
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A água de boa qualidade é como a saúde e a liberdade: só tem valor 
quando acaba (Guimarães Rosa – escritor brasileiro). 

A água é o princípio de todas as coisas (Tales de Mileto – filósofo, 
matemático e engenheiro grego). 

A poesia não tem presente: ou é esperança ou saudade (Camilo 
Castelo Branco – escritor português). 

Se o cotidiano lhe parece pobre, não o acuse: acuse a si próprio de não 
ser muito poeta para extrair suas riquezas (Rainer Maria – poeta 
alemão). 
 

 

         
 

 
Sueli Brás Monteiro da Palma, professora corretora de 

redação, indica a leitura do livro A brincadeira, de Milan Kundera – que 

narra a história de Ludvik um jovem estudante membro do partido 

comunista. Um dia, para caçoar da namorada, escreve-lhe o seguinte 

bilhete: “O otimismo é o ópio do gênero humano. O espírito sadio fede 

a imbecilidade, Viva Trotski”. Por causa dessa brincadeira, foi afastado 

do partido e dos estudos e encaminhado para o exército onde 

trabalhavam os traidores.  

O livro aborda as relações amorosas da personagem, sua 

temporada no exército, sua relação com o partido comunista, além do 

desejo de Ludvik por vingar-se daqueles que o expulsaram do partido.  

Por meio de uma linguagem simples e direta, o autor faz uma crítica ao 

cerceamento da liberdade de expressão e à submissão dos tchecos ao 

partido vermelho. Leva-nos, ainda, a uma reflexão sobre a relação 

presente-passado, pois mostra a dificuldade de Ludvik em viver em paz 

consigo mesmo devido aos fantasmas do passado. 

FILME 
Mar Adentro (2007) – você é a favor ou contra a eutanásia? O desafio 
será saber se a sua opinião irá mudar, após assistir ao filme que conta 
a história real de Ramon Sampedro, espanhol que lutou 30 anos a 
favor da eutanásia e seu direito de morrer. 

Direção: Alejandro Amenábar 
Ano: 2004 
País: Espanha 
 
O clima começa a mudar. As folhas começam a cair. É a natureza 
ensinando-nos que as mudanças são necessárias para a renovação da 
vida. Outono, seja bem-vindo! 

 (Sueli Palma) 
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E chega março com suas águas e a beleza do outono 

Quem me conhece sabe disto: gosto de escrever à noite; fico até
madrugada rabiscando as ideias roubadas de minhas conversas, de 
minhas leituras e de minhas observações cotidianas.  

É noite – moro em frente ao parque Vicentina Aranha e o cenário a
esta hora é um convite para navegar pelas palavras em busca das ideias
perdidas. A cidade dorme tranquilamente – lágrimas do céu caem sobre 
ela balançando as folhas das árvores que parecem cochichar entre si.
Penso: Quantas confissões essas folhas não ouviram durante o dia de
pessoas que por ali caminharam! Quantos segredos guardam! Segredos
esses que jamais serão revelados! Que pena, pois iriam contribuir e
muito para o  enriquecimento de  minhas prosas aqui neste espaço. Que
bom seria... 

Que sonho esse, não? Melhor voltar à realidade e recorrer as
minhas diversas leituras.  O carnaval se foi e chega março ainda com
um pouco de ressaca e com algumas purpurinas que insistem em brilhar
aqui e acolá. A vida é assim: Toda festa termina. Todo carnaval termina.
Agora, hora de voltar à rotina.  Vamos acolher essa volta com alegria e
otimismo, pois é essa rotina que nos permite produzir coisas dignas de 
festas e de celebrações.  O carnaval se foi, mas deixou dicas para
atingirmos nossos objetivos: caprichar na performance; colorir o
cotidiano (com palavras, com olhares, com risos...) e acrescentar
enredos e personagens. Feito isso, é só aguardar  o resultado.  

E chega março não apenas com suas águas, mas com muito
trabalho e comemorações. E eu vou chegando com minha prosa ciente
de que, às vezes, uso palavras repetidas. Nessa hora travo, não consigo
continuar o texto, mas imediatamente penso: existem palavras que
nunca foram repetidas?  Consciência tranquila, continuo...  Olhei o
calendário e a primeira data que me chamou a atenção foi 14 de março
– dia nacional da poesia em homenagem à data de nascimento de
Castro Alves, poeta baiano. Outros afirmam ser 31 de outubro – data de 
nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Polêmicas à parte, sou da
opinião de que todo dia é dia de poesia, pois cada amanhecer é um
convite à vida, à felicidade e cada anoitecer, um convite ao sonho.  A
poesia está presente em nossa vida o ano inteiro e em todo lugar: Em
casa. Nas ruas. Nos pontos de ônibus. No céu. Nas aves. Nas pessoas.
É só uma questão de “olhar”. Que a poesia chegue, mansamente, em
nossos pensamentos para aliviar a dureza do cotidiano! 

