
 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Origem da expressão “advogado do diabo” 

A origem da expressão é católica. Antigamente, sempre que se dava 
início a um processo de beatificação e canonização, a Igreja Católica 
designava uma pessoa para indagar a verdadeira santidade do 
candidato, procurando descobrir algum defeito ou falha no processo e 
levantando objeções sobre a sua elevação a santo. A expressão, hoje, 
designa uma pessoa que defende uma tese contra a qual todos se 
manifestam. 

https://porticodalinguaportuguesa.pt/index.php/dicionarios/curiosidades-da-lingua-portuguesa 

 
 
 

 
Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo, todos são parte do 
continente (John Done – poeta jacobino inglês). 

Aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes; mas não 
aprendemos a simples arte de vivermos juntos como irmãos (Martin 
Luther King – pastor batista e político americano). 

Inteligência é estar no convívio, interagindo, e não se isolar (Mano 
Brown – vocalista da banda brasileira Racionais MC’s). 

O que estamos vivendo pode ser obra de uma mãe amorosa que 
decidiu fazer o filho calar a boca um instante. Não porque não goste 
dele, mas por querer-lhe ensinar alguma coisa (Ailton Krenak – líder 
indígena e ambientalista). 

O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, 
aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da 
gente é coragem (Guimarães Rosa – escritor brasileiro). 

A cidadania não é uma atitude passiva, mas uma ação permanente em 
favor da comunidade (Tancredo Neves – político brasileiro). 

 

         
 
Livro: 

Sueli Brás Monteiro da Palma, plantonista e corretora de redação, 
indica a leitura do livro ―O último voo do flamingo‖, de Mia Couto. O 
enredo é uma história fictícia sobre os tempos em que estiveram em 
Moçambique soldados da ONU integrados na missão de manter a paz, 
após os combates pela independência de Moçambique. Os corpos 
desses soldados começam a explodir e um oficial italiano é nomeado 
para investigar o caso. Tudo é narrado pelo tradutor negro, natural de 
Tizangara (cidade imaginária de Moçambique), que nos retrata todo o 
universo do povo moçambicano. A leitura desse romance leva-nos a 
passear pelas terras africanas com sua mistura de realidade e de 
fantasia; tragédia e humor. 

Filme: 

 Jo Jo RABITT, DE Taika Waititi – 

 Narra a história de Jojo, um garoto alemão que, com seu nacionalismo 
cego, se prepara para ingressar na Juventude Hitlerista, em plena 
Segunda Guerra Mundial. Na falta da figura paterna, encontra no 
ditador um exemplo a seguir, mas ao longo do filme a narrativa transita 
entre o dramático e a comédia. O menino passa a rever seus conceitos 
ao descobrir que a mãe escondia uma garota judia em sua casa.  

Gostei do filme, sobretudo pela inteligência e habilidade da mãe que, 
sem criticas e sem julgamento, tenta dar leveza à vida do filho, por 
meio de carinhos, danças e outras situações com o único objetivo de 
afastá-lo do abismo e do fanatismo. Ela fazia parte da resistência, mas 
o filme mostra também as consequências àqueles que se colocavam 
contra o sistema, como o enforcamento em praça pública, fim da mãe 
de Jo Jo. 

 (Sueli Palma) 
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  No meio da prosa, um galo! 

No momento em que escrevia, a natureza com o céu azul e o 
ventinho frio, parecia convidar-me a não fazer nada e, sinceramente, 
quase aceitei, mas não é tempo férias e, apesar do isolamento, a vida 
continua.  Os dias correm e navegar é preciso!  Claro que algumas 
atividades tornaram-se mais difíceis, sobretudo quando isso envolve 
uma leitura de mundo, do cotidiano e de suas personagens, como é o 
caso de minhas crônicas. Ainda bem que guardo na memória muitos 
presentes e presenças que a vida me deu e são elas que me salvam 
em situações como esta e, mesmo nas rápidas e necessárias saídas 
de casa, consigo fazer alguns ―registros‖ interessantes para alimentar 
uma prosa. 

