
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nunca se esqueça de sorrir, porque um dia sem sorrir será um dia 
perdido (Charles Chaplin – ator, diretor, compositor, roteirista e editor 
britânico). 

Uma boa risada supera mais dificuldades e dissipa mais nuvens negras 
do que qualquer coisa (Laura Ingalls Wilder – escritora norte-
americana). 

É proibido não sorrir para os problemas, não lutar pelo que deseja, 
abandonar tudo por medo e não transformar seus sonhos em realidade 
(Pablo Neruda – poeta chileno). 

Se, por acaso, tivesse de escrever um tratado de moral, poria o bom 
humor na primeira fila dos deveres (Émile-auguste Chartier – 
jornalista, ensaísta e filósofo francês). 

Prega-se muito contra o vício, mas nunca ouvi ninguém condenar do 
púlpito o mau humor (Johann Goethe – autor e estadista alemão). 

 
CIÊNCIA E ÉTICA - Com os grandes avanços científicos, é hora de 
pensar em questões éticas e no que é o ser humano. Como será a 
sociedade cada vez mais avançada em termos científicos? Poderá 
mudar o modo como nos vemos como seres humanos? 
FILME: GATTACA – ficção científica que mostra um mundo onde as 
pessoas são selecionadas geneticamente, antes mesmo de nascer, 
provocando a eugenia e uma série de conflitos tecnológicos e éticos na 
sociedade. 
Ano: 1997 
País: EUA 
Diretor: Andrews Niccol 

FILME: EU, ROBÔ: narra o mundo em 2035 em que os robôs existem 
para servir os humanos e obedecem às Leis da Robótica de Isaac 
Asimov. Contudo, não demorará que máquinas e humanos entrem em 
conflito. 
Ano: 2004 
País: EUA 
Diretor: Alex Proyas 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: aborda um mundo em que os androides 
convivem, normalmente, com os seres humanos. Um cientista, então, 
decide criar um modelo de robôs com sentimentos e aparência de uma 
criança e programada para amar seus pais.  
Ano: 2001 
País: EUA 
Diretor: Steven Spielberg 

O bom humor torna o dia mais bonito e o trabalho mais prazeroso. 
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   Sejamos bem-humorados! 
 

No dia 13 de outubro, assisti a um espetáculo para o público infantil,
no parque Vicentina Aranha.  Depois da caminhada, sentei-me perto de 
um grupo de crianças que gargalhavam com as peraltices dos palhaços
Marcelo Lujan e Pablo Nordido. Não demorou, fui contagiada pela
alegria dos pequenos cujos olhos estavam fixos no palco. Por um tempo, 
afastei-me do mundo dos adultos – curti brincadeiras há muito
esquecidas e ri diante de situações tão simples e tão ingênuas! Envolvi-
me no encantado mundo infantil recheado de cores, de fantasias e de
bom humor. Esses momentos deram-me leveza à alma e renovaram 
minhas energias para o início da semana.  

 Ao escrever o texto, lembrei-me de que 6 de novembro é dia
nacional do riso que, de tão importante para o nosso bem-estar, ganhou 
também um dia só dele. É uma pena que muitos sequer sabem disso. É
uma pena que, na vida de muitas pessoas, ele é praticamente ausente,
pois em vez de conversar com amigos, assistir a uma boa comédia, ler
um bom texto há aqueles que preferem gastar o precioso tempo
reclamando, seja do clima, do barulho do prédio, do elevador quebrado, 
do trânsito, do chefe, do vizinho, da obra na cidade, da música no 
parque, enfim... Questão de escolha. Só lamento que o mau humor,
assim como o bom humor, também é contagiante e essas pessoas, às
vezes, quase conseguem tornar desagradável o ambiente onde estão. O
riso, minha gente, facilita a convivência e desencadeia o bom humor –
fator essencial para uma convivência harmoniosa na sociedade. O bom
humor não resolve nossos problemas, claro, mas ajuda-nos a superá-los 
de maneira inteligente e equilibrada. Infelizmente, muitos ainda não
acreditam nesse poder. Não acreditam que começar o dia com bom
humor torna a trajetória mais bonita e o trabalho mais prazeroso. Eu não
só acredito nisso como evito ficar perto de pessoas mal - humoradas. O 
bom humor aproxima as pessoas: No trabalho, colabora para o bem-
estar, além de aumentar a produtividade e descontrair o ambiente.
Quem nunca ouviu falar no bobo da corte? – figura utilizada para
descontrair a realeza nos momentos de difíceis decisões. Aprendi, ainda, 
que saber sorrir, ter bom humor e ser pessoa positiva traz uma série de
benefícios para o organismo. Já ouviram falar da risoterapia? – processo 
utilizado por alguns médicos para ajudar na cura de determinadas
doenças e diminuir o tempo de internações, como mostra o filme
americano Patch Adams.  

