
Sarau 2021 – Proposta de redação 9º ano 
 
Leia os textos motivadores e escreva um manifesto a partir do tema: TEMPO: TÃO RARO, 
TÃO CARO. 
Em seu manifesto, use como interlocutor o tempo. Você, em nome de um grupo de pessoas, 
deve manifestar sua satisfação ou insatisfação a respeito do tempo com o próprio tempo. 
 
Siga as seguintes instruções: 
Seu texto deverá ter de 25 a 30 linhas.  
Estruture deu texto de acordo com o gênero proposto. 
Dê um título coerente ao seu texto. 
Não assine. 
Seu manifesto deverá ser digitado. 
Use formato .doc ou .docx. 
Fonte: Arial 10. 
Envie sua redação pelo drive. 
 
 
 
 
 

Textos motivadores 
 

Texto I 
A beleza do tempo que passa 

11/01/21 às 20:30 Larissa Jedyn, jornalista e consultora de imagem e estilo 

 
Tenho pensado muito na passagem do tempo. No ano que não aconteceu, neste que 

chega e não entrega grandes promessas, no que vai embora, na finitude, nas marcas, nas 
perdas. Vejo tanta gente falando de beleza, do que pode ou não pode com certa idade, do que 
vai e não volta, que justo eu, que sempre me senti em paz com o tempo, me apavorei. Senti 
medo, não de envelhecer, mas de não saber parar, avançar, perder tempo enquanto ainda 
quero fazer tanta coisa.  

Sempre vi beleza na passagem do tempo. Acho que a vivência nos traz dignidade, nos 
ensina mais sobre nós mesmos, nos mostra que qualquer caminho ensina alguma coisa e 
mudar o percurso é uma escolha. Rugas, cabelos brancos, quilos a mais são detalhes, que 
podem ou não ser alterados. Vai do gosto. Há beleza na manutenção e na mudança. E não 
cabe a ninguém dizer o que fica melhor em você. O conforto tem de ser seu. E meu. A 
aceitação também.  

Por isso, resolvi respirar e olhar para mim e para os meus planos com mais humor, 
mais amor e menos rancor. Esse último faz mal pra pele. E pro estômago. Roupas, sapatos, 
cremes e maquiagem servem para tornar essa viagem mais divertida. Sem tantas regras e com 
muito mais generosidade.  

Ah, e aqui vai uma dica! A HBO Max acaba de anunciar uma nova temporada de Sex 
and the City, com Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis e sem Kim Cattrall, que 
interpretou Samantha. Desta vez, o foco são suas experiências e relações, agora, que elas 
estão com mais de 50 anos.  

Fonte: https://www.bemparana.com.br/noticia/a-beleza-do-tempo-que-passa#.YWjeQ1XMLIU 

 
 
Texto II 
 
Oração Ao Tempo  
(Caetano Veloso)  
 
És um senhor tão bonito  
Quanto a cara do meu filho  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
Vou te fazer um pedido  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
 

Compositor de destinos  
Tambor de todos os ritmos  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
Ouve bem o que te digo  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
 
Por seres tão inventivo 
E pareceres contínuo  
Tempo, tempo, tempo, tempo  



És um dos deuses mais lindos  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
 
Que sejas ainda mais vivo  
No som do meu estribilho  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
Ouve bem o que te digo  
Tempo, tempo, tempo, tempo 
 
Peço-te o prazer legítimo  
E o movimento preciso  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
Quando o tempo for propício  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
 
De modo que o meu espírito  
Ganhe um brilho definido  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
E eu espalhe benefícios  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
 
O que usaremos pra isso  
Fique guardado em sigilo  

Tempo, tempo, tempo, tempo  
Apenas contigo e comigo  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
 
E quando eu tiver saído 
Para fora do teu círculo  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
Não serei nem terás sido  
Tempo, tempo, tempo, tempo 
 
Ainda assim acredito  
Ser possível reunirmo-nos  
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Num outro nível de vínculo  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
 
Portanto, peço-te aquilo  
E te ofereço elogios  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
Nas rimas do meu estilo  
Tempo, tempo, tempo, tempo  
 

