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06 de abril de 2020

Desejos de Ano Novo: Felicidade

A dança

- Ooooi!!!!!!!!!!!!!

Atendeu quase efusiva. Numa felicidade sem segredo. Foi um cumprimento, arrastado daqueles de alegria
incontida.Como se revisse quem realmente estivesse querendo reencontrar. Devia ser seu amor. Pelo bina
do celular, ao saber de quem se tratava, comemorou.

Ouviu a saudação do outro lado, que pareceu curta e seguiu a conversa. Passou a se explicar de algo:

- Te mandei uma mensagem ontem à noite. Você não viu? Cobrou do interlocutor ainda em bom som. Mas,
daquele trecho em diante, ela passou a sussurrar. Ou a tentar esconder, para quem mais estava naquele
consultório, o que esplendor de sua noite anterior. O tentar esconder abasteceu minha curiosidade. Não sei
se havia outros querendo decifrar aquela história. Eu, mui respeitosamente , não me contive. Principalmente
porque sua felicidade não coube no que murmurava. Era notória. Ela sussurrou:

- Vi que você ligou, mas não pude atender. Só vi seu número mais tarde. Tinha ido no doutor mais cedo. E,
ele me disse uma coisa e fiz.

Deu para ouvir bem o nome do psicanalista, conhecido nesta grande cidade que todos se conhecem sem se
ver.

De imediato, naquele átimo de um segundo de quando processamos a informação de uma conversa, deduzi
sua condição de paciente em tratamento psicológico. Talvez depressiva, talvez em desamor, poderia ter
sido uma grande perda pessoal ou profissional. Só que ali se exibia num contentamento. Sim, o tom de voz
–embora confidenciado – era feliz. E ela estava querendo partilhar. Nem sei, não deu tempo supor se seria
um primeiro alegramento. Será que era algo recente? De ter e ver beleza num gesto simples depois de
muito tempo?

E ela nem havia dito o que seria, o que o analista havia sugerido, mas minha curiosidade já projetava. Tudo
naquele trecho da frase, quase um segundo. E ela seguiu nos sussurros:

- O doutor disse que eu saísse, que fosse me divertir. Por isso que não atendi. Pois eu saí pra dançar...

Ainda me arrepio quando lembro e escrevo. A simplicidade da felicidade dela era muita, saíra para dançar.

Alegria é sempre associada a volume alto, grito, comemoração de todos saberem, de querer contar para
quantos  possíveis.  E  ela,  falando  baixo  quase  inaudível,  explodia  num  murmúrio.  O  ápice  de  uma
empolgação pode ser um sussurro. Talvez quisesse gritar, mas ali não o fez. Só cochichava.

- Dancei tanto. Ri. Foi muito bom. Por isso não atendi sua ligação ontem.

O timbre parecia ser de uma mulher vivida, de natureza aparentemente reservada. Nem por isso timída ao
extremo. Aquela alegria não era timída. Era apenas educada. E fascinante.

Frequentava  o  analista  quem  sabe  por  querer  se  conhecer.  Talvez  nem  fosse  de  uma  pessoa  tão
problematizada. E eu nem via o seu rosto, não mesmo era o mais importante. Não saber quem era ela
atendia ao meu dever de respeitá-la na sua privacidade. E seguia aquela narrativa com entusiasmo.
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Já estava tão envolvido na narrativa que quis deduzir até o que se passara do outro lado da linha. Talvez
ele, o cara que ela dividiu aquele êxtase reservadamente, tenha se enciumado. Eu preferi supor que fosse
um namorado, um casal maduro adolescendo num novo amor.

Ela riu mais alguns sussurros. Depois disse-lhe que precisava desligar porque estava numa consulta. Foi o
desfecho.

Mesmo que não a conhecesse, repito que nem a vi acho que a reconheceria naquele salão de dança. Por
aquele sorriso que ela descrevera baixinho.

Imaginei  tanta coisa dessa história.  Felicidade é um bem particular em que cabem muitos.  É o desejo
simples. É uma decisão, é rir em silêncio com muito ao lado. É um beijo rompante, ou talvez não. Um vinho,
um abraço, um perfume. Qualquer coisa...

Imagino que dançar ao som da melhor melodia possa ser uma grande felicidade em breve, nesses novos
dias.

Na trilha, tango...

