
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coração que está em paz, vê festa em todas as aldeias (provérbio 
hindu). 
As pequenas coisas parecem insignificantes, mas dão-nos paz 
(Georges Bernanos – escritor e jornalista francês). 
O primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz (François La 
Rochefoucauld – escritor francês). 
Sem paz interior, sem calma interior, é difícil encontrar paz duradoura 
(Dalai Lama – filósofo e religioso tibetano). 

 

 
         

Sugestão de Leitura: João Vitor de Mano, aluno do 1° ano, indica a 
leitura do livro “Frankenstein” da escritora Mary Shelley, que 
acompanha a história de Victor Frankenstein, um estudante de 
medicina que descobre a princípio, que pode dar vida à matéria morta. 
Utilizando esse conhecimento, Victor tenta criar vida a partir de restos 
humanos. Porém, após ver o resultado de sua criação, ele se enche de 
pavor e foge, o que permite que o “monstro” escape entrando assim em 
contato com o mundo e os seres humanos. A partir dos relatos de 
Frankenstein e a sua criatura pode-se gerar diversas reflexões a cerca 
de temas como os limites da ciência, as responsabilidades do criador 
para com a criatura, a natureza do bem e do mal e também sobre o 
preconceito. 

 
Filme: Unidas pela vida: baseado em fatos, o longa traz a história de 
Annie Parker (Samantha Morton), mulher que perdeu a mãe, a avó e a 
irmã para o câncer de mama. Ao descobrir ser portadora da doença, a 
personagem vai em busca de sua cura.  
De forma paralela, a geneticista Mary-Claire King (Helen Hunt) coloca 
em prática um estudo até então desconhecido: a investigação da 
possibilidade de haver hereditariedade do câncer, o que explicaria a 
incidência da doença em mulheres da mesma família, como Annie 
Parker. A descoberta da cientista possibilitou o avanço do mapeamento 
dos grupos de risco, o aconselhamento genético e aprimorou os 
métodos de prevenção.  
ANO: 2013 
DIRETOR: Steven Bernstein 
PAÍS: EUA 

 
 
 
 

Que nos jardins setembrinos germinem as sementes da paz! 
 (Sueli Palma) 
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Porque é setembro... 

Porque é setembro, cores, flores e perfumes invadem o nosso
cotidiano. Alegremente, os pássaros cantam para dar boas-vindas à 
primavera. Cada estação tem a sua característica, a sua personalidade.
Encanto-me com todas elas, mas é a primavera que me leva a acreditar
que um novo ciclo começou, não só na natureza, mas também no
coração dos homens. Oxalá tivéssemos a sensibilidade para ler a
mensagem que ela nos traz com toda a sua beleza. É a estação do
amor, da alegria e da leveza na alma. Por isso a natureza se enfeita,
entrega-se à contemplação, sem que tenhamos por ela o devido
respeito.  Há tempo ela pede ajuda: Gritam as águas! Gritam as
florestas! Gritam os animais! Grita a Terra! 

Porque é setembro, olho para a natureza e penso que, como ela,
também temos os nossos invernos existenciais. Quantas vezes também
não ficamos recolhidos, sem brilho e sem alegria, seja pelo frio do
inverno ou pelas perdas da vida:  tristezas, dificuldades, desilusões –
períodos difíceis, mas passageiros. Com eles, crescemos e tornamo-nos 
mais sábios para os novos ciclos.  Lembro-me das palavras de Salomão:
“Eis que o inverno passou... Apareceram as flores na nossa terra, volta o
tempo das canções”.  Assim é a vida, tudo passa! A natureza, antes 
maltratada pelo rigor do inverno e pela indiferença dos homens, hoje,
desabrocha dando vida nova as nossas vidas! Que saibamos respeitar
esses ciclos, tanto os da natureza quanto os nossos. Passado esse
período, tornamo-nos mais fortes, mais resistentes e aprendemos a
administrar, com sabedoria, as dificuldades da vida.  Hora de deixar as
tristezas para trás para que possamos acolher o novo ciclo e contemplar
o espetáculo que a natureza nos oferece. Hora de abrir as janelas e o
coração para sentir a paz que a primavera nos proporciona! 