Fonte: 
https://www.google.com/search?q=%C3%A9s+um+senhor+t%C3%A3o+bonito+quanto+a+cara&rlz=1C1CAFB_enBR7
35BR735&oq=%C3%A9s+um+senhor+t%C3%A3o+bonito+quanto+a+cara&aqs=chrome..69i57j46i512j0i22i30j0i10i22i

30j0i22i30.9430j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 
 
Texto III 

 
Fonte: https://mensagem.online/421700-homens_fortes_criam_tempos_faceis_e_tempos_faceis 

 
 
Texto IV 



 
Fonte: https://osubconscientetempoder.com.br/proverbios-chineses/ 

 
 
Texto V 

 
Fonte: https://www.fraseseversos.com/autores/ditado-egipcio/todo-mundo-tem-medo-do-tempo-mas-o-tempo-tem-

medo-das-piramides/ 

 
 
Texto VI 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/151011393738898452/ 

 
 



Texto VII 

 
Fonte: https://www.isinaliza.com/placa-pense-a-pressa-e-inimiga-da-perfeicao/p 

 
 
Texto VIII 
De onde vem a expressão “tempo é dinheiro”? 
O físico Benjamin Franklin (1706-1790) teria chegado a ela depois de ler obras do filósofo 
grego Teofrasto (372-288 a.C). O pensador grego, a quem é atribuída a autoria de cerca de 
200 trabalhos em 500 volumes, teria mencionado a frase: tempo custa muito caro. Isso porque 
ele escrevia, em média, um livro a cada dois meses. 

Fonte: https://www.guiadoscuriosos.com.br/curiosidade_dia/de-onde-vem-a-expressao-tempo-e-dinheiro/ 

 
 
Texto IX 

Tempo e indivíduo no mundo contemporâneo: o sentido da morte 
 
Maria Helena Oliva Augusto 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - USP 

 
 

As representações compartilhadas pelos membros de uma sociedade são de 
fundamental importância para caracterizá-la, para dar conta do seu verdadeiro perfil e 
possibilitar, ao mesmo tempo, o reconhecimento de seus integrantes como participantes dela. 
Por um lado, essa consideração deixa claro que o conjunto de significações compartilhadas, o 
conjunto de representações que os homens têm a respeito de "sua" sociedade, a maneira 
como a pensam e como a veem, é o que permite que a mesma permaneça, com um 
determinado contorno, identificável e reconhecível; por outro, possibilita esclarecer que o perfil 
dos participantes de uma dada sociedade deriva dessas representações: é através delas que a 
sociedade cria homens e mulheres adequados a suas necessidades; é a partir delas que se 
desenvolvem os processos de introdução dos que nascem nos meandros da sociedade que os 
recebe. 

Isso significa dizer que as visões que os homens e as mulheres portam sobre sua 
sociedade são formas através das quais ela permanece, para cada um individualmente e 
também para o conjunto. Trata-se da maneira pela qual a sociedade se representa diante de 
seus membros, criando significações que lhe são específicas. Os membros de uma dada 
sociedade tornam-se seres sociais através da incorporação dessas mesmas 
representações/significações. O processo de socialização, por meio do qual as internalizam, 
permite-lhes "tornarem-se humanos". Ao mesmo tempo, todas as instituições particulares da 
sociedade a que se referem também concretizam em si essas significações. 

Estas exercem, portanto, uma tríplice função: a) estruturam as representações do 
mundo em geral, sem as quais não podem existir seres humanos; b) designam as finalidades 
das ações a serem por eles desenvolvidas, indicando o que deve e o que não deve ser feito e, 
finalmente, c) estabelecem os tipos de afetos, de inclinações, que são característicos de uma 
dada sociedade (Castoriadis, 1990, p.125). 



A mais importante de todas as significações que são dessa forma produzidas é aquela 
que diz respeito à própria sociedade, sua representação de si como alguma coisa: esta 
representação está indissociavelmente ligada a um desejar-se como esta sociedade, a 
um amar-se como esta sociedade. É esta significação que permite a cada indivíduo identificar-
se com um "nós", com uma coletividade em princípio imperecível. 

Sentido que concerne à autorrepresentação da sociedade; sentido participável pelos 
indivíduos; sentido que lhes permite criar para seu proveito pessoal um sentido do mundo, um 
sentido da vida e, finalmente, um sentido da sua morte (Castoriadis, 1990, p.127-7). 