Autor: Claudio Riberiro (Jornalista)

1)Compreensão do texto:

a) Onde se passa a história?

b) Quantos e quem é/são os protagonistas?

c) Qual o motivo de uma das personagens falar baixinho?

d) Qual a mensagem do texto para você?

e) Cite três verbos que para você podem traduzir a palavra: FELICIDADE

2)Complete com os sinônimos:

(a) sussurrar (    ) falta de amor; desapego; desprezo

(b) caber (    ) resultado final; última parte da narrativa, na qual se resolve o nó ou o enredo da ação

(c) atender (    ) dar ou prestar atenção; escutar e responder

(d) desamor (   ) murmurar; dizer ou fazer soar em tom baixo

(e) desfecho (    ) poder estar dentro; ter lugar; competir a; ser de responsabilidade; pertencer a

MUSICA: Hoje eu não saio não

Autora: Marisa Monte

Hoje eu não saio não

Hoje eu ………………em casa, neném

Hoje eu não saio não
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Eu …………….televisão

Hoje eu não saio não

Não troco meu sofá por nada, meu bem

Hoje eu não saio não

Não quero ver a multidão

Lá no……………., não

Telecoteco

No trio elétrico, não

……………., não

Não vou no esquema não

Nem no…………………., não

Em Ipanema, não

No……………….., não

Hoje eu não saio não

Hoje eu vou ficar em casa, neném

Hoje eu não saio não

Eu quero ver televisão

Hoje eu não saio não

Não troco meu sofá por nada, meu bem

Hoje eu não saio não

Não quero ver a ……………………………..

Na ………………., não

Na …………………., não

…………………….., não

No………………, não

No……………………, não

No lançamento, não

No movimento, não

Na ……………….., não

Hoje eu não saio não
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Hoje eu vou ficar em casa, neném

Hoje eu não saio não

Eu quero ver televisão

Hoje eu não saio não

Não troco meu sofá por nada, meu bem

Hoje eu não saio não

Não quero ver a multidão

No…………………….., não

Roda gigante, não

No baile funk, não

No ………………., não

Não vou na Lapa não

Na …………………., não

Na passeata, não

Nem no …………………….

Simplificar é complicado

              Se há um intelectual que foi importante na cultura americana é Henry David Thoreau (1817 –
1862).  Nascido  em  Massachusetts,  graduou-se  em Harvard,  universidade  da  qual  nunca   recebeu  o
diploma, porque não quis pagar cinco dólares por uma simples “folha de papel”.   Lenda, talvez, mas a
verdade é que anos mais tarde recusou-se a  pagar impostos, alegando que financiariam a injusta guerra
dos Estados Unidos  contra o México, o que aliás lhe valeu um período na cadeia. 

             Deste episódio nasceu um dos ensaios mais conhecidos de nosso tempo, Desobediência Civil, e
um exemplo – que è invocado cada vez que as taxas  aumentam. Mas a rebeldia não parou por aí. Cansado
da vida  complicada  na  cidade,  Thoreau  resolveu  viver   sozinho  numa cabana em  plena  floresta.  Ali
escreveu o clássico Walden, que  lembra muito a ideologia dos Founding Fathers, os “ Pais fundadores” da
cultura americana: a vida na natureza (Thoreau é considerado um precursor dos modernos ecologistas), o
duro trabalho, o ascetismo puritano e sobretudo a simplicidade. È a simplicidade que Thoreau celebra nas
páginas de Walden:

          Simplicidade, simplicidade, simplicidade! Eu digo a vocês: reduzam a existência a duas ou três coisas
básicas,  não  cem  ou  mil….  No  meio  deste  atormentado  mar  que  é  a  vida  civilizada,  são  tantas  as
tempestades e as tormentas e as mil e uma preocupações  que se tem de enfrentar que, se um homem
quer sobreviver, se não quer afundar, se quer chegar a algum porto, tem de passar a vida em cálculos e
preocupações. Simplifiquem. Simplifiquem.

