
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos 
a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da 
nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais (Rubem Alves – 
psicanalista, educador, teólogo, escritor e pastor presbiteriano 
brasileiro). 

A missão do professor não é dar respostas prontas. As respostas estão 
nos livros, estão na internet. A missão dos professores é provocar a 
inteligência, é provocar o espanto, a curiosidade (Rubem Alves).  

Todo professor deve ter um pouco de ator (Ariano Suassuna – 
escritor, poeta e dramaturgo brasileiro).  

A tarefa essencial do professor é despertar a alegria de trabalhar e de 
conhecer (Albert Einstein – físico alemão).  

 
 

         
Sugestão de leitura: Clarice Selles, bibliotecária, indica a leitura do 
livro “O estrangeiro” de Albert Camus. Nessa obra, Camus relata a vida 
de um misantropo chamado Mersault, a morte de sua mãe e um 
assassinato sem motivo justificável cometido por ele mesmo. Diante da 
postura do personagem desprovido de sentimentos e de reações 
positivas frente à vida, o autor faz-nos pensar em nossa existência, na 
morte, nas perdas, na grandeza e na fragilidade da vida humana. 
Camus reflete na teoria do Existencialismo, de Sartre. Também destaca 
a responsabilidade do ser humano perante a liberdade individual e cuja 
razão de existir é intrínseca às escolhas diárias.  
Filme: Amistad: É a história de um navio negreiro que transportava 
escravos aos Estados Unidos, quando é tomado pelas pessoas 
transportadas que acabam rendidas e levadas de volta para 
enfrentarem julgamento.  
Por que assistir? Uma boa escolha para entender sobre os temas da 
escravidão e de lutas sociais, constantes nos vestibulares.  
Ano: 1997 
Direção: Steven Spilberg 
País: EUA 

Nascido a 4 de julho: Relata o regresso aos Estados Unidos de um 
jovem soldado que se torna paraplégico devido a um ferimento, durante 
a Guerra do Vietnã.  
Por que assistir? Aborda a luta do protagonista contra os preconceitos 
existentes na sociedade estadunidense, em relação aos portadores de 
necessidades especiais, bem como seu engajamento no movimento 
pacifista. 
Ano: 1989 
Direção: Oliver Stone 
País: EUA 

15 de outubro: Dia do Professor! Parabenizo a todos que, no 
dia a dia, entram em sala de aula para ensinar não só as letras 
e os números, mas também a levar uma vida digna e mais leve. 

 (Sueli Palma) 
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No silêncio da noite 

  

No silêncio da noite, olho pela janela do oitavo andar e observo
vidas passando, e, nesse vai e vem de vidas, busco o tema para
prosear. Há tempos busco inspiração no cotidiano para escrever os
textos. Ando pelas ruas e observo pessoas de quem sequer sei o nome,
sequer sei de onde vieram e para aonde vão. Esse olhar atencioso para
o outro tem enriquecido minhas prosas, pois com ele “pesco” várias 
histórias: umas alegres, outras tristes; umas ricas, outras nem tanto, mas
nessa diversidade estão as cores que darão colorido à pálida folha que
me cobra palavras para preencherem as suas linhas. Escrevo neste
espaço há quase duas décadas e confesso que cuido dele com carinho
e dedicação. As palavras têm de ser bem limpinhas, bem simples (não
simplificadas) para que todos possam navegar por elas sem dúvida e
sem dificuldade.  Como não gosto de repetir textos, às vezes, fica difícil
escolher um tema, as palavras brincam comigo e não me trazem nada
de especial. Pois bem, para não escrever sobre nada (se é isso que elas
querem) resolvi escrever sobre tudo. Isso mesmo, tudo, inclusive de
mim, inspirada nas palavras do padre Antônio Vieira: O melhor retrato de 
cada um é aquilo que escreve. 

 No silêncio da noite, olho pela janela do oitavo andar e lembro-me 
da música “A lista” de Oswaldo Montenegro. Penso nos meus sonhos,
como ela sugere: “Faça uma lista dos sonhos que tinha/ Quantos
desistiu de sonhar.” Como todo adolescente; como todo ser humano, tive
muitos, muitos sonhos. Nem todos se concretizaram, mas enquanto
viver vou comemorar os que se transformaram em realidade. Não desisti
de ser feliz por causa dos sonhos não realizados – “A felicidade é a
aceitação do que se é e do que se pode ser.” Não desanimei, procurei
transformar o tempo perdido em tempo redescoberto. Reinventei-me: 
Criei personagens. Vivenciei, nas minhas escritas, momentos singulares.
E a música sugere ainda: “Faça uma lista dos grandes amigos/Quantos
ainda você vê todo dia/Quantos não encontra mais”. Ah, meus amigos,
meus afetos! Repousos nas lutas da vida!  Falar sobre eles, impossível –
não teria espaço. Tenho certeza de que muitos se acham nas minhas
entrelinhas. Sou grata pela presença de todos em minha vida. “Só
espero que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo
sabendo que, com as voltas da vida, eles acabam indo embora”. 

