
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se continuarmos desenvolvendo a tecnologia sem sabedoria ou 
prudência, nosso servo pode acabar se tornando nosso carrasco 
(Omar Bradley – general do exército dos EUA). 
 
Ciência e tecnologia revolucionam nossas vidas, mas a memória, a 
tradição e o mito moldam nossas respostas (Arthue Schlesinger – 
historiador norte-americano). 
 
No mundo das tecnologias, o papel do professor será mais valorizado 
como formador na ética e na cidadania, o que nenhuma máquina pode 
fazer (Andrea Ramal – educadora e escritora). 
 

 

         
 
Filmes 
Transcedence – a revolução: O dr. Will Caster (Johnny Depp), famoso 
pesquisador sobre inteligência artificial da atualidade, trabalha na 
construção de uma máquina consciente que conjuga informações sobre 
todo tipo de conteúdo com a grande variedade de emoções humanas. 
O fato de se envolver sempre em projetos controversos fez com que 
Caster ganhasse notoriedade, mas ao mesmo tempo, o tornou o 
inimigo número 1 dos extremistas que são contra o avanço da 
tecnologia e, por isso mesmo, tentam detê-lo a todo custo. Só que um 
dia, após uma tentativa de assassinato, Caster convence sua esposa e 
seu melhor amigo a testarem seu novo invento nele mesmo. A grande 
questão não é se eles podem fazer isso, mas se eles devem dar esse 
passo. 
Direção: Wally Pfister 
Ano: 2014 
País: EUA 

Hackers – piratas do computador – Dade, um adolescente de 11 anos 
de idade, consegue invadir mais de mil computadores de Wall Street e, 
por causa desse ato, ficou proibido de mexer em um computador até os 
18 anos e, quando retorna tem novo nome. Um filme de muita ação e 
suspense que nos faz pensar até onde a sociedade hacket consegue 
chegar e revela a fragilidade dos sistemas quando não são bem 
preparados. 
Direção: Ian Scoftley 
Ano: 1995 
País: EUA 

Fonte: www.adorocinema.com.br 

Sugestão de leitura: Sueli Brás Monteiro da Palma, professora 
plantonista e corretora de redação, indica a leitura do livro “A 
insustentável leveza do ser, de Milan Kundera. O cenário principal  é 
Praga e, no ambiente de Guerra Fria, desenrolam-se os 
relacionamentos conturbados de Tomas, Teresa, Sabina e Franz. Uma 
leitura tensa que, por várias vezes, me fez parar para refletir sobre a 
leveza e o peso de nossas escolhas.  

Apesar do avanço tecnológico, o olhar positivo ainda é a 
chave para a apendizagem do aluno. 

(Sueli Palma) 
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Mudar para desvendar o novo 
 

Nada mais oportuno para começar a prosa deste ano que a frase de
Fernando Pessoa: “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas
usadas e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos
lugares”. Sim, o Planejamento Escolar ocorrido nos dias 15, 16 e 17 de
janeiro deixou bem clara essa necessidade, visto que a implementação
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) exigirá um novo olhar
sobre a educação não só do professor, como também de todos os
envolvidos no cotidiano escolar: mantenedores, diretores,
coordenadores, orientadores e colaboradores. Para que consigamos as
metas para as quais nos propusemos, foram realizadas palestras,
discussões e reflexões sobre a nova proposta de educação. 

Assistimos, primeiramente, à palestra de Roberta Bento e de sua
filha e sócia na empresa SOS Educação Taís Bento. Roberta deu uma
aula de motivação e emocionou os presentes com sua história de vida.
Taís, ex-aluna do colégio, complementava o discurso da mãe, e ambas
foram unânimes em afirmar que o “ingrediente mágico” para o
desenvolvimento socioemocional e aprendizagem dos jovens é a
expectativa positiva que pais e professores passam para eles.  

