
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se quiséssemos ser felizes, isso não seria difícil. Mas como queremos 
ficar mais felizes do que os outros é difícil, porque achamos os outros 
mais felizes do que realmente são (Montesquieu – jurista, filósofo, 
historiador e político francês). 

Feliz aquele que desfruta agradavelmente da sociedade. Mais feliz é 
quem não faz caso dela e a evita (Voltaire – poeta, ensaísta, 
dramaturgo, historiador e filósofo iluminista). 

Uma pessoa será tão feliz quanto sua mente deixar (Abraham Lincoln – 
16} presidente dos Estados Unidos) 

O que pode ser acrescentado à felicidade do homem que goza de boa 
saúde, não tem dívidas e está com a consciência limpa? (Adam Smith 
– filósofo e economista britânico). 
 

 

         
 
LIVRO  
Joice Selles, bibliotecária, indica a leitura do livro O dia do Curinga, de 
Jostein Gaarder -  que move o sentimento de reencontro familiar. É a 
história de Hans-Thomas e seu pai que saem à procura da mulher que 
os deixou há oito anos.   Narrada pela visão de Hans, a fábula combina 
filosofia e cartas de baralho - uma metáfora para a compreensão do 
homem e de sua existência. Uma leitura complexa e que se torna leve 
em seu decorrer.  O leitor será levado a desvendar o que as cartas 
podem dizer. 
 
FILME 
Até o último homem – inspirado em história real, o filme narra a 
história do americano Desmond Doss que decide se alistar para lutar 
na II Guerra e, assim, poder salvar seus compatriotas no Japão, em 
1945. Algo, porém, ameaça sua permanência: Adventista de Sétimo 
Dia, o soldado segue o mandamento de sua religião: Não matarás e se 
recusa a pegar em armas. 
Direção: Mel Gibson 
País: Austrália/ EUA 
Ano: 2016 
 
Preso em casa – O filme é uma comédia com toques de suspense 
para narrar a história de Karan, que optou por não sair de casa. A 
situação começa a mudar quando uma vizinha deixa um pacote 
misterioso com ele e uma jornalista resolve entrevistá-lo. Um estudo 
comportamental divertido e até romântico. 
Direção: Shashanka Ghosh e Samit Basu 
País: Índia 
Ano: 2019 
 
Que a sabedoria da natureza nos inspire para uma caminhada 
mais solidária. 

 (Sueli Palma) 
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PROSEAR SOBRE FELICIDADE É PRECISO 

20 de março foi o dia Internacional da Felicidade. No texto desse 
mês, fiz apenas uma referência à data, prometendo voltar ao assunto no 
mês de abril.  Pensei muito se seria pertinente escrever sobre felicidade 
em tempo de tantas preocupações e de tantas incertezas. Felizmente, 
lembrei-me de que, em tempos de cólera, Gabriel Garcia Márquez 
presenteou-nos com a história de amor de Florentino Ariza por Fermina 
Daza, em “O amor nos tempos de cólera”. Só uma fonte de inspiração e 
de coragem como essa obra para sairmos deste clima de coronavírus , 
de especulações e de intrigas pelo qual passamos! Pensemos que o 
cardápio da vida  está repleto de opções para que façamos nossas 
escolhas.  Pois bem: enquanto alguns preferem escrever sobre temas 
que só pioram as energias do Universo, fiz minha escolha: Em tempos
de coronavírus, escrever sobre felicidade é preciso.  

Este mês, mais que os outros, a natureza deu-nos lição de 
resiliência e de aceitação.  Perceberam que o verão que, geralmente, se 
despede com chuvas e trovoadas, foi embora silenciosamente? E, nesse 
silêncio, sem festa e sem barulho, chega o outono para ensinar-nos que  
o que precisa ser feito, apesar dos pesares e de todos os pesares. O 
ciclo da vida tem de seguir com toda sua a beleza e as suas nuances. 
As estações do ano existem não só para enfeitar as casas, os parques e 
as praças, mas também para nos dar aulas como essas. Sejamos bons 
alunos e façamos uma atenciosa leitura desses enunciados.  