 Pois bem, começo com um fato:  um grupo do facebook registrou 
queixa de uma pessoa que se dizia incomodada com o canto de um 
galo perto de sua casa. Dizia ela que ele cantava muito cedo e 
atrapalhava- lhe o sono. Longe de mim criticar tal reclamação; aliás, até 
agradeço; pois esse fato trouxe-me boas recordações do quintal da 
minha infância, lá em Cruzeiro. Que mundo simples e encantador foi se 
abrindo diante de meus olhos! Visualizei os vestígios de crianças que 
fomos meu irmão e eu. Vi flores. Horta. Cachorro e um galo – que, 
como o joseense, também cantava muito cedo. Diferentemente de hoje, 
não havia reclamação do cantar do Altemar (nome do galo), que 
morreu de velho para tristeza nossa e da vizinhança. E mais: alguns 
até sentiram falta, pois o  tinham como despertador.  Parodiando o 
poeta eu diria:  mudam-se os tempos, mudam-se as pessoas. Hoje, o 
contexto é outro: a correria, as incertezas, o medo e outros fatores 
tornam as pessoas intolerantes com essas situações tão simples da 
vida, se comparadas a outras com as quais temos de nos adaptar. 
Esse galo pode ser a metáfora de cada um em tempo de pandemia: 
Quem não tem seu galo para tirar-lhe o sono? Ultimamente, acho que 
tenho um galinheiro - responsável pelas minhas insônias.    Qualquer 
hora, vou procurar saber do galo. Espero que tenham chegado a um 
acordo, para harmonia e alegria da comunidade.  

 E por falar em alegria, esses dias encontrei-me com uma amiga: 
que vontade de abraçá-la e de prosear um pouco, mas o ―invisível‖ não 
permitiu. Que pena, tanto assunto acumulado! O vírus dificulta a 
conversa, mas fizemos leitura dos olhares – e nos entendemos muito 
bem. Acabada a pandemia, como seria bom se as pessoas tivessem 
tempo de se olharem para enxergarem além das palavras! Que bom 
seria se as pessoas andassem mais devagar para ler e compreender 
cada olhar que as cerca! Gosto de conversar olhando nos olhos e, 
muitas vezes, percebo que o olhar antecede a palavra. Será esse o 
motivo pelo qual muitos preferem não tirar os óculos escuros para 
conversar? Claro que há olhares que nos machucam. Humilham-nos. 
Expulsam-nos. Que sequer nos veem. Mas desses saibamos fugir. 
Vamos aos que nos interessam. O ditado popular. O poeta. O psicólogo 
– todos afirmam que os olhos são o espelho da alma. Sem dúvida! É só 
repararmos nos olhos de uma noiva. Nos olhos de uma criança que 
vive em região de guerra. No olhar triste de animais e aves que vivem 
em cativeiro. No olhar daquele que parte. No olhar daquele que fica.  

 Neste contexto de pandemia, ouvi a opinião de alguns jovens sobre 
os impactos do isolamento. Chamou-me a atenção o fato de eles só 
citarem aspectos negativos. Concordei, até porque para eles está bem 
mais difícil, mas não poderia deixar de mostrar-lhes o lado positivo, 
como a oportunidade de novas aprendizagens.  Não é fácil, claro, mas 
o isolamento proporcionou-nos um passeio pelo nosso interior para 
aprendermos a dar mais valor a nossa vida e na das pessoas que nos 
cercam. Como animal social, a nossa saúde e o nosso bem-estar 
dependem de como nos relacionamos na família, no prédio onde 
moramos, no trabalho, enfim... Expliquei-lhes o dilema dos porcos-
espinhos:  Se ficam distantes, congelam; se aproximam-se, espetam-
se, ou seja, quando convivemos os conflitos aparecem, se nos 
isolarmos, adoecemos. Assim, a pandemia tem nos ensinado a 
aprimorar a arte de conviver. 

