 
 
 

 
S586t Silva, Pedro Henrique Sousa da 

                 Telenguage: a língua do futuro / Pedro Henrique 
             Sousa da Silva.- Fortaleza: Expresso Poema Editora, 2019. 
             44p. 
              ISBN 978-85-94124-02-9 
             1. Linguística       I. Titulo 
 

 
CDD 400 

http://www.expressopoema.com.br/
http://www.expressopoema.com.br/
mailto:expressopoema@gmail.com
mailto:phpesquisador@gmail.com


AGRADECIMENTO 
 
 
 
 
 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior/Programa Nacional de 
Pós Doutorado/Capes (PNPD/Capes) pela 
concessão da bolsa de pesquisador em estágio Pós-
Doutoral no Programa de Pós-Graduação em 
Linguística da Universidade Federal do Ceará. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



O que é a verdade, portanto? 
Um batalhão móvel de metáforas, 
metonímias, antropomorfismos […]: 
as verdades são ilusões, das quais se 
esqueceu o que são, metáforas que se 
tornaram gastas e sem força sensível, 
moedas que perderam sua efígie e agora 
só entram em consideração como metal, 

não mais como moedas.”

Nietzsche
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Um professor de linguística e um aluno 

conversavam, no pátio de uma universidade, 

a respeito da linguagem humana. A 

conversa tivera início ainda durante uma 

aula de linguística, como consequência de 

uma polêmica que ora se expandia entre os 

discentes. Ao término da aula, o professor, 

saindo de sala, e caminhando em direção 

ao pátio, reiniciou seu diálogo com aquele 

estudante.

— Como eu vinha dizendo —   afirmou o mestre 

— não existem fenômenos linguísticos, 

apenas uma interpretação linguística dos 

fenômenos… 

— Sei, respondeu o aluno. — Isso aí eu entendi. 

O que não ficou muito claro pra mim foi 

aquilo que se falou sobre Chomsky em sala.

— Veja, disse o professor, ao rotular de 

“contos de fada” as discussões sobre a 
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gênese da linguagem, Chomsky parecia 

estar certo. Pelo menos desta vez, sim. É 

que a explicação da origem da linguagem, 

quer dizer, das línguas, não está ao alcance 

da Ciência.

— Por que não, professor? — perguntou o 

aluno.

— A rigidez dos métodos científicos, além do 

espírito cético que paira entre os cientistas 

da linguagem, não permitiria a construção 

de uma teoria satisfatória a esse respeito. 

Talvez outros campos do conhecimento 

possam se aventurar com mais liberdade 

nesse sentido. Aliás, talvez, não! Com 

certeza! — disse o professor, prosseguindo 

com um ar de convicção que há muito não 

experimentava. A Teologia, por exemplo, 

abriga especulações sobre a origem da 

linguagem pautadas em narrativas míticas, 

como o mito adâmico, a Torre de Babel etc. E 
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na Filosofia não é diferente. Gênios de ampla 

envergadura, como o filósofo Friedrich 

Nietzsche, também teceram especulações 

acerca da gênese da linguagem. Mas, veja, 

isso não significa que esses campos do 

conhecimento — a Teologia e a Filosofia — 

sejam menos importantes que o científico. 

Não é desse juízo de valor que se está 

falando aqui, certo? O que estou dizendo é 

que, embora a Ciência não consiga tratar 

de tal assunto como se desejaria, existem 

outras áreas do saber que nos permitem 

vislumbrar alguma explicação a esse 

respeito. 

— Sei. Entendi. — respondeu o aluno.

— Pois bem… — continuou o professor. Como 

eu vinha falando, podemos encontrar tais 

especulações na Filosofia também. Vou 

lhe apresentar aqui um exemplo, mas me 

perdoe se eu estiver equivocado em algum 
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ponto. É que faz bom tempo que li uma das 

obras de Nietzsche que trata da origem da 

linguagem. Essa obra mesma, aliás, não se 

resume apenas a isso. Refiro-me ao livro 

Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, 

em que Nietzsche, usando uma fábula como 

recurso especulativo, atribui a origem da 

linguagem aos fracos, isto é, às pessoas mais 

fracas de dados grupos humanos primitivos, 

nos quais o que sempre prevalecia não era 

outra coisa senão a vontade dos mais fortes. 

