
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Curiosidade sobre Machado de Assis 

Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como 
Machado de Assis, é um dos escritores brasileiros mais 
importantes da história da literatura. Publicou 10 romances, 
mais de 200 contos, folhetins, peças teatrais e crônicas. 

O jogo preferido de Machado de Assis era o xadrez; participou 
do primeiro campeonato do jogo no Brasil. As peças utilizadas 
por ele estão em exposição na Academia Brasileira de Letras. 

Foi um dos primeiros a traduzir uma das obras de Edgar Allan 
Poe para o português. Sabia falar francês e, segundo algumas 
notícias, aprendeu a língua com um padeiro. 

Fonte:  https://mondolivro.com.br/ 

  

 

 

 

Para navegar contra a corrente são necessárias condições 
raras: espírito de aventura, perseverança e paixão (Nise da 
Silveira – psiquiatra e escritora brasileira). 

Não tenho medo de tempestades, pois elas me ensinam a 
navegar (Louisa May Alcott – educadora, filósofa e escritora 
americana). 

Um timoneiro que se preze continua a navegar mesmo com a 
vela despedaçada (Sêneca – poeta e filósofo americano).  

Se a meta principal de um capitão fosse preservar o barco, ele 
o conservaria no porto para sempre (São Tomás de Aquino – 
frei católico, teólogo e filósofo italiano). 

         
 

 

Filme:  

Ensinar ou não o Criacionismo nas escolas públicas? Uma 
discussão que, de vez em quando, vem à tona na sociedade. 
Nesse contexto, achei oportuno sugerir o filme ―O vento será a 
tua herança‖ - baseado na história real de um professor de 
Ciências que foi preso por ensinar a teoria da evolução na 
escola em que dava aula. O filme é antigo, mas retrata 
situações de intolerância e de tentativa de dominação religiosa, 
ainda presente em algumas sociedades. O processo ficou 
conhecido como ―O julgamento do macaco‖. 

Diretor:Daniel Petrie  

Ano:1999 

País: EUA 

Livro: 

Sueli Brás Monteiro da Palma, professora corretora de redação, 
indica a leitura do livro ―O filho eterno‖, de Cristóvão Tezza. 
Com inspiração autobiográfica, narra a história de um ―escritor 
seguro de que a chegada de seu primeiro filho é o pontapé 
para uma nova vida‖. A situação muda quando, ainda no 
hospital, descobre que o filho tem Síndrome de Dow. Um 
choque! – a esposa esforça-se para assumir naturalmente a 
situação, mas o pai – narra a dificuldade para lidar com a 
situação. O autor choca o leitor, pois ele não esconde a 
rejeição e até o fato, em determinados momentos, de desejar a 
morte do filho.  
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Nova rota, novas aprendizagens! 

Estamos quase terminando a viagem deste ano envolvidos pelos 
desafios aos quais fomos submetidos. Um mar de incertezas 
tivemos de enfrentar, mas, como bons comandantes, não 
perdemos a direção do leme e seguimos a viagem cumprindo tudo 
a que nos propusemos no início dela. Claro que que não foi fácil! 
No meu caso, às vezes, preocupava-me com o que escrever, pois 
o cenário não mudava, ou se mudava, não era lá muito otimista. O 
jeito era mudar a rota e, para isso, viajava, de vez em quando, 
pelos mares da memória onde encontrava bons e felizes 
momentos para compartilhar neste cantinho.  

O mundo que conhecíamos parecia ter desaparecido de um dia 
para o outro.  Conselhos de como enfrentar melhor esse mar 
revolto não nos faltaram; discursos motivacionais então, nem me 
falem. Sinceramente, fui cansando e cheguei à conclusão de que a 
ajuda de que precisava viria de dentro de mim e não de fora. Para 
isso, li muito, assisti a muitos filmes, cozinhei bastante e mantive 
contato com amigos e familiares via redes sociais. Assim, como um 
barco velho (velho não, meio velho kkk) fui quebrando as ondas 
violentas deste mar revolto em que mergulhamos e,  parodiando 
Cecilia Meireles, eu diria  que viajei e meditei pela escrita, pois é, 
por meio dela, que consigo viajar mirando o caminho em toda a 
sua extensão, em toda a sua profundidade.  Enfim, em tempos 
difíceis, as pessoas fazem o que podem para sobreviver. Ainda 
que, algumas vezes cansativa e monótona, não podemos reclamar 
desta viagem, pois nesse trajeto, tivemos a oportunidade de 
fortalecer os valores tanto pessoais quanto coletivos, sobretudo 
alguns de tanta importância e tantas vezes esquecidos como a 
empatia e a solidariedade.  Além disso, esse cansaço deve-se 
também ao fato de que é a primeira vez que fazemos uma viagem 
como esta: não fomos ensinados a ficarmos sozinhos e, muito 
menos, a navegarmos pelo nosso interior. Sempre viajamos fora 
dele, sempre reparamos bem fora dele como se a vida fosse uma 
festa da qual deveríamos participar, como disse  Zygmunt Bauman, 
sociólogo polonês.  

