
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Que no Ano Novo você tenha desejos grandes e que eles possam lhe 
mover a cada minuto ao rumo da sua felicidade (Carlos Drummond de 
Andrade – poeta brasileiro). 

Tudo que é necessário para realizar um voo suave e fácil é voar solto e 
despreocupado  (Richard Bach – escritor americano). 

Se o Natal não é achado em seu coração, você não o achará debaixo 
da árvore (Charlotte Carpenter – cantora britânica). 

O Natal é um tempo de benevolência, perdão, generosidade e de 
alegria. A única época que conheço, no calendário do ano, em que os 
homens e mulheres parecem de comum acordo abrirem livremente 
seus corações (Charles Dickens – romancista inglês). 

Chega de velhas desculpas e de velhas atitudes. Que o Ano Novo 
traga vida nova, como o rio que sai lavando e levando tudo por onde 
passa (Clarice Lispector – escritora ucraniana naturalizada brasileira). 

O objetivo do Ano Novo não é que deveríamos ter um ano novo. É que 
nós deveríamos ter uma alma nova (Gilbert Chesterton – escritor, 
poeta, filósofo e jornalista inglês). 
 

         
- A Índia é o país que mais lê no mundo, registrando uma média de 10 
horas semanais para cada leitor. 

- Os três livros mais lidos do mundo são: A Bíblia, “O livro vermelho” de 
Mao Tsé –Tung e “Harry Potter” de J.K. Rowling, 

- Estima-se que mais de 500 filmes foram feitos a partir das obras de 
William Shakespearte. 

- Segundo a UNESCO, Agatha Christie é considerada a escritora mais 
traduzida mundialmente. 

- “Alice no País das Maravilhas” chegou a ser proibido de ser vendido 
na China por ter como personagens “animais que falavam”. 

- A frase mais longa impressa em um livro está na obra “Os 
miseráveis”, de Victor Hugo, com 823 palavras. 

Sherlock Holmes é o personagem da literatura mais retratado no 
cinema e na TV. 

- A biblioterapia, desenvolvida com base numa investigação do 
psiquiatra Neil Frude, em 2003, concluiu que os livros têm potencial 
para se assumir como substitutos dos anti-depressivos.  Esta 
conclusão vai ao encontro com uma das citações de Nilza Rezende 
(escritora e professora): “Talvez a missão da literatura seja a mesma da 
psicanálise: salvar-nos dos nossos monstros”. 

https://livrarianobel.com.br/ 

 

Terminadas as festas, que não terminem os afetos. 

 (Sueli Palma) 
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E quando se vê, já é Natal outra vez! 

Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia (Lulu
Santos). É isso, meus amigos, tudo passa a vida, as pessoas e os anos
– como uma onda, muito rápido! E quando se vê, já é Natal outra vez. 

Ao começar a escrever, lembrei-me de Guimarães Rosa que,
sabiamente, mostrou-nos como o nascimento de uma criança pode nos
modificar. Momento emocionante em Grande Sertão: Veredas! Noite de
Lua – o jagunço caminha pela caatinga. Gemidos. Uma mulher chorava
prestes a dar a luz. Naquele momento, a força da vida transformou o
jagunço em parteira e, ao som do choro do recém-nascido, lá no fundo
do sertão, Riobaldo presenteia-nos com as palavras: “Um menino
nasceu. O mundo tornou a começar”.  

Gosto do Natal – pois só ele tem esse poder de transformação:
independentemente das concepções religiosas, não há quem consiga
ficar indiferente à data, pois celebrá-la é acreditar o quanto o nascimento
de uma criança pode nos transformar. A sua essência leva-nos a 
resgatar o prazer das coisas simples que, com a correria do dia a dia,
deixamos de cultivar: Conversar com amigos. Conversar com vizinhos.
Reunir familiares. Passear pelas ruas da cidade etc. É no Natal que, a
despeito de tudo o que tenha acontecido durante o ano, as esperanças
se renovam como mostra João Cabral em “Morte e vida Severina”.
Quem não se lembra de Severino que, prestes a cometer suicídio,
testemunha o nascimento de uma criança que devolve esperança à vida
severina?  