Em seguida, a palestra dos professores Thiago e Renato (ambos do
colégio): “Para onde a tecnologia vai nos levar”, cuja introdução abordou
a nossa vida sem a tecnologia e, por meio de um discurso bem
pedagógico, destacaram alguns aspectos positivos e negativos da
indústria 4.0. Ressaltaram, ainda, o papel fundamental do professor na
nova BNCC, pois será dele a tarefa de orientar o aluno a utilizar os
diferentes tipos de linguagem aos quais terá acesso para se expressar e
compartilhar conhecimento de forma ética nas diversas práticas.  Para
onde a tecnologia vai nos levar não responderam e não acreditam que
alguém consiga saber, mas deixaram claro que esse destino vai 
depender de cada um de nós.  

Para finalizar, a participação das orientadoras Juriara M. Grande, 
Fátima Teixeira e Silvia Regina Dias que escolheram o texto “Milho de
pipoca”, de Rubem Alves, para uma reflexão. Nele, metaforicamente, o
autor explica que também nos transformamos quando submetidos a
determinadas situações, assim como o milho de pipoca preso no fundo
da panela quente. Milho de pipoca que não estoura continua milho (é
preciso mudar) – ideia que vai ao encontro da frase de Fernando Pessoa
no início do texto.  Todavia, nesse contexto existem os piruás – milho 
que se recusa a estourar e acaba ficando no fundo da panela; assim há
pessoas que se recusam a mudar, sobretudo o modo de pensar e de
agir.    A partir da leitura, foi solicitado a cada um da plateia que
extraísse uma frase ou parágrafo que identificasse a geração à qual
pertencia (Baby Bommer, X, Y ou Z).  A questão não era  classificar-se 
como milho ou piruá, mas sim a frase que, porventura tenha feito parte
de sua geração. Não me foi difícil a tarefa, pois ouvia muito a frase:
“Fulano é cabeça dura, é piruá – não muda mesmo”. E como o milho que
não estourava e ficava no fundo da panela, a pessoa ficava isolada,
sozinha.  
 Parabéns às orientadoras, gostei da escolha do texto e da dinâmica. 
Sem constrangimento (até porque não haveria motivo para isso);
apresentei meu depoimento e gostaria de ter falado mais, muito mais,
mas não era o momento. Confesso que, nas minhas décadas de vida,
passei por diversas situações que, aos poucos, foram me
transformando. Entre elas destaco a dificuldade que tinha para escrever
até que, em determinado momento, esse foi o quesito para me manter
no emprego. Como milho de pipoca na panela quente, tive de pular e
muito, muito!  Felizmente, encontrei pessoas que não pouparam tempo
para me ajudar e, aos poucos, fui desenvolvendo o processo de escrita
sob o “olhar positivo” de minhas mestras. Outro fato que me levou a
esse processo de transformação foi o próprio ambiente de trabalho que,
a cada ano, mais agrega ao meu conhecimento não só pelas aulas às
quais assisto como também pelo contato com as diversas gerações,
tanto de alunos como de professores. E, para encerrar, nada mais
oportuna que a frase de Isaac Newton : “Se eu vi mais longe, foi por
estar sobre ombros de gigantes” – meu agradecimento a todos que,
direta ou indiretamente, contribuíram para o meu processo de
transformação. De crescimento. 

Em março, retomo o estilo literário, mas achei essencial uma
prosa para mostrar aos leitores que o Planejamento Escolar foi um 
“aprendizado” de como preparar os alunos para os desafios da vida.
Feliz 2020 para todos! 

Profª. Sueli Palma

Ursula  
Maria Firmina dos 

Reis

A Palavra Algo 
Luci Collin 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      Texto do mês 

“O animal satisfeito dorme”, texto de Mário Sérgio Cortella 

Um bom filme não é exatamente aquele que, quando termina, ficamos 
insatisfeitos, parados, olhando, quietos, para a tela, desejando que não cesse? 

