Outubro 2014
Ano XII – número 8

Novidades do mês

Proseando
Bem que tentei encontrar palavras para retratar a
velocidade com que passa o tempo. Infelizmente, não consegui sair
dos chavões (nossa, já estamos em outubro, como o tempo passa
rápido etc). Só ele mesmo, o poeta Mário Quintana, para fazê-lo de
forma tão singular: “a vida são deveres que nós trouxemos para
fazer em casa/ quando se vê, já são seis horas/ quando se vê, já é
sexta-feira”. Eu acrescentaria: quando se vê, já terminou o ano.
Quando se vê, já é hora de vocês, alunos dos 3º ano e do
Pré-Vestibular prestarem as provas que lhes abrirão as portas das
universidades.
Acompanhei o esforço e a dedicação de vocês para esse
momento. Como atletas em época de competição, treinaram muito:
provas, simulados, exercícios e leitura. Ano de renúncia. Disciplina.
Concentração. O que lhes dizer neste momento? Não tenho nada
novo a dizer. Apenas reforçar o que vocês já estão cansados de
ouvir: é hora de aproveitar as aulas de aprofundamento, rever os
detalhes. Sim, detalhes. Observem que não tropeçamos em
montanhas porque conseguimos enxergá-las, mas em pedrinhas
que estão prontas para fazer alguém tropeçar.
Peço licença aos demais, para uma prosinha especial com
os alunos do 3ºano que passam por um momento singular de suas
vidas. De um lado, a alegria de ter vencido esta etapa e o desejo de
prosseguir, de bater asas para um novo mundo. De outro, a tristeza
de deixar os amigos, a escola e a preocupação com o vestibular.
Saibam que, assim como vocês, a escola passa por esses
sentimentos. Uma tristeza mansa e bonita invade todos nós. Apesar
das despedidas (difícil não se deixar tomar por uma dose de
tristeza), temos aquela alegria do dever cumprido. Alegria de
estarmos certos de que criamos ambientes capazes de prepará-los
para esse momento. Daqui a uns dias todos nós seremos avaliados.
TODOS NÓS. Hora de acreditar em nosso trabalho. Hora de
acreditar no trabalho de vocês.
Bem, mudemos de assunto.
Outubro é o mês de
homenagear estes pequenos seres em cujas mãos o mundo
transforma-se em um conto de fadas. Outubro é o mês de
homenagear estes pequenos grandes mestres que nos ensinam a
viver uma vida de fantasia. De alegria. De amizade. Que nos
ensinam a ser felizes com as coisas simples da vida: as crianças.
Conviver com criança é ter o privilégio de fazer uma viagem ao túnel
do tempo e trazer de volta momentos de nossa infância perdida.
Pergunto: a infância deixou-nos ou nós a deixamos? Só a
convivência com criança nos leva a uma reflexão como essa.
Só a convivência com a criança é que nos leva a
reaprender a sorrir. Gargalhar. E o melhor, por nada. Todos
deveríamos ter esta oportunidade: passar algumas horas com uma
criança para readquirir essa capacidade que, com o tempo, parece
que vamos perdendo. Todos deveríamos passar algumas horas
com uma criança para trazermos para as nossas atividades diárias
o seu encanto. A sua magia. A sua alegria. Hoje, aproveito para
agradecer a presença de cada um desses pequenos mestres em
minha vida. Que eles consigam, realmente, ser crianças neste
mundo tão tecnológico e pragmático em que vivemos. Que eles
consigam correr. Gritar. Rir. Pular. Sonhar. Que eles consigam,
simplesmente, viver a vida na sua plenitude... Compartilho o
pensamento de Eduardo Galeano: “muita magia e muita sorte têm
as crianças que conseguem ser crianças”.
15 de outubro: dia do professor: profissão cuja missão é
compartilhar conhecimento. Propagar saberes. A homenagem vem
dele, do mestre Rubem Alves (saudade). Eis suas palavras para os
professores: “ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma
forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver
o mundo pela magia da palavra. O professor, assim, não morre
jamais”. Aos colegas, meu abraço
.Profª. Sueli Palma

A descoberta do mundo
Clarice Lispector

Ideias de Jeca Tatu
Monteiro Lobato

A última quimera
Ana Miranda

Citações
Quando as crianças brincam e eu as oiço brincar, qualquer
coisa em minha alma começa a alegrar (Fernando
Pessoa).
A maturidade de um homem consiste em achar de novo a
seriedade que se tinha como criança – ao brincar
(Nietzsche).
A infância não é uma coisa que morre em nós e seca uma
vez cumprido o seu ciclo. Não é uma lembrança. É o mais
vivo dos tesouros e continua a nos enriquecer sem que o
saibamos (Franz Hellens).
Num homem real se esconde uma criança...que gosta de
brincar (Nietzsche).