— Interessante! — disse o aluno, entusiasmado.

— E foi com o intuito de limitar esse poder 

adversário que os fracos criaram a 

linguagem. Junto com ela, e graças a ela 

mesma, criaram também a verdade e 

a mentira. Ora, sendo também os mais 

fracos os mais inteligentes membros de tais 

grupos primitivos, logo eles detiveram o 

monopólio da linguagem e, portanto, o da 



11

verdade, o da mentira e, com efeito, o de 

toda uma estrutura que viria a se formar a 

partir disso: a democracia. É lógico que se 

trata da democracia em seus moldes mais 

primitivos…. Enfim, com a manipulação de 

tais coisas, os fracos foram gradativamente 

adestrando e dominando os fortes, sem que 

estes se dessem conta do adestramento 

e da consequente perda de poder. Nessa 

perspectiva nietzscheana, ainda, o 

motivo pelo qual se originou a linguagem 

está relacionado com a necessidade de 

sobrevivência dos fracos em oposição aos 

mais fortes. Mas não só com isso. Trata-se 

também de uma questão política, isto é, de 

uma questão de poder. Não é de hoje que 

política e linguagem andam juntas… Mas, 

veja, a especulação nietzscheana não é 

tão trivial quanto talvez possa parecer em 

minhas palavras. Na verdade, ela é bem 

mais profunda e abrangente.
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— Genial! Olha, eu não li ainda essa obra do 

Nietzsche, mas já li outras: Além do bem e 

do mal e o Anticristo. 

— Pois é... Falando ainda da perspectiva 

dele sobre o surgimento da linguagem, vale 

lembrar que Nietzsche não se preocupou 

em falar a respeito dos mecanismos 

utilizados na criação da linguagem. Ou 

seja, sua narrativa começa a partir de um 

suposto momento em que os falantes já 

conseguiam fazer associações simbólicas 

muito sofisticadas, visto que já associavam 

os sons de sua vocalização animal a 

conceitos complexos como os de verdade, 

mentira etc.

— Professor, isso não seria uma lacuna na 

obra de Nietzsche, já que ele tenta explicar 

a gênese da linguagem?

— Não, não. Creio que não. A meu ver, trata-
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se apenas de uma questão de enfoque. E o 

enfoque de Nietzsche, nesse aspecto, se dá 

sobre a motivação, ou melhor, sobre aquilo 

que motivou seu surgimento, no caso: a 

necessidade de sobrevivência dos fracos 

em oposição aos fortes e tal, como falei antes. 

Mas, logicamente, podemos abordar esse 

mesmo assunto, a origem da linguagem, 

sob outro enfoque. Por exemplo, podemos 

tecer especulações sobre o “modo” como 

ela se criou, em vez de enfatizar o motivo 

pelo qual surgiu.

— O senhor pode explicar um pouco mais 

essa parte? Não entendi bem.

— Refiro-me ao modo como os primeiros 

falantes aprenderam a usar a linguagem. 

Não creio que, nos primórdios, eles 

já fizessem associações simbólicas 

sofisticadas, tal como se vê na obra de 

Nietzsche. Penso que eles devam ter 
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começado com associações simbólicas 

mais modestas.

— Como assim?

— Eles deviam usar de forma muito 

rudimentar seu sistema de vocalização 

animal. Suponho que, para se comunicar, 

os primeiros falantes da história humana 

usavam apenas sons como gritos, sussurros 

e outros que talvez nem mais se conheçam. 

Mas não usavam ainda nada tão sofisticado 

quanto uma palavra. Quero dizer, não 

sabiam modelar os sons a ponto de se 

formarem palavras, frases etc.

— Sei. — respondeu o aluno.

— Mas podemos voltar ainda mais um 

passo na história humana e supor que nem 

mesmo se usavam tais sons nos primeiros 

passos da comunicação humana. Talvez os 



15

humanos mais primitivos se comunicassem 

apenas por meio de gestos, como sugerem 

alguns estudiosos. Por outro lado, alguém 

poderia especular tais coisas afinando-

se com a hipótese de Bickerton e Calvin, 

segundo a qual haveria, num período entre 

a ausência de linguagem e o surgimento 

desta, uma protolinguagem e esta, por sua 

vez, seria formada por gestos e palavras 

simples na geração de frases também 

simples. Seja como for, acredito que somente 

com o passar do tempo é que nós, “animais 

humanos”, fomos percebendo que os sons 

que podíamos produzir por meio de nossa 

vocalização animal, tais como os gritos e 

outros, poderiam também ser aproveitados 

na comunicação de forma mais refinada.