O sempre surpreendente Guimarães Rosa dizia: “o animal satisfeito dorme”. Por 
trás dessa aparente obviedade está um dos mais fundos alertas contra o risco de 
cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indigência 
intelectual. O que o escritor tão bem percebeu é que a condição humana perde 
substância e energia vital toda vez que se sente plenamente confortável com a 
maneira como as coisas já estão, rendendo-se à sedução do repouso e 
imobilizando-se na acomodação. 

A advertência é preciosa: não esquecer que a satisfação conclui, encerra, 
termina; a satisfação não deixa margem para a continuidade, para o 
prosseguimento, para a persistência, para o desdobramento. A satisfação 
acalma, limita, amortece. 

Por isso, quando alguém diz “fiquei muito satisfeito com você” ou “estou muito 
satisfeita com teu trabalho”, é assustador. O que se quer dizer com isso? Que 
nada mais de mim se deseja? Que o ponto atual é meu limite e, portanto, minha 
possibilidade? Que de mim nada mais além se pode esperar? Que está bom 
como está? Assim seria apavorante; passaria a ideia de que desse jeito já basta. 
Ora, o agradável é quando alguém diz: “teu trabalho (ou carinho, ou comida, ou 
aula, ou texto, ou música etc.) é bom, fiquei muito insatisfeito e, portanto, quero 
mais, quero continuar, quero conhecer outras coisas. 

Um bom filme não é exatamente aquele que, quando termina, ficamos 
insatisfeitos, parados, olhando, quietos, para a tela, enquanto passam os 
letreiros, desejando que não cesse? Um bom livro não é aquele que, quando 
encerramos a leitura, o deixamos um pouco apoiado no colo, absortos e 
distantes, pensando que não poderia terminar? Uma boa festa, um bom jogo, um 
bom passeio, uma boa cerimônia não é aquela que queremos que se prolongue? 

Com a vida de cada um e de cada uma também tem de ser assim; afinal de 
contas, não nascemos prontos e acabados. Ainda bem, pois estar satisfeito 
consigo mesmo é considerar-se terminado e constrangido ao possível da 
condição do momento. 

Quando crianças (só as crianças?), muitas vezes, diante da tensão provocada 
por algum desafio que exigia esforço (estudar, treinar,EMAGRECER etc.) 
ficávamos preocupados e irritados, sonhando e pensando: por que a gente já não 
nasce pronto, sabendo todas as coisas? Bela e ingênua perspectiva. É 
fundamental não nascermos sabendo e nem prontos; o ser que nasce sabendo 
não terá novidades, só reiterações. Somos seres de insatisfação e precisamos 
ter nisso alguma dose de ambição; todavia, ambição é diferente de ganância, 
dado que o ambicioso quer mais e melhor, enquanto que o ganancioso quer só 
para si próprio. 

Nascer sabendo é uma limitação porque obriga a apenas repetir e, nunca, a criar, 
inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais refém do que já se 
sabe e, portanto, do passado; aprender sempre é o que mais impede que nos 
tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberíamos 
enfrentar. 

Diante dessa realidade, é absurdo acreditar na ideia de que uma pessoa, quanto 
mais vive, mais velha fica; para que alguém quanto mais vivesse mais velho 
ficasse, teria de ter nascido pronto e ir se gastando… 

Isso não ocorre com gente, e sim com fogão, sapato, geladeira. Gente não nasce 
pronta e vai se gastando; gente nasce não-pronta, e vai se fazendo. Eu, no ano 
que estamos, sou a minha mais nova edição (revista e, às vezes, um pouco 
ampliada); o mais velho de mim (se é o tempo a medida) está no meu passado e 
não no presente. 

Demora um pouco para entender tudo isso; aliás, como falou o mesmo 
Guimarães, “não convém fazer escândalo de começo; só aos poucos é que o 
escuro é claro”… 

 

 

Dicas gramaticais 

 DICAS FEVEREIRO 
CUIDADO COM OS DESVIOS GRAMATICAIS 

- Use sempre menos, nunca menas. O advérbio de intensidade 
menos é invariável, ou seja, não flexiona em gênero (masculino e 
feminino) ou em número. Logo,  
CERTO: Fiz menos atividade que você. 
ERRADO: Fiz menas atividade que você. 