No final do século XVIII, início do XIX, eram duas as representações fundantes da 
forma como a sociedade era vista por seus membros e de como esta se representava. A 
primeira referia-se à crença na possibilidade de um progresso sem limites, conduzido pela 
razão humana. Esse progresso, proporcionado pelo desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia, envolvia, por sua vez, a crença na possibilidade de um desenvolvimento contínuo 
do processo de produção industrial e da acumulação. Tal visão trazia a perspectiva de que a 
humanidade poderia deixar de ser vítima de processos desconhecidos e passar a dominá-los: 
supunha um progressivo domínio da natureza por parte dos seres humanos e também o 
abandono de ideias consideradas supersticiosas que colocavam fora deles o domínio de suas 
próprias vidas, entre elas, por exemplo, as crenças religiosas. Dava-se por suposto que o 
referido desenvolvimento possibilitaria um domínio total dos processos naturais, o que 
conduziria, em consequência, à satisfação das necessidades humanas fundamentais. 

A segunda dessas representações era a crença na capacidade humana de criação, na 
possibilidade de as pessoas crescerem em liberdade, de atingirem o bem através da livre 
participação nos negócios e atividades públicos e nos processos coletivos. Esta significação 
referia-se à autonomia individual e social, à liberdade, à pesquisa de formas de liberdade 
coletiva, correspondendo a um projeto democrático, emancipatório, revolucionário (Castoriadis, 
1990, p.127). Portanto, de um lado, a crença no progresso; de outro, a crença no ser humano e 
em sua liberdade. Podemos chamar a essas duas representações de significação capitalista e 
significação da autonomia individual. 

Por um lado, ambas as representações são antinômicas entre si, conduzindo a 
direções opostas: a primeira, a significação capitalista, aponta para a centralização e o 
disciplinamento; a segunda, a significação da autonomia individual, conduz à ideia de uma 
democracia participativa. Por outro lado, à medida que ambas se efetivam ao mesmo tempo, 
sendo assim contemporâneas, acabam por se contaminarem reciprocamente (Castoriadis, 
1990, p.127). 

Assim, a representação de si que a sociedade moderna apresenta deriva dessa dupla 
significação. Concebe-se, por um lado, como o tempo e o lugar do progresso e da 
racionalização ininterruptos, conduzindo a um processo ampliado de produção e acumulação. 
Ao mesmo tempo, apresenta-se como um espaço onde é possível uma realização mais bem-
sucedida do ser humano do que em formas anteriores de relacionamento social. O sentido 
produzido é o de que a convergência de progresso, razão, produção e acumulação traz como 
consequência implícita a possibilidade da existência de seres humanos mais plenos, livres e 
felizes. 

No momento contemporâneo, essa representação e esse sentido sofreram abalos. É 
importante perceber a forma pela qual a dupla e contraditória significação, instituída com a 
modernidade, se atualiza no momento presente; da mesma maneira, é necessário avaliar em 
que medida a efetivação atual da noção de tempo a ela vinculada interfere na possibilidade de 
realização do ser humano, que trazia presente quando de sua emergência. Certamente, se 
houve alterações no que diz respeito às representações e à noção de tempo predominantes, 
entre o momento da emergência da sociedade moderna e o momento atual, o sentido da vida e 
a percepção da morte que então prevaleciam também sofreram alterações. 

Merecem ser destacados alguns aspectos envolvidos nessa discussão, que apenas 
analiticamente podem ser vistos de forma isolada, uma vez que mantêm entre si relações de 
recíproca determinação e influência. 

  
Tempo, indivíduo e modernidade 
Não se pode esquecer, os seres humanos são constituídos pela sociedade onde se 

inserem. A importância desse vínculo é ressaltada na teoria social pela indicação de que a 
sociedade "fabrica" aqueles que dela participam conformes às significações que a 
caracterizam, dando-lhe — e a eles — uma identidade. Somente no momento histórico em que 
as noções de progresso, razão, produção e acumulação adquirem tanta ênfase é que se pode 



perceber o aparecimento da ideia de que são indivíduos isolados, independentes de seu grupo 
familiar ou de localidade, os que constroem o mundo. 