Sugestões Culturais
FILMES
Um domingo qualquer (1999), de Oliver Stone – O filme
mostra como se motivar e engajar colegas e subordinados,
quando tudo, absolutamente tudo, conspira contra. Quem se
reconhecer nessa situação poderá inspirar-se com o discurso
do treinador à equipe, momento auge do filme – uma das falas
motivacionais mais inspiradoras já apresentada pelo cinema.
O caso dos irmãos Naves (1967), de Luis Sérgio Person –
Baseado em fatos reais, narra a história dos irmãos que foram
condenados por um homicídio que não cometeram. O filme
retrata um dos principais casos de erro judiciário da história
brasileira.
Desmundo (2003), de Alain Fresnot – Inspirado no romance
do mesmo nome, de Ana Miranda, é riquíssimo no aspecto
didático, pois pode ser utilizado para enfocar temas específicos
e polêmicos de História, bem como auxiliar no sentido
interdisciplinar, já que envolve temas de outras disciplinas.
TEATRO
Rei Leão
Onde: Teatro Renault – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela
Vista
Tel. (011) 4003-5588
Horário: Quarta a sexta, 21h; sábado, 16h e 21h; domingo, 14h
e 18h30.

Lembrarmo-nos de nós mesmos, quando
éramos crianças, ajuda a resgatar uma fonte
inesgotável de energia.
(Sueli Palma)
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Texto do mês
Dicas gramaticais
QUERO VOLTAR A SER CRIANÇA
Maria Loussa
Quero Voltar a Ser Criança
Embora utópico, ainda assim, quero voltar a ser criança para reaprender e
conhecer o mundo, colorindo-o de sonhos, vivendo o presente de forma
livre, quando os adultos não conseguem viver porque é preciso ter pureza,
inocência e humildade no cumprimento do seu dever.
Quero voltar ao tempo melhor de nossas vidas, cujas lembranças não
foram vistas e apreciadas como deveriam ser antes de chegarmos à dura
fase de adulto SER.
Não me preocupar com o dia seguinte, sem contas a pagar e cuja
programação é apenas estudar e brincar. Acreditar e viver num mundo de
fantasias, sonhar com personagens imaginários, muitos deles fazendo
parte do meu itinerário.
Quero voltar à realidade de não ter medo do homem, mas do bicho-papão,
que, mesmo não existindo ocupa, inofensivamente, sua imaginação.
Quero voltar a levantar tarde, tirar a meleca do nariz sem me importar com
ninguém, falar errado, rir alto, cantar desentoado, deitar no colo dos pais
depois de um dia agitado.
Quero voltar... para sempre acreditar que tudo é possível, ser feliz mesmo
tendo pouco, fazer amigos sem saber os seus nomes, com efeito, por
desconhecer o que é preconceito.
É bom voltar e estar sempre a correr, brincar até cansar, frágil ou forte,
menino ou menina, vivendo sorridente, ao mesmo tempo sendo heróis,
vilões e, das suas histórias, verdadeiros campeões.
Voltar a ter muita liberdade que faz a criança querer voar, conquistando
tudo a sua volta, brincar na chuva, subir nas árvores, fazer traquinagem
durante todo o dia; tudo parecendo engraçadinho e, à noite, já bem
cansado, dormir como um anjinho!
Quanta esperança na vida das crianças! Doces sorrisos, olhares e abraços
de ternura, e com renovada energia acordar todos os dias, e quanta beleza
expressam essas criaturas!
Todo ser humano tem um pouco de criança dentro de si e até o poeta deve
conservar a criança que pulsa no seu interior com gestos e belas atitudes
acreditando em seu coração que o futuro, além de promessa, é uma
missão a realizar.
Voltar a ser criança é acreditar no que vai acontecer, pois a esperança é
uma constante companheira de viagem e que está na bagagem de
qualquer sonhador. “Quem não se tornar como uma criança...” são palavras
do Criador.
Cabe a cada indivíduo descobrir a magia e o tesouro de cada etapa de
vida, fundamentais na construção do caráter do hoje e do amanhã.