Gosto do Natal – pois só ele com seus cheiros, sabores e cores é
capaz de levar-me em busca do tempo perdido para relembrar, com 
emoção, de fatos e de pessoas que participaram da construção da
pessoa em que me tornei. O clima natalino mostra que existe em nós
uma criança que precisa nascer a cada dia. O clima natalino leva as
pessoas a pararem. A olharem para trás. A olharem o outro. A sorrirem
para a vida.  Por isso, tantas confraternizações! Nessa época, tenho
boas lembranças de cenas. De fatos e de pessoas que meus olhos não
veem mais. O bimbalhar dos sinos natalinos soa forte dentro de minha
alma e minha infância guardada na memória é reencontrada. Lembro-me 
daquela menina feliz com sua primeira árvore de Natal. Daquela menina
que amassava o nariz nas vitrines das lojas para admirar os brinquedos.
Lembro-me de meu pai embrulhando os brindes para os carteiros e para
os funcionários da prefeitura que faziam a limpeza de nossa rua.
Lembro-me de minha mãe preparando a ceia para a família (naquela
época, fazia-se tudo em casa). Tudo muito simples, mas sonhava. A
essência do Natal estava nesse MAS – sonhava com os filhos crescidos. 
Com os filhos formados. Sonhava com tempos melhores. Natais de
pouco dinheiro. Poucos brinquedos. Nem por isso, brincávamos menos.
Nem por isso, éramos menos alegres.  Presente mesmo era a presença
dos pais.  Quando começo a escrever em dezembro, as lembranças 
afloram. Que saudade daquela alegria simples que, de tão simples, faz-
se tão necessária nos dias de hoje.  

Gosto do Natal – queria mesmo é que ele permanecesse o ano
inteiro em nossos corações para que não nos tornássemos indiferentes
diante dos horrores aos quais presenciamos diariamente. Para que não
naturalizássemos a corrupção e a “esperteza” como característica de
nossa nação. Só o espírito natalino é capaz de manter nossa
capacidade de nos indignarmos com esses fatos.  Só o espírito natalino 
nos leva a olhar, com admiração, as coisas simples da vida. 
Pois é, sou da época em que começávamos a sentir a presença do Natal
no início de dezembro, mas “mudam-se os tempos, mudam-se as 
coisas”. Hoje, o Natal precisa chegar mais cedo para que,
independentemente dos apelos comerciais, ouçamos os apelos para
uma mudança de comportamento e de atitudes. Esta é a mensagem que
traz a “chegança” natalina cada vez mais cedo: convite para um
investimento no patrimônio emocional visto que, há uma preocupação 
excessiva com o patrimônio material.  O resultado, já sabemos. 

Destacaremos, em breve, a última folha do calendário que cairá
encerrando mais um ciclo. Daqui a uns dias, tudo novo. Ano Novo.
Novos desafios. Novas experiências. Novas páginas em branco a serem 
preenchidas. Nada melhor para poetizar esse período que o verso de
Drummond: aí entra o momento da renovação e tudo começa outra vez!

Boas festas a todos! Que o Natal seja para todos nós mais que
festas e trocas de presentes. Que seja momento de Paz e de 
Confraternização. 

Profª. Sueli Palma

Um útero é do 
tamanho de um punho 

Angélica Freitas 

Cuide de seus pais 
antes que seja tarde 
Fabricio Carpinejar 

Diário da queda 
 Michel Laub 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      Texto do mês 
Paradoxo do nosso tempo  

O paradoxo do nosso tempo 
Hoje, temos edifícios mais altos, mas pavios mais curtos 
Temos autoestradas mais largas, mas pontos de vista mais estreitos... 
Gastamos mais, mas temos menos... 
Temos casas maiores e famílias menores... 
Temos mais conhecimento e menos poder de julgamento... 
Temos mais medicina e menos saúde... 
Hoje, bebemos demais, fumamos demais, gastamos de forma excessiva, rimos 
de menos, dirigimos rápido demais, nos irritamos facilmente... 
Ficamos acordados até tarde, acordamos cansados demais... 
Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores... 
Falamos demais, amamos raramente e odiamos com frequência... 
Aprendemos a ganhar a vida, mas não vivemos essa vida... 
Fazemos coisas maiores, mas não coisas melhores... 
Limpamos o ar, mas poluímos a alma... 
Escrevemos mais, mas aprendemos menos... 
Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar com paciência... 
Temos maiores rendimentos, mas menos padrão moral... 
Temos avanços na quantidade, mas não na qualidade... 
Esses são tempos de refeições rápidas e de digestão lenta... 
De homens altos e caráter baixo... 
De lucros expressivos, mas relacionamentos rasos... 
Mais lazer, mas menos diversão... 
Maior variedade de tipos de comida, mas menos nutrição... 
São dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis, moralidade também 
descartável e pílulas que fazem tudo: 
Alegrar, aquietar, matar... 

