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Jeito piedade de educar: gerações transformadas pela missão da CIANSP 

KEWEJRWEKRJWELRWEKRJEWLWciansp  

 

      “Educar-se com amor, depois servir, é a nossa grande missão! Crer no Cristo 

Redentor e construir um mundo mais irmão (...)”. Cantamos, a plenos pulmões, 

durante diversos eventos escolares e aulas de Ensino Religioso. Dentre tantas 

memórias que carrego comigo, acredito que estas sejam as minhas favoritas. Na 

sala de aula, na quadra dos jogos da CIANSP, no salão de eventos; sempre que o 

hino toca, e cantamos juntos, entre o som de sorrisos e o perfume da nostalgia, 

sinto uma enorme gratidão. Feito “flashes” de filme de Hollywood, revivo toda a 

minha trajetória acadêmica. Tantas aulas marcantes, professores especiais, 

amizades inesquecíveis. Os pequenos detalhes exemplificam o que é o Jeito 

Piedade de Educar! Ultrapassa aprendizados teóricos e compromissos 

sistemáticos. Quando grupos de ex-alunos se reúnem no auditório para palestrar 

sobre suas escolhas profissionais e o reflexo do Colégio nesse percurso, é possível 

captar um sentimento que perpassa gerações. Olhares admirados, observando 

tanto avanço sendo feito; suspiros que selam experiências vividas durante a 

infância e juventude, momentos que nunca serão esquecidos. Conversas, debates, 

desafios, provas, apresentações, obstáculos. Cada lanche comprado na Vandinha, 

cada brincadeira no recreio, todas as tardes estudando sem cessar, os domingos e 

seus simulados, o cachorro-quente no dia do estudante, as risadas na organização 

da quadrilha. As notas e resultados chegam a parecer minúsculos perto de toda a 

sabedoria dos professores, a simpatia dos funcionários, o cuidado das irmãs, o 

ambiente familiar que criamos. O Colégio é uma casa, um lar. É difícil colocar em 

palavras a experiência de fazer parte da Família Piedade - não há definição mais 

especial e transformadora que a vivência!  

      Em sentidos literais, acredito que também seja de grande coerência considerar 

o CNSP uma casa. Afinal, crescimentos pessoais, profissionais e acadêmicos são 

feitos no ambiente escolar; grande parte das nossas atividades cotidianas 

acontecem ali, na Praça Dom Silvério, ao lado da Igreja Matriz. O cenário da 

maioria das fotos dos meus álbuns de infância, onde conheci meus melhores 

amigos, aprendi a superar desafios, descobri qual seria minha profissão. Quando 

imagino minha família, penso nas celebrações de ‘dia do vovô e da vovó’, quando 

meus avós foram ao Colégio ensinar meus amiguinhos a confeccionar petecas; o 

dia em que vi meu irmão palestrar sobre sua faculdade, cheia de orgulho e 

lembrando dos experimentos que fazíamos juntos pra feira de ciências; a viagem 

da escola pra casa, ‘tagarelando’ sobre todas as descobertas e novidades do dia. 

Sei desenhar a linha do tempo desde o dia em que fui matriculada, analisando as 

variações dos uniformes, os teatros de formatura, os ensaios do sarau, os treinos 

de vôlei, a ansiedade para nossas queridas ‘visitas técnicas orientadas’, os 

vencedores de cada Olimpam.... Nostálgica que sou, sei que vou sentir muita 

saudade quando me formar! Uma saudade feliz, por saber que ser aluno é 

aproveitar muito bem cada momento, e colecionar piadas internas entre a turma, 

citações dos mestres que nos guiam no aprendizado, muitos obstáculos 

superados, valores transmitidos, memórias construídas, alegrias herdadas.   

      Celebrando tantas memórias especiais, o Jornal Pietá reuniu histórias de 

alunos transformados pela Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora 

da Piedade, uma edição especial dedicada a CIANSP! 

 

Por Camila Leão Sabará (3º ano)  

 

 

“Antes e depois” das alunas Sofia Loueis, Camila Leão                         
e Terceirão 2020 /Fonte: Arquivo pessoal dos entrevistados 
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       “Meu nome é Sofia, tenho 17 anos e estou no terceiro ano do Ensino Médio. Eu estudo no colégio desde os 3 anos, é a única escola 

que estudei e quis estudar. Literalmente a minha segunda casa, um lugar onde sempre gostei de estar e sempre gostei da presença de 

todos ao meu redor. Lá é onde eu fiz as minhas amizades pra vida, conheci pessoas incríveis que estão comigo até hoje, apesar de não 

mais estudarem comigo, e pessoas que, apesar das desavenças, sempre estarão no meu coração. Eu tenho muitas memórias de lá... uma 

que é muito raiz é a famosa “casa da bruxa” (risos). A gente morria de medo de chegar lá, chegávamos no portão e ficávamos olhando 

ali, de longe, querendo saber o que tinha lá dentro, mas a gente só via o Léo entrando e saindo de lá. Era muito bom chegar todos os dias 

e dar um abraço de boa tarde no senhor Juraci e nas irmãs que ficavam no pátio, sentar pra lanchar nos banquinhos, jogar queimada, ou 

só sentar na beirada do galpão e conversar com os amigos... eu cresci com aquelas pessoas, naquele lugar, apesar de muitas coisas terem 

mudado desde quando entrei, novos funcionários, professores, colegas, o sentimento de estar em um lugar conhecido e que gostamos é 

incrível. (...)  Acho que quando estamos no ensino médio acabam aquelas discussões bobas, a maturidade vai aumentando e a gente 

percebe que os professores estão ali pra nos ajudar sempre e, esse ano, com tudo isso que está acontecendo, eles sempre estão disponíveis 

pra nos motivar. A Zildinha, não posso deixar de falar dela! Me aturava na biblioteca quase toda tarde, é uma pessoa que gosto muito e 

sempre vai estar na minha memória. Pensar que estou no último ano, que não vou mais acordar e ir pra escola, que não vou mais entrar 

ali todos os dias, traz uma sensação muito estranha, porque deixar de frequentar um lugar que frequentei por 14 anos vai ser difícil... 

vou sentir muita saudade e sempre lembrar de tudo.” 

       “Tem tantas histórias que eu lembro, se eu for parar pra contar todas o jornal só vai ter isso” Ela brincou, rindo. Dentre tantos 

momentos marcantes, compartilhou conosco memórias de professores e colegas de classe especiais, e da formatura do pré. “A formatura 

da educação infantil mais linda que teve foi a nossa, é claro” ela afirmou, e a turma toda concorda plenamente!  “Outra coisa que me 

lembro é que a irmã Joaquina sempre, todos os dias, me pedia pra fazer a ‘dancinha’ que fiz na formatura, ela amava e sempre falava 

que nunca ia esquecer aquela apresentação. Tem a irmã Inês, que era maravilhosa, sinto muita saudade, carinhosa, educada, sempre 

cuidava de mim. E não posso deixar de falar da irmã Almida, que sempre me ajudava, aconselhava, me colocou como líder da infância 

missionária, fizemos um retiro muito bom. Uma coisa específica da congregação que só nós que fazemos parte entendemos é sobre os 

jogos da Ciansp, todos os alunos esperam ansiosamente por eles! Apesar de muitos professores serem de outras instituições e algumas 

coisas serem em comum, as nossas vivências no Colégio Piedade sempre serão únicas.” 

