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EDITORIAL 
EDUCAÇÃO PELO EXEMPLO 

A personalidade do ser humano é uma 
construção pessoal. É um processo 
dinâmico capaz de nos tornar únicos em 
nossa maneira de ser A formação da 
personalidade é o resultado da interferência 
de diferentes fatores: dos traços no interior 
do eu, formados a partir dos genes que 
herdamos, das existências singulares que 
suportamos e das percepções individuais 
que temos do mundo 

Pesquisas recentes dão conta que a 
percepção que temos do mundo é ainda 
mais decisiva para a formação da 
personalidade do que os traços formados a 
partir dos genes que herdamos..Gêmeos 
univitelinos possuem DNA idênticos, mas os 
hábitos e o estilo de vida os tornam cada vez 
mais diferentes. 

A personalidade é constituída de duas 
espécies de virtude: a intelectual e a moral. 
A primeira tem sua origem no ensino e 
requer experiência e tempo, ao passo que a 
virtude moral é adquirida como resultado da 
educação pelo exemplo. São os valores que 
herdamos da cultura e da compreensão que 
temos do mundo, fundada nos valores da 
comunidade a que pertencemos. Tais 
valores existem para que a sociedade 
subsista, mantenha a integridade e possa se 
desenvolver. Mas quando uma regra 
existente deforma a moral autêntica, fere de 
morte a ética pública no país. 

Hoje a sociedade brasileira assumiu 
um discurso que eleva a educação a 
sustentáculo do processo de transformação 
de nossa realidade Mas é preciso que o 

discurso acompanhe a prática: o 
descumprimento de decisões judiciais, o uso 
indevido do dinheiro público, o debate 
público entre ministros durante sessão 
plenária do Supremo Tribunal, enfim, o que 
se vê pela imprensa são situações em que 
direitos humanos são solapados a partir do 
mau uso da máquina pública. 

Nossas disposições morais nascem de 
atividades semelhantes a elas. É por essa 
razão que devemos atentar para a qualidade 
dos atos que praticamos, pois nossas 
disposições morais são os exemplos de 
conduta que formam a personalidade das 
novas gerações.  

O eminente escritor capixaba, 
prrofessor Américo Menezes, em sua 
excelente obra EDUCAÇÃO NACIONAL – 
formação do caráter , cobra o 
comprometimento de toda sociedade na luta 
pela implantação de um programa nacional 
que realmente eduque nossos jovens. 
Mostra como o Brasil, em meio a tantas 
desigualdades sociais, encontra, nas 
reflexões sobre educação um espaço 
importante para desenvolver críticas e 
propostas concretas tendo em vista um 
amanhã esperançoso e de vida digna: 
coloca a vida novamente no seu lugar de 
honra.”Sem aprender, pode-se trocar o útil 
pelo fútil, o trabalho pela distração. E o 
resultado não pode deixar de ser um 
permanente insucesso pessoal, um após o 
outro”. 

Regina Menezes Loureiro 

 
A VALE, A VACA E A PENA  

No dia 17/03/2009, instalei na posição horizontal, sobre a mesa da 
varanda interna do ateliê na Barra do Jucu, uma tela virgem e branca.No 
dia 6/05/2009, ao meio-dia, portanto, decorridos 50 dias de sua exposição à 
poeira, farei sobre ela mais um desenho alusivo à poluição atmosférica na 
Grande Vitória. Usarei o dedo como pincel e, como tinta a poeira ali 
acumulada.O desenho será fixado com verniz spray, e a tela será 
incorporada à coleção do projeto A VALE, A VACA E A PENA, doada à 
Casa da Memória do ES. Toda a coleção ficará exposta no ateliê por um 
mês.É uma provocação artística para sensibilizar pessoas sobre um 
problema ambiental grave.  

Conheça nossa história..Visite o site do ateliê: www.galveas.com  

TROVAS CONSAGRADAS  

Mostrarão progressos falsos 

as cidades adiantadas 

enquanto houver pés descalços 

nas ruas e nas calçadas. 
José Fabiano 

Pela vida foi-me dado 
um conselho em que me alerto 
-“Antes rir desafinado 
que soluçar em tom certo...”  

Miguel Russouwsky 
colaboração Lola Prata – Bragança Paulista-SP 

 



AS CHUVAS 

E as chuvas chegaram... 

Caíram medrosas, mansinhas, gostosas. 

E as ruas poeirentas que há muito não nas viam 

Beberam sedentes as águas tão limpas 

Que os céus permitiram viessem pra terra. 