Hora de cumprir o prometido, ou seja, prosear sobre felicidade –
quase tangenciei o tema.  Muito já se escreveu sobre felicidade, livros 
não faltam sobre  ele,  além de palestras para ajudar o homem numa 
interminável procura. Nos dicionários, há conceito de felicidade. Toda 
ajuda para encontrá-la é bem-vinda, mas, na verdade, ela varia de 
pessoa para pessoa. Concordo até com algumas teorias de que a 
felicidade seja uma predisposição genética. Parodiando Adélia Prado eu 
diria: “Minha tristeza não tem pedigree”/ Ah! Mas minha vontade de ser 
feliz, sua raiz, vem lá de meu pai. Vivia uma vida simples (entendam  -
vida simples, não é carência). Ele, como ninguém, sabia saborear o 
cotidiano com alegria, aos poucos e sem pressa. Era, realmente, “feliz 
por nada” – uma questão de interior, de um olhar diferente para a vida. 
Comia a vida como se ela fosse um fruto muito saboroso! Vivia seu 
percentual de felicidade sem questionar. Mostrou-me que a felicidade 
vibra na frequência das coisas mais simples: no olhar de um amigo, no 
sorriso do filho e na palavra certa na hora certa. Simples sim, mas de 
uma grandiosidade capaz de amaciar o áspero do cotidiano. Com um 
professor desse, aprendi a aproveitar os momentos. Na  quarentena, fiz 
uma viagem diferente:  sem mala, sem passaporte e sem cansaço. Fiz 
um passeio pelo meu interior, visitei muitos e muitos lugares. Visitei-me. 
O bom dessa viagem é que voltei feliz dela: encontrei lugares onde pude 
me recostar, fechar os olhos e visualizar momentos felizes e 
apaixonantes de minha vida.  Foi muito bom! Estava precisando de 
momentos como esses. 

Desde que comecei a “rabiscar” os meus textos, tornei-me 
observadora de situações e, principalmente de algumas pessoas que me 
cercam. Conheço várias felizes, apesar da vida difícil e de muito, 
trabalho. E são felizes mesmo.! Um detalhe me chama a atenção: Os 
felizes que conheço, percebo que todos gostam de ajudar e são sempre 
gratos por tudo que a vida lhes proporcionou. Daí concluo que a 
felicidade é um efeito colateral dessa virtude. Claro que ninguém é feliz o 
tempo todo, às vezes, em um encontro na esquina, ou num gesto amigo, 
temos um grande momento de felicidade, pois ela acontece “em 
horinhas de descuido”.  

Sabe-se, porém, que ser feliz é uma arte e é mesmo – há de se ter 
muito talento para descobri-la em cada canto do cotidiano. Em cada 
horinha de folga.  Por isso, muitos não a encontram, não conseguem 
essa leveza, apesar do conforto da casa e de terem uma família. 
Desgastam sua energia e a dos demais com reclamações. Para outros, 
a diversão é passar fofoca ou más notícias para os amigos. Conheço, 
ainda, pessoas que não gostam de crianças, de passarinhos, enfim... 
Falta-lhes talento para descobrirem que a felicidade é a somatória de 
pequenas alegrias.” Enfim, cada um procura a sua felicidade ou a sua 
infelicidade. Questão de escolha. 

Bem, leitores e amigos, promessa cumprida. Confesso que não foi 
fácil.   As ruas retratam a imagem de uma cidade morta, mas a vida 
segue. Salomão ao escrever “Porque eis que passou” retrata que muitas 
coisas em nossas vidas são transitórias.  O que dá leveza para a minha 
alma é a certeza de que logo, logo, tudo passará !   

Profª. Sueli Palma

Cor Púrpura 
Alice Walker 

Retratos de Carolina 
Lygia Bojunga Nunes 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

     Crônica: A arte de ser feliz 

 

Cecília Meireles 

Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do 
chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Nesse ovo costumava pousar um 
pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma cor do ovo 
de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão 
maravilhosa e sentia-me completamente feliz. 

Houve um tempo em que a minha janela dava para um canal. No canal 
oscilava um barco. Um barco carregado de flores. Para onde iam aquelas flores? 
Quem as comprava? Em que jarra, em que sala, diante de quem brilhariam, na 
sua breve existência? E que mãos as tinham criado? E que pessoas iam sorrir de 
alegria ao recebê-las? Eu não era mais criança, porém a minha alma ficava 
completamente feliz. 

Houve um tempo em que minha janela se abria para um terreiro, onde uma 
vasta mangueira alargava sua copa redonda. À sombra da árvore, numa esteira, 
passava quase todo o dia sentada uma mulher, cercada de crianças. E contava 
histórias. Eu não podia ouvir, da altura da janela; e mesmo que a ouvisse, não a 
entenderia, porque isso foi muito longe, num idioma difícil. Mas as crianças 
tinham tal expressão no rosto, a às vezes faziam com as mãos arabescos tão 
compreensíveis, que eu participava do auditório, imaginava os assuntos e suas 
peripécias e me sentia completamente feliz. 

Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que 
parecia feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim seco. Era uma 
época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Mas todas as 
manhãs vinha um pobre homem com um balde e em silêncio, ia atirando com a 
mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega: era uma espécie 
de aspersão ritual, para que o jardim não morresse. E eu olhava para as plantas, 
para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros e meu 
coração ficava completamente feliz. 

Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de 
cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem 
diante das minhas janelas e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, 
para poder vê-las assim. 
                                    