 

 

      A Carol Santos, do terceirão 2020, também contou um pouco sobre sua trajetória. 

Sobrinha da Teacher Rosilene, vivenciou no Colégio um cotidiano muito família: Suas 

primas Naiara e Thays, e seu primo Vinícius, também cresceram com a qualidade de 

ensino e amor do CNSP. “Entrei no Colégio em 2006, tive a honra de ter professores e 

amigos incríveis comigo ao longo de toda essa caminhada. Cada um deles foi muito 

importantes para mim, vivi momentos incríveis e aprendizados que nunca esquecerei 

com a Tia Adriana, Tia Giza, Tia Adalgiza, Tia Andréia (com a pena mágica), Aline (que 

fazia com que as aulas fossem leves e muito engraçadas), Eni, Rosângela (com seu 

delicioso bolo de chocolate para aprender fração!), Adriana, Paulo, Pedro, Teacher 

Rosilene, Maria, Dalva, Josimery, Flávio (com as dinâmicas de torta na cara), Thiago, 

Marcelo, Zé Sérgio (com suas piadas ímpares), Ronaldinho (o único que incentiva 

minha carreira musical, risos) Célia, Ivana, Rodrigo (e todo o nosso desespero com a 

matemática), Maisinha (que sempre nos faz voltar pra terra), Jajá (o que nos faz chorar 

com os melhores conselhos), Alysson, Herinaldo, Léo (que adora meus barracos), 

Wanessa e Gleydson. Professores(as) que marcaram demais minha vida e que nunca 

esquecerei! As coordenadas Raquel e Celeste que prestaram todo apoio quando 

precisei, os funcionários que estarão para sempre em meu coração: Zildinha, Sr. Juraci, 

Vandinha, Tia, Rosa e Geiza. As irmãs que amo conversar, Ribamar e Joaquina. Sou 

muito grata a todos e a instituição por proporcionar uma trajetória cheia de alegria em 

minha vida!” 

      Aline Maria, do terceiro ano, compartilha do mesmo sentimento de gratidão e 

alegria. “Estudar no colégio Nossa Senhora da Piedade é uma excelente experiência de 

vida, tanto naquilo que se trata de adquirir valores e fazer amizades. Minha história no 

colégio é bem longa!! Quando entrei aqui, eu apenas rabiscava... Hoje, no último ano 

de escola, percebo o quanto sou grata por essa trajetória, me preparou e me ensinou a 

lidar com as situações as quais eu ia me deparar ao longo da vida! Muitos momentos se 

tornaram lembranças que nunca vou me esquecer, conheci pessoas incríveis que levarei 

pra vida toda, representar nos jogos da CIANSP e vivenciar esses momentos muito 

felizes. Tenho orgulho de fazer parte do Piedade!! Só tenho a agradecer a todos aqueles 

que, de alguma forma, participaram da minha formação e a tudo que o colégio me 

proporcionou e proporciona.” 

 

Lembrança da aluna Carol (aniversário com seus primos) e 
registro de uma excursão (da esquerda para direita, alunas 
Isabela, Ana Luiza, Aline e Camila Magalhães - 3º ano) 
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      Os irmãos Luísa, Pedro e Gabriel (9º ano, 3º ano E.M e 3º ano E.F.) afirmam que a melhor parte 

de ser aluno do Colégio é receber um tratamento da equipe como se trata família. “O fato de cada 

um que faz parte do CNSP se importar conosco, saber nossos nomes, os nomes de toda nossa 

família, significa muito para nós. O colégio ensina e nos mostra que uma escola é muito mais que 

um lugar onde você vai para aprender alguma matéria, foi onde a gente amadureceu, fez amizades 

pra vida inteira, nós aprendemos valores que nos tornam pessoas melhores a cada dia que passa, 

aprendemos lições que iremos lembrar e levar pra vida inteira!”. Sua mãe, Uiara Marcossi Cagnoni 

também foi aluna da instituição, onde recebeu medalhas de melhor aluna e conheceu seu marido. 

"Eu estudei lá de 1983 a 1991 (do terceiro do fundamental ao terceiro do ensino médio), lembro de 

todos os professores, tenho vários amigos que fiz naquela época! Saí de lá e já fui direto para a 

faculdade de psicologia. O que me motivou a colocar meus três filhos no Colégio, foi o fato de ser 

uma escola católica, todas as boas memórias que eu tenho de quando eu estudei lá, tanto em relação 

a convivência quanto o ensino e aprendizado, o fato das minhas irmãs também terem estudado lá, 

mantendo a tradição familiar. Tenho várias memórias, mas acho que uma lembrança foi a saída da 

irmã Rose, nossa professora de geografia e vice diretora na época, gostávamos muito dela! Outra 

coisa eram as gincanas, muito animadas e acirradas, era ótimo!" A foto ao lado é uma recordação 

da sua formatura do quarto ano do fundamental, ao lado da professora Rosângela Gualberto (nossa 

querida Rô, citada anteriormente com o famoso bolo de chocolate para aprender frações). 

 

 

 

 

      O aluno Yago Santana, formando de 2018, sonhava em estudar no Colégio, pois via seu irmão e irmã mais velhos, também ex-alunos 

do CNSP, como exemplos. “Acho muito legal a relação que a minha família tem com o Piedade! Vários professores que me davam aula 

foram professores dos meus irmãos, achava muito divertido quando o Zé Sérgio confundia nossos nomes”. Em 2017, sua irmã Iulya 

participou do projeto ‘Diálogos, histórias, experiências e (re)encontros”, palestrando sobre Arquitetura e Urbanismo junto a outros ex-

alunos. “Sempre tive vontade de cursar arquitetura também, e ver minha irmã fazendo parte do projeto foi incrível. Prestes a entrar na 

faculdade, ver ela contar sobre sua profissão com tanto amor foi maravilhoso.” Destacando a importância da escola na criação dos 

primeiros ciclos sociais, comentou como é legal acompanhar o crescimento das pessoas que estudaram com ele. “Ver cada um seguindo 

fazendo o que gosta e sendo felizes, é muito bom estar presente na vida deles. Tenho amizades que vou levar para sempre, e acho isso 

muito importante. Com certeza vou levar pra sempre comigo não só os conhecimentos e ensinamentos, mas também os laços.” 