 No silêncio da noite, olho pela janela do oitavo andar e fico
imaginando o que dizer para vocês, alunos, nesta época de vestibular.
Diria simplesmente: Pensem que, antes de sermos resultados, somos
humanos: choramos, sofremos e tememos, principalmente num
momento como este em que vão disputar uma vaga para a carreira que
escolheram exercer. E quantas opções! Qual delas escolher? Escolham
aquela pela qual o coração vai bater mais forte – a isso se dá o nome de
“Vocação” – um chamado que vem de dentro da gente, aquela sensação
de que existe algo pelo qual vale a pena dedicar o tempo. Dedicar a
vida! Diria ainda, que, se em algum momento bater aquele sentimento
de Alice “Devo estar diminuindo de novo”, pensem que sempre
encontrarão, pelos caminhos, cogumelos que os farão crescerem
novamente. O importante é entender que estamos em constantes
mudanças, que não somos os mesmos de ontem nem seremos os
mesmos amanhã – e isso é fundamental para o crescimento profissional
e pessoal. 

 Não há mais “vidas” na rua. A cidade dorme. O pensamento voa e
chego a minha terra natal. Nos becos da memória, boas lembranças de
minha história e das pessoas com as quais convivi. Histórias que se
entrelaçam com todas as suas coerências e incoerências que, juntas,
formaram uma tapeçaria cujo avesso e direito equilibram-se. O silêncio e 
a escuridão embalam minha saudade daquele chão. Da sua gente e da
vida sem pressa. Sofro, quando dizem que me esqueci de minha terra.
Imagino a angústia do poeta Cassiano Ricardo, quando também ouviu
algo semelhante. Poeticamente, ele respondeu: Sou poeta porque nasci
em São José dos Campos. No meu caso, fiquei sem palavras. Aproveitei
o silêncio da noite para aliviar a alma.  

 Não há mais “vidas” na rua. Hora de deixar o dia amanhecer. Última
reflexão: Às vezes, comparo-me a uma árvore, esses ipês fortes que não
saem do chão. Penso em meus filhos – não foi fácil (como não é para
todas as mães), mas dei-lhes asas para voarem... voarem... Hoje, cada
um escreve a sua história.  Cumpriu-se o ciclo da vida. 

Profª. Sueli Palma

Filhos de nazistas 
Tania Crasnianski 

Uma história de 
Sarajevo 
Joe Sacco 

 

Valsa nº6 – Nelson 
rodrigues 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      Texto do mês 

É preciso empurrar o filho para fora do ninho – por Rubem 
Alves 

Sei que é inevitável e bom que os filhos deixem de ser crianças e 
abandonem a proteção do ninho. Eu mesmo sempre os empurrei para 
fora. Sei que é inevitável que eles voem em todas as direções como 
andorinhas adoidadas 
Sei que é inevitável que eles construam seus próprios ninhos e eu fique 
com o ninho abandonado no alto da palmeira… Mas, o que eu queria, 
mesmo, era poder fazê-los de novo dormir no meu colo… 
Existem muitos jeitos de voar. Até mesmo o voo dos filhos ocorre por 
etapas. O desmame, os primeiros passos, o primeiro dia na escola, a 
primeira dormida fora de casa, a primeira viagem… 
Desde o nascimento de nossos filhos, temos a oportunidade de 
aprender sobre esse estranho movimento de ir e vir, segurar e soltar, 
acolher e libertar. Nem sempre percebemos que esses momentos tão 
singelos são pequenos ensinamentos sobre o exercício da liberdade. 
Mas chega um momento em que a realidade bate à porta e escancara 
novas verdades difíceis de encarar. É o grito da independência, a força 
da vida em movimento, o poder do tempo que tudo transforma. 
É quando nos damos conta de que nossos filhos cresceram e, apesar 
de insistirmos em ocupar o lugar de destaque, eles sentem urgência de 
conquistar o mundo longe de nós. É chegado, então, o tempo de 
recolher nossas asas. Aprender a abraçar à distância, comemorar 
vitórias das quais não participamos diretamente, apoiar decisões que 
caminham para longe. Isso é amor. 
Muitas vezes, confundimos amor com dependência. Sentimos 
erroneamente que, se nossos filhos voarem livres, não nos amarão 
mais. Criamos situações desnecessárias para mostrar o quanto somos 
imprescindíveis. Fazemos questão de apontar alguma situação que 
demande um conselho ou uma orientação nossa, porque, no fundo, o 
que precisamos é sentir que ainda somos amados. Muitas vezes 
confundimos amor com segurança. Por excesso de zelo ou proteção 
cortamos as asas de nossos filhos. Impedimos que eles busquem 
respostas próprias e vivam seus sonhos em vez dos nossos. Temos 
tanta certeza de que sabemos mais do que eles, que o porto seguro vira 
uma âncora que os impede de navegar nas ondas de seu próprio 
destino. 
Muitas vezes confundimos amor com apego. Ansiamos por congelar o 
tempo que tudo transforma. Ficamos grudados no medo de perder, 
evitando, assim, o fluxo natural da vida. Respiramos menos, pois não 
cabem em nosso corpo os ventos da mudança. Aprendo que o amor 
nada tem a ver com apego, segurança ou dependência, embora tantas 
vezes eu me confunda. Não adianta querer que seja diferente: o amor é 
alado. 
Aprendo que a vida é feita de constantes mortes cotidianas, lambuzadas 
de sabor doce e amargo. Cada fim venta um começo. Cada ponto final 
abre espaço para uma nova frase. Aprendo que tudo passa menos o 
movimento. É nele que podemos pousar nosso descanso e nossa fé, 
porque ele é eterno. 
Aprendo que existe uma criança em mim que, ao ver meus filhos 
crescidos, se assusta por não saber o que fazer. Mas é muito melhor 
ser livre do que imprescindível. Aprendo que é preciso ter coragem para 
voar e deixar voar. E não há estrada mais bela do que essa! 
 

