
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

Origem da expressão “cheio de nove horas” 

 A História consagrou as nove horas (da noite) como a hora em que 
as pessoas deveriam se recolher. Era a hora de interromper uma visita, 
um jogo ou qualquer diversão e ir para casa.  Nessa época, o 
regulamento do serviço policial do Rio de Janeiro e de outras cidades 
brasileiras tinha um dispositivo advertindo que, depois das nove horas, 
“ninguém será isento de ser apalpado e revistado”. E foi nesse mesmo 
século que surgiu a adjetivação  “cheio de nove horas” para o sujeitinho 
cheio de regras, de censuras e de limites às alegrias alheias. Lembrou-
se de alguém. 
Fonte: A casa da mãe Joana – Reinaldo Pimenta 

 
 
 

O mistério da existência humana não reside apenas em permanecer 
vivo, mas em encontrar um sentido para viver ( Fiódor Dostoiévsk – 
escritor, filósofo e jornalista do Império russo). 

Não é um notável talento o que se exige para assegurar o êxito em 
qualquer empreendimento, mas sim um firme propósito (Thomas 
Atkinson – arquiteto e escritor inglês). 

A firmeza de propósito é um dos mais necessários elementos do 
carácter e um dos melhores instrumentos do sucesso. Sem ele, o gênio 
desperdiça os seus esforços num labirinto de inconsistências (Philip 
Chesterfield – político e escritor inglês). 

Todas as graças da mente e do coração  escapam quando o propósito 
não é firme (William Shakespeare – dramaturgo, poeta, ator, 
compositor inglês). 

 

         
 
Livro: 
 Sueli Brás Monteiro da Palma, professora plantonista e corretora de 
redação, indica a leitura do livro A amante do oficial, de Pam Jenoff.  
Um romance histórico que retrata a Segunda Guerra Mundial e suas 
consequências na vida das pessoas. O foco da narrativa é a trajetória 
de Ema, esposa de Jacob, entre suas duas vidas, após a invasão da 
Polônia – foge para o gueto de Cracóvia com seus pais, após seu 
marido ser obrigado a juntar-se à resistência. Logo, porém, a pedido 
dele, ela é resgatada e passa a viver com  Krysia, tia de Jacob, uma 
senhora elegante e distinta.  

Na casa de Krysia, ela conhece um comandante alemão que a convida 
para ser sua assistente, ela aceita com o objetivo de obter informação 
para a resistência. Com o tempo, apaixona-se por ele e mantém um 
romance clandestino.  Confesso que o livro me envolveu não só pelos 
riscos que a jovem judia poderia correr, caso descoberta sua 
identidade, mas também pela maneira elegante com a qual a autora 
nos apresenta o oficial alemão.  

 
Filme: 
Um senhor estagiário:  
Julis Ostin é criadora de um bem-sucedido site de vendas de roupas. 
Quando sua empresa inicia um projeto de contratar idosos como 
estagiários, em uma tentativa de colocá-los de volta à ativa, cabe a ela 
trabalhar com o viúvo Bem Whittaker.   
Quem espera um choque de gerações vai se surpreender, pois o filme 
ressalta a troca de aprendizagem e as diversas lições que podem ser 
aplicadas na vida pessoal e profissional. 
Ano: 2015 
Diretor: Nancy Meyers 
País: EUA 
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 A vida pede um propósito 

 Indiferente ao que acontece, o tempo voa e assim já percorremos 
metade de nossa viagem pelas estações de 2020. Daqui a pouco, fim 
de ano e, para alguns, aquela sensação de que com a pandemia “não 
se fez nada” e sequer conseguiram cumprir as metas idealizadas no 
início do ano. Talvez, devido a esse sentimento, não raras vezes ouvi e 
li a frase: este ano deveria ser deletado do calendário. Respeito as 
opiniões, mas discordo. Claro que não é fácil viver neste clima de 
incertezas e de preocupação, mas sempre que o desânimo ameaça 
bater a minha porta recorro as minhas leituras, as minhas boas 
lembranças, aos meus cadernos de anotações e as minhas escritas. 
Estaria mentindo se afirmasse que está fácil; não está; por vários 
motivos. O escritor americano Ernest Hemingway pergunta no título de 
uma de suas obras “por quem os sinos dobram”. Hoje, eu responderia, 
sem hesitar, que eles dobram por nós para lembrar-nos de que mais do 
que nunca há uma grande necessidade de sonhar, uma grande 
necessidade de cada um descobrir seu propósito.  