 

 

 

 

       “Eis aí a razão e o próprio sentido da educação, fazer o bem e servir no amor de forma tão singular. Uma partilha de vida, com 

crescimento, amadurecimento em todas as dimensões humanas, com seus frutos permanentes”, reforça o professor de Educação 

Religiosa e Ética, Marcelo Andrade. Segundo ele, uma memória especial presente ao longo dos anos é a identificação dos alunos com 

o professor e do professor com os alunos. “Marca da familiaridade e do acolhimento, um diferencial presente no ambiente do Colégio 

Nossa Senhora da Piedade. Empatia que se cria e se fortalece entre alunos, educadores e família, tão importante no trabalho educativo. 

(...) Há uma memória, um episódio particularmente tão especial, que inclusive já partilhei com algumas turmas. O fato aconteceu na 

ocasião da Celebração Eucarística de Ação de Graças pela formatura do 3º ano do Ensino Médio, em 2019.” O professor Marcelo 

participa da preparação litúrgica e acompanha os alunos durante essa celebração especial. Naquele ano, junto a sua família, 

prestigiava a formatura de sua sobrinha Nicole, um momento marcante. O auditório estava cheio, como de costume, e sua mãe 

precisou acompanhar em pé.  “Mas, não levou muito tempo, e alguém fez a gentileza de ceder o lugar para ela. Eu até então não 

sabia quem havia oferecido o lugar. Somente ao final da formatura, no momento em que os alunos tiravam as fotos, e ali aguardando 

com meus familiares, que meu irmão teve a oportunidade de compartilhar comigo o gesto de gentileza ocorrido para com minha 

mãe e mostrando para mim quem havia realizado tal gesto. Tão logo reconheci e vi que era um ex-aluno nosso, formado anos atrás 

no Colégio e que estava ali prestigiando sua irmã Júlia, também na sua formatura. Permita-me aqui dizer, foi um gesto de muita 

gentileza do nosso aluno Lucas Mário.” Ao agradecê-lo por tamanha gentileza, ouviu palavras sinceras: “Mas eu tinha que realizar isso 

mesmo, Marcelo, era preciso, e, afinal de contas, foi você que me ensinou isso nas aulas”.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       O professor de filosofia e sociologia José Márcio também compartilhou memórias especiais, reforçando o caráter transformador da 

educação: “Recordo-me de um e-mail que recebi, há alguns anos, de uma ex-aluna que estudava em uma grande universidade na cidade 

de Belo Horizonte e que fazia o Curso de Direito. Ela dizia estar muito feliz por ter escolhido esse curso e que vinha se destacando nos 

estudos e, principalmente, nas aulas de Filosofia e Sociologia. Agradecia imensamente ao Colégio e, em especial, a mim por ter sido seu 

professor dessas disciplinas. Relatava que sempre era elogiada pelos professores pela bagagem de conhecimento que ela trazia. Diante 

desse depoimento, fiquei muito feliz, porque a semente foi plantada, que um trabalho desenvolvido dentro da sala de aula, no Colégio, 

estava produzindo bons frutos em outros lugares. Isso não tem preço. Nos deixa orgulhosos e pensativos sobre a influência que 

exercemos nas escolhas e na vida dos nossos alunos. Somos exemplo e precisamos estar conscientes disso.” Segundo ele, ser professor 

do Colégio Piedade é um desafio e uma conquista. Os valores éticos, morais, religiosos e educacionais consolidados ao longo de décadas 

se tornaram uma marca registrada, e não é uma tarefa fácil exercer a profissão, mas os resultados alcançados são uma grande conquista. 

“O trabalho cotidiano dos professores, com o apoio incondicional da direção, da coordenação pedagógica e dos outros segmentos da 

escola, aliados ao comprometimento dos alunos, faz do Colégio Piedade uma referência em educação, não só na cidade de Congonhas, 

mas em toda a região e no Estado de Minas Gerais. Escola essa que busca a excelência ao oferecer uma educação cujo principal objetivo 

é a formação integral de seus educandos. É o sucesso alcançado pelos alunos, quer nos principais exames do nosso país, quer na satisfação 

que solidifica a vida escolar das crianças e adolescentes que constroem seu patrimônio intelectual no interior deste educandário. Ver o 

sucesso dos alunos em todos os aspectos de suas vidas é extremamente gratificante.” 

 

 

 

 

 

 

 

       Ambos os professores desenvolvem projetos no Colégio, buscando aplicar os conhecimentos desenvolvidos na sala de aula.  O 

Projeto Solidariedade, desenvolvido há 12 anos nas turmas da 2º série, sob a orientação do professor Zé Márcio e pautado no lema do 

Colégio, “Educar-se para servir”, conta com a participação ativa dos alunos, e é recordado por diversas turmas. “Primeiramente são 

convidados a conversar com seus avós, ou pessoas idosas da família, para saber como elas estão vivenciando essa fase da vida, ouvir 

suas histórias, seus depoimentos, seus conselhos. A segunda fase do projeto é de engajamento social. Os alunos, com o apoio da direção, 

da coordenação pedagógica e do professor, são autorizados a pedir donativos, especialmente fraldas geriátricas, leite, material de 

limpeza, alimentos e roupas, no comércio da cidade, aos familiares, amigos e a quem puder doar. Tudo o que for arrecadado é levado à 

uma instituição de caridade que cuida de idosos na cidade de Entre Rios de Minas – o Asilo Dona Alzira Ribeiro. Vemos o empenho, a 

dedicação, o carinho e a vontade de ajudar o asilo quando encontramos os alunos, pelas ruas da cidade, carregando as doações e com 

um sorriso estampado no rosto, pela satisfação de poder ajudar. Ficam ansiosos pela chegada do dia da viagem, para ir até lá fazer a 

entrega de tudo que arrecadaram. Chegado o dia da viagem, o ônibus sai repleto de doações e lá chegando é recebido com festa, por 

todos. Os idosos ficam felizes não apenas pelas doações, mas pela presença, pelo abraço, pelo olhar, pelo carinho dos alunos. Ao terminar 

a visita, todos voltam para casa com uma outra visão de mundo e de vida. Passam a dar mais valor aos pais, aos avós, às pessoas idosas, 

que precisam ser amadas e respeitadas.” 
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um sorriso estampado no rosto, pela satisfação de poder ajudar. Ficam ansiosos pela chegada do dia da viagem, para ir até lá fazer a 

entrega de tudo que arrecadaram. Chegado o dia da viagem, o ônibus sai repleto de doações e lá chegando é recebido com festa, por 

todos. Os idosos ficam felizes não apenas pelas doações, mas pela presença, pelo abraço, pelo olhar, pelo carinho dos alunos. Ao terminar 

a visita, todos voltam para casa com uma outra visão de mundo e de vida. Passam a dar mais valor aos pais, aos avós, às pessoas idosas, 

que precisam ser amadas e respeitadas.” 