E as árvores, sutilmente, já começam a mudar a silhueta, pois o
outono - estação que prepara a natureza para o inverno, já bate à porta.
As folhas em tons vermelhos e amarelos começam a atapetar as
avenidas. São as árvores preparando-se para cair no sono profundo de 
inverno e, para isso, é preciso desfazer daquilo que não lhes serve mais
e que lhes rouba energia.  Com esse comportamento, a natureza chama
a nossa atenção para a necessidade de nos prepararmos para os
desafios da vida. Seja para uma prova, para um vestibular, para um 
trabalho ou para os imprevistos,  pois o inverno mais cedo ou mais tarde
chegará para todos.  Olho o outono como metáfora da vida, mas
confesso que, às vezes, esse “deixar ir” não é tão fácil. Apesar desse
conflito, vejo essa estação com empatia e amor. Vejo-a como Albert 
Camus: “O outono é uma segunda primavera- cada folha é uma flor”.
Gosto do outono não só pelas leituras que faço de seu ensinamento,
mas sobretudo por ser a estação da tranquilidade; no outono não há
urgência, não há pressa. Gosto do outono pelo clima. Pelas cores. Pela
luz. Pelas folhas. Pelos frutos. Tanta beleza que fica difícil retratar com
palavras. Só me resta... fazer nada. Só me resta observar e agradecer o
espetáculo que me é apresentado. E fotografar! 

O cenário de outono é um convite à felicidade. Não é por acaso que,
dia 20, comemora-se também o dia Internacional da Felicidade criada 
pelo assessor especial da Organização das Nações Unidas (ONU) Jaime 
Illien, ciente de que vivenciar a felicidade é um desejo comum da
humanidade.   Sobre esse tema, conversaremos futuramente (tenho
limite de linhas).  

A natureza é dinâmica. Tudo passa muito rápido. “Daqui a uns dias
as águas de março fecham o verão, com promessa de vida no teu
coração”. Acabaram as festas. Que a volta à rotina seja uma promessa
de realização do sonho de cada um. A todos um bom caminhar sobre as
folhas de outono. 

8 de março: dia das mulheres. Não há muito que falar. Já pensaram
num mundo sem as mulheres? CASA. TRABALHO. RUAS. NOVELAS...
Não teria tanta magia! 

Profª. Sueli Palma

Da Leveza 
Gilles Lipovetsky 

Histórias que os 
jornais não contam 

Moarcyr Scliar 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      Texto do mês 
MULHERES – Luís Fernando Veríssimo 

Certo dia, parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa: 

elas não são humanas. São espiãs. Espiãs de Deus disfarçadas entre nós. Pare 

para refletir sobre o sexto sentido. Alguém duvida de que ele exista? E como 

explicar que ela saiba, exatamente, qual mulher, de entre as presentes, em uma 

reunião, é aquela que dá em cima de você? E quando ela antecipa que alguém 

tem algo contra você, que alguém está ficando doente, ou que você quer terminar 

o relacionamento? E quando ela diz que vai fazer frio e manda você levar um 

casaco? Rio de Janeiro, 40 graus, você vai pegar um avião para São Paulo. Só 

meia hora de voo. Ela fala para você levar um casaco porque “vai fazer frio”. 

Você não leva. O que acontece? O avião fica preso no aeroporto por quase duas 

horas. O ar condicionado chega a pingar gelo de tanto frio que faz lá dentro! Leva 

um sapato extra na mala, querido. Vai que você pisa numa poça...Se você não 

levar o “sapato extra”, meu amigo, leve dinheiro extra para comprar outro, pois o 

seu estará, sem dúvida, molhado. O sexto sentido não faz sentido. É a 

comunicação direta com Deus.  

As mulheres são mães e preparam, literalmente, gente dentro de si. Será que 

Deus confiaria tamanha responsabilidade a um reles mortal? E, não satisfeitas 

em ensinar a vida, elas insistem em ensinar a vivê-la de forma íntegra 

oferecendo amor incondicional e disponibilidade integral. Fala-se em “praga de 

mãe”, “amor de mãe”, “coração de mãe”... Tudo isso é meio mágico. 

As mulheres choram. Ou vazam? Ou extravasam? Homens também choram, 

mas é um choro diferente. As lágrimas das mulheres têm um não sei quê de não 

querer chorar, um não sei quê de fragilidade, um não sei quê de amor, um não 

sei quê de tempero divino que tem um efeito devastador sobre os homens... É 

choro feminino. É choro de mulher... Já viram como as mulheres conversam com 

os olhos? Elas conseguem pedir uma a outra para mudar de assunto com 

apenas um olhar. Elas fazem um comentário sarcástico com outro olhar. E 

apontam uma terceira pessoa com outro olhar. Quantos tipos de olhar existem? 