        Simplifiquem. Parece uma boa palavra de ordem, não é mesmo? Simplificar. Ao invés de pratos
sofisticados  em  restaurantes  grã-finos, comida  honesta, o bom arroz com feijão. Ao invés de casas
atualhadas de objetos, o despojamento. Ao invés de viagens com malas enormes, mochila nas costas. Ao
invés de relações complexas, a franqueza, a objetividade.
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         Mas como è que a gente faz isso? Movido por um súbito impulso, entrei na internet atrás de um site
que sugerisse como operacionalizar  as ideias  de Thoreau.  E encontrei.  Chama-se  The  Simple  Living
Network, a rede da vida simples. Oferece,  a  preços variados, diversos serviços destinados a simplificar a
vida. Your Money or Your Life, por exemplo, é um programa que promete, em nove etapas, transformar a
relação da pessoa com o dinheiro, o que resultará, sempre segundo o site, em independência econômica.
Simple Living Tools,  instrumentos para uma vida simples,  oferece mais de quinhentos livros,  panfletos,
áudios e vídeos. Depois de ler todos estes livros e panfletos, depois de assistir a todos os vídeos, a vida,
garantem os anunciantes, ficará muito mais simples. E temos os instrumentos para uma vida ecológica
(Eco-living)  que  incluem ferramentas,  kits,  equipamentos,  substâncias  para  uma arquitetura  alternativa,
jardinagem orgânica, transporte não convencional. Ah, sim, e podemos consultar uma base de dados que
nos fornecerá dezenas de grupos de estudo de simplicidade, mais dezenas de cursos sobre simplicidade
on-line, e mais centenas de livros, panfletos, áudios e vídeos.

          Conclusão: simplificar ficou muito complicado. Provavelmente era disso que Thoreau  queria escapar
quando se enfiou lá em Walden.

(Contos e Crônicas para ler na escola. Moacyr Scliar)

1) Compreensão do texto:

a) Por que Thoreau foi para a cadeia?

b) Segundo a personagem, quais as dicas para se viver com simplicidade:

c) Com todas as ferramentas disponiveis hoje na sociedade, segundo você a vida tornou-se mais 
simples?

Português
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31 de março de 2020

O gato e a barata

A baratinha velha subiu pelo pé do copo que, ainda com um pouco de vinho, tinha sido largado a um canto
da cozinha, desceu pela parte de dentro e começou a lambiscar o vinho. Dada a pequena distância que nas
baratas vai da boca ao cérebro, o álcool lhe subiu logo. Bêbada, a baratinha caiu dentro do copo. Debateu-
se, bebeu mais vinho, ficou mais tonta, debatendo-se mais, bebeu mais, tonteou mais e já estava quase
morrendo quando deparou com o carão do gato doméstico que sorria de sua aflição do alto do copo.

- Gatinho, meu gatinho, pediu ela – me salva, me salva. Me salva que assim que eu sair daqui eu deixo
você me engolir inteirinha, como você gosta. Me salva.

- Você deixa mesmo eu engolir você? – disse o gato.

- Me saaalva! – implorou a baratinha. Eu prometo.

O gato, então, virou o copo com uma pata, o líquido escorreu e com ele a baratinha que, assim que se viu
no chão, saiu correndo para o buraco mais perto, onde caiu na gargalhada.

- Que é isso? – perguntou o gato. Você não vai sair daí e cumprir sua promessa? Você disse que deixaria
eu comer você inteirinha.

- Ah,  ah, ah, -  riu então a barata,  sem poder se conter.  E você é tão imbecil  a ponto de acreditar na
promessa de uma barata velha e bêbada?

Millôr Fernanades, Fábulas      Fabulosas.

1) Enumere as ações da baratinha, por exemplo:

Primeiro, ela subiu pelo pé do copo.

Segundo, ela desceu pela parte de dentro.........

2) Enumere as ações do gato:

Primeiro, ele olhou para dentro do copo e sorriu da aflição da baratinha.

Segundo.......

3) Relacione as palavras da coluna da direita com a ideia associada a elas na coluna da esquerda.
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(a) Bêbado (    ) álcool

(b) Debater-se (    ) alegria

(c) Deparar (   e ) comida

(d) Buraco (  d  ) esconderijo

(e) Engolir (    ) pé

      (f)  gargalhada (    ) pensamento
(g) pata (    ) luta
(h) escorrer (    ) surpresa

(i) cérebro (    ) líquido

4) Relacione as expressões

(a) Cumprir (    ) dentro do buraco

(b) Sair (    ) a trabalhar

(c) Cair (    ) uma promessa

(d) Começar (    ) em alguém

(e) Cair (    ) correndo

(f) Acreditar (   c ) na gargalhada

(g) Correr (    ) do perigo

5) Complete com o verbo no tempo adequado.