 Confesso, mais uma vez, que não tem sido fácil escrever neste 
período de isolamento, pois como bem disse o escritor Ignácio de 
Loyola Brandão, inspiração “é observação, é o olhar, o escutar, o 
conversar, o perguntar, o usar tudo em volta e, há muito, estou 
impedida de recorrer a essas fontes. Hoje, a vida depende da retirada 
da vida e, para escrever, recorro às lembranças alojadas num cantinho 
da memória com seus fatos e histórias das quais, em muitas delas, sou 
protagonista e, com isso, recupero  o ânimo e cumpro o meu propósito: 
navegar pelas águas tranquilas das palavras, pois estou certa de que 
há no mundo mais coisas a admirar que a temer.  

 Envolvida por um sentimento chamado sonho, navego por este mar 
de incertezas, e para tornar essa trajetória mais bonita, recorro a 
Fernando Pessoa para poetizar o momento: “Deus ao mar o perigo e o 
abismo deu,/ Mas nele é que espelhou o céu... Não há dúvida de que 
com o medo do “desconhecido”, “do abismo” tivemos algumas perdas 
nesta viagem pelas estações de 2020, mas pensemos também na 
aprendizagem e nas histórias que estamos construindo neste momento 
tão singular de nossas vidas. Pensemos no conhecimento que estamos 
adquirindo neste momento e no céu de oportunidades que se abrirá 
após esta tempestade.  Independentemente da idade, temos de 
alimentar os sonhos, sejam eles quais forem “sonhos que o homem 
sonha sempre. Em todos os lugares, em todas as épocas ou ano, 
dormindo ou acordado, não vamos deixar o sonho morrer.” Sonhemos 
sempre: Com o impossível. Com o possível. Com o perto. Com o longe. 
O sonho é o combustível de nossas vidas. Temos de ensinar as 
pessoas a sonharem, a alimentarem seus sonhos, sobretudo o jovem.  
Tem de haver sonho para que ele tenha força para continuar seus 
estudos e não se deixar abater pela circunstância. Temos de mostrar 
ao jovem que a leitura da beleza e da poesia é possível, está presente 
não somente nos livros e nos filmes, mas, principalmente na vida para 
ajudá-lo a definir seu propósito com segurança e tranquilidade.  

 Evidente que com o distanciamento social não temos mais algumas 
das oportunidades de antes, mas podemos colocar em prática outros 
conhecimentos ou executarmos projetos para os quais não tínhamos 
tempo, precisamos ampliar o olhar para descobrirmos que somos 
capazes de muito, muito mais. É infinito nosso poder de criação. A 
quarentena tem dado oportunidade de nos reinventarmos, de 
descobrirmos novos propósitos. Há diversas maneiras e formas de 
colocá-los em prática. Ler mais, conviver mais com a família, descobrir 
novos talentos, participar de programas solidários, enfim...  Para mim, 
propósito de vida é a mola de que precisamos para nos tornarmos 
pessoas felizes e, consequentemente, fazer felizes aqueles que nos 
cercam. Não me refiro apenas ao propósito profissional, mas ao 
encontro de algo que nos dê sentido à vida, independentemente da 
idade, da cultura e do poder econômico. É o próprio crescimento 
pessoal. Uma amiga que não gostava de cozinhar, segundo ela, está 
surpreendendo a família com seus dotes culinários; outra descobriu-se 
uma excelente costureira; outra ocupa o tempo livre fazendo 
casaquinhos para doar.  Quantas histórias terão essas pessoas para 
contar! Lições de vida e de crescimento!  Procurar ser útil para os 
outros, ter disponibilidade para cuidar e para dividir tarefas é um bom 
começo. Oportunidades não faltam. Ter um propósito é o antídoto para 
a tristeza e para o envelhecimento da alma, aliás, é a própria essência 
da alma.  