— Faz muito sentido isso. — disse o aluno.

— Veja — prosseguiu o professor – já existia 

nos humanos o sistema de vocalização 
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animal, com que se podia produzir sons 

diversos, mas esses humanos mesmos ainda 

não sabiam manipular tal sistema a ponto 

de se produzirem palavras. Pelo menos, 

da maneira que as conhecemos hoje, não. 

Creio que o refinamento e a conversão 

desses sons em palavras deve ter levado 

muito tempo pra acontecer. Foram décadas, 

e talvez até milênios de evolução, para 

que nós humanos pudéssemos perceber 

que poderíamos manobrar a vocalização 

animal a ponto de criar sistemas linguísticos 

complexos como as línguas. A descoberta 

disso deve ter sido tão importante quanto a 

descoberta do fogo; creio.

—  A descoberta de quê? Perdi aqui o fio da 

meada.

— A descoberta de que o sistema de 

vocalização animal pudesse servir de base 

para a criação de sistemas mais complexos, 



17

como os sistemas linguísticos, isto é, como 

as línguas. Para chegar a esse ponto, creio 

que tivemos de evoluir muito. Tivemos 

de aprender a se aproveitar da própria 

respiração para criar palavras...

— Uhum! — confirmou o aluno.

— Aliás, para se ter uma ideia da complexa 

equação da qual emergiu a linguagem 

humana, não é preciso nem ir tão longe 

falando de palavras, sintagmas, frases e 

coisa e tal. Basta pensar um pouco em 

unidades menores ainda, como as vogais 

ou as consoantes, especialmente nos 

movimentos articulatórios que realizamos, 

junto a correntes de ar, para produzir 

essas unidades mesmas. Note que é o 

uso das cordas vocais, ante a saída da 

corrente de ar, que nos permite distinguir 

determinadas consoantes de outras, como 

as bilabiais p e b, ou como as alveolares t 
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e d… ou ainda como as labiodentais f e v. 

Você deve lembrar que todos esses pares 

de consoantes são cognatos de sonoridade, 

isto é, coincidem em ponto e modo de 

articulação, distinguindo-se entre si apenas 

com base no uso ou não das cordas vocais. 

Por exemplo, p e b coincidem no mesmo 

ponto, pois ambas são bilabiais, e no mesmo 

modo, porque ambas são oclusivas, mas se 

distinguem quanto ao uso ou não das cordas 

vocais. Para se produzir p não se usam tais 

cordas, enquanto para se produzir b, sim, 

elas são usadas. Ora, esse simples detalhe 

na produção das consoantes bem como 

o efeito que se pode obter com ele nos 

sistemas linguísticos é algo espantoso!

— É verdade, mestre! — confirmou o aluno.

— Olha, continuou o professor, isso tudo 

parece muito simples pra nós hoje, mas 

as línguas são o resultado de um grande e 
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longo processo de invenção humana. E sob 

o véu de simplicidade com que as vemos, 

oculta-se uma complexidade tremenda, 

inerente a elas mesmas... Lembre-se 

também de que aprendemos a combinar 

consoantes e vogais formando sílabas, 

palavras, sintagmas, frases, embora não 

necessariamente nessa ordem. Pois bem! 

Tudo isso é muito complexo. A espécie 

humana não pode ter aprendido tais coisas 

de súbito. Certamente, foram muitos anos 

de evolução… 

— Verdade, professor. Concordo. E o que 

mais me chamou a atenção em tudo isso, 

é que todos aqueles mecanismos, ou 

instrumentos, já estavam disponíveis para a 

espécie humana: a boca, as cordas vocais, 

o sistema de vocalização animal etc. Nós 

apenas não sabíamos usar tão bem os 

sons através da vocalização animal como 

fazemos hoje. Mas tudo já estava conosco 
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desde os primórdios. Tudo já se encontrava 

disponível em nosso corpo. E a matéria-

prima para fabricação das palavras já se 

encontrava nos sons que sempre pudemos 

produzir. O problema, como o senhor 

mesmo disse há pouco, é que não sabíamos 

usá-los de forma tão sutil e refinada como 

fazemos hoje... Sabíamos gritar, sussurrar 

e tal, mas não sabíamos articular a mesma 

matéria-prima desses sons para formar 

palavras. Realmente, devemos ter levado 

muito tempo para aprender a modelar 

esses sons e convertê-los em algo sofisticado 

como as palavras, as frases etc.