       Representando o CNSP em uma equipe de desenvolvimento de projetos de Ensino Religioso para toda a Ciansp, o professor Marcelo 

afirma ser testemunha dos frutos deste projeto na aprendizagem, formação humana, religiosa e ética, para a vida dos educandos e 

educadores. A proposta do Jornal Pietá foi inspirada por uma das atividades criativas do projeto!  “Sem dúvida, que se trata de um 

trabalho constantemente acompanhado, renovado e atualizado. Tenho a alegria de presenciar seus frutos na formação educativa. Pude 

participar ativa e efetivamente da construção deste Projeto de Ensino Religioso. Levarei em minha memória, de forma toda especial, os 

momentos marcantes dos encontros realizados para tal finalidade, e agora, os frutos acolhidos desta aplicação. (...) É muito importante 

também salientar, que os vários projetos realizados em cada unidade, como no Colégio Piedade, estimulam e promovem os traços 

característicos, os princípios desta educação de qualidade, sempre mais. Um desses projetos, dentre tantos outros, como fruto de todo 

esse trabalho educativo, está aí, é o próprio Jornal Pietá. Os educandos da Ciansp, do Colégio Piedade, é bem verdade, assumem o papel 

necessário de autonomia e protagonismo no seu processo educacional. Marcas especiais e singulares, essenciais, do trabalho educativo.” 

               “Monsenhor Domingos acreditava que a educação passava por quatro princípios: a sensibilidade, a inteligência, a memória e a 

vontade”, conclui José Márcio, refletindo perante o Jeito Piedade de Educar. “Esses ensinamentos centrais e essenciais da vida nós 

partilhamos diretamente com seus familiares, através dos estudos realizados, nas próprias aulas, por meio de formações, através de 

encontros e eventos de uma forma geral, realizados no ambiente educativo e, especialmente, também, na convivência fraterna. Toda essa 

realidade vivenciada é fruto de uma parceria constante e que tem a marca da familiaridade entre todos os segmentos da escola e as 

famílias envolvidas no processo educativo de seus filhos.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade em festa: congregação das 

irmãs auxiliares de nossa senhora da 

piedade comemora 128 anos de fundação! 
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Por Camila Leão Sabará (3º ano)  

 

 

       Há 128 anos foi fundada a Congregação que transforma a vida de 

tantos jovens, famílias, funcionários, estudantes, irmãs, servos de 

Deus, a Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da 

Piedade (CIANSP). Guiados pelo ânimo e coragem do fundador, 

Monsenhor Domingos, buscando forças em Nossa Senhora da 

Piedade, e pedindo a intercessão divina para abençoar a missão da 

CIANSP, o sentimento de gratidão permeia a Família Piedade! Na 

sexta-feira (28/08) comemoramos todas as virtudes e ensinamentos 

de fé, amor e caridade, refletidos em 128 anos de trabalhos 

missionários transformadores.  

       Dedicando a edição do mês especialmente ao aniversário da 

congregação, dia do estudante e semana da juventude, o Pietá 

entrevistou a Madre Teresa Cristina Leite, superiora da CIANSP e 

diretora do Instituto Nossa Senhora da Piedade (Jacarepaguá-RJ).  

Confira a seguir a conversa inspiradora acerca da história, trabalho, 

valores educacionais e sociais transmitidos pelo fundador, os 

princípios essenciais para a construção de um mundo melhor, e 

novidades acerca de projetos! 

Como foi a trajetória até se tornar Irmã? Quais foram suas 

motivações na escolha da vocação, e por que escolheu a CIANSP? 

     “Desde pequena falava sobre ser irmã; tomava banho e colocava 

a toalha na cabeça, brincando. Minha mãe não era católica na época, 

mas eu a observava indo ao hospital e asilo de nossa cidade 

(Lambari, Sul de Minas). Aquilo me encantava muito! Com 16 anos 

conheci uma congregação de outra cidade, e estava pronta para ir, 

até que fui convidada para o encontro das Irmãs da Piedade, quando 

conheci a Casa Mãe, no Santuário. Fiquei apaixonada, não teve jeito! 

Tudo me encantou na congregação, queria participar do grupo, 

acolher como elas.  Duas coisas levam uma pessoa a ser Irmã: a busca 

da santidade e o desejo de fazer caridade. Eu penso que buscar ser 

imagem e semelhança de Deus, o convite bíblico que todos nós 

temos, só faz sentido se a gente cuidar de pessoas, e na CIANSP vi 

essa dedicação. Morei em Brasília, Lavras, Belo Horizonte, e a 

trajetória maior foi no Rio de Janeiro; cheguei lá com 18 anos e 

comecei a estudar, a dar aulas de Ensino Religioso, apaixonada pelo 

que fazia. Assim foi minha vida, no meio da educação, no meio de 

pessoas. Fui eleita como Madre, uma missão de dar continuidade, 

junto ao grupo de irmãs, a obra fundacional e ideal do Monsenhor 

Domingos, o jeito diferenciado de cuidar da vida. O que a gente faz 

é cuidar da vida nos pequenos encontros!” 

 

A Congregação realiza inúmeros trabalhos, nos 

campos da educação (Rede Piedade de 

Educação), saúde/social (nos asilos, casas de 

acolhimento), pastoral (noviciado e casas de 

retiro) e no Recanto Monsenhor Domingos. 

Como a missão da CIANSP é aplicada em cada 

área? 

     “Em todas as áreas o mais importante é 

cuidar de pessoas. Não é o prédio, não é o 

Colégio como obra, mas é principalmente 

pessoas. Onde tem gente vai ter irmã da Piedade 

pra cuidar! Na Congregação temos diferentes 

obras, sempre promovendo a vida. Se temos 

creches, as crianças são acolhidas para 

promover melhor qualidade de vida. Mulher 

trabalha muito, faz o serviço de casa, o serviço 

de rua, cuida dos filhos. Temos uma grande 

missão de ajudar as mulheres. Enquanto lutam, 

batalhando pelo pão, pela manutenção da 

família, promovemos educação na vida das 

crianças. Nas escolas, o lugar em que a gente 

trabalha para que o outro possa fazer as escolhas 

dos melhores caminhos na vida, onde fazemos 

construção de pessoas. Você comentou ser sua 

segunda casa! Casa é o lugar que a gente habita, 

onde a gente mora, faz história. Penso que escola 

não é fazer todo mundo igual, mas fazer o 

sujeito da própria história.  

    No Lar de Idosos, com a tendência a maior 

debilitação, muitas vezes o ser humano vai 

deixando de cuidar do ser humano. Então nós 

acolhemos o idosos, na sua fragilidade, pois 

aprendemos que o idoso não está só na 

dimensão do cuidado, mas a própria vida dele 

nos ensina a cuidar de outras pessoas, inclusive 

da nossa vida. Ele vai perdendo os sentidos, e 

nos ensinando a cuidar do nosso olhar, aquilo 

que é essencial, o que devemos relevar.  
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 E essa linda missão completa hoje 128 anos! Estudando 

a história da CIANSP, em especial a história do 

Monsenhor Domingos, é inspirador observar os 

intrínsecos valores aplicados na luta social. Formando a 

primeira turma de professoras negras do Brasil, o 

fundador promoveu um espírito de unidade e 

fraternidade, lutando contra o preconceito. Perante 

tantos desafios, como tal legado pode nos ajudar na 

busca por justiça social?  