Voltar a ser criança é estar de mãos dadas com a vida, pois as suas
intenções são sempre as melhores; ter a sinceridade está em seu coração,
não sentir rancor e ter evidente o espírito de perdão.
Criança é também aquele adulto que nunca esqueceu a criança que foi um
dia, com muitas perguntas na ponta da língua desejando ansiosamente
todas as respostas, reconhecendo, ainda, que criança é o que a gente
nunca deveria ter deixado de ser.
Bem falou Cora Coralina, quando escreveu que a vida tem duas faces:
positiva e negativa. A positiva é a pedra de segurança, que nos ensina a
viver e cuja solidez é adquirida desde criança.
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Textos contemporâneos de jornais e revistas
tendem a ser muito econômicos no uso dos conectivos porque
o espaço para a escrita é curto. O mesmo acontece nas redes
sociais. A necessidade de escrever frases breves e diretas
levou à quase extinção dos conectivos. No ENEM, entretanto,
o uso correto das partículas de ligação é valorizado. Então,
use-as. Há conectivos para todas as situações. Vejamos
alguns exemplos:
Conectivos de conclusão: portanto, em suma, em resumo,
enfim, em síntese, em conclusão.
Conectivos de adição: além disso, ainda por cima, também,
e.
Conectivos de dúvida: talvez, quem sabe, possivelmente,
provavelmente.
Conectivos de certeza e ênfase: certamente, com toda a
certeza, sem dúvida, inegavelmente.
Conectivos de prioridade: primeiramente, em primeiro lugar,
antes de tudo, acima de tudo, sobretudo.
Conectivos de contraste, oposição, restrição, ressalva:
em contraste com, porém, pelo contrário, contudo, entretanto,
no entanto, não obstante, mas, exceto, menos, salvo.
Conectivos de tempo (frequência, duração, eventualidade):
anteriormente, raramente, enfim, a princípio, por fim,
atualmente, antigamente, constantemente, às vezes,
diariamente,
enquanto
isso,
nesse
meio
tempo,
imediatamente, finalmente.
Conectivos de esclarecimento e de ilustração: quer dizer,
em outras palavras, por exemplo, isto é.
Conectivos de consequência e causa: assim, de fato, como
resultado, por causa de, por conseguinte, por isso, em virtude
de, de fato, com efeito, porquanto.
Conectivos de semelhança e comparação: igualmente,
assim também, de acordo com, de maneira idêntica, segundo,
conforme.
ORGANIZE AS IDEIAS:
a- Encontre o tema. A pergunta-chave aqui é: sobre o que
eu devo escrever?
b- Defina a tese: o que você tem a dizer sobre o tema?
c- Escolha os argumentos: por quê?
d- Duas propostas de intervenção social bastam.
e- Conclusão: resuma tudo.
PLANEJE O TEXTO
a- Não se afaste do modelo introdução/ desenvolvimento/
conclusão.
b- Lembre-se : cada ideia em um parágrafo.
c- Use palavras e expressões de ligação entre parágrafos e
ideias.
d- Se estiver em dúvida sobre a grafia de uma palavra,
troque-a por um sinônimo.
e- Se estiver em dúvida sobre uma data, corte-a.
f- Não use gírias.
g- Não escreva gracinhas.
h- Não escreva demais.
i- Verifique a pontuação, especialmente ponto-final ao
terminar parágrafos.
j- Cuidado com o uso das vírgulas: separar sujeito de verbo
é erro grave.
Cuidado com os erros gramaticais na redação
Afim ou a fim?
Depende:
Os partidos políticos de esquerda têm ideias afins (similares).
Levou a namorada ao restaurante a fim (com o objetivo) de
pedi-la em casamento.
TODO ou TODO O?
Depende:
Conheceu toda a França (conheceu a França inteirinha).
Toda a escola (a escola inteira) compareceu à festa.
Todo (cada um) candidato ao ENEM estuda demais.
Todo país (qualquer país) tem o governo que merece.
Há ou atrás?
As duas formas estão corretas.
Escreva: Visitei a Grécia há dois anos. Ou
Visitei a Grécia dois anos atrás. Nunca misture as duas.
Fonte: Como escrever para o ENEM – Arlete Salvador