— You got it! É isso mesmo. Excelente 

observação! Realmente a complexidade 

de uma simples palavra, em termos 

cognitivos, é infinitamente maior que a de 

um som qualquer, tal como um grito ou um 

sussurro. Tanto é assim que as crianças 

começam a desenvolver primeiramente 
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o sistema de vocalização por meio de 

sons relativamente rudimentares, como 

os gritos do choro, sussurros, risadas etc. 

Só depois de algum tempo, cerca de nove 

a doze meses, é que amadurecem para o 

aprendizado das palavras.

—  Sei. — prosseguiu o aluno. E se não 

me engano, acho que quem estudou 

empiricamente essa questão do 

aprendizado linguístico das crianças foi o 

linguista e antropólogo Michael Tomasello.

— Sim. Foi ele mesmo. — confirmou o professor 

— mas, veja, as crianças só aprendem assim, 

de forma relativamente rápida, porque, 

hoje, nos encontramos em outro momento 

de nossa evolução linguística. Certamente, 

os humanos primitivos não tiveram esse 

mesmo privilégio de aprender a usar um 

sistema linguístico tão rápido quanto uma 

criança de nossos dias. Até porque nem 
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existia tal sistema antes. Ele primeiro teve 

de ser inventado.

  

No instante seguinte, algo estranho 

começou a ocorrer. De forma repentina, 

tanto o mestre quanto o aluno começaram 

a sentir seus corpos como se estivessem 

dormentes, dos pés à cabeça. Junto 

a essa sensação de dormência veio 

também sobre eles uma paralisia geral. 

Queriam movimentar a boca para falar e 

continuar a conversa, mas não conseguiam. 

A consciência de ambos, entretanto, 

continuava intacta. Graças a isso, podiam 

perceber tudo que ora lhes acontecia. Por 

consequência, emergiu neles também um 

sentimento de angústia com desespero. 

Diante disso, o professor tentou reagir 

analisando com frieza, o que de fato se 

passava. O aluno, diferentemente, não 

conteve o desespero. Tentou se movimentar 

a todo custo, parando somente quando se 
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deu conta da inutilidade total de seu esforço 

ante a paralisia. Depois de alguns instantes, 

ambos se viram fora de seus corpos. Assim, 

suas consciências, ou espíritos, ou almas, 

ou alguma coisa que o valha, caminhavam 

pelo pátio, distanciando-se cada vez mais 

de seus corpos. Perceberam que o pátio 

mesmo onde estavam não tinha mais a 

mesma aparência de outrora. Encontrava-

se quase que totalmente alterado. Era 

como se o professor e o aluno tivessem 

entrado noutra dimensão física. Foi aí que 

perceberam algo ainda mais extraordinário: 

agora podiam se comunicar entre si por 

meio do pensamento, de forma direta, sem 

fazer uso de palavras, frases ou qualquer 

recurso linguístico. Na sequência, logo após 

um momento de perplexidade, começaram 

a testar a comunicação usando palavras 

comuns, sonoras, como de costume.
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— Professor, o que está acontecendo? O que 

é isso pelo amor de Deus?

— Não faço a menor ideia. — respondeu o 

mestre. Acho que fomos transportados para 

outra dimensão.

— Peraí. Mas num faz o menor sentido! — falou 

o aluno, com desespero. Eu quero voltar ao 

normal! Será que nós morremos?

— Calma! Calma! Ei, você notou o modo como 

conseguimos conversar há pouco. Usamos 

exclusivamente o pensamento, sem palavra 

alguma, sem som algum. Surpreendente, 

não acha?