a) (medir) Eu___________________1,60m e ele______________1,70 m.

b) (caber) eu não______________em seu carro. Está muito cheio.

c) (perder) Preciso trabalhar. Já______________muito tempo conversando com vocês.

d) (perder) Se fosse mais cedo para a cama, não__________________a hora no dia seguinte.

e) (perder) Eu________________o sono quando estou preocupada.

f) (seguir) Eu__________________as notícias do mundo pela internet.

g) (mentir) Você________________? Porque eu não_________________nunca (risos)

h) (subir) Para fazer atividade física eu________________pelas escadas e tu?

i) (ouvir) Eu quase nunca___________________música clássica e tu?

j) (preferir) Eu sei que você prefere o inverno, mas eu__________________o verão.

Pronomes Relativos
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Os pronomes relativos podem ser variáveis e invariáveis

 Pronomes relativos invariáveis: que, quem, onde.

QUE = A flor que comprei para minha tia é muito perfumada.

1) Use o pronome relativo QUE para unir as frases.

a) Tu nos deste os cds. Ouvimos os cds. 

Ouvimos os cds que tu nos deste.

b) Eu plantei esta planta. Ela cresceu depressa.

_____________________________________________________________________

c) Tenho um  novo aluno. Ele veio do Canadá.

_____________________________________________________________________

d) Temos muitos parentes. Nem conhecemos os parentes.

_____________________________________________________________________.

 QUEM =  sempre possui como antededente uma pessoa ou coisa personificada. É 
precedido  de preposição e pode ser substituido  por o qual.

A pessoa de quem falo é minha amiga.

2) Complete e una com o pronome Quem:

a) (dar para/a) Não conheço a pessoa___________________você deu nosso endereço.

b) As primas são engraçadas. Nós moramos com elas.

As primas com_______________________________________________________.

c) (pensar em) Este é o rapaz__________________________________eu sempre penso.

d) O afilhado é mal-agradecido. O padrinho deixou toda a fortuna para ele.

_____________________________________________________________________.

 ONDE= sempre possui como antecedente uma palavra que indica lugar.

A cidade onde moro é muito bonita.

3) Complete com o pronome Onde.

a) Tenho um problema: eu deixei meu carro no estacionamento.

O estacionamento está fechado agora________________________________________.

b) A oficina é grande e luminosa. Trabalho nessa oficina.

____________________________________________________________

c) Que droga! Perdi  minha carteira no restaurante. O restaurante fica muito longe da minha
casa.
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__________________________________________________________________________.

 Pronomes relativos variáveis: 

 Cujo, cujos, cuja, cujas antecedem um substantivo sem artigo, com o qiual concorda  
em gênero e número. Este é o senhora cujo carro comprei.

 Quanto, quantos, quanta, quantas possuem como antecedente um pronome indefinido:

Tudo, tanto, tantos, tanta, tantas, todos, todas.

 Os pronomes relativos invariáveis: que, quem, onde podem ser substituídos por o qual, 
a qual, os quais, as quais.

4) Substitua: que, quem, onde, por o qual, a qual, os quais, as quais.

a) A rua por que passei estava lotada

_________________________________________________________________

b) As amigas com quem moro não são muito compreensivas.

_________________________________________________________________

c) O problema em que penso noite e dia é de difícil solução.

_________________________________________________________________

d) Ali, estão as moças de quem lhe falei.

_________________________________________________________________

e) Espero um e-mail de Mario para quem pedi um conselho.

__________________________________________________________________

5) Relacione as duas colunas:

1. Não conheço aquela pessoa a. (   ) é novo
2. O escritor cujos livros eu gosto tanto. b. (   ) estuda inglês
3.Recebi notícias de meus parentes c. (   ) quanto quiser
4.O apartamento onde moro d. (   ) acabou de entrar no restaurante
5.A pessoa com a qual falei e. (   ) que comprei
6.A garota cuja irmã é minha amiga f. (   ) foi muito gentil e educada
7.A causa pela qual lutamos g. (   ) onde trabalho
8.Pegue tudo h.(   ) que saiu
9.Gostei do vestido i) (   ) é nobre
10.Esta é a empresa j) (   ) que moram na Argentina
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