Drummond e a felicidade 
“Que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem 
do dinheiro. Que ela possa vir com toda simplicidade, de dentro para fora, de 
cada um para todos. Que as pessoas saibam falar, calar, e acima de tudo ouvir. 
Que tenham amor ou então sintam falta de não tê-lo. Que tenham ideais e medo 
de perdê-lo. Que amem ao próximo e respeitem sua dor. Para que tenhamos 
certeza de que: “Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade”. 
“Tenho a vocação para a felicidade./ Ser feliz não me traz sentimento de culpa./ 
Não preciso de tristeza para explicar a inutilidade da vida./ Não preciso morrer e 
ir ao céu para encontrar a felicidade./ Quero-a e tenho-a neste espaço terreno do 
aqui e agora”. 
 
Sou feliz e não preciso me justificar. 
Sorrio sem ver passarinho verde. 
Não tenho medo de ser feliz. 
 
Faço minha estrela brilhar. 
Sem receio dos encontros, desencontros, 
Encantos e desencantos que o amor me diz. 
 
É amigo amanhã é sempre um novo dia 
E quando a infelicidade passar por aqui, 
Minhas malas estarão prontas 
para eu ir por ali. 
 
 
 

 

 
Dicas gramaticais 

 
A moça estava ali há muito tempo.  
Correção: A moça estava ali fazia muito tempo. 
Ele doara sangue ao filho há poucos meses. 
Correção: Ele doara sangue ao filho fazia poucos meses. 
Estava sem dormir há três meses. 
Estava sem dormir havia três meses. 
EXPLICAÇÃO: O emprego do havia se impõe quando o 
verbo estiver no imperfeito e no mais que perfeito do 
indicativo. 

Andou por todo país.  
Correção: Andou por todo o país. 
Toda tripulação foi demitida. 
Correção: Toda a tripulação foi demitida. 
EXPLICAÇÃO: Para dar ideia de inteiro deve-se usar 
Todo o ou Todo a. 
Todos amigos o elogiavam. 
Correção: Todos os amigos o elogiavam. 
 
Favoreceu ao time da casa. 
Correção: Favoreceu o time da casa. 
A decisão do Supremo favorece aos acusados. 
Correção: A decisão do Supremo favorece os acusados.  
EXPLICAÇÃO: O verbo favorecer é transitivo direto, 
dispensa preposição.  
OBS.: SE, em vez de favorecer, empregar o adjetivo 
favorável, a preposição será obrigatória. Ex.: A decisão 
foi favorável aos acusados. 

Ao contrário do que foi publicado ontem, o goleiro fez 
quatro e não cinco gols. 
Correção: Diferentemente do que foi publicado ontem, o 
goleiro fez quatro e não cinco gols. 
EXPLICAÇÃO: Quatro e cinco não são situações 
contrárias.  

PRONOMES DEMONSTRATIVOS 
ESTE: indica aquilo que está próximo da pessoa que fala 
(espaço), com o tempo atual (tempo) ou o termo mais 
próximo. Exs Esta é Ana/ Esta noite está ótima/ André e 
Artur não são mais amigos. Este (Artur) mentiu para 
todos. 

ESSE: indica aquilo que está próximo da pessoa com 
quem se fala (espaço), com o passado próximo (tempo) 
ou a ideia mais mencionada (termos). Exs Essa é a 
comida de que lhe falei./ Fui para a Argentina em 2015. 
Nesse ano, fiquei noiva./ Assista ao filme Meu irmão é 
filho único. Esse filme é encantador.  

Aquele: indica aquilo que está distante das duas pessoas 
(espaço), passado distante (tempo) ou o termo mais 
distante (termos). Exs Aquele rapaz roubou a loja. / A 
ditadura durou várias décadas. Aquele era muito 
sombrio./ Fiz três cursos: Hotelaria, Letras e Jornalismo. 
Aquele (Hotelaria) foi o que me empregou primeiro. 

Cautela ao combater o gerundismo. 
 O gerundismo é considerado pouco econômico, afinal é 
mais longa a construção “vou estar conversando do que o 
futuro simples “conversarei” ou “conversar”. No entanto, 
as formas mais econômicas podem levar a distorções 
comunicativas. Vejamos um folheto de orientação de 
trânsito: “Cuidado: mesmo que os automóveis estejam 
parados, os ônibus, motos e táxis podem estar andando 
na faixa exclusiva”. O “podem estar andando” daria lugar 
a outro sentido se fosse substituído por “PODEM 
ANDAR”. No primeiro caso, há alerta; no outro, uma 
liberação. O problema é condenar o gerúndio em qualquer 
perífrase com comandos como: “O gerúndio nunca deve 
ser usado depois de um verbo no infinitivo”.  
 
Fontes: brasiliano.wordpress.com/ books.google.com.br/ 
g1.globo.com,br 
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