Elas conhecem todos... Parece que frequentam escolas diferentes das que 

frequentam os homens! 

Quer evidência maior do que esta? Qualquer um que ama se aproxima de 

Deus. E com as mulheres também é assim. O amor as leva para perto D’Ele já 

que Ele é o próprio amor. Por isso, dizem “estar nas nuvens” quando 

apaixonadas.  

Mulheres em versos e frases 

Uma mulher tem que ter/Qualquer coisa além de beleza/Qualquer coisa de 

triste/Qualquer coisa que chora/Qualquer coisa que sente saudade (Vinicius de 

Moraes).  

A mulher deve ser lentamente decifrada como o enigma que é: encanto a 

encanto (Coelho Neto). 

...mas a gente vai à luta e inventa um novo sonho, uma esperança, mesmo 

recauchutada. Vale tudo, menos chorar tempo demais (Lya Luft). 

Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida removendo 

pedras e plantando flores (Cora Coralina). 

É próprio da mulher o sorriso que nada promete e permite tudo imaginar (Carlos 

Drummond de Andrade). 

 

Dicas gramaticais 

GAFES ESPORTIVAS 

O futebol brasileiro é mais superior do que o argentino. 
Superior e inferior, além de não aceitarem modificadores 
(como mais ou menos), usam-se com a, e não com do 
que: O futebol brasileiro é superior ao argentino.  

O árbitro demorou para marcar a penalidade máxima. O 
verbo demorar no sentido de tardar, custar, pode ser 
usado com a ou em, mas nunca com para: Demorei em 
(ou a) resolver o problema.  

Neste campeonato ainda vão haver muitas surpresas. O 
verbo haver no sentido de existir, não se usa no plural. 
Quando um verbo auxiliar aparece antes dele, deve 
também permanecer no singular: Neste campeonato 
ainda vai haver muitas surpresas. 

Cinco gols num clássico são demais. Em expressões que 
significam falta ou excesso, o verbo ser fica no singular: 
Cinco gols é demais./ Dois chutes a gol é pouco/ Oito 
cartões amarelos é muito./ Duzentos gramas de queijo é 
suficiente. 

O flamengo já fez bastante gols. Como advérbio, a 
palavra bastante é invariável; quando exerce a função de 
adjetivo, tem o significado de suficiente e, por 
conseguinte, flexiona-se em número: Nossos jogadores 
são bastante habilidosos (advérbio)./ Eles treinam 
bastante (advérbio)/ O atacante do time fez bastantes 
gols (adjetivo)./ Ele tem razões bastantes para estar triste 
(adjetivo). 

O lance passou desapercebido. A palavra 
desapercebido tem sentido de desprevenido, 
desguarnecido. Quando a referência for por algo que não 
se viu ou não se ouviu, usa-se despercebido. 

O carrinho foi a gota d’água que motivou sua expulsão. 
Gota d’água é o motivo culminante de um acontecimento. 
A expressão por si só já diz o necessário. Logo, basta 
construir: O carrinho foi a gota d’água em sua expulsão. 
Só isso. Por esse mesmo motivo, devemos dispensar as 
palavras grifadas nas expressões a seguir: acrescentar 
mais/ a viúva do falecido/ vibrar de alegria/ conviver 
junto/ afastar para trás. 

O bandeirinha nada pôde declarar, inclusive porque não 
viu nem ouviu nada. O termo inclusive, nessa sentença, 
está mal empregado; o correto é utilizá-lo quando tiver o 
sentido de também: Todos foram expulsos, inclusive o 
técnico. Se o referido termo não puder ser substituído por 
também (como no exemplo), não faça uso dele.  

É pena que Amaral não sabe chutar em gol. A expressão 
é pena que exige o verbo no subjuntivo. Chutar rege a 
preposição a ou contra: É pena que Amaral não saiba 
chutar a gol. É bom saber que expressões como caso, 
talvez, embora, mesmo que, ainda que, é provável que 
também se constroem com verbo na forma subjuntiva. 
Observe que muitos dizem “talvez eu irei”, quando o 
correto é “talvez eu vá”.  

Os torcedores não compareceram devido ao frio infernal 
que está fazendo. Essa novidade de frio infernal não 
existe; temos frio hibernal ou frio invernal. 

Apostei contra o fluminense e dei dois gols de lambuja. A 
frase correta é: Apostei contra o fluminense e dei dois gols 
de lambujem, e não lambuja. 

Fonte: https://books.google.com.br/ 
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