— Às vezes não entendo o senhor. Estamos 

numa situação dessas e você fica 

admirando o modo como conseguimos 

conversar. Tem algo muito mais sério 

acontecendo aqui, não acha? Agora não 
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importa se nos comunicamos através do 

pensamento… Eu quero é voltar ao normal 

e viver e falar normal! Quer saber, acho que 

nós morremos. Deve ter sido isso mesmo. 

Talvez algum bandido tenha entrado na 

universidade e atirado em nossas cabeças 

lá no pátio. E isso foi tão rápido que não 

percebemos. E aqui, neste lugar esquisito 

onde estamos, é o começo do fim...

— Calma! — disse o professor, que também 

tentava se acalmar. Não adianta ficar 

desesperado se baseando em hipóteses 

sobre o que tá acontecendo. Devemos 

primeiro observar as coisas para só depois 

formular hipóteses... Olha ali, estão vindo 

três pessoas ali. 

No momento seguinte, aproximaram-se 

do professor e do aluno três seres muito 

altos, com cerca de dois metros e meio de 

altura. Eram três anciões: uma senhora e 
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dois senhores. Todos com vestes compridas 

e brancas, mas não tão brancas, cinzas 

talvez, como o cabelo deles. O aluno ficou 

mais desesperado ainda. Pensou logo que 

estava realmente morto e que aqueles 

três seres estavam ali para concluir o 

processo final de sua morte. O professor, 

tentando manter a calma, buscou logo 

uma explicação racional para o que estava 

ocorrendo. Mas isso não escondia o pavor 

e o medo da morte que nele também se 

expandiam. Daí, começou a suplicar, em 

inglês, por explicações a respeito do que 

ora se passava. Fez isso fixando o olhar em 

direção aos anciões.

— Explain the notes! Explain the notes!

Mas os anciões, todos três já sentados em 

suas respectivas cadeiras, nem sequer 

mexiam as pestanas. Estavam inertes e 

assim continuaram. Permaneciam calmos, 
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como se estivessem meditando. O professor, 

notando tal indiferença, desviou a atenção 

para outras coisas. Daí, fitou os olhos sobre 

as cadeiras nas quais se sentavam os 

anciões. Notou que se distanciavam umas 

das outras pelo espaço aproximado de um 

metro e meio. Essa simetria espacial entre 

as cadeiras bem como a aparente calma 

daqueles seres parecia significar algo 

incompreensível para o mestre naquele 

instante. Isso, porém, não evitou que ele e o 

aluno fossem absorvendo o espírito de paz 

e calma que pairava no ambiente. Pouco 

depois, e agora já mais tranquilo, o professor 

recobrou sua atenção, dando início a 

uma conversa com o aluno, realizando-a 

exclusivamente através do pensamento. 

Em seguida, um dos anciões se levantou da 

cadeira. Era a mulher, mãe dos outros dois 

anciões. E, aproximando-se do mestre e do 

aluno, disse-lhes, mediante pensamento, 

que não se preocupassem, pois o que 
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estava acontecendo ali era algo que, de 

algum modo, já estava previsto no Destino. 

Nesse mesmo instante, um dos filhos da 

mulher, outro ancião, também entrou na 

conversa, por meio do pensamento, e disse 

haver uma missão para a qual tinham sido 

escolhidos o mestre e o aluno. 

— Mas por que fomos escolhidos? E que 

missão é essa? — perguntou-lhes o professor, 

saindo do sistema de comunicação mental 

e usando agora o sistema linguístico, o das 

palavras sonoras.

 

O terceiro ancião, que ainda não havia se 

manifestado, levantou-se da cadeira e lhe 

respondeu, através do pensamento, que o 

motivo da escolha não poderia ser revelado 

naquele momento. Disse-lhe, ainda, que lhe 

bastava entender o propósito da missão. 

Ao receber essas informações mentais, o 

professor tratou logo de transferi-las de 
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imediato para o aluno a seu lado, também via 

pensamento, sem emitir qualquer palavra 

sonora. Em seguida, a anciã retomou seu 

discurso. Fez comentários concernentes 

à gênese da linguagem humana e, na 

sequência, tratou de outras questões 

também referentes a essa linguagem. 

— Quando vocês estavam conversando no 

pátio da universidade, iniciou a mulher, 

falaram em algum momento acerca dos 

gritos, dos sussurros e do sistema de 

vocalização animal etc. Nesse sentido, 

ainda, disseram que tudo isso era matéria-

prima para se fabricar um sistema de 

comunicação mais refinado como um 

sistema linguístico, ou seja, uma língua. 