- Não confunda perca (verbo) com perda (substantivo). Perca é 
forma verbal no presente do subjuntivo ou do imperativo de 
perder. Já perda é substantivo, Logo, é usado como forma 
nominal e, normalmente, precedido de artigo (a, uma).  
CERTO: Não perca tempo! Com essa dieta talvez você perca 
alguns quilos. (verbo)/ Ana teve uma perda muito grande na 
família. 
ERRADO: Não perda tempo! Com esses exercícios talvez você 
perda alguns quilos./ Ana teve uma perca muito grande na 
família.  

- Não confunda viagem (substantivo) com viajem (verbo). Viajem 
é a forma imperativa ou do presente do subjuntivo do verbo viajar. 
Viagem é substantivo e será, via de regra, precedido de artigo. 
CERTO: A viagem foi boa ou Fiz uma viagem (substantivo)./ 
Viajem muito ou Espero que vocês viajem nas férias (verbo). 
ERRADO: A viajem foi boa ou Fiz uma viajem. / Viagem muito ou 
Espero que vocês viagem nas férias. 

- Use sempre seja, nunca seje. A flexão verbal correta do verbo 
ser é seja. Seje não existe. 
CERTO: Seja autêntico. 
ERRADO: Seje autêntico 

- Fuja do gerundismo. Os verbos no gerúndio apresentam 
desinência – NDO (andando, correndo, dormindo) e seu uso 
correto pressupõe a existência de ações frequentativas, ou seja, 
ações que demandam certo tempo de execução para que se 
manifestem. O erro ocorre quando o falante utiliza o gerúndio para 
indicar uma ação pontual, instantânea, prestes a acontecer. O 
gerundismo é, portanto,  o uso vicioso e equivocado dessa forma 
verbal.   
CERTO: Vou transferir sua ligação./ O senhor pode retirar uma 
senha para o atendimento. 
ERRADO: Vou estar transferindo sua ligação./ O senhor pode 
estar retirando uma senha para o atendimento. 

- Evite pleonasmos viciosos – Embora o pleonasmo – redundância 
na construção de sentidos – possa ser utilizado estilisticamente na 
literatura ou na publicidade. Em textos escritos ou discursos orais 
formais, deve ser evitado. Evite, portanto, expressões como: “subir 
para cima”, “de manhã cedo”, “criar coisas novas” “elo de ligação” 
etc. Basta a primeira palavra da expressão para produzir o sentido 
de forma direta: “subir”, “de manhã”, “criar”, “elo”. 

- A partir é sempre separado e sem crase.  
CERTO: A partir de hoje, todos os produtos da loja com preços a 
partir de 100 reais.  
ERRADO: Apartir de hoje, todos os produtos da loja com preços 
a partir de 100 reais. 

- Não confunda “mas com mais”. Mas é conjunção adversativa – 
expressa oposição, quebra de expectativa – e é sinônimo de 
porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Mais é expressão 
denotativa de valor aditivo.  
CERTO: Carlos estudou, mas não passou no vestibular./ Fiz mais 
exercício que você.  
ERRADO: Carlos estudou, mais não passou no vestibular./ Fiz 
mas exercício que você.  

- Jamais coloque acento indicador da crase antes de verbos.  
CERTO: Ana ajudou o irmão a fazer a tarefa./ Pedro prefere correr 
a nadar.  
ERRADO: Ana ajudou o irmão a fazer a tarefa./ Pedro prefere 
correr à nadar. 

- Não use ter como sinônimo de existir. O verbo ter indica posse 
e não deve ser usado em contextos formais como sinônimo de 
existir. Nessa situação, use o verbo haver sempre no singular.  
CERTO: “Existem bons alunos em sala.” ou “Há bons alunos em 
sala”./ “Existiam problemas na empresa.” 
ERRADO: “Têm bons alunos em sala.”/ “Tinham problemas na 
empresa.” 

Fonte:www.portugues.com.br 
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