     “Penso que o que mais me encanta na congregação é 

esse ponto. Quando era pequeno, o que o inspirou a ser 

padre foi o cântico de mulheres negras louvando Nossa 

Senhora. Que coisa linda! Ele se projetou em uma parcela 

que era considerada minoria, naquela época, e ainda hoje 

de uma forma camuflada. Ele ouviu, se inspirou e se 

projetou em uma camada da sociedade que não era 

valorizada. Mulheres negras e escravizadas.  

     O trabalho do Monsenhor ainda é árduo para nós 

irmãs, temos a missão de dar continuidade e promover a 

vida para todos. Porque os homens puderam estudar e as 

mulheres não? Nossas escolas no Brasil todo, possuem 

muitos estudantes negros? O Brasil é um país 

estruturalmente preconceituoso, um silêncio que oprime. 

São desafios que precisamos trabalhar. A gente precisa ter 

a intenção de fazer o trabalho de promoção da vida de 

forma diferenciada.  

     Em algumas escolas já estamos fazendo a cadeira 

optativa do ensino médio, de forma virtual, com estudo 

afro-brasileiro. Iremos fazer um trabalho nessa linha para 

estudar e apoiar as inciativas públicas de políticas de cotas 

nas universidades, por exemplo. Procuramos promover a 

entrada das pessoas negras nas nossas escolas, pois a 

educação é o caminho de promover a vida.” 

 

 

 

 

 

     “Estamos inclusive com um projeto em Belo Horizonte, 

na mesma casa teremos idosos e jovens, encontro de 

gerações! É você perceber que é possível conviver entre 

gerações. O nome da casa que já está pronta, na 

Pampulha, é RIB (Residencial Irmã Benigna) Além dos 

trabalhos pastorais no santuário, acolhendo as pessoas, 

rezando. O trabalho da escuta, da acolhida e da oração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Desde a fundação, Monsenhor Domingos cuidou de 

promover a vida. Promover a vida é observar: o que é que 

posso fazer para que o ser humano se torne uma pessoa 

mais integrada, com mais vida? Primeiramente, o que nos 

alimenta é o espiritual, confiar na providência divina, 

saber que Ele direciona nossa vida. E como Deus direciona 

nossa vida? Através do serviço à vida. Monsenhor 

Domingos fala que o desafio maior é que as irmãs na 

clausura estão protegidas do mundo, mas nossa ceia é no 

meio do povo. A beleza do servir e do comungar a vida! 

Misericórdia, uma palavra muito importante na CIANSP. 

Monsenhor Domingos dizia: ‘Toma o meu coração e 

derrama o seu no meu coração’. “ 

 

 

 

No Recanto Monsenhor Domingos temos 

grandes missões! Além de ter sido a casa mãe, 

possuímos a questão da natureza. Nós 

enfrentamos mineradoras... Um lugar lindo, 

onde nós nascemos, sofre ameaças. Nós irmãs 

não só rezamos, mas lutamos pela natureza, 

pela vida. Nosso trabalho é de muita 

consciência social e espiritual. 

 

“Vigiai sobre vós mesmos”, disse o fundador. Gosto 

muito dessa frase pois na medida que cuido de mim, 

cuido de quem está do meu lado. Não de uma forma 

egoísta; mas cuidando do que você come, das suas 

escolhas, da sua roupa, pois interfere na natureza, na 

vida social, na política. Meu consumo interfere na 

casa comum! Vigiar sobre você é ter consciência; o 

vigia é aquele que olha para proteger o bem, e o bem 

de proteção somos nós. Vamos construir o Ubumtu 

(museu do negro em Caeté), filosofia africana que 

diz ‘eu sou porque você é’. Você interfere na vida do 

outro, ninguém é sozinho. Então cuidar de você é 

uma forma de cuidar da vida.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2018 foi iniciado o processo de beatificação do Monsenhor Domingos, que se tornou Servo de Deus. Como 

funciona o tal processo e quais são as próximas etapas? 

     “Estamos na etapa diocesana, o que significa que ele está na Diocese de Belo Horizonte. Nessa fase, há um estudo da 

vida e obra de Monsenhor Domingos, suas virtudes e qualidades, entrevistas com pessoas que já ouviram sobre quem 

o conheceu e o ouviu. Investigamos seu legado, demonstrando a santidade, olhando os ideais dele, questões que 

levantava e ainda hoje afloram no nosso meio. No levantamento histórico estamos descobrindo coisas muito 

interessantes! Buscamos documentos antigos, acervos, museus. Chamamos agora de Servo de Deus. Ao acabar o 

levantamento, vem um prefeito de Roma, que encerra o processo e encaminha para a fase Romana. Eles estudam a 

matéria enviado, finalizam uma documentação, passará para a fase dos milagres (houve milagre, aconteceu e não tem 

explicação científica) e então ganha título de santo. Antes de ser santo temos a beatificação, bem aventurada. Mas o 

maior e verdadeiro milagre é cuidar da vida!” 

Como jovens estudantes, inseridos no cotidiano da Congregação pelo jeito piedade de educar, observamos a união 

da educação escolar, humana, ética e social. A CIANSP faz parte da nossa história! Como podemos seguir ajudando 

e servindo na congregação, apoiando seu desenvolvimento e compartilhando sua bela missão? Como a missão da 

congregação pode nos ajudar a promover um mundo melhor? 

      “Penso que a vida de vocês é fundamental! É uma recompensa ver que estão realizados, felizes, fazendo boas 

escolhas, promovendo a vida. É importante para nós, um conforto e alegria muito grande. Olhar para o aluno e pensar: 

tem o selo da piedade, a marca do servir. Se o aluno entende isso, em qualquer profissão que escolher, se não tem 

preconceito nem distinção, acolhe a vida! Isso é o sagrado. Quero deixar um agradecimento pela vida das nossas Irmãs! 

Somos mulheres que colocamos nossa vida a serviço, olho para cada irmã e tenho orgulho e alegria, vejo dedicação em 

prol da vida. 128 anos! Agradecer aos Monsenhor Domingos, aos irmãos que nos antepassaram. Se estamos aqui é 

porque foram fiéis! Que Deus nos dê a graça de cuidar da vida, com alegria, com leveza. Nosso trabalho é muito bonito! 

Temos nossas fraquezas e desafios, mas temos muito mais alegria! Que essa alegria possa contagiar a promover cada 

mais a vida. Agradeço, pois se existe a congregação, é porque existem pessoas. São muitas famílias e gerações que se 

unem para prover a vida.  Monsenhor um dia olhou para as irmãs e falou: ‘Sejam fortes como barcos ancorados’. É isso 

que a gente precisa ver, que apesar da fragilidade temos graças de Deus. Acreditar na vida é superar adversidades.” 
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Em 2020 a CIANSP iniciou o projeto que prevê a abertura de uma comunidade 

missionária na África. Como está o andamento do projeto? Quais são os objetivos da 

missão? 

