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APOSTILA 
 

Aproveitar o tempo? 
Mas o que é o tempo, que eu o aproveite? 

Aproveitar o tempo! 
Nenhum dia sem linha... 

O trabalho honesto e superior... 
O trabalho à Virgílio, à Milton... 

Mas é tão difícil ser honesto ou superior! 
É tão pouco provável ser Milton ou ser Virgílio! ( ......................... ) 

Meu canto (verbalismo!) está tal como está e é triste. 
Aproveitar o tempo! 

Desde que comecei a escrever passaram cinco minutos. 
Aproveitei-os ou não? 

Se não sei se os aproveitei, que saberei de outros minutos?! ( ......................... ) 
(Fernando Pessoa) 

 
*Milton e Virgílio: grandes poetas clássicos  

 

OU ISTO OU AQUILO 
 

Ou se tem chuva e não se tem sol, 
ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
ou se põe o anel e não se calça a luva! 
Quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares. 
É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo nos dois lugares! 
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 

ou compro o doce e gasto o dinheiro. 
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo… 

e vivo escolhendo o dia inteiro! 
Não sei se brinco, não sei se estudo, 

se saio correndo ou fico tranquilo. 
Mas não consegui entender ainda 
qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

 Cecilia Meireles 
 

Essa felicidade que supomos, 
Árvore milagrosa que sonhamos, 

Toda arreada de dourados pomos, 
Existe sim; mas nós não a alcançamos, 

Porque está sempre apenas onde a pomos, 
E nunca a pomos onde nós estamos 

(Vicente de Carvalho)  
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 Há a angústia com relação ao melhor aproveitamento do tempo em Fernando Pessoa, a dúvida 
quanto ao lugar em que acreditamos estar a felicidade em Vicente de Carvalho e a questão da sempre difícil 
escolha em Cecília Meireles. De acordo com os textos, faça um texto em que você dê a sua opinião sobre o 
tema: 
 

Somos hoje frutos de nossas escolhas de ontem 
 
 
ORIENTAÇÕES: 

• Faça no mínimo 3 parágrafos. 

• Mínimo: 10 linhas 

• Máximo: 30 linhas 

• Use caneta azul ou preta. 
 
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE: 

• Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva. 

• Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva. 

• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta. 

• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva. 

• Fugir ao tema ou ao gênero. 

• Desrespeitar os direitos humanos. 

• Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio. 

• Possuir marcas de identificação. 

• Estiver com corretivo. 

• Copiar ou parafrasear outros textos. 
 
 
 