Não vou poetizar o isolamento até porque gosto de andar pela 
cidade e admirar todas as suas nuances, mas navegar nesse mar 
de incerteza e de desafio vai, sem dúvida, nos proporcionar uma 
outra visão de mundo. A história nos ensina isso: A pintura ―O 
viajante sobre o mar de névoas‖, de David Friedrich mostra um 
homem olhando para as nuvens num processo de introspecção, de 
reflexão, deparando  consigo mesmo.  É na solidão, no isolamento 
que, muitas vezes, paramos para compreender um pouco mais de 
nós mesmos e de nosso propósito. Vejam, ainda, que as figuras 
religiosas Judas, Jesus e Maomé passaram por momentos de 
isolamento como proposta de reflexão, antes de iniciarem suas 
missões religiosas. Aproveitemos, então, essa viagem para um 
crescimento interior, para um autoconhecimento.  

E assim vamos navegando... Devagar, a vida retoma seu pulso 
normal, com organização e respeito às leis e à diversidade, espero. 
Agora, hora de olharmos para trás para agradecer o percorrido: 
Quedas. Tropeços. Risos. Lágrimas. Chegadas. Partidas fizeram 
parte dessa navegação; soubemos conviver, ora tranquilos, ora 
nem tanto com as perdas e ganhos que esse percurso nos 
proporcionou. Construímos histórias que jamais sairão de nossas 
lembranças. Passamos por momentos com os quais sequer 
sonhávamos. E por falar em sonho, vamos pensar um pouco na 
importância deles para que a nova caminhada seja tranquila e 
segura; até porque  foi esse sonho  a vela que nos fez navegar, 
apesar do invisível ter mudado a nossa rota. Mas como eu gosto 
de dizer: Apesar dos pesares e de todos os pesares, estamos aqui 
prontos para uma nova etapa. E oxalá ainda mais preparados para 
segurarmos a onda e conduzirmos a embarcação com as centenas 
de passageiros que, todo ano, embarcam para rumos tão 

diferentes...tão distantes para explorarem um novo mundo! 

 Profª. Sueli Palma 

  
 

  



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

       
    
Quem ama cuida - Lya Luft (adaptação) 

Somos uma geração perplexa, somos uma geração insegura, somos 
uma geração aflita — mas, como tudo tem seu lado bom, somos 
uma geração questionadora. 

Uma duradoura influência em minha vida, meu trabalho e arte, foram 
os contos de fadas: antiquíssimas histórias populares revistas e 
divulgadas por Andersen e pelos Irmãos Grimm, para povoar e 
enriquecer alma de milhões de crianças — e adultos. 

Esses relatos, plenos de fantasia, falam de realidades e mitos 
arcaicos que transcendem linguagem, raça e geografia e nos 
revelam. 

Na realidade, nem sempre os fortes vencem e os frágeis são 
anulados: a força da inteligência de pessoas, grupos, ou povos ditos 
―fracos‖, inúmeras vezes derrota a brutalidade dos ―fortes‖ menos 
iluminados; porém, o mal existe, a perversão existe, atualmente a 
impunidade reina neste país nosso, confundindo critérios que antes 
nos orientavam. Cabe à família, à escola, e a qualquer pessoa bem 
intencionada reinstaurarem alguns fundamentos de vida e instaurar 
novos. 

Não vejo isso em certa — não generalizada — tendência para uma 
educação imbecilizante de nossas crianças, segundo a qual só se 
deve aprender brincando, a escola passou a ser quase um pátio 
tumultuado e a falta de respeito reproduz o que acontece tanto em 
casa quanto em alguns altos escalões do país. 

Essa mesma corrente de pensamento quer mutilar histórias infantis 
arcaicas como a do Chapeuzinho Vermelho: agora o Lobo acaba 
amigo da Vovó… e nada de devorar a velha, nada de abrir a barriga 
da fera e retirá-la outra vez. Tudo numa boa, todos na mais santa 
paz, tudo de brincadeirinha — como não é assim a vida. 

Modificam-se textos de cantigas como ―Atirei o pau no gato‖, 
transformando-a em um ridículo ―Não atire o pau no gato‖ e outras 
bobajadas, porque o gato é bonzinho e nós devemos ser idem, no 
mais detestável politicamente correto que já vi. 

