
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

A Origem das palavras 

A TOQUE DE CAIXA: A toda pressa, imediatamente. Trazido 

para a Europa pelos muçulmanos, o tambor foi substituindo 

as trombetas romanas nas proclamações. Nos concelhos de 

Portugal, pessoas indesejáveis (bêbados, indolentes, ladrões) 

eram expulsas da comunidade em cerimônias públicas, a 

toque de caixa, isto é, ao som dos tambores 

PUXA-SACO: A expressão teria nascido como gíria militar. 

Puxa-saco eram os ordenanças que, submissamente, 

carregavam os sacos de roupas dos oficiais em viagem. O 

sentido estendeu-se para o bajulador. A propósito, bajular 

veio do latim “bajulare”, levar nos braços ou nas costas quer 

dizer, puxa-sacos e bajuladores têm tudo em comum: são 

carregadores e aduladores. 

   

 

A inteligência da criança observa amando e não com 

indiferença; isso é o que a faz ver o invisível (Maria 

Montessori – médica e pedagoga italiana). 

A indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém 

(Mário Quintana). 

 

O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. O oposto da 

beleza não é a feiura, é indiferença. O oposto da fé não é 

heresia, é indiferença. E o oposto da vida não é a morte, mas 

a indiferença entre a vida e a morte (Elie Wiesel – escritor 

judeu -sobrevivente dos campos de concentração nazista). 

 

Se um homem não chorou diante da dor do mundo, ele é 

menos que o pó por onde anda, pois o pó nutre a semente, a 

raiz, a folha e a flor, mas o espírito do homem sem piedade é 

estéril e nada pode produzir (William Saroyan – escritor 

americano) 

         
 

Livro: 
Sueli Brás Monteiro da Palma, professora plantonista e 
corretora de redação, indica a leitura do livro “O mundo de 
Sofia”, de Jostein Gaarder. O livro narra a história de Sofia, 
uma garota que mora na Noruega e, subitamente, começa 
a receber bilhetes anônimos que ensinam sobre a história 
da filosofia, sobre os filósofos e suas ideias. O livro é 
extenso, mas a linguagem é simples e as ideias filosóficas 
são explicadas de maneira fácil.  

Filme 
Entre os muros da escola: É a história do professor Marin 

que leciona francês em uma escola da periferia de Paris. 
Ele e seus colegas esforçam-se para que os alunos 
aprendam o conteúdo, mas têm de enfrentar a falta de 
educação, o descaso dos jovens e  os conflitos étnicos e 
culturais , pois os alunos são de origens distintas.  

Diretor: Laurent Cantet 
Ano: 2008 
País: França 
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  Seria a indiferença o sono da alma?  

Entre tantos motivos pelos quais fomos obrigados a usar a 
máscara, acredito que um deles seja para conseguirmos dirigir 
ao nosso entorno um olhar menos apressado e mais solidário. 
Infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam o contexto 
que pede um despertar coletivo, sobretudo no que diz respeito 
às relações humanas.  Várias vezes já assisti a um meme na 
televisão cuja cena mostra uma pessoa na janela, bebendo 
alguma coisa e, calmamente, assiste a várias tragédias que 
acontecem simultaneamente. Com o título “Mais um dia normal 
em 2020”, esse meme chamou-me a atenção, pois retrata uma 
realidade em que as pessoas, muitas vezes, são indiferentes ao 
que se passa a sua volta. Claro que não se pode generalizar, 
mas essa tendência, infelizmente, ainda se espalha por todos os 
cantos e adoece uma sociedade, uma família e torna frágeis as 
relações pessoais. Uma mensagem enviada e ignorada é o 
cúmulo da indiferença; aquele que ignora sequer tem noção do 
mal que está causando para o outro e para si próprio.  