A concepção de indivíduo é, assim, contemporânea do mesmo processo que fez 
emergir a dupla significação acima apontada. Ao mesmo tempo que supõe a competência 
humana para delinear projetos de vida, essa noção sugere capacidade de autocontrole e de 
autorregulação. Refere-se a alguém cujas potencialidades não estão impedidas de realização 
por quaisquer espécies de vínculos com o passado, alguém capaz de construir uma história 
pessoal, independente do grupo ao qual pertença. Ao mesmo tempo, aponta para a 
possibilidade de autoconstituição e de projeção de um futuro, o que requer a crença de que 
inexiste, para a vida humana, qualquer predeterminação. O que está implícito nesta forma de 
conceber é que a vida de cada um é sua propriedade e o ser humano será aquilo que fizer de 
si próprio. 

Quando se fala de individualidade, está implícita, portanto, a possibilidade de 
autorreflexão, de crítica, de liberdade. Nesse sentido, o traçado da vida do indivíduo é, ao 
menos em parte, eleição. Seu destino não está fora dele, não é determinado externamente: 
é seu destino, no sentido forte. Como consequência, a realização individual exige que cada 
pessoa deixe marcas de sua passagem, marcas estas que caracterizarão a plenitude ou o 
vazio de uma existência. 

A forma histórica de sociabilidade que emergiu no período moderno e que possibilitou o 
surgimento do conceito de indivíduo livre, bem como sua existência empírica, concretizou 
também a vigência de uma nova noção de tempo. Não mais o tempo circular, mas o tempo 
linear, percebido como fluxo mensurável, divisível, homogêneo, uniforme, aritmetizado; 
também, tempo progressivo, de acumulação, de racionalização, de conquista da natureza, 
vivido como sendo de crescimento ilimitado, de aproximação cada vez maior de um saber 
exato total (Castoriadis, 1982, p.244). 

Esse novo tempo possibilita a clara distinção entre um "antes", um "agora" e um 
"depois"; essa temporalidade já supõe, tanto para os seres humanos tomados individualmente, 
como para a sociedade em seu conjunto, a existência de um passado, de um presente e de um 
futuro. O presente aparece, ao mesmo tempo, como momento de passagem entre o passado e 
o futuro e como ponto de partida para novas experiências. A vida surge como espaço de 
construção — das próprias pessoas, da sociedade, do futuro, de um projeto — possibilitado 
pela experiência fornecida pelo passado (Heller, 1982, p.141-62). 

A orientação para o futuro, que tende a prevalecer, e a ausência de liames com o 
passado que essa concepção envolve, estão vinculadas à forma pela qual a humanidade 
passou a encarar o destino: este não é algo derivado da vontade dos deuses, não lhe é 
impingido de fora, mas um resultado que decorre da própria ação humana (Heller, 1982, p. 
141-62). Entretanto, essa história pessoal só pode ser construída no interior de um período de 
tempo determinado: o tempo de vida de cada pessoa. Este coloca balizas, que não podem ser 
transpostas, para que cada um possa traçar seu próprio caminho e deixar marcas em sua 
passagem que garantam que sua vida foi bem-sucedida. 

Alterações na percepção do tempo e consciência do fim da vida terrena como limite 
definitivo: a noção de indivíduo é, assim, contemporânea das alterações que se processam na 
noção de tempo (e na vivência dessa nova temporalidade) e do reconhecimento da finitude da 
vida. Essa convergência envolve, em consequência, profunda alteração no significado da 
morte. A morte deixa de ser o momento da passagem para outra existência, onde se terá o 
retorno — positivo ou negativo — da vida que se teve, e adquire o sentido de fim inexorável. O 
reconhecimento desse processo contrapõe a ideia de eternidade, que norteava a vivência 
anterior, à constatação da finitude humana. Da mesma forma, faz ressaltar a noção do tempo 
como dimensão irreversível, em oposição à sua percepção como repetição cíclica de situações, 
presente anteriormente. A perspectiva desse limite, que aponta para a necessidade de vivência 
integral do momento presente, visto que é irrepetível, torna urgente o aproveitamento máximo 
do tempo disponível, no sentido de preenchê-lo com acontecimentos e obras. Viver converte-se 
em utilizar o tempo disponível de forma a extrair dele em realizações o quanto seja possível. 