Porque é setembro, o calendário mostra várias datas para serem
celebradas, mas o espaço disponível não me permite comentar todas
elas. Lembrei-me de que 21 de setembro é considerado o dia
Internacional da Paz. Numa época em que a raiva e a intolerância se
esparramam pelo mundo. Numa época em que um comentário em redes
sociais ou uma brincadeira já são motivos para desavenças e ataques
pessoais, escolhi esse tema para a prosa do mês. Em 1981, a
Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU) fixou uma data
permanente para a celebração de um dia Internacional da Paz – uma 
data de cessar-fogo e de não violência. Uma data para que pudéssemos
refletir e assumir que, muito mais que pensar na paz, desejar a paz,
temos de fazer algo a favor dela. Todos nós podemos dar nossa parcela
para a construção de uma sociedade mais harmoniosa e alegre de
viver. E não precisa muito – a natureza dá a dica: Renovação. Que tal
renovarmos nossa maneira de olhar o mundo? Olharmos as pessoas
que nos cercam? Lermos os olhares de nossos filhos? De nossos
vizinhos?  De nossos funcionários? Não há outro caminho: A Paz que
queremos no mundo deve começar dentro de nós. Dentro de nossas
casas. Dentro de nosso ambiente de trabalho. 

Porque é setembro, saudemos Eirene (ou Irene) a deusa grega da
paz e da primavera, que, às vezes, é representada em vasos com um
ramo florido na mão, em outras, ela traz a cornúpia (vaso em forma de
chifre com frutas e flores) – como se nos dissesse que a abundância só
é possível na paz. Cientes disso, que saibamos oferecer às pessoas
com as quais convivemos e esparramar nos ambientes que
frequentamos nossas “Gotas de Paz” (referência as minhas Gotas de
Gramática no Facebook). Muitos perguntarão: Como fazer isso? Eu diria,
muito simples: qualquer gesto ou palavra de apoio que for em benefício
do outro. Qualquer gesto ou palavra que diminua a violência no trânsito
e a intolerância, seja ela racial, religiosa ou outra qualquer. Façamos a
nossa parte, que os resultados serão consequência de nossas ações.  

Porque é setembro, peçamos licença a nossa cultura da pressa e,
numa linguagem poética, eu diria: vamos olhar o outro com o coração.
Isso é fundamental, eu diria necessário para que, nos jardins
setembrinos, germinem as sementes da paz.  

Profª. Sueli Palma

A Cabra Vadia 
Nelson Rodrigues 

Os Milagres do Cão 
Jerônimo 

Péricles Prado 

O Milagre da Manhã 
Hal Elrod 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      Texto do mês 
A PAZ DENTRO DA GENTE – Crônica Toque poético (adaptação) 

 Enquanto muitos provocam uma verdadeira “guerra” interna, cujos conflitos, 
anseios e medos se duelam constantemente medindo forças uns com os outros, 
proponho fazermos o contrário: paz dentro da gente! 

 A paz dentro da gente é começar o dia priorizando o que vale a pena ser 
pensado, escrito, lido, analisado, comentado, propagado ou curtido. Após a 
seleção das ações diárias, colocá-las em prática tendo como metas cultivar o 
nosso bem-estar, tornar-se uma pessoa melhor e, acima de tudo, agradecer, mas 
agradecer de coração, conforme a fé, a crendice, a cultura... ao Guia Espiritual. 