Já perceberam que, em muitos condomínios, onde apesar 
de tão próximas, as pessoas preferem viver isoladas, isto é, em 
total desinteresse com o que ocorre no espaço ou com os 
demais moradores? Ainda que o homem, por natureza, seja 
gregário, a cultura da indiferença vai, aos poucos, 
enfraquecendo essa tendência. Como bem disse o Papa 
Francisco, as pessoas parecem viver dentro de uma bolha 
capaz de isolar tudo aquilo que as incomodam. Como a 
pandemia, essa nova peste espalhou-se em escala global e 
chega cada vez mais perto de nós. Quem ainda não passou ou 
presenciou alguma cena ou situação das citadas acima?  Tal 
como o personagem da obra “O estrangeiro” de Albert Camus, 
que dizia “tanto faz” para quase tudo, assim é a reação de 
muitos.  

O autor dramático francês Charles-Simon disse que a 
indiferença é o sono da alma. Pode ser, mas não acredito que 
seja um sono muito tranquilo, leve. Longe de mim criticar o 
comportamento das pessoas, cada um tem seu motivo. Chego 
mesmo a pensar que esse sono seja o atalho de muitos para 
buscarem a tranquilidade de que necessitam, ou para fugir de 
algum problema seja ele familiar, profissional etc.; por isso, 
acredito em um despertar. Acredito que, no fundo do coração 
humano, mais que indiferença há uma grande necessidade de 
amar. De cuidar.  

Por mais triste que seja, a pandemia está dando a 
oportunidade de reconhecermos a nossa fragilidade e 
mostrando necessidade de criarmos antídotos para o mal da 
indiferença. Acredito ser bem mais fácil que descobrir a vacina 
contra a Covid 19, pois, trata-se, muitas vezes, de apenas 
mudança de atitude: De gesto. De cuidado. Nada complicado, 
faz bem para o cuidado e para o cuidador. O curta-metragem 
“Sr. Indiferente” confirma esse resultado.  Fica a dica.  E, por 
falar em cuidado, sigamos as recomendações da campanha 
“Outubro Rosa” – uma lembrança para alertar as mulheres sobre 
a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de 
mama e, mais recentemente, sobre o câncer do colo de útero. 

Apesar da circunstância, vamos caminhar sobre os tapetes 
outonais sem deixar morrer aquela criança que existe em cada 
um de nós. Outubro é o mês daqueles que são felizes por nada. 
Desejo que todas as crianças tenham o direito de serem 
crianças e que as etapas do crescimento não sejam queimadas. 
Que não sejam expostas ao erotismo precoce. Que vivam a vida 
em sua plenitude! 

 Profª. Sueli Palma 

  
 

  



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

       
    Texto do mês 

Vista Cansada – Otto Lara Resende 

Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua 
volta como se a visse pela última vez. Pela última ou pela primeira 
vez? Pela primeira vez foi outro escritor quem disse. Essa ideia de 
olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de 
quem não crê que a vida continua, não admira que o Hemingway 
tenha acabado como acabou. 

Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um 
poeta é só isto: um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a 
gente banaliza o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira 
vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que 
nos cerca, o que nos é familiar já não desperta curiosidade. O campo 
visual da nossa rotina é como um vazio. 

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe 
perguntar o que é que você vê no seu caminho, você não sabe. De 
tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a 
fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, 
pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes 
passava-lhe um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro 
cometeu a descortesia de falecer. 

Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a 
mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro 
teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa, 
cumprindo o rito, pode ser também que ninguém desse por sua 
ausência. O hábito suja os olhos e  baixa-lhes a voltagem. Mas há 
sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos. 

Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos 
para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira 
vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. 
Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos 
olhos  gastam-se no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no 
coração o monstro da indiferença. 

Direitos naturais de uma criança – Rubem Alves (adaptação) 

Direito ao ócio: Toda criança tem direito de viver momentos de tempo 
não programados pelos adultos. 

Direito a sujar-se: toda criança tem direito a brincar com terra, com 
areia, com água, com lama, com pedras. 

Direito ao diálogo: Toda criança tem o direito de falar sem ser 
interrompida, de ser levada a sério nas suas ideias, de ter explicações 
para suas dúvidas e de escutar uma fala mansa sem gritos. 

Direito à natureza selvagem: Toda criança tem o direito de construir 
uma cabana no bosque, de ter um arbusto onde se esconder e 
árvores nas quais subir. 