Reconhecendo esse processo, Weber afirmou que, no mundo contemporâneo, os 
seres humanos podem sentir-se fartos, esgotados ou cansados da vida, nunca plenos dela 
(Weber, 1958, p.140). Há também quem afirme que, se não existisse a morte, as pessoas em 
sua maioria seriam honestas porque, frequentemente, a desonestidade é uma consequência 
da falta de tempo: o temor de perder para sempre o que não se tenha obtido hoje (Heller, 1987, 
p.387). De certa forma, é a consciência do fim que alimenta o presente. Neste sentido, a 



relação com a morte expressa a maneira como é assumida a relação com a vida, tanto quanto 
seu significado. 

É neste ponto que se entrecruzam as representações que a sociedade moderna 
constrói com relação a si própria — seu desejo de ser, o tipo humano que a caracteriza e a 
noção de tempo que está nela presente. 

 [...] 
 
Conclusão 
O apresentado revela um momento crítico: perda do sentido da vida, perda do sentido 

da morte, vida social sem significado, individualidade impossibilitada. Haverá alguma forma de 
refazer significações, de reprojetar sentidos, de reconstruir a promessa de indivíduos livres? 

Alguns autores apontam para o redimensionamento do tempo presente como uma 
possibilidade de caminho. Tal redimensionamento exige a redescoberta do futuro, uma nova 
relação com a tradição e também com a morte, bem como um enfrentamento diferente do 
tempo, pelos indivíduos. 

Relembra-se a necessidade de uma reação das pessoas, trazendo a "luta pelo tempo" 
para o campo político. Essa reação deve estar presente tanto no lugar do trabalho — pela 
organização interna e pela duração do tempo de trabalho — quanto na vida privada — através 
de uma gestão do tempo pessoal, que dê lugar ao imprevisto, impeça o aprisionamento que o 
compromisso com a agenda ocasiona, e que recuse também os mecanismos consumidores de 
tempo (Chesnaux, 1983, p.52-3). 

Acredita-se que a sociedade possa fazer emergir outras significações se for capaz de 
ajudar-nos a reconhecer nossa finitude. Aqui está suposta uma outra maneira de ver o mundo 
e a mortalidade humana, bem como o reconhecimento da obrigação que os homens e 
mulheres do presente têm em relação aos que os antecederam e aos que os seguirão. Nossas 
dívidas em relação às gerações futuras são semelhantes àquelas que temos com as gerações 
passadas, uma vez que nenhum dos homens ou mulheres contemporâneos seria o que é não 
fossem as centenas de milhares de anos de trabalho e de esforço daqueles que nos 
antecederam (Castoriadis, 1990, p.134). 

Por outro lado, afirma-se ser inconcebível uma nova criação histórica que possa se 
opor, eficaz e lucidamente, a este informe e caleidoscópico mundo, espécie de bazar no qual 
vivemos, se não for instaurada uma relação nova e fecunda com a tradição. Esta não 
significaria a restauração dos valores tradicionais como tais, ou porque eles são tradicionais, 
mas uma atitude crítica capaz de reconhecer valores que foram perdidos (Castoriadis, 1990, 
p.135). Em outra abordagem, o passado é visto como a única referência concreta da qual 
podemos dispor para considerar a possibilidade de outras formas de organização social, o que 
significa que nele se podem procurar referências para um outro futuro. Aqui se encontra 
também a ideia de que o passado pode ajudar a enfrentar o presente (Chesnaux, 1983, p.53-
4). 