 Prestem atenção como o sorriso franco tem poder mágico – toda vez 
que sorrimos, seja para pessoas ou animais e, segundo alguns, até para
as plantas, há uma sensação de bem-estar que os tornam mais
fortalecidos. Bom humor não é sinal de piadas frequentes e gratuitas ou
de falta de compromisso. Pelo contrário, é sinal de inteligência, de
autocontrole e até de educação. O bom humor fortalece. O mau humor
desgasta. É certo que nem sempre é fácil manter o bom humor visto que 
o cotidiano é recheado de imprevistos, de situações diversas, de
encontros e desencontros. Mas saibamos olhar para essas “pedras” com
esperança, pois ter bom humor e ser alegre, nos dias de hoje, também é
um ato de coragem. É um ato de fé. Pensem que “O choro pode durar
uma noite, mas a alegria vem pela manhã” (Salmos 30:5). Esses dias,
ouvi de uma pessoa que, para ter bom humor, é preciso ser alienado,
não se importar com o cenário político e econômico nacional e mundial.
Vejamos, então, o que nos ensina Viktor Emil Frankl, psicólogo no
campo de concentração, onde esteve durante a Segunda Guerra
Mundial: ele deixa claro que conseguiu suportar os maus-tratos devido a 
dois recursos psicológicos: a criação de objetivos na vida e a prática do
bom humor, por mais pesada que fosse a carga de sofrimento. Só assim
conseguiu tornar mais leve a sua vida e a de seus companheiros. Agora,
pergunto: E aí, amiga, vamos tentar? Eu garanto que vale a pena (lógico
que não dá para ser bem - humorada o tempo todo), mas  há muito sigo 
a receita da escritora Zélia Gattai: Continuo achando graça nas coisas,
gostando cada vez mais das pessoas, curiosa sobre tudo, imune ao
vinagre, às amarguras e aos rancores. Garanto que vale a pena!  

 Não menosprezem aqueles que sabem sorrir; aqueles que têm bom
humor, pois ser inteligente é, sobretudo, saber sorrir, apesar de... A 
despeito de!  

Profª Sueli Palma

A mulher 
desiludida 

Simone Beauvoir 

Querem nos calar – 
poemas para serem 

lidos em voz alta – Mel 
Duarte 

Gota D’Água 
Chico Buarque 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      Texto do mês 

O Automóvel – Walcyr Carrasco (adaptação) 