Direito ao silêncio: Toda criança tem o direito de escutar o rumor do 
vento, o canto dos pássaros, o murmúrio das águas. 

Direito aos sentidos: Toda criança tem o direito de sentir os gostos e 
os perfumes oferecidos pela natureza. 

Direito a um bom início: Toda criança tem o direito de comer alimentos 
sãos desde o nascimento, de beber água pura e de respirar ar puro. 

Direito a poesia: Toda criança tem o direito de ver o sol nascer e se 
pôr e de ver as estrelas e a lua. E eu pedi às crianças para 
acrescentar: “Todo adulto tem o direito de ser criança”. 

  Dicas gramaticais 

Colocação Pronominal: É o modo como se dispõem 

os pronomes pessoais oblíquos átonos (me, te, se, 
lhe(s), o(s), a(s), nos e vos) em relação ao verbo. 

Ênclise: pronome depois do verbo 

Quando o verbo aparecer no início da oração: 
Emprestou-me o carro. 

Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo: 
Traga-me o carro. 

Quando o verbo estiver no gerúndio: Ele quis ajudar 
trazendo-me o carro. 

Quando o verbo estiver no infinitivo pessoal: Ele quis 
trazer-me o carro. 

Próclise: pronome antes do verbo: na presença de 
palavras ou locuções de sentido negativo: Não me 
trouxe o carro./ Ninguém nos ajudou. 

Na presença de advérbios: Amanhã me trarão o 
carro. 

Obs.: Na presença de vírgula, recomenda-se o uso 
da ênclise: Amanhã, trar-me-ão o carro. 

Na presença de pronomes relativos: O carro que lhe 
foi devolvido. 

Na presença de pronomes indefinidos: Alguém nos 
trouxe o carro. 

Na presença de pronomes demonstrativos neutros: 
Isso me irrita muito. 

Na presença de conjunções e de locuções 
subordinativas: Estou feliz, porque me pediu em 
casamento. 

Na presença de enunciados que expressem uma 
exortação, exclamação e nas perguntas diretas: 
Deus lhe guarde! /Quem me emprestará o carro? 

Na presença de locuções verbais e nos tempos 
compostos – geralmente o pronome antecede o 
verbo auxiliar: Ele tem me emprestado o carro. /Este 
barulho está me irritando muito. 

Mesóclise: pronome entre o radical e a desinência 
de tempo 

Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no 
futuro do pretérito sem precedência de palavras que 
atraem o pronome (advérbios, pronomes relativos, 
palavras com sentido negativo, pronomes 
demonstrativos neutros, pronomes indefinidos, 
conjunções e locuções subordinativas): Emprestar-
me-ão o carro amanhã. / Devolver-nos-ão o dinheiro. 

Obs.: O uso da mesóclise está mais restrito a alguns 

contextos formais de uso escrito da linguagem, ou 
seja, está praticamente em desuso. 

Resumindo: vale lembrar que sempre que ocorrerem 

as palavras “que”, “quem”, “quando”, “onde”, 
“porque”, “não”, “nunca”, “como”, usamos os 
pronomes citados antes dos verbos, ou seja, em 
próclise. 

Segundo o padrão de nossa língua escrita, nunca se 
inicia frase com os pronomes pessoais: me, te, se, 
lhe(s), o(s), a(s), nos e vos. A frase deve ser 
começada pelo verbo, com o pronome em ênclise 
(depois do verbo): Enviei-lhe um recado por e-mail./ 
Diga-me sempre a verdade. 

Fontes:www.mundoeducacao.uol.com.br/ 

www.normaculta.com.br 

Outubro 2020 

 

Colégio Anglo Cassiano Ricardo de Ensino Médio e Pré-Vestibular / Mantenedores: 
Anísio Spano e Saulo Daolio. Diretora: Mônica Yumi Kukita Gonçalves. 

Profª. Responsável: Sueli Brás Monteiro Palma.. Reprografia: Paulo Rogério de Faria 
Sugestões: sueli@cassianoricardo.com.br  Tel. 2134-9100. 

www.anglocassianoricardo.com.br - www.facebook.com/anglosaojose 

mailto:sueli@cassianoricardo.com.br