 Veja como o Sol brilhou para você! Não percebeu? Então já passou da hora 
de tirar a “trave” do olho para que possa enxergar as coisas que recebeu 
gratuitamente. A luz solar não depende do seu humor; chova ou não cada dia é 
uma nova oportunidade e você poderá pegar carona no brilho do sol e em vez de 
promover e alimentar a “guerra interna” substitua todos os  sentimentos negativos 
(ansiedade, tristeza, revolta, desânimo...) por ações positivas, e perceba o 
quanto a sua atitude fará um bem enorme. Tenho certeza de que você será a 
pessoa mais afetada e mais feliz com essa substituição. Quem decide promover 
a paz torna-se uma pessoa melhor, consegue enxergar o mundo de outra forma, 
não vê o adversário como inimigo, mas apenas outra pessoa que pensa, age de 
forma oposta a sua. Você gostaria de conviver com seus clones? Seria um tédio, 
não? Por melhor que você seja, há pessoas iguais e melhores, piores que você, 
assim como milhões de pessoas que não compartilham dos mesmos desejos e 
nem por isso declaram guerra umas às outras, nem a si mesma. Pensamentos 
opostos fazem parte da dinâmica da trajetória de cada um, nem sempre 
encontraremos flores no meio do caminho; há também espinhos, pedras e 
obstáculos No entanto, são os obstáculos que nos fazem crescer, buscar a 
superação, testar o nosso poder de ir além das barreiras.  

 Para quem tem fome, um prato de comida pode ser o melhor presente do 
mundo. Da mesma forma, só quem sofre de insônia sabe o valor de uma boa 
noite de sono, e para quem dorme ao relento, um cobertor numa noite de inverno 
é o troféu mais desejado. E só quem tem um ombro amigo para derramar os rios 
de lágrimas e despejar as conquistas, reconhece na amizade o pódio, mesmo 
perdendo a corrida. Perder faz parte da vida 

 A vida é assim, de vitórias e de derrotas, de alegrias e de tristezas, de idas e 
de vindas. No entanto, o que seria de nós se ela fosse diferente? É essa 
dinâmica, esse mistério, essa sensação de incompletude que nos faz acreditar e 
prosseguir. Quem sabe a derrota de hoje será apenas uma marca das nossas 
conquistas de amanhã? Indagações desse gênero provocam uma paz tão 
grande... Até as nossas lágrimas escorrem mais doces. Tudo da nossa vida tem 
um valor circunstancial. Quantos reclamam da chuva e se esquecem de seus 
benefícios para a plantação? Promover a paz dentro da gente é isso: É não 
perder tempo com lamentação, é fazer do seu dia o melhor possível. Fazer o 
bem não irá diminuí-lo (a) diante dos outros. O crescimento pessoal, intelectual, 
moral e psicológico é intransferível e depende exclusivamente de você. Seu 
caminho poderá ser o mais estreito ou o mais largo. O mais fácil ou o mais difícil. 
O seu caminho é seu, isso não poderá mudar.  E não adianta tentar transferir 
problemas; eles podem sair de um lugar físico, mas continuarão dentro da gente 
fazendo uma revolução e, nesse momento em que estamos debilitados, os 
nossos “monstros” ficam vulneráveis à fuga. E quando isso acontece sempre 
culpamos os outros.  

 Assim, não deixe os “monstros” escaparem, não transforme a sua vida num 
inferno, pois o ansioso ou o revoltado nunca está contente com nada vive no 
mundo das lamentações.  Faça o oposto, plante, cultive e semeie a paz dentro de 
si... e dentro da gente! 

 

Dicas gramaticais 

 ALGUNS EMPREGOS DA PALAVRA QUE 

SUBSTANTIVO: Quando o “que” for substantivo, terá o sentido 
de qualquer coisa ou alguma coisa e será, geralmente, 
modificado pelo artigo indefinido um e será sempre acentuado. 
Ex.: Esta menina tem um quê de mistério. = Esta menina tem 
alguma coisa de mistério. 

ADVÉRBIO: Quando o “que” for advérbio, intensificará adjetivos e 
advérbios e poderá ser substituído por quão ou muito. Em geral, é 
usado em frases exclamativas. Ex. Que doido fui eu não aceitando 
o convite! = Quão doido fui eu não aceitando o convite!/ Que longe 
fica sua casa!= Quão longe fica sua casa! 

PREPOSIÇÃO: Quando o “que” funcionar como preposição, 
equivalerá à preposição de, sendo usado em locuções verbais que 
têm, como auxiliares, ter ou haver. Ex. Tenho que trazer meus 
documentos até amanhã. = Tenho de trazer meus documentos até 
amanhã.  