A cidade exultou; os homens contentes 

Aguardam que as plantas despertam viçosas, 

E afastam a miséria que já se achegava. 

Gualberto Bruno de Andrare-Guarapari-ES 
LEMINSKIANOS 

Ao poeta Paulo Leminski 

Enquanto, teu corpo mergulhava 

                                         [becos 

A PA(lavra) te pintou estrelas 

Deixando-te aceso 

Depois da obesa noite de 

                                        [venenos. 

 

Enquanto, o dia andava 

O mesmo dia te salvou 

Morrendo. 

 

Curitiba – aguardente – água 

                                    [rasa- 

Deixou no ar um porquê 

De tanta sede 

Afogada. 

Os cães latem mais de  

                                   [madrugada 

Os poetas sangram a qualquer 

                                   [hora. 

Lari Franceschetto-Veranópolis - RS 
 

PITIBUL & ROTTWAILER 
Duas pragas que os gringos nos mandaram! 
Duas feras terríveis pra matar; 
Malditos clandestinos que ficaram, 
Tão-somente pra nos prejudicar. 

E os deputados nem sequer pararam 
Para este problema examinar! 
Cadê os senadores, já votaram 
Para esta maldição exterminar? 

Para que esses cães tão infernais? 
Dão prazer esses bichos anormais? 
Falo em nome do povo padecente. 

E esses dois malditosos estrangeiros, 
Continuam matando brasileiros! 
- Com a palavra o nosso Presidente! 

Felisbelo Silva-Salvador-BA 
 

Depois do longo sono de inverno, 
o sol no horizonte, num gesto claro, 
levanta-se, espreguiça-se, sacode 
a cabeça e grita: - É primavera! 

minha preferida. 
Ri em voz alta, colorida, 

perfumada, mágica! 
Que sorte é viver. 

Cecília Fidelli – Itanhaém - SP 

De mãos dadas, os amantes 
aos beijos e abraços, na praça 
parecem vindos de um retrato 
em velhas histórias de antes. 

Antonio Luiz Lopes –
Guarulhos-SP 

De estudante sonhador 

parti para amar alguém, 

mas em matéria de amor 

fui reprovado também. 

Deusdediti Rocha-Fortaleza-CE 
In MEYA PALAVRA 

minhas saudades 
enchem um poço de lágrimas 

dentro dos meus olhos 
já se pode ver o fundo 
refletido de estrelas 

pontilhado de escuros. 
Eunice Mendes – Santos - SP 
O poeta popular 
Nosso povo represente, 
É um repórter dos fatos 
E que a cada dia aumenta, 
A vida do nordestino 
É assim que se sustente. 

Kátia Bobbio in UM CORDEL 
SOBRE CORDEL – Vitória - ES 

VIDA 
Não vejo a vida 
sem paixão, 
sem saudade, 
sem sonho, 
sem ternura, 
sem emoção, 
sem promessa, 
sem perdão. 
Não vejo a vida 
sem amor... 

Henny Kropf-Cantagalo-RJ 

HAIKAIS 
Céu azul 
Pétalas multicores 
Borboletas voando. 
 
Sol de setembro  
Brisa suave 
Natureza em festa 
 
Sol radiante 
Céu azul 
Coração feliz. 

Elizabete Brum Mello 
 

CRESCIMENTO 
Jamais deixarei o tempo levar 
as lembranças 
da minha terra natal. 
O cheiro do mato, 
o canto da passarada, 
as águas cantantes 
do ribeirinho. 
As manhãs radiosas, 
a brisa refrescante 
que vinha dos laranjais. 
Relíquias valiosas 
são lembranças recheadas 
de muito amor e carinho. 
Sem adulterar estes sentimentos 
dobro a esquina 
acompanhando os novos acontecimentos, 
processos rápidos de evolução. 
Valoriza o tempo, a vida 
em termos pessoais. 

Maria José Menezes-Vitória-ES 
 

POR LA PAZ  
  Se hacen largos los caminos en busca de la paz, 
 son caminos sinuosos llenos de piedras y espinas 
 que desgarran mi ropa hieren mi cuerpo 
 y sangran mis manos,  
 pero con la fé puesta en Dios te da las furzas necesarias  
 para llegar a la meta deseada. 
 
 Mentes extraviadas quieren detener tu andar y tu noble sentir 
humano 
 en busca de la paz 
 esa paz tan anelada por los hombres de buena voluntad. 

Donato Perrone - dbperrone@hotmail.com 