QUANDO PAPAI COMPROU nosso primeiro carro, mamãe decidiu: 
— Vou tirar carta de motorista! 
Eu era criança. Não era comum que mulheres dirigissem. Mamãe tinha alma de 
pioneira. Por exemplo, trabalhava fora, enquanto suas amigas se conformavam 
em serem donas de casa. Morávamos em uma cidade do interior. A autoescola 
só tinha um jipe. Começaram as aulas. Comigo no banco de trás, as mãos 
presas agarradas na capota. O jipe dava solavancos e rodopiava pelas ruas. O 
instrutor aterrorizado. 
— O breque, o breque! Aperte o breque! 
Mamãe se confundia. Enfiava o pé no acelerador. Ela gritava. O instrutor gritava. 
Os pedestres corriam. Entre as façanhas, arrancou a porta de um Karmann Guia. 
Na última aula, antes do exame, arrasou a entrada do mercado municipal. 
Repetiu duas vezes. Na terceira, o examinador tremia: 
— Mais devagar! Assim a senhora enfia o carro em uma árvore! 
Surpreendentemente, ganhou a carta. Talvez por terror dos examinadores. 
Seu idílio automobilístico não durou muito. Papai perdeu o pouco que tinha. 
Viemos para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. Carro? Nem 
pensar. Ficou mais de dez anos sem dirigir. A vida melhorou. Minha cunhada 
ofereceu o volante. 
— Só para ter o gostinho. 
Entrou atrás de um caminhão parado. Mais uma temporada de exílio. Papai se 
recuperou montando um estacionamento. Todas as manhãs, lá estava mamãe, 
gordinha, de chapéu de homem na cabeça, dando ordens aos manobristas: 
— À direita! Vira… vai que dá, vai que dá! 
Só havia uma condição. Não fazer manobras ela mesma. Seria impossível pagar 
os prejuízos. O incrível é que papai não gostava de dirigir. Desistiu de ter 
automóvel. Mamãe olhava os modelos. Sonhava.  Mudaram-se para Santos. 
Tempos depois, papai faleceu. Para surpresa de toda a família, mamãe arrumou  
um namorado, aos 64 anos. Perguntei, cauteloso, a idade do príncipe encantado. 
— Sessenta e três. – Suspirei, aliviado. Se fosse trinta, aí sim, eu ficaria bem 
preocupado. Nunca se viu casal tão apaixonado! Era um senhor aposentado, de 
índole calma. Mamãe me contou: 
— Sabe, ele está pensando em comprar um carro. 
— Mãe, quem é doida por automóvel é você! Convenceu o velho?! 
— Não tenho o direito? 
Tinha. Juntaram as economias. Vieram para São Paulo. Compraram um bom 
automóvel usado no sábado de manhã. Pegaram a serra. Na curva, havia óleo 
na pista. Derraparam de leve. Pararam. Um policial aproximou-se. 
— Deixem o carro aí, já vamos ver. Venham para cá, por causa da curva. 
Mal se afastaram caminhando, outro carro veio voando na curva. Derrapou 
também. Voou em cima do automóvel. O que sobrou dava para levar em uma 
sacola. Não tinha seguro. Perda total. Revoltada, mamãe não se conformava: 
— Não ficamos mais de uma hora com o carro! 
Tentei confortá-la. 
— Mamãe, quem sabe seu destino não é ter automóvel. 
— Que conversa é essa de destino? Eu não me conformo! E vou ter! 
Teve. Dali a meses comprou novo veículo em sociedade com o namorado. 
Eu e meus irmãos demos uma força. Que felicidade! Subiam a serra só para 
comer um filé. Só se tornou um pouco ressabiada. 
—- Ele dirige muito bem — contou, referindo-se ao grisalho. — Às vezes tenho 
vontade de pegar a direção, mas não gosto da serra. 
Ela partiu e, às vezes, dá-me uma imensa saudade. Sinto também uma sensação 
de alegria. Mamãe conseguiu seu carro. Felizmente, eu a ajudei a realizar seu 
sonho! 

 

 