 
Dicas gramaticais 

 DICAS DE OUTUBRO 
 
DICAS PARA NÃO PERDER PONTO NAS REDAÇÕES 
AMBIGUIDADE: evite frases ambíguas (confusas) ou de 
duplo sentido. As ambiguidades ocorrem em 
consequência da má pontuação ou da má colocação das 
palavras. Ela deve ser substituída pela utilização de 
termos que expressem clara e objetivamente o que se 
pretende mostrar. Ex.: Um ladrão foi preso em sua casa. 
Na casa dele ou na casa da vítima? 
ARGUMENTOS: não comece a redação com períodos 
longos; exponha logo suas ideias. Dê sua opinião 
argumentando; não use expressões como: eu acho, eu 
penso, quem sabe, pois denotam imprecisão em suas 
ponderações. É preciso mostrar conhecimento e domínio 
sobre o seu tema. 
CALIGRAFIA: escreva com capricho e nitidez procurando 
tornar sua caligrafia clara, uniforme e bem legível. Se tiver 
caligrafia ruim, faça de tudo para melhorá-la porque uma 
redação escrita com capricho e grafia bonita impressiona 
favoravelmente. Não invente traços novos nas letras e 
não enfeite as maiúsculas, pois o leitor do texto pode não 
compreender o que você está escrevendo. 
ACENTOS: Coloque os acentos com clareza e 
corretamente e não simples traços displicentes (em pé ou 
deitados). O acento grave, levemente voltado para a 
esquerda; o agudo, levemente inclinado para a direita. 
Tanto o acento grave, quanto o agudo e o circunflexo 
devem ser colocados bem próximos das respectivas letras 
e bem centralizados (e não distantes e de lado). O acento 
não pode ser um risquinho qualquer, torto, deformado e 
ilegível; tem de ser escrito de maneira correta, clara e 
precisa. 
COERÊNCIA: a coerência, entre todas as partes do texto, 
é fator primordial para se escrever bem. É necessário que 
elas formem um todo, ou seja, que estabeleçam uma 
ordem para que as ideias se completem e formem o corpo 
do texto.  Explique, mostre as causas e as consequências; 
em muitas redações, fica visível a falta de coerência (o 
candidato apresenta um argumento e o contradiz mais 
adiante). As ideias contidas no texto devem estar 
interligadas de maneira lógica; o candidato não pode 
expor uma opinião no início do texto e desmenti-la no 
final. Deve-se ter cuidado redobrado para não se cometer 
esse tipo de erro. Ex.: em um vestibular da FUVEST, o 
candidato saiu-se com a seguinte frase “a palidez do sol 
tropical refletia nas águas do rio Amazonas”. 
Convenhamos que o sol tropical possa ser acusado de 
muitas coisas, menos de palidez.  
COESÃO: a falta de coesão provoca a redundância; dão-
se voltas num assunto sem acrescentar-lhe nada. É típico 
de quem não tem informação suficiente para compor o 
texto. Ex.: Comprei sorvetes. Dei os sorvetes para meus 
filhos.  Deve-se usar: Comprei sorvetes. Dei-os para meus 
filhos. 
COLOQUIALISMO:  expressões coloquiais só são aceitas 
na reprodução de diálogos; isso não significa que o texto 
tenha de ser empolado, de difícil entendimento. Evite usar 
expressões: só que, que nem, é o seguinte. 
CONCISÃO: elimine palavras ou expressões 
desnecessárias; escreva com clareza e, na medida do 
possível, diga muito com poucas palavras. Concisão, 
clareza, coesão e elegância são palavras chaves que 
definem um texto competente seja em um vestibular ou 
concurso. A concisão dá ênfase ao estilo; o prolixo 
prejudica e enfraquece o texto, além de tirar o brilho das 
ideias. EX.: Neste momento nós acreditamos; troque por: 
Acreditamos. 

Fonte: http://sitenotadez.net/redacao-dicas/ 
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