Medo faz parte de existir, e de pensar. Não precisa ser terror da 
violência doméstica, física ou verbal, ou da violência nas ruas — 
mas o medo natural e saudável que nos faz cautelosos, pois nem 
todo mundo é bonzinho; adultos e mesmo crianças podem ser maus; 
nem todos os líderes são modelos de dignidade. Uma dose de 
realismo no trato com crianças ajudará a  dar-lhes o necessário 
discernimento, habilidade para perceber o positivo e o negativo e 
escolher melhor. 

Temos muitos adolescentes infantilizados pelo excesso de proteção 
paterna ou pela sua omissão, na gravíssima crise de autoridade que 
nos assola; temos jovens adultos incapazes porque quase nada lhes 
foi exigido, nem na escola, nem em casa. Talvez tenha lhes faltado a 
essencial atenção e o interesse dos pais, na onda de ―tudo numa 
boa‖. 

―Dar a volta por cima‖ significará mudar algumas posturas e opções, 
exigir mais de nós mesmos e de nossos filhos, de professores e de 
alunos, dos governos, das instituições. Ou vamos transformar as 
novas gerações em fracotes despreparados, vítimas fáceis das 
armadilhas que espreitam de todos os lados, no meio do honrado e 
do amoroso — que também existem e precisam  multiplicar-se. 

Quem ama cuida: de si mesmo, da família, da comunidade, do 
país — pode ser difícil, mas é de uma assustadora simplicidade, 
e não vejo outro caminho. 

  Dicas gramaticais 

DICAS GERAIS 

Regime semiaberto ou Semi-aberto? 

Segundo o Novo Acordo Ortográfico, quando a última 
letra do prefixo é uma vogal diferente da primeira 
letra da palavra que o segue, não usamos o hífen. 
Logo, a forma correta é semiaberto. Ex.: Ao chegar 
ao local, Luiz viu os portões semiabertos. 

Vírgula antes do porque, quando utilizar? 

Sempre que for explicativo, o porque  será precedido 
de vírgulas. Ex.: O colégio ensina boas maneiras ao 
aluno, porque quer prepará-lo para a vida. 

Tapar ou Tampar – qual a diferença? 

Os dois estão corretos, mas tampar é mais 
específico, pois significa tapar algo com uma tampa. 
Já tapar pode ser utilizado em outras situações, além 
de cobrir com uma tampa. O verbo significa também: 
fechar, cobrir, rolhar, entupir. Ex.: Ela tapou os olhos 
para não ver a cena. /A cozinheira tampou a panela.  

Eles requiseram ou eles requereram? 

O verbo requerer não tem como base o verbo querer; 
logo, a maneira correta de conjugar o verbo na 
terceira pessoa do plural é requereram. Ex.: Os 
diretores requereram um parecer da diretoria sobre o 
projeto.  

Convidar para ou convidar a? 

O verbo convidar tem duas regências: - Usamos a 
preposição para quando queremos expressar o 

sentido de chamar ou convocar. Ex.: Convidei todos 
os meus amigos para minha festa. /Todos os oficiais 
foram convidados para a posse do comandante. 

Usamos convidar a no sentido de perder, solicitar ou 

ordenar. Ex.: Todos os baderneiros foram convidados 
a se retirarem da sala. Essa regência também tem o 

sentido de induzir, de sugerir uma reflexão. Ex.: 
Alguns livros nos convidam a repensar nossas 
atitudes.  

Pan-americano ou panamericano?  

As palavras compostas pelo prefixo ―pan‖ levam 
hífen, quando a outra palavra começar com vogal, ‗h‘, 
‗m‘ ou ‗n‘. Isso não mudou com o Acordo Ortográfico. 
Ex.: Pan-americano /pancelestial. 

Bem-estar ou bem estar?  

Devemos utilizar o hífen nos termos compostos 
formados com o advérbio ―bem‖ quando a segunda 
palavra começa: 

Com as vogais a, e, i, o: bem-aventurado, bem-estar, 
bem-intencionado, bem-ouvido; 

Com as consoantes b, c, d, f, h, m, n, p, q, s, t, v: 
bem-bom, bem-criado, bem-ditoso, bem-falado, bem-
humorado, bem-mandado, bem-nascido, bem-
parado, bem-querer, bem-soante, bem-sucedido, 
bem-talhado, bem-visto, bem-vindo. 

Lobo guará ou Lobo-guará? 

Segundo a Reforma Ortográfica, os termos que 
indicam espécies botânicas ou zoológicas devem ser 
escritos com hífen, independentemente de terem ou 
não preposição- é o caso de lobo-guará. Outros 
exemplos: couve-flor, onça-pintada, mico-leão, erva-
doce. 

Fonte: https://clubedoportugues.com.br/ 
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