     “A abertura da casa da África foi adida pela Covid, pois ainda precisamos fazer 

compras, fazer o assentamento das irmãs onde elas irão morar, então adiamos um pouco o 

prazo. Mas é um projeto lindíssimo! Novamente voltamos o olhar para as mulheres, em 

Benguela, Angola. Muitas das mulheres têm os filhos e o trabalho mais direto que vamos 

fazer com esse grupo em Benguela, em Angola, vamos fazer o trabalho com as mulheres, 

promoção do trabalho da mulher. É triste andar naqueles campos e ver crianças de 2 anos 

cuidando dos irmãos, pois os pais saem para trabalhar. Então nosso trabalho será uma casa, 

um espaço em que a mulher pode trabalhar e sua criança pode estudar. Através da 

educação fazemos transformação social! A educação multiplica transformadores, vamos 

chegar na fase de formação de professores. Vamos abrir também um centro cultural, para 

atividades, para que jovens e crianças não fiquem vulneráveis.  

     Tenho muito orgulho, fé e alegria por esse trabalho! Uma coisa me chamou muita 

atenção na praia, me disseram: ‘Madre, olhando daqui, saindo reto da lá no Brasil.’ Me 

contaram que o passado foi tão triste; os olhos com uma certa tristeza, contaram que 

levaram os homens mais fortes e deixaram as pessoas mais frágeis ali. O passado foi cruel. 

Tirou daquela população o que eles tinham de melhor. Sinto que é uma obrigação nossa 

promover a dignidade humana, o respeito. Se somos todos filhos de Deus, todos devemos 

ter o mesmo valor.” 
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Hashtag  

1. Abreviatura da expressão inglesa 

Throwback Thursday, significa literalmente 

voltar ao passado (Throwback) na quinta-feira 

(Thursday); 

2. Usada para postar fotos de momentos já 

passados nas suas redes sociais, toda quinta;  

3. Sua dose de nostalgia em homenagem aos 

128 anos de história da CIANSP e a saudade 

que sentimos das aulas presenciais! 

 

 
“Neste dia tão especial, devemos agradecer à nossa 

instituição de ensino pela excelência na qualidade 

educacional, mesmo à distância!” 6º OB 

 “Monsenhor Domingos foi um homem guiado pela 

bondade e exemplo de fé, fundador da Congregação das 

Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. O vento 

leva as flores e mexe as ondas do mar, mas a história de um 

homem que veio para ajudar sempre fica. Temos orgulho 

de fazer parte dessa história, nossa história” 6º CM  

 

 

 

“Uma instituição que educa com amor e empenho, 

proporcionando um ótimo futuro para todos os seus alunos! 

A CIANSP é tradição, é paixão, é cooperação, transmite 

superação. É resiliente, é eficiente. A CIANSP tá no coração 

da gente!!” 7º ano 

 
 

“São 128 anos de amor, compaixão, doação e vivência de 

Deus. Somos muito gratos pela oportunidade de vivenciar 

os princípios da instituição através do Jeito Piedade de 

Educar!” 8° ano 

 

Por Letícia Vieira Fernandes (8º ano) e Camila Leão (3º ano) 
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“Ciansp não é só escola, é família! Durante esses 128 anos, veio construindo uma relação de amor entre 

todos nós, que ficará marcada por uma vida inteira. Somos muito gratos por fazer parte dessa linda 

história!!” 9º ano 
 

“Colégio, a nossa segunda casinha, lugar onde crescemos, amadurecemos e aprendemos muito! No 

CNSP, além dos estudos acadêmicos tivemos o privilégio de aprender: 

Sobre a amizade, o amor, a união, a fraternidade, a empatia, a resiliência, a ética, a compaixão; sobre os 

desafios, o amadurecimento a caminhada; a alegria, a dignidade, sobre o compartilhamento sobre o 

arrependimento, sobre os conflitos; 

Mas o mais lindo de todos... aprendemos que somos, e para sempre seremos, uma grande família!! Nosso 

terceirão é muito grato por toda a instituição e nossos corações já estão apertados de encerrar esse ciclo 

lindo que vivemos no Colégio Nossa Senhora da Piedade!” 3º ano 

 

“Há 128 anos, Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro fundava a Congregação das Irmãs Auxiliares 

de Nossa Senhora da Piedade- CIANSP. Estamos em festa! Fazemos "memória" de uma história marcada 

por alegrias, conquistas, sonhos... Quantas vidas transformadas, quantas inspirações... Meus 

agradecimentos e reconhecimento a uma história pautada no amor e na missão de ser presença na vida 

do outro. Parabéns, Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Parabéns, Congregação! Viva a 

CIANSP!!” Coordenadora Celeste (Ensino Fundamental II e Médio) 
 

“128 anos da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Como não se emocionar... 

Uma história pautada na fé, amor, sensibilidade... Monsenhor Domingos, homem de extrema sabedoria, 

acreditava na tarefa da educação, sensibilizar e atuar na alma humana, promovendo a construção de um 

mundo mais irmão. Fazer parte desta história é motivo de muito orgulho. Parabenizo a todas as irmãs 

da CIANSP por continuarem firmemente multiplicando o legado de Monsenhor Domingos.” 

Coordenadora Raquel (Ensino Fundamental I) 

 

 
“Minha história de vida está intimamente ligada ao Colégio 

Nossa Senhora da Piedade. Primeiramente como aluna, 

depois como professora, e hoje como coordenadora 

pedagógica. Tenho orgulho de fazer parte deste Colégio que 

tanto contribuiu e contribui para desenvolver asas 

intelectuais e morais em todos aqueles que por ele passam. 

Uma linda história tem sido escrita ao longo destes anos. 

Nesse tempo adverso e atípico de pandemia, o Colégio nos 

mostra firmeza de propósitos e ações acertadas para 

enfrentar o novo, fazer bem feito e continuar escrevendo uma 

linda história de amor a educação. Que Deus continue 

abençoando nosso Colégio, que a Mãe da Piedade proteja as 

Irmãs, professores, funcionários, nossos alunos e suas 

famílias!” Coordenadora Andrea (Educação Infantil)  

 

 



 

Por Marcela Neiva, Esther Aguines, Beatriz Silva e 
Maria Eduarda Machado (8º ano)  

  e 

, 
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Por Marcela Neiva, Esther Aguines, Beatriz Silva e 
Maria Eduarda Machado (8º ano)  
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 desafio 

 
     Imaginem a seguinte situação: um professor que trabalha há 

quase três décadas em uma mesma escola, lecionando Língua 

Portuguesa e em suas aulas pede sempre aos seus alunos que 

produzam textos observando a linguagem adequada ao público 

alvo, a coerência, a coesão, as competências do ENEM; enfim 

todas essas coisas que são extremamente necessárias, mas que – 

convenhamos – de um jeito ou de outro, acabam por limitar-lhes 

a expressividade. Mas a verdade é que a vida, às vezes, 

simplesmente acontece e eu nunca imaginei que todo esse 

contexto se inverteria. 