A parábola do cientista e da criança: Como Consertar o Mundo 

Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a 
encontrar meios de melhorá-los. Passava dias em seu laboratório em busca de 
respostas para suas dúvidas. 
Certo dia, seu filho de sete anos invadiu o seu santuário decidido a ajudá-lo a 
trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou que o filho fosse brincar 
em outro lugar. 
Vendo que seria impossível demovê-lo, o pai procurou algo que pudesse ser 
oferecido ao filho com o objetivo de distrair sua atenção. 
De repente deparou-se com o mapa do mundo, o que procurava! Com o auxílio 
de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e, junto com um rolo de fita 
adesiva, entregou ao filho dizendo: 
— Você gosta de quebra-cabeças? Então vou lhe dar o mundo para consertar. 
Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho! 
Faça tudo sozinho. 
Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Algumas horas 
depois, ouviu a voz do filho que o chamava calmamente: 
— Pai, pai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho! 
A princípio o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível na sua 
idade ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o 
cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho 
digno de uma criança. 
Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido 
colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido 
capaz? 
Então ele perguntou: 
— Você não sabia como era o mundo, meu filho, como conseguiu? 
— Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da 
revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. 
Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei mas não consegui. Foi aí 
que me lembrei do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem que 
eu sabia como era. 
Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia 
consertado o mundo. 

 

 

Dicas gramaticais 

 Vamos corrigir as frases? 
 A palestra agradou os convidados. 
Correção - A palestra agradou aos convidados. 
Explicação - O verbo agradar usado como transitivo direto 
significa fazer carinho, mimar, enfim, fazer as vontades. Ex.: a 
mãe agradou o bebê a fim de que ele parasse de chorar. 

Ganho apenas um mil reais por mês. 
Correção – Ganho apenas mil reais por mês. 
Explicação – Não se mistura um (singular) com mil (plural). 
Com mil só se usam os numerais dois, três e os que 
exprimem valores superiores. 

Depois que ouvi a notícia, fiquei curioso por conhecer a 
cidade. 
Correção – Depois que ouvi a notícia, fiquei curioso de 
conhecer a cidade. 
Explicação – Curioso e curiosidade pedem a preposição de 
para unirem-se a seus complementos. Algumas vezes ficamos 
curiosos de alguma coisa, jamais por alguma coisa. 

Na prova, pediam-se cálculos difíceis de resolverem. 
Correção – Na prova, pediam-se cálculos difíceis de 
resolver. 
Explicação: Não se flexiona o infinitivo que vem depois das 
expressões: difíceis de, fáceis de, bons de, gostosos de 
etc. 

Se sentirem sede, utilizem o bebedor da recepção. 
Correção – Se sentirem sede, utilizem o bebedouro da 
recepção. 
Explicação – Bebedor é aquele que bebe. O sufixo dor indica 
o agente da ação. Já, bebedouro é o lugar onde se bebe. O 
sufixo douro indica o lugar, o local.  

Antes de mais nada, devo manifestar meu apoio a você. 
Correção – Antes de qualquer coisa, antes de tudo, devo 
manifestar meu apoio a você. 
Explicação – Mais nada é uma expressão que, por si só, 
indica inexistência de qualquer coisa, ou seja, negação total. 
É estranho manifestar-se antes de qualquer coisa que não 
existe. 

O ônibus passa na porta da minha empresa. 
Correção – o ônibus passa à porta de minha empresa. 
Explicação – Passar na porta é passar sobre a porta. Exceto 
casos acidentais, diz-se que os veículos passam à porta, ao 
portão. 

Ele já se habituou com o trabalho. 
Correção – Ele já se habituou ao trabalho. 
Explicação – O correto é habituar-se a (habituar-se a 
trabalhar, habituar-se ao trabalho).  

Você paga o apartamento e eu o mobilio. 
Correção – Você paga o apartamento e eu o mobílio. 
Explicação – Assim se conjuga o verbo mobiliar: eu mobílio – 
tu mobílias – ele mobília- nós mobiliamos – vós mobiliais – 
eles mobíliam. 

O homem sequer foi admitido no emprego. 
Correção – O homem nem sequer foi admitido no emprego. 
Explicação – Sequer é uma palavra que deve sempre ser 
seguida de negativa. Ex.: Tomou a decisão sem sequer nos 
avisar.  

Não fiz o dever de matemática. 
Correção – Não fiz os deveres de matemática. 
Explicação – Há uma confusão envolvendo o significado das 
palavras dever (obrigação) e deveres (tarefas- sempre no 
plural). Ex.: O dever de cada estudante é fazer seus deveres 
escolares. 

O político que se pode confiar ainda não nasceu. 
Correção – O político em que se pode confiar ainda não 
nasceu. 
Explicação – A regência do verbo confiar exige a preposição 
em, pois quem confia,  confia em alguém, e não confia 
alguém. 
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