INTERJEIÇÃO: Quando o “que” for interjeição, exprimirá 
emoção, estado de espírito e será sempre exclamativo e 
acentuado. Poderá ser substituído por outra interjeição. Ex. Quê! 
Josefina foi embora? = Meu Deus! Josefina foi embora?/ Quê! 
Você por aqui também?/ Uai! Você por aqui também? 

PRONOME INTERROGATIVO: Quando o “que” for pronome 
interrogativo, substituirá, nas frases interrogativas, o elemento 
sobre o qual se deseja resposta. Ex. Que você disse? = Você 
disse algo. 

Nota: É inadequado o uso da palavra “o” antes do pronome 
interrogativo que, ou seja, a língua culta não admite perguntas 
como “ O que você disse?, apesar de ser expressão corrente em 
nosso país. 

PRONOME RELATIVO: Quando o “que” for pronome relativo, 
aparecerá após o substantivo substituído por ele e poderá ser 
substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Ex. Achei 
muito bela a garota que você me apresentou. = Achei muito bela a 
garota a qual você me apresentou. 

Conjunção 

Coordenativas 

CONJUNÇÃO COORDENATIVA ADITIVA: Quando o “que” for 
conjunção coordenativa aditiva, iniciará a oração coordenada 
sindética aditiva, aparecerá sempre entre duas formas verbais 
iguais e terá valor bastante próximo da conjunção e.  Ex. Falava 
que falava, mas não convencia ninguém./ Bebia que bebia, 
ignorando o risco que corria.  

CONJUNÇÃO COORDENATIVA EXPLICATIVA: Quando o “que” 
for conjunção coordenativa explicativa, iniciará oração coordenada 
sindética explicativa e poderá ser substituído por pois ou porque, 
que também são conjunções coordenativas explicativas. Ex. 
Venha até aqui, que preciso falar-lhe. = Venha até aqui, pois 
preciso falar-lhe.  

CONJUNÇÃO COORDENATIVA ADVERSATIVA: Quando o 
“que” for conjunção coordenativa adversativa, iniciará oração 
coordenada sindética adversativa, iniciará oposição, ressalva e 
apresentará valor equivalente a mas. Ex. Outra pessoa, que não 
eu, deveria cumprir essa tarefa.= Outra pessoa, mas não eu 
deveria cumprir essa tarefa. 

SUBORDINATIVA 

CONJUNÇÃO SUBORDINATIVA INTEGRANTE: Quando o “que” 
for conjunção subordinativa integrante, iniciará oração que exerce 
função de sujeito, ou de objeto direto, ou de objeto indireto, 
complemento nominal, ou de predicativo do sujeito ou de aposto 
não iniciado por pronome relativo. A oração iniciada pela 
conjunção integrante será chamada de oração subordinativa 
substantiva. Ex. Acho que você está equivocado. (A oração “que 
está equivocado” funciona como objeto direto do verbo achar, 
denominada oração subordinada substantiva objetiva direta)./ Ela 
só pensa em uma coisa: que seu filho seja aprovado. (A oração 
“que seu filho seja aprovado” funciona como aposto, denominada, 
portanto, oração subordinada substantiva apositiva). 

ORAÇÃO SUBORDINADA CONSECUTIVA: Quando o “que” for 
conjunção subordinada consecutiva, iniciará oração subordinada 
adverbial consecutiva e aparecerá, em geral, nas expressões 
tão... que, tanto...que, tamanho...que, e tal...que. Ex. Ele gritou 
tanto que ficou rouco. (Sugere consequência do fato expresso na 
oração principal.) 

ORAÇÃO SUBORDINADA COMPARATIVA: Quando o “que” for 
conjunção subordinada comparativa, iniciará oração subordinada 
adverbial comparativa e aparecerá nas expressões mais... que, 
menos...que. Ex. Ele é mais inteligente que o irmão. 

FONTE: Dilson Catarino – Folha de São Paulo
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