 É vida que segue, nada de parar; pois nas avenidas da vida, o 
grande baile de máscaras tem de seguir. Sejamos como a natureza 
que, a despeito de tudo, segue seu ciclo.  Daqui a uns dias, a   
primavera chegará, ―mesmo que ninguém mais saiba o seu nome, nem 
acredite no calendário, nem tenha jardim para recebê-la‖.  

 Profª. Sueli Palma 

 

  



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

       
    Texto do mês 

Podemos ser Picasso 

Lya Luft, crônica „Podemos ser Picasso‟, do livro „Em Outras Palavras. Rio de 
Janeiro: Editora Record, 2011. 

Visitando uma exposição de obras de Picasso, aqui mesmo no Brasil, 
pensei: a gente é uma multidão de picassinhos latentes, apenas tolos 
demais para nos darmos conta disso, prisioneiros da nossa cotidiana 
mediocridade. Todos podemos ser Picasso. 

Talvez não picassos-artistas, mas picassos da vida: entre outras 
maravilhas desse homem, além dos seus naturais defeitos, para ele a vida 
era um dom precioso que não podia ser desperdiçado. Saí de lá com essa 
ideia: por que não sermos todos Picassos de nós mesmos? 

A vida é uma mesa posta: alimento sem sal, tudo light, ou alimento com as 
mais raras especiarias; ali pratos enfeitados (alguns, demais), aqui outros 
com cara de nada; uns aparentemente insossos, mas vai experimentar e 
são delícia completa; outros parecendo delícias, mas vai mexer, são 
veneno. 

Haverá lugares vazios, pratos sem nada, cadeiras de perna quebrada: tudo 
isso faz parte. Se olharmos bem, com lugar para cada um de nós, que nem 
sempre ocupamos como poderíamos. 

Todos somos capazes de exercer a arte da vida e da construção de nós 
mesmos. Cada um de nós tem sua parcela de dons: ensinar, contemplar, 
cozinhar, criar filhos para a vida, mexer em engrenagens, construir 
estradas, organizar uma comunidade, escrever textos, pintar, dançar, fazer 
música. Limpar uma casa ou uma rua, cuidar de velhos doentes, abrir 
barrigas, curar corpos e almas. 

Ou simplesmente sonhar para que outros sonhem junto, não é isso boa 
parte do que fazem os artistas — o sal da terra, como os loucos? 

Não tenho talento para a pintura, mas um dia desses, estressada, resolvi 
fazer aquarela. Logo aquarela, que é tão difícil? 

Era o que eu queria, que fazer? Tive aulas com uma amiga pintora, mas 
quando ouvi as explicações e abri os livros que ela me emprestou, decidi 
que a esta altura da vida não quero mais aprender teoria nenhuma. Ao 
contrário, ando empenhada em desaprender uma porção delas. 

Fiz umas aquarelas ruins, desobedecendo propositadamente às instruções 
mais elementares; porém, os títulos das pequenas ―obras de não arte‖ 
eram bem bonitos: ―Flores espantadas ao sol‖, ―Olho azul aguardando o 
amanhecer‖, ―Ascensão perplexa‖. 

Decidi que meu território continua sendo o das palavras, e desisti de pintar. 

Mas, de brincadeira, combinei com minha amiga que, um dia, faríamos 
uma exposição (ela, a curadora) em que minhas poucas aquarelas ficariam 
voltadas para a parede, aparecendo só os títulos escritos no verso, e se 
chamaria: ―Versos de aquarelas.‖ A experiência serviu para boas risadas: 
grande terapia! 

Voltando a Picasso: ele não teve vida fácil. Enfrentou conflitos pessoais e 
mundiais, soube ser sério, soube ser doido, soube ser humano, soube ser 
brincalhão, soube ser igual aos mais simples. 