De fato, asseguro-lhes que tais coisas 

ocorreram, mais ou menos, desse modo, tal 

como especulavam antes. 
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Nesse mesmo instante, um dos outros 

anciões interrompeu a mãe, mediante 

pensamento, dizendo a todos ali presentes 

o seguinte: 

— Sabemos disso tudo porque não somos 

apenas seres humanos comuns como 

vocês. Somos viajantes do tempo e estamos 

aqui, agora em 2018, apenas para lhes dar 

alguns esclarecimentos sobre a missão à 

qual se aludiu anteriormente. Perdão, mãe. 

Pode continuar.

— Vejam — prosseguiu a anciã — apesar da 

evolução da linguagem humana nos últimos 

séculos, saibam que vocês, do século vinte 

e um, ainda se encontram apenas no 

segundo estágio dessa evolução mesma. 

Já na entrada do terceiro estágio, algo bem 

distinto ocorrerá. É que, neste, nenhum de 

vocês precisará mais de correntes de ar 

para produzir vogais, consoantes, palavras 

etc, tal como fazem atualmente. Ou seja, 
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não será mais necessário o uso de sons na 

comunicação humana.

— Como assim? Falaremos somente do 

modo como falamos aqui nesta dimensão, 

puramente através do pensamento? —

perguntou o aluno, cheio de curiosidade.

— Vocês devem lembrar que, no primeiro 

estágio de evolução da linguagem, disse  a 

mulher, o homem primitivo não sabia ainda 

como lapidar, nem como modelar seus 

gritos, sussurros e sons em geral (matéria-

prima), para criar comunicações mais 

sofisticadas, como palavras, frases etc. Ele 

teve de evoluir muito para chegar a ponto 

de criar e desenvolver sistemas linguísticos. 

Pois bem, o mesmo direi do homem do 

século vinte e um. Isto é, da mesma forma 

que o homem primitivo não sabia modelar 

os sons de sua vocalização animal para 

formar palavras, frases etc., o homem do 

século vinte e um, mutatis mutandis, ainda 
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não sabe  usar seu sistema mental para 

modelar comunicações exclusivamente 

mentais. Porém, quando ele evoluir mais e 

aprender a usar tal sistema nesse sentido, 

surgirá o terceiro estágio de evolução da 

linguagem. Daí as comunicações humanas 

se realizarão exclusivamente através do 

pensamento, sem a necessidade de sons.

— Caramba! Nunca pensei nessa 

possibilidade antes! — surpreendeu-se o 

aluno. 

— E mais, prosseguiu a mulher, saibam que 

já existe no sistema mental humano uma 

série de mecanismos que serão a base da 

comunicação do futuro, que se realizará 

plenamente via pensamento.

— Que mecanismos são esses? — Perguntou 

o aluno.
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— Darei aqui apenas alguns exemplos —

respondeu a mulher – porque são diversos 

e não caberia listar todos eles. Um desses 

mecanismos é o “conect” e funciona da 

seguinte maneira. Quando você pensa em 

alguém que não via há certo tempo e, pouco 

depois, acaba se encontrando fisicamente 

com este alguém, é porque o conect foi 

acionado em sua mente. Explico. Quando 

esse mecanismo é acionado na mente de 

pelo menos duas pessoas, elas começam a 

conversar entre si inconscientemente e, daí, 

combinam, também inconscientemente, um 

lugar para se encontrar. Mas, logo depois, 

quando realmente se encontram, pelo 

menos uma dessas duas pessoas acaba 

se surpreendendo, justamente por não 

conhecer o funcionamento do conect. Por 

isso, tendem a pensar que encontros assim 

são obra do acaso, ou coincidência. E não 

é. Outra coisa, não se esqueça do seguinte: 

tais manifestações do conect são como 
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“gritos mentais” que serão refinados no 

futuro, além de modelados e manipulados 

com destreza nos sistemas de comunicação 

mental.

— Nesse caso, no futuro, não precisaremos 

nem de palavras nem de celular pra falar 

com pessoas a distância. É isso? — perguntou 

o professor.