Qualquer das duas considerações supõe a vinculação do passado ao futuro, através do 
presente, e resgata a observação que, já no século XIX, Tocquevile fez a esse respeito: "Desde 
que o passado deixou de lançar luz sobre o futuro, a mente do homem vagueia nas trevas". 
Artigo científico disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-51771994000100012 

 
 
Texto X 

Por que o relógio foi inventado? 
Porque alguém sentiu necessidade de marcar o tempo. Ora, mas o tempo, naquele tempo, 

passava tão devagar... por que alguém desejou controlar um tempo tão preguiçoso? 
27/09/2016 08:04:31 

 
Temos a impressão de que na Antiguidade tudo caminhava vagarosamente. Um dia 

era muito e bastava saber isso, mas alguém, por volta do ano 600 a.C., desejou fracioná-lo 
e dividi-lo em 24 horas, cada hora em 60 minutos, cada minuto em 60 segundos. Os 
registros dão conta de que tudo começou com o relógio de água (clepsidras), depois de sol, 
de areia (ampulhetas), então veio o relógio mecânico, de bolso, de pulso (talvez invenção do 
Santos Dumont) e finalmente o digital, o mais usado na atualidade.  

Acredito que a preocupação em controlar o tempo já naquela época tão distante 
revela a importância de aproveitá-lo de forma mais eficiente. Saber o tempo que falta, o que 
já passou ou o utilizado para desempenhar determinada tarefa possibilitava estimar o tempo 
necessário para cumprir outro projeto. Caso o prazo fosse maior do que o necessário podia -



se estimar quantas pessoas a mais teriam de ser incluídas para conclui -lo no prazo 
desejado. 

Quando será que começou-se a medir o tempo para fazer comparações de 
eficiências? Se não existisse relógios, como seria possível melhorar a eficiência de corridas 
de pedestres, bicicletas ou de carros? Apenas dizer que Usain Bolt ou o saudoso Ayrton 
Senna chegaram antes que todos, ou ainda que venceram mais corridas que seus 
adversários. Mas é possível comparar tempos realizados hoje com os do passado. Com o 
tempo cronometrado é possível calcular a velocidade e fazer diversas comparações, mesmo 
com o passado, como pudemos observar nas piscinas olímpicas na Rio-2016. 

[...] 
A título de exemplo, veja que a iluminação foi inventada há muito tempo e a cada 

ano é aprimorada, mas a ideia de clarear as noites continua a mesma. Assim como o 
controle do tempo tem a mesma base do passado, os mesmos objetivos, ou seja, é uma 
ferramenta de marcação do tempo. Os empresários que se utilizam de mão de obra para 
executar tarefas devem considerar o custo das pessoas e fracioná-lo em função do tempo. 
Assim, depois de anotado o tempo utilizado para desenvolver a tarefa, será possível saber o 
custo, e em função do preço praticado, saber se foi apurado lucro ou prejuízo. Ainda com a 
marcação do tempo será possível comparar a tarefa desenvolvida hoje com a média do 
passado ou com a de outro profissional. Não é fabuloso? 

[...] 
Hoje, século XXI, temos a impressão de que o tempo é mais curto e que é 

impossível realizar todas as tarefas, mas isto acontece pela absoluta falta do controle do 
tempo. O dia continua possuindo 24 horas, assim como era no ano 600 a.C. 

Fonte: https://www.contabeis.com.br/artigos/3529/por-que-o-relogio-foi-inventado/ 

 
 
Texto XI 

Por que a maior parte das pessoas perdeu a noção do tempo na quarentena 
Estudos realizados no período de isolamento social mostram que a sensação foi 

completamente alterada durante a pandemia 
Por Jennifer Ann Thomas Atualizado em 29 jul 2020, 15h39 - Publicado em 24 jul 2020, 06h00  

 
 

A ordenação dos segundos, minutos e horas dos dias é uma das grandes invenções da 
história da humanidade, talvez a mais perene de todas. O primeiro registro de povo que 
marcou a passagem do tempo é dos babilônios, que viveram na Mesopotâmia entre 1895 a.C. 
e 539 a.C. Eles construíram o relógio de sol, dividiram o dia em doze partes e depois em 24, 
constituindo o mesmo sistema utilizado até os dias de hoje. Na primeira concepção de um 
relógio, o momento em que o Sol ficava na exata posição em que não produzia sombra foi 
marcado como meio-dia, e então deu-se o restante da distribuição das horas entre manhã, 
tarde e noite. De volta para o século XXI: a forma de vida existente até o início da pandemia do 
coronavírus colocava outros elementos do dia a dia para auxiliar nos marcos temporais do 
cotidiano. Havia a hora de ir à academia, de fazer aula de inglês, a pausa garantida por 
feriados e fins de semana, a rotina do escritório. Com a paralisação das atividades e pouca 
diferenciação entre o que pode ser feito em um dia útil e numa folga — situação que se 
agravou ainda mais para quem perdeu o emprego durante a pandemia —, a percepção sobre a 
passagem do tempo mudou.  