     Qual não foi a surpresa ao saber que esses mesmos alunos 

decidiram, por conta própria, criar um jornal escolar. É isso 

mesmo!!! Eles criaram o jornal e – só por isso – acham que têm o 

direito de inverter a ordem natural das coisas:  os professores 

agora é que são desafiados a produzirem textos sobre suas vidas, 

sobre suas histórias pessoais. 

     Para mim, determinaram uma crônica com a seguinte 

condição de produção: “um texto leve, cotidiano, que traga algo 

marcante da sua infância, algo relevante da sua vida profissional e por 

último – acreditem !!!! - que tenha uma dose de humor.” Essa última 

e abusiva condição, por razões óbvias, nem ao menos tentarei 

cumprir. Mas, enfim, vamos lá! Alea jactea est! 

     A sorte está lançada! 

     Como me pediram um texto leve, gostaria de começar com 

um fato marcante, não na infância, mas no final da adolescência, 

algo que marcou para sempre a minha história. 

     Lembro-me como se fosse hoje. Final dos anos 1980. Aula de 

Português. Foi-nos pedido que fizéssemos um texto dissertativo, 

de cujo tema realmente não me lembro, mas isso pouco importa. 

Redações prontas e recolhidas pela Professora Neiva de Freitas. 

Ela era à época, e ainda hoje a enxergo assim, como o modelo de 

professora: séria, educada, amiga da turma; mas, acima de tudo, 

competente, competentíssima. O que ela falava era como se fosse 

uma verdade quase universal, ninguém questionava dados o 

respeito e admiração que por ela nutríamos. 

     Lembro-me que ela se sentou e começou a ler os textos de uma 

forma natural. De repente, a turma toda percebeu uma certa 

inquietação na mestra. Ela se levantou da cadeira, ajeitou os 

óculos e destacou uma daquelas folhas manuscritas; parecia que 

havia algo especial naquelas linhas. Avisou-nos que queria ler 

uma redação e pensei que provavelmente seu objetivo seria nos 

orientar sobre impropriedades na pontuação, erros de 

concordância, de regência ou qualquer outra coisa do gênero. 

 

     Eu havia me enganado. Fez-se um silêncio na turma 

e ao final da leitura, ela informou a todos que “aquele 

sim era um texto que teria êxito no vestibular!” Devo 

confessar que o garoto simples, sentado na última 

carteira da fileira do canto, não esperava por aquilo. 

Uma mistura de sensações: frio na barriga, suor nas 

mãos e uma imensa vontade de agradecer, mas os 

olhos de todos os amigos voltados para mim 

impediam qualquer reação. Percebendo o meu 

embaraço, a professora finalizou de maneira bem 

objetiva: “Não desista, continue escrevendo, você tem 

habilidade com as palavras!” 

     Logo em seguida, tudo voltou ao normal. Risos, 

brincadeiras de adolescentes, tarefas, como se espera 

em uma sala de aula de 3º ano do segundo grau (atual 

ensino médio). 

     Para todos era apenas mais um dia, mas para mim 

não. Aquele garoto percebeu que o curso técnico em 

mineração não era mais uma opção para sua vida, pois 

alguém havia dito a ele que continuasse, que não 

desistisse. 

     Nasceu naquele dia um professor, graças a um 

elogio que entendi como sincero, verdadeiro. Fiz do 

amor à “inculta e bela” Língua Portuguesa uma das 

minhas razões de viver. 

     Daquele acontecimento, extraí uma lição: um 

educador de verdade precisa sim elogiar uma criança, 

um jovem; contudo esse elogio precisa ser verdadeiro 

e honesto. 

     Desde então já se passaram mais de trinta anos, mas 

as lembranças continuam intactas. 

     Aos meus amigos Arthur e Camila, autores do 

desafio, gostaria de dizer-lhes que não espero uma boa 

nota para o meu texto, uma vez que o escrevi de forma 

espontânea, deixando de lado regras e técnicas. Sei 

também que com o término do ensino médio, as 

possibilidades de nos encontrarmos serão pequenas, 

por isso espero que sejam autores de suas próprias 

histórias, entendendo que ele – o coração – é quem 

deve guiá-los. 

     A vocês dois, todo o meu carinho e orgulho! 

     À inesquecível e inspiradora professora Neiva de 

Freitas - que muito provavelmente não se lembrará 

dos fatos aqui narrados – deixo meu respeito e 

admiração! 

 

Uma crônica de José Sérgio Fernandes  

(professor de literatura, português, redação e standup)  

 

 

 

Professor de literatura, português, redação e standup  
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 Congonhas novamente  
Por Gleydson Fereira, professor de redação 

Professor de redação 

 

 

 

Congonhas novamente! E desta vez em um colégio de freiras! 
 Engraçado como às vezes me sinto fora do controle. A 

princípio era apenas ajudar o Herinaldo a encontrar alguém 
bacana; indicar um bom profissional e nada mais. Agora cá 
estou eu imaginando se posso usar minhas camisetas de 
banda nas aulas.  

O que estou fazendo!?  
Se a professora de redação era boa assim, não vai dar 

certo. Não vai. 
Justo quando termino meu namoro. Não quero que 

notem minha tristeza. 
Do grupo de risco e sofrendo, que bela combinação, 

hem, John!? Você vai arrasar! 
Bem, estarei completamente sozinho depois da 

mudança. Preciso escolher logo alguns livros. Voltar a 
escrever seria uma boa. Se for morar sozinho, posso tocar. É 
importante uma casa no alto, como me disseram.  

Segunda-feira à tarde conhecerei todas as turmas do 
ensino médio. O terceiro ano é o que mais me preocupa, afinal 
a expectativa é maior. Eles estão há bastante tempo com a 
mesma didática, acostumados já. Tenho medo de me 
rejeitarem. Caramba! Onde estão na matéria? Disseram que 
usam “modelo vazado”. Como um modelo pode ser vazado? 
Se é modelo, por que estaria inacessível? Quem o vaza afinal!? 
Nunca se sabe como podem reagir a um novato. Vou me 
esforçar, não há muito o que se fazer. Ainda assim, melhor 
não forçar a barra: ninguém te conhece, nem todo mundo ri 
das suas piadas. Você sabe como é... 

Haja o que houver, continue a nadar, é isso!  
Decerto o primeiro e o segundo anos devem estar 

tranquilos, pois não há o peso do Enem neste ano. Espero que 
sejam legais comigo. Com sorte consigo engrenar boas aulas 
no primeiro dia e então ganho a confiança deles; se não de 
todos, ao menos de alguns. Queria mais tempo, não me sinto 
preparado. Devo antes me adaptar aos alunos do que eles a 
mim. Nada vai ser fácil, como sempre.  