— Sim, professor. O próximo estágio de 

evolução da comunicação humana 

terá uma direção endógena, isto é, 

o desenvolvimento dos sistemas de 

comunicação do futuro se dará de dentro 

dos humanos para fora, guiados por 

tecnologia mental — e não ao contrário, 

em direção exógena, tal como acontece 

hoje mediante sistemas linguísticos e 

tecnologia digital. Pois bem, a evolução da 

comunicação humana, futuramente, não 

seguirá mais essa rota. Vocês aprenderão 
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a usar a própria energia mental para se 

comunicar, sem que precisem de palavras 

sonoras, tecnologia digital etc. 

— Você poderia nos falar de outro 

mecanismo além do conect? —  Perguntou o 

aluno interrompendo o rumo da conversa.

— Sim. — continuou a anciã - Mas, como 

disse antes, não poderei listar todos aqui. 

Os sonhos, por exemplo, assim como o 

conect, também são mecanismos que 

serão aperfeiçoados e muito utilizados 

na comunicação do futuro. Porém, não 

se engane! Não é todo tipo de sonho que 

será aproveitado no sistema. Existem 

alguns que não têm potencial significativo 

para comunicação, porque consistem 

apenas em refletir imagens distorcidas 

de experiências passadas. Esses daí não 

serão tão importantes para o sistema. 

Mas existem aqueles tipos que serão 
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muito úteis, verdadeira matéria prima. 

Por exemplo, os sonhos proféticos ou 

premonitórios, capazes de revelar coisas 

sobre eventos futuros, serão os mais 

utilizados na comunicação mental.

— Fantástico! Já tive um monte de sonhos 

assim. O difícil é saber como usá-los para 

fins comunicativos. — disse o aluno.

— A propósito — prosseguiu a senhora —

alguns dos profetas mais experientes do 

século vinte e um já sabem muita coisa 

sobre esses tipos de sonhos, mas ainda não 

sabem fazer com eles nem um terço das 

coisas que saberão as pessoas do futuro. E 

mais: também existem vários especialistas 

em telepatia, tais como agentes do FBI, da 

Cia e da KGB, os quais já trabalham há certo 

tempo com alguns dos mecanismos que 

farão parte do sistema de comunicação 

mental. Você poderia, inclusive, checar 
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isso depois e aprender um pouco com eles. 

Muitos desses agentes já deram provas do 

grande potencial comunicativo mental que 

já está a disposição de todos vocês. Mas é 

lógico que essas coisas ainda não estão 

refinadas o suficiente para se ter início o 

terceiro estágio de evolução da linguagem. 

Para isso, um pouco mais de tempo será 

necessário.

— Espantoso! - disse o professor. Agora me 

veio uma dúvida. Geralmente, pensa-se a 

comunicação humana como um sistema no 

qual se integram pelo menos três aspectos: 

linguístico, cognitivo e sócio-histórico. 

Nunca achei que um dia poderíamos 

abandonar completamente o aspecto 

linguístico da comunicação...

— Quer dizer que os sistemas linguísticos 

deixarão de existir totalmente no futuro e, no 

lugar deles, usaremos somente linguagem 
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telepática? — perguntou o aluno, surpreso 

com a notícia, pois pensava ser o inglês a 

língua do futuro.

— Sim! — respondeu a mulher. E mais: a 

língua do futuro não será nem o inglês nem 

o chinês, mas sim uma língua puramente 

telepática que se chamará Telenguage. 

Essa, sim, será a verdadeira língua do futuro. 

E com ela emergirá também a próxima 

linhagem evolutiva dos seres humanos: o 

Homo telepáticus.

— Não teria outro nome melhor pra essa 

língua, hein? — perguntou o aluno — 

Telenguage, que nome! Parece num sei 

nem o quê. E se a Telenguage será uma 

linguagem puramente mental, então por 

que ela vai receber esse nome? Acho que 

não deveria ter nome. É meio ilógico isso aí, 

não? - Observou o aluno, entusiasmado, 
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acreditando ser mais inteligente que a anciã 

neste particular.