Essa é a principal conclusão de um estudo conduzido pela Universidade Liverpool John 
Moores, na Inglaterra, que constatou que 80% dos voluntários sentiram alguma distorção na 
passagem das horas durante a quarentena no Reino Unido, seja a sensação de os minutos 
escorrerem pelos dedos, seja a de um dia duro e interminável. De acordo com a principal 
autora do estudo, Ruth Ogden, “a sensação de a quarentena passar mais devagar do que o 
normal foi associada a idades mais elevadas e à insatisfação com interações sociais”. Uma 
pesquisa semelhante está sendo conduzida no Brasil pela Universidade Federal do ABC. De 
acordo com o neurocientista e coordenador do Laboratório de Cognição Humana da instituição, 
André Cravo, a análise teve início em 6 de maio e a ideia é mantê-la após o fim da quarentena, 
para comparar os períodos. “O que chamamos de percepção do tempo envolve uma série de 
fenômenos diferentes, como ritmo, emoções e a memória”, afirma. “Não há outros estudos do 
tipo para termos como base de comparação. Pela primeira vez, vários grupos distintos estão 
vivenciando a mesma experiência.”  

 



 
 
Por mais que a percepção individual sobre a passagem das horas pareça palpável, há 

obviamente o elemento físico e imutável que rege o mundo, havendo pandemia ou não. Para o 
professor de filosofia da Universidade de São Paulo (USP) Osvaldo Frota Junior é essencial 
lembrar da diferença entre os fenômenos. “O tempo físico transcorre de uma maneira 
independente das pessoas”, diz. “O subjetivo é a construção, aquele que sentimos pelas 
nossas experiências.” De acordo com a escritora e ensaísta Rosiska Darcy de Oliveira, autora 
do livro Reegenharia do Tempo, a mudança brusca impôs a reorganização da vida, que exigiu, 
por exemplo, a conciliação das atividades do lar, como cuidar dos filhos e da casa, com o 
trabalho. “Cada segundo é um recurso não renovável”, afirma. “As pessoas estão expostas à 
dolorosa convivência com a finitude e isso pode estimular que se valorize o que realmente 
importa.” Para o neurocientista Cravo, um exemplo é o paradoxo das férias. “Quando elas 
chegam, passam rápido, porque dá prazer”, diz. “Contudo, na memória, a sensação é que 
muita coisa aconteceu.” A quarentena não é férias, muito pelo contrário. Mas o tempo em casa 
durante a pandemia certamente deixará lembranças eternas.  

Leia mais em: https://veja.abril.com.br/ciencia/por-que-a-maior-parte-das-pessoas-perdeu-a-nocao-do-tempo-na-
quarentena/ 

 

 
Texto XII 

A BELEZA E O TEMPO 
Para cada um de vós, o tempo passará. 
E com os anos, virão as rugas; brancos ficarão os vossos cabelos e o vosso corpo já 

não terá a mesma elasticidade; nem responderá com a mesma presteza aos vossos 
comandos. 

Aceitai esta verdade. E tende consciência de que a beleza física é efêmera e a sua 
melhor moldura é a aura da juventude, que a cada dia mais um pouco se afasta de vós. 

Entretanto, a fruta mais saborosa não é a mais verde, e sim aquela que o tempo fez 
amadurecer. Como o vinho não atinge o seu melhor espírito, senão após o envelhecimento. 

Assim acontece ao homem sensato, que não se limita a caminhar, mas desfruta de 
cada momento da jornada. Este aprende a cada derrota, e recupera as forças em cada vitória. 

Este saberá envelhecer. E o passar dos anos não lhe trará a angústia da velhice, mas 
a serenidade do amadurecimento. E a sua beleza não estará na sua pele, nem no seu rosto. 



Brilhará, todavia, nos seus olhos. E emanará das suas palavras e das suas atitudes, 
porque nascerá do seu verdadeiro Eu. Esta é a beleza que o tempo não vos consegue roubar. 