E no intervalo, como vou encontrar a cantina!? O jeito 
vai ser seguir alguém com cara de professor. Mas que cara 
tem um professor? Escolho qualquer um com pasta e papéis, 
vai rolar. Tomo cuidado e mantenho distância; estou certo de 
que consigo seguir alguém por alguns metros sem ser 
percebido.  

De todo modo seria bacana se desse certo, não estou 
feliz desde que voltei para casa. Por isso estou arriscando um 
emprego e a estabilidade conquistada nos últimos anos. Para 
piorar, esta pandemia deve se espalhar. Enfim, caso eu seja 
útil a um deles, já valeu a pena. Melhor eu curtir as redes 
sociais da escola, com isso vejo as pessoas e talvez até 
encontre a cantina. 

Como se chama o lugar mesmo?  
 

 

 

Por Arthur Bernardo Monteiro (3º ano) 

Professor de redação 

 

 

 

         A escrita é, para nós jovens, uma forma de nos expressar, de 

trocar ideia com os amigos, de marcar os rolês e de causar polêmicas 

no twitter. É nas redes sociais que encontramos parte da 

independência e podemos agir de forma participativa nas questões 

atuais. Hoje em dia, mandar mensagens se tornou não só um hábito, 

mas também uma nova forma de se relacionar; existem apps de 

namoro, de bate-papo, de tretas, de entretenimento, dentre outros. 

Quando nos deparamos com um texto formal, nos sentimos presos a 

uma estética e métrica ultrapassadas, que nos deixam com receio e 

até desconfortáveis ao escrever. Frequentemente, me questiono sobre 

as “receitas de bolo” dentro da escrita, que não nos permitem sair da 

linha, que nos obrigam, muitas vezes, a ir contra o que pensamos 

para conseguir defender uma ideia.  

         Entendo que, para embasar meu argumento, preciso de uma 

fonte - e concordo com isso! O ponto aqui é a forma como utilizamos 

essas citações... Por que não causar uma reflexão? Qual o problema 

de tocar emoções e provocar as pessoas a pensarem? Até me parece 

algo que visa barrar a consciência crítica! Por que nos colocar a 

escrever um texto sem sal, sem tempero, um texto insignificante? 

“Ah?! Mas é um texto acadêmico, pra te preparar para os artigos da 

faculdade”. Na vida nós escolhemos o caminho a seguir, a tese pela 

qual lutaremos.  Não acho que exista uma restrição criativa.  

         Às vezes quando estamos produzindo um texto colocamos “vc” 

ao invés de você, e isso para nós não é um erro, mas uma evolução 

linguística. Da mesma forma que durante os anos a língua torna-se 

mais simples, a nossa escrita também. Eu e meus colegas não temos 

problemas em escrever na norma culta, sabemos que existem casos e 

casos. Situações de tratamento a excelências ou a superiores (em 

âmbito administrativo), exigem um maior rigor formal, e sem 

dúvidas, isso faz sentido. Não é problematizando a escrita formal, 

mas recorrendo à liberdade criativa. Ter a autonomia que tanto 

nossos pais cobram, significa para nós, no mínimo, poder de vez em 

quando escrever um texto sobre nós e para nós - mostrar para o 

mundo quem realmente queremos ser! 

         Uma frase que ouvimos muito é “se vira, e cita”. Me 

aproveitando desse mantra, cito Nietzsche, que diz o seguinte: “A 

arte, como uma potência de criação, deve ser vivida em sua 

plenitude, pois nisso consiste a vida”. À luz de tal teoria, depreende-

se que a escrita deve ser natural, criativa e inspiradora, uma vez que 

retrata a essência do autor, e dá a ele a figura de gênio criador. Um 

ponto de vista interessante, mas e a forma como abordei, 

perceberam?  

         A formalidade às vezes restringe a nossa liberdade criativa, nos 

aprisiona em um mundo preto e branco, um mundo monótono e sem 

graça. Eu desenvolvi o argumento do filósofo, me atentei para não 

causar divergências ou ofender, mas o que queria mesmo era tocar 

quem quer que estivesse lendo, provocar no leitor uma reflexão. Pelo 

fim das correntes linguísticas, pedimos a liberdade para criar, e o 

espaço para expressar nossa essência. 

 

Renascimento  

 
Pós-modernidade 
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 Recomendações de consumo cultural 

 
Filme: Como Estrelas na Terra 

O filme narra a história de uma criança com dislexia que enfrenta inúmeros desafios por não 

ser compreendida pelos professores e pais. Ishaan Awasthi, de 9 anos, já repetiu uma vez o 

terceiro período (no sistema educacional indiano) e corre o risco de reprovar novamente. 

Graças ao seu professor de artes, reconhece sua verdadeira identidade e supera a dislexia, 

sendo melhor compreendido por sua família e amigos. Uma história de superação, inspiração 

para professores e alunos. O filme está disponível na Netflix. 

Filme: Sociedade dos Poetas Mortos 

O novo professor de Inglês John Keating é introduzido a uma escola preparatória de meninos 

que é conhecida por suas antigas tradições e alto padrão. Ele usa métodos pouco ortodoxos 

para atingir seus alunos, que enfrentam enormes pressões de seus pais e da escola. Com a 

ajuda de Keating, os alunos aprendem a seguir seus sonhos e aproveitar cada dia. Um filme 

emocionante, que revela o real objetivo da escola e dos educadores, incentivando uma 

educação transformadora e destacando a juventude como agente social. 

Filme: Deus Não Está Morto  

Quando o jovem Josh Wheaton entra para a universidade, ele conhece um professor de 

filosofia que não acredita em Deus. O aluno reafirma sua fé, e é desafiado pelo professor a 

provar a existência de Deus. O filme apresenta a redenção e persistência de um fiel, 

desenvolvendo sua espiritualidade. Fora do contexto dos debates, uma série de subtramas 

periféricas relacionados ao assunto se desenvolve, gerando discussões acerca da intolerância 

religiosa e reflexões perante o valor da fé.  

Livro: Reino, O Despertar da Chama 

Diana é filha de um músico dedicado e começa a perceber que está sendo vigiada; em uma 

mudança de ambiente ela se depara com o mundo que não vemos, o Reino, um lugar com 

criaturas fantásticas. Ela tem uma missão e encara uma grande aventura cheia de 

aprendizados. Uma história complexa escrita de forma simples. Ficção ou metáfora da 

realidade? Esse é o questionamento que tiramos dessa engrandecedora leitura. 

Bíblia  

A Bíblia Sagrada é uma leitura sempre muito profunda e reflexiva, que nos dá amparo nos 

momentos difíceis, nos dá um norte quando estamos perdidos, nos ensina e acolhe. Escolha 

um versículo por dia, leia a Bíblia Jovem, faça um plano de leitura, comece pelo Antigo ou 

Novo Testamento, mas não deixe de ler, aos poucos e sempre que puder.  
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