— De fato — explicou a anciã — você tem um 

pouco de razão em sua observação, mas 

em parte apenas. Quando a Telenguage 

atingir seu estágio mais elevado, ela deixará 

esse nome. Ou seja, ela não precisará 

mais dele. No entanto, em sua fase inicial, 

nós humanos nos referiremos a ela por 

meio desse nome mesmo. O motivo é que 

nessa fase se terá ainda um período de 

transição que se dividirá, por sua vez, em 

duas outras subfases: na primeira, se terá o 

uso de línguas e telepatia, de forma mista, 

com predominância do uso das línguas. Na 

segunda subfase, essa ordem será invertida, 

e ocorrerá o predomínio da telepatia 

sobre a linguagem, quer dizer, sobre as 

línguas. Depois dessa fase, a evolução da 

Telenguage, finalmente, atingirá um ponto 

mais elevado a partir do qual nós humanos 
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não usaremos mais nada linguístico em 

nossa comunicação. E é nesse ponto mesmo 

que o nome Telenguage deixará de existir.

— Resumindo: nesse momento futuro, a 

comunicação humana será plenamente 

telepática. — observou o professor.

— Sim, mestre. É isso mesmo. — continuou 

a mulher. E a missão dos senhores é 

justamente levar essa mensagem às 

pessoas do século vinte e um. Mas avisem-

nas também que não será preciso buscar 

essa evolução de forma obsessiva, pois, 

quer queiram ou não, ela ocorrerá mais 

cedo ou mais tarde. Agora é preciso apenas 

que não deixem de lhes repassar essa 

mensagem. Não importa a maneira com 

que vocês farão isso. Só não digam que se 

encontraram conosco, viajantes do tempo, 

pois, certamente, não acreditarão. E vocês 

mesmos sabem disso. Outra coisa: em 

breve, vocês voltarão a seus corpos e sairão 
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dessa dimensão física em que ora nos 

encontramos. Assim, irão retornar também 

ao mesmo instante de tempo em que se 

encontravam antes de nos reunirmos aqui, 

exatamente no mesmo ponto da conversa 

que vinham desenvolvendo, como se 

nada tivesse acontecido. Daí, terão um tipo 

específico de déjà vu, que é comum no 

retorno de viagens no tempo como essa. 

Acontece que vocês não se lembrarão 

totalmente de tudo que se passou por aqui. 

Mas não deixem de repassar a mensagem. 

Entenderam?

— Certo, mas se não vamos nos lembrar 

totalmente dessas coisas, então para que nos 

trouxeram pra cá? Como vamos transmitir 

a mensagem por completo? — perguntou o 

professor.

— Agora não convém explicar… Temos de 

partir! Digam apenas o que conseguirem 
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lembrar…. E vocês vão se lembrar dessas 

coisas aos poucos, cada dia um pouco mais, 

mas não se lembrarão exatamente de tudo. 

— respondeu-lhe a anciã, desaparecendo 

lentamente. Não deixem de transmitir 

a mensagem da língua do futuro, não 

deixem de falar da Telenguage! Vocês se 

beneficiarão muito com isso. Adeus!

— Mas por quê? — perguntou o aluno já 

se sentindo reintegrado ao corpo cuja 

dormência se reduzia aos poucos.

E já de volta ao pátio da universidade, e 

exatamente no mesmo instante da conversa 

antes de tal viagem no tempo, o professor, 

meio sonolento, e olhando para o aluno, 

disse-lhe que acabara de ter um déjà vu.

— Professor, também tive essa mesma 

impressão. — comentou o aluno. Senti por 

alguns segundos a sensação de já ter vivido 
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tudo isso aqui antes, toda essa cena de 

nossa conversa. Mas, agora, passou. 

— É estranho isso… Pois bem, disse o 

professor, como vinha falando antes, 

as crianças aprendem a falar de forma 

relativamente rápida, mas esse privilégio 

se deve ao momento histórico em que 

vivemos. Os homens primitivos certamente 

não aprenderam a usar o sistema linguístico 

assim de forma tão rápida. Como já disse, 

eles levaram muito tempo pra isso… No 

futuro, aprenderemos também a usar 

outros sistemas de comunicação, talvez 

bem mais evoluídos que o linguístico. Não 

sei exatamente como ainda. Mas, talvez, a 

comunicação seja plenamente realizada 

através do pensamento e, assim, os sistemas 

linguísticos serão coisas do passado. 

Engraçado: acabei de ter essa intuição. Mas 

deixemos este assunto pra outro dia.
 