Cultivai, portanto, a vossa beleza interior. Assim como vos dedicais aos cuidados com 
o corpo, zelai por vossa alma; pois, em verdade, é ela que determina a vossa idade. 

Mais jovem é o velho que acredita no futuro, do que o rapaz que já perdeu as 
esperanças; mais viva está a idosa que se encanta com o amanhecer, do que a moça que se 
perde na noite. 

Inútil não é o homem que caminha sobre pernas cansadas, mas aquele que renunciou 
aos seus sonhos e deixou-se ficar assentado à beira da estrada por onde passam os seus 
irmãos. 

O tempo, eu vos asseguro, mais vos traz do que vos leva. Porque é mais importante 
saber posicionar as velas, para aproveitar o vento, do que dispor da força para os remos. 

E não é sábio o jovem nadador que se atira ao rio caudaloso e nele desaparece, 
enquanto o homem experiente constrói uma ponte e em segurança cruza as suas águas. 

Para cada um de vós, o tempo passará. E não é o ladrão impiedoso, que vos rouba a 
juventude, mas o amigo compassivo que vos conduz à maturidade e ao conhecimento. 

Ao vosso verdadeiro Eu. 
Fonte: http://ohassan.blogspot.com/2011/09/beleza-e-o-tempo.html 

 
 
Texto XIII 

A beleza do tempo 
Hoje em dia, não há mais desculpa para não querer envelhecer. Para aqueles que 

fogem dos cabelos brancos, a indústria da beleza investe pesado no mercado dos 
inconformados. Neste setor, a medicina cresceu tanto, que hoje o Brasil é um dos 
principais centros de cirurgia plástica e estética do mundo. Nossos profissionais são 
referências mundiais e prometem tornar perfeito, ou ao menos amenizar, qualquer defeito. 
Pelo visto, as pessoas estão encarando o envelhecimento como uma aberração e não um 
avanço da vida. 

Com tantas novidades na área médica e gente para todo o lado escondendo os 
sinais do tempo, há aqueles que não podem fazer uma cirurgia plástica, tampouco cuidar 
da própria saúde e garantir qualidade de vida. Refiro-me a maioria dos idosos do nosso 
país, que não estão atrás de nenhum milagre estético, mas procuram mesmo uma forma de 
viver com dignidade. Trabalharam a vida inteira e não se importam com os sinais do tempo 
que deflagram em seus rostos, mas em contrapartida não aceitam viver à margem de uma 
sociedade que condena o "velho". O vintage está na moda, mas o idoso, definitivamente, 
não. 

Será que investimos tanto para tornar as pessoas cada dia mais jovens que nos 
esquecemos de pensar nos cuidados para quando a velhice de fato bater a nossa porta?  

Tudo bem que a expectativa de vida cresceu nos últimos tempos e hoje temos 
cidadãos conscientes e felizes aos 90 anos.  Mas falamos de uma minoria, partindo do fato 
de que a maior parte da população brasileira é desfavorecida socialmente. Segundo um 
estudo assinado pelo economista Paulo Tafner e a estatística Márcia de Carvalho, ao final 
da próxima década, as pessoas maiores de 40 anos serão quase metade dos brasileiros, 
além disso, os maiores de 60 deixarão de um décimo para ser um quinto do total da 
população. A nação vai envelhecer e os investimentos na área se farão mais necessários 
que nunca, se não quisermos aumentar o quadro de idosos pobres no País. 

Com tanto culto aos corpos perfeitos esquecemos da beleza de um bom cabelo 
branco, aquele que mostra a construção de uma vida, com amores, realizações e muitas 
vidas concebidas ao mundo. Criamos formas para deixar rostos perfeitos, mas não damos 
acesso de qualidade para o idoso desfrutar do que ele considera bonito ou que o faça bem, 
como ter acesso a um sistema de saúde decente, uma aposentadoria digna e serviços 
acessíveis para as suas condições físicas. Isso sim é esteticamente perfeito: pessoas de 
diferentes gerações tendo a chance de conviver de maneira saudável, e sem neuras de 
encarar o tempo, cada um com a sua beleza. 

Fonte: https://www.vidamaislivre.com.br/colunas/a-beleza-do-tempo/ 

 
 
 