Dicas gramaticais 

Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal 
diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. 
Exemplos: aeroespacial/ agroindustrial/ anteontem/ antiaéreo/ 
antieducativo/ autoaprendizagem/ autoescola/ autoestrada/ 
autoinstrução/ coautor/ coedição/ extraescolar/ infraestrutura/ 
plurianual/ semiaberto/ semianalfabeto/ semiesférico/ semiopaco. 
Exceção: O prefixo co aglutina-se em geral com o segundo 
elemento, mesmo quando esse se inicia por o: coobrigar/ 
coobrigação/ coordenar/ cooperar/ cooperação/ cooptar/ 
coocupante etc. 
Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o 
segundo elemento começa por consoante diferente de r ou s. 
Exemplos: anteprojeto/ antipedagógico/ autopeça/ autoproteção/ 
coprodução/ geopolítica/ microcomputador/ semicírculo/ semideus/ 
seminovo/ ultramoderno. 
Obs.: Com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen: vice-rei/ vice-
almirante/ vice-versa. 
Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o 
segundo elemento começa por r ou s. Nesse caso, duplicam-
se essas letras.  
Exemplos: antirrábico/ antirracismo/ antirreligioso/ antirrugas/ 
antissocial/ biorritmo/ contrarregra/ contrassenso/ cosseno/ 
infrassom/ microssistema/ minissaia/ multissecular/ neorrealismo/ 
neossimbolista/ semirreta/ ultrarresistente/ ultrassom. 
Exceção: guarda-roupa, apesar de terminar com vogal e o 
segundo elemento começar com r, nesse caso, não se usa 
guardarroupa, o r não se duplica, porque guarda não é prefixo; é 
uma palavra, uma forma verbal e, portanto, fora desta regra.  
Não se usa o hífen quando o prefixo termina por consoante e 
o segundo elemento começa por vogal. 
Exemplos: hiperacidez/ hiperativo/ interescolar/ interestadual/ 
interestelar/ interestudantil/ superamigo/ superaquecimento/ 
supereconômico/ superexigente/ superinteressante/ 
superotimismo. 
Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a 
noção de composição. 
Exemplos: girassol/ madressilva/ mandachuva/ paraquedas/ 
paraquedista/ pontapé. 
Usa-se sempre o hífen com prefixos diante de palavras 
iniciada com h.  
Exemplos: anti-higiênico/ anti-histórico/ co-herdeiro/ macro-
história/    mini-  -hotel/ proto-história/ sobre-humano/ super-
homem/ ultra-humano. 
Exceção: Segundo o novo acordo ortográfico, a única alteração é 
o fato de o uso do hífen ter-se tornado facultativo antes de 
palavras começadas por “h”: subumano ou sub-humano, 
subepático ou sub-hepático. 
Usa-se o hífen quando o prefixo termina por vogal e o 
segundo elemento começar pela mesma vogal. 
Exemplos: anti-ibérico/ anti-imperialista/ anti-inflamatório/auto-
observação/ contra-almirante/ contra-atacar/ contra-ataque/ micro-
ondas/ micro-ônibus/ semi-internato/ semi-interno. 
Usa-se o hífen quando o prefixo termina com consoante e o 
segundo elemento começa pela mesma consoante. 
Exemplo: hiper-requintado/ inter-racial/ inter-regional/ sub-
bibliotecário/ super-racista/ super-racista/ super-reacionário/ super-
resistente/ super-romântico. 
Obs.: Nos demais casos, não se usa hífen. 
Exemplos: hipermercado/ intermunicipal/ superinteressante/ 
superproteção.  
Usa-se o hífen com o prefixo sub diante de palavra iniciada por r. 
Exemplos: sub-região/ sub-raça. 
Usa-se o hífen com os prefixos circum e pan diante de palavra 
iniciada por m, n e vogal. 
Exemplos: circum-navegação/ pan-americano. 
Usa-se o hífen com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, 
pós, pré, pró. 
Exemplos: além-mar/ além-túmulo/ aquém-mar/ ex-aluno/ ex-
diretor/ ex-hospedeiro/ ex-prefeito/ ex-presidente/ pós-graduação/ 
pré-história/ pré-vestibular/ pró-europeu/ recém-casado/ recém-
nascido/ sem-terra. 
Usa-se o hífen com os sufixos de origem tupi-guarani. 
Exemplos: amoré-guaçu/ anajá-mirim/ capim-açu. 
Deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que 
ocasionalmente se combinam, formando não propriamente 
vocábulos, mas encadeamentos vocabulares. 
Exemplos: ponte Rio-Niterói/ eixo Rio-São Paulo 
Deve-se usar o hífen se, no final da linha a separação de uma 
palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen. 
Exemplos:  
Na cidade, conta- 
-se que ele foi viajar. 
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