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       Este é o relatório final do Projeto Antidotum, espero deixar claro  
 para as futuras gerações, caso elas possam vir a existir, que fizemos 
todo o possível e o impossível para tentar solucionar o problema da  
  Proliferação das Palavras Incontroláveis (PPI). Como último gesto em  
 busca do antídoto para a propagação dessa praga investimos nossos 
recursos restantes na esperança de isolar a palavra .  A equipe do Dr.  
Blunt acreditava que era possível.  Até agora ele e a sua equipe investiram  
 na teoria da existência de um “radical livre” que resguardaria a  
  característica principal das palavras, seu sentido “básico” como disse o  
 próprio doutor. O trabalho deles se concentrou em localizar e separar as 
organelas sufixais e prefixais para isolar o “radical livre”, mas todos os  
  produtos desse experimento não causaram mais os mesmo sintomas  
   semânticos que a matéria prima causava. 
    Minha equipe e eu optamos por outro caminho. Decidimos acompanhar 
a evolução da palavra em condições controladas do laboratório.  Os  
 resultados e o método seguem descritos neste relatório, caso ainda 
exista alguém para continuar as pesquisas. 
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* Não conhecemos direito os vetores e as formas que a epidemia age depois  
   de contaminar o corpo dos pacientes. Temos uma vaga noção que a sua   
 transmissão é por via área, mediante contato visual e auditivo  
  principalmente, mas há relatos, não provados, de contaminação por toque  
 em caso de cegos, mas é preciso uma investigação mais minuciosa para se  
    ter certeza . 
 
* Sabemos que o agente contaminador é pouco mutável em suas  
 características morfológicas em curtos períodos de tempo, mas foi registrado 
pequenas variações em longos períodos pelas pesquisas arqueológicas. Por outro  
  lado há imensas variações da sintomática lexical e está sendo muito  
   difícil relacionar os sintomas com as características gênicas e dos  
 fenótipos do agente contaminador. As pesquisas do Dr. Blunt buscaram 
provar que o sintoma lexical estava atrelado ao “radical livre”, e que os  
  corpos prefixais e sufixais eram apenas organelas com funções menores. 
Porém todos os experimentos indicavam falhas na teoria do Dr. Blunt. 

a) Primeiro foi necessário coletar novas cepas de palavras. O uso contínuo  
 de cepas antigas em laboratório acaba por gerar coagulação por clichê, ou  
  mesmo vícios de linguagem, inutilizando-as para a pesquisa . 
   a.i) Os meios mais seguros para a coleta de cepas, neste caso, é por  
 imagens ou sonoras. Alguns cientistas tentaram se contaminar e usar  
  a memória, mas esse método se mostrou muito perigoso. O método para 
colheita sonora era a gravação até o Acordo de Veneza, porém as  
   pesquisas apresentadas neste congresso (SANDY, 2011) demonstram  
 que apesar da colheita segura a gravação acaba por causar contaminação  
  generalizada no laboratório quando as amostras são utilizadas. Vários  
 cientistas apresentaram sintomas da Síndrome da Repetição Incessante, 
que levou ao menos cinco deles ao suicídio. O métodos que adotamos para a  
 coleta foi colher amostrar de ar em espaços infestados de palavras-sons 
com o uso de uma seringa: 

Teste de aglutinação semântica em proparoxítonas parasitárias 
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                   Esse método trouxe uma descoberta surpreendente: a  
                   de que não havia traços de palavras no ar, isso  
                    renovou o debate – como poderia ser transmitido  
                pelo ar, se não a encontrávamos no ar? O Dr. Carlos  
         Pigea sugeriu uma natureza dupla da nossa infestação, assim 
como a luz. A proposta é de que as palavras seriam virais e energéticas ao  
 mesmo tempo. Não estamos prontos para lidar com isso, caso seja verdade. 

a.ii) O segundo método adotado para a coleta das amostras foi a  
 fotografia . Desde os trabalhos da Dra. Larkill (LARKILL, 2010b)  
  compreendemos que a forma mais estável do agente patológico é a 
palavra-imagem. Apresentando pouca variação ao longo do tempo quanto  
 a sua morfologia. Segue anexado a este relatório cópias das amostras 
utilizadas na pesquisa. 
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b) As cepas selecionadas foram trituradas e dissolvidas em uma solução  
 semântica de 157 signos/ml.  

A solução foi preservada a 33º C durante 5 dias. E depois transferida  
 para placas de petri. O objetivo é acompanhar a produção de cultura de  
  palavras. 
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c) Depois de 5 dias em cultura já é possível observar a formação de 
letras dispersas. O prognóstico é de em mais 3 dias é de formação de 
sílabas, em 4 sílabas tônicas. O grupo está confiante que em não mais 
que duas semanas teremos conseguido cultivar palavras em laboratório. 
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