Criou obras incríveis, cometeu erros como todo mundo, foi amigo, 
apaixonou-se e fez filhos, mesmo numa idade em que para a maioria de 
nós, os acovardados, é a morte antecipada pelo preconceito ou pela 
acomodação. 

Picasso não se aposentou da existência, como em geral fazemos aos 
cinquenta anos, aos sessenta ou pouco depois, se é que não nascemos 
aposentados. Vestimos o pijama ainda que metafórico, arrastamos as 
pantufas pelo corredor da vida, para nos sentarmos na cadeira de balanço 
da amargura, abraçados à almofada das eternas lamentações, ah como 
fomos injustiçados, como nada deu certo, quanto nos sacrificamos! 

Podíamos imaginar que, ainda, ou pela primeira vez, é possível tomar nas 
mãos as rédeas da nossa sorte e criar: se não quadros maravilhosos, pelo 
menos a nossa própria vida — enquanto pulsar alguma inquietação em 
nós. 

 

 

 

  Dicas gramaticais 

Emprego correto de expressões 

Sendo que: não é expressão recomendável para unir 
orações. Em alguns casos, convém dispensá-la por ser 
inútil; em outros, é preferível substituí-la por uma conjunção 
ou por um pronome relativo. 
Exemplos: 
O pescador trouxe muitos peixes do rio; alguns deles ainda 
estavam vivos. (CERTO). 
O pescador trouxe muitos peixes do rio; sendo que alguns 
deles ainda estavam vivos. (ERRADO). 
Sem-terra: é expressão (sinônimo de lavrador que não 
possui terra própria) usada como substantivo ou como 
adjetivo e que não admite flexão de número (permanece no 
singular).  
Exemplos: 
Os sem-terra organizaram um protesto em frente à 
prefeitura. 
O prefeito recebeu representantes dos trabalhadores sem-
terra. 
Exceção: No nome oficial do movimento, não consta hífen: 
O Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra apresentou reivindicações. 

No sentido de: é expressão que, usada para indicar 
finalidade, é um modismo a ser evitado. Pode ser 
substituída pela preposição para ou pelas locuções a fim 
de, com o fim de, no intuito de. 
Exemplos: 
Dirigiu-se à sala do chefe para ajudá-lo a terminar o 
trabalho. (CERTO) 
Dirigiu-se à sala do chefe no sentido de ajudá-lo a 
terminar o trabalho. (ERRADO) 

Frente a: é locução que deve ser substituída por diante 
de, ante, perante, defronte de, em face de e expressões 
semelhantes.  
Exemplos: 
O réu apresentou-se diante do juiz. (CERTO) 
O réu apresentou-se frente ao juiz. (ERRADO). 
Ele não sabe como agir diante de situações imprevistas. 
(CERTO) 
Ele não sabe como agir frente a situações imprevistas. 
(ERRADO) 

Face a: é locução que deve ser substituída por em face 
de, diante de, por causa de e expressões semelhantes. 
Exemplos: 
Em face da recusa de Maria, João chorou. (CERTO) 
Face à recusa de Maria, João chorou. (ERRADO). 
Por causa da escassez de recurso, o projeto foi arquivado. 
(CERTO) 
Face à escassez de recurso, o projeto foi arquivado 
(ERRADO) 

Em função de: é locução que só deve ser empregada com 
a ideia de finalidade, dependência ou quando o texto se 
referir à relação matemática de função.  
Exemplos: 
A mulher vivia em função da família.  
Nos demais casos, devem-se usar outras expressões 
como: em virtude de, por causa de, em consequência 
de, em razão de, por. 
Exemplo: 
O paciente piorou por causa do tratamento. (CERTO). 
O paciente piorou em função do tratamento. (ERRADO) 
O experimento II produziu mais, em razão do material 
utilizado. (CERTO) 
O experimento II produziu mais, em função do material 
utilizado. 

eram  
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