 Profª. Sueli Palma 
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    Texto do mês 

Você sabe o que é ter propósito?  
Rosangela Souza (adaptação) 

Tanta gente escreve e fala sobre propósito! Nunca entendi direito o que é – 
às vezes acho que tenho, outras me esqueço dele 

Recentemente, a palavra começou a insistir em aparecer nos livros que eu lia, 
nas entrevistas às quais eu assistia, em todo lugar. Comecei a anotar os 
aprendizados e reflexões, que hoje compartilho aqui com vocês, como uma 
colcha de retalhos: com cores que nem sempre combinam entre si, e por isso é 
bela.  

Começo com Marcelo Cardoso, do Instituto Integral Brasil. Ele mencionou em 
uma entrevista para a CBN que o Hospital John Hopkins conduziu uma pesquisa 
que provou algo muito interessante: as pessoas que têm propósito na vida 
vivem mais. Ok., isso a gente já imaginava. Mas o que me surpreendeu é que 
essas pessoas vivem mais do que aquelas que não têm propósito e também 
vivem mais do que aquelas que cuidam bem da própria saúde, ou seja, se 
cuidamos bem da nossa saúde e ainda temos propósito, ganhamos dois 
propulsores de longevidade. 

Propósito é sobre as estradas que escolhemos percorrer. Se escolhemos as 
asfaltadas e planas, vamos andar mais rápido, mas não aprenderemos muita 
coisa, já que o aprendizado está nos desafios (vencidos ou não). Se escolhemos 
as escadas muito esburacadas, podemos ficar tão concentrados em não cair nos 
buracos, que perdemos a paisagem. Que estradas estamos escolhendo? Quase 
tudo é escolha. Em cada escolha há várias renúncias. 

Propósito é também sobre o jeito que estamos percorrendo estas estradas. 
Pagando algum preço alto demais? Abrindo mão de algo valioso demais? Quem 
tem propósito não negligencia ao que mais importa. Renuncia a algumas coisas, 
mas nunca ao que o faz realmente feliz. 

Propósito não é sobre velocidade do percurso – isso se chama prazo. 
Importante para capa de revista: “Como ser milionário até os 25 anos”. Vamos 
combinar aqui que somos nós quem imprimimos o ritmo. Quer correr, corre. Quer 
andar, anda. Quer parar, para. Mas nada disso é propósito. 

Propósito não é sobre sua chegada – isso é meta. Eu acho bom ter metas. 
Escolhidas por nós, com base no que nos faz felizes, e no que faz feliz quem nós 
amamos. Não aquelas banais impostas pela sociedade. Querer conhecer Machu 
Picchu pode ser uma meta sua. De que forma você vai ganhar dinheiro para 
realizar essa meta, e do que você não quer abrir mão para isso fazem parte do 
seu propósito. 

Sergio Chaia define propósito como “a forma pela qual você quer ser lembrado”. 
Um jeito de construir a própria biografia com um propósito pode ser possível se 
primeiro conhecermos nossos próprios talentos. O que eu faço muito bem? Com 
que dons eu nasci? Não importa quais são esses dons: cozinhar, organizar 
coisas, orientar carreiras, dar palestra, costurar, ensinar um idioma. Depois de 
definidos, podemos pensar em como colocar esses dons a serviço de pessoas 
que precisam. Não uma vez na vida, mas como parte da nossa rotina, pois tem 
de tornar um hábito.  

Também descobri que propósito não é sobre ser reconhecido pelos outros 
como alguém “Do Bem” – isso é ego. A notícia ruim é que mesmo que façamos o 
bem, se usarmos a boa ação para nos promovermos, para sermos aclamados 
como generosos, deixa de ser um propósito. Torna-se só mais um item para 
potencializar nossa vaidade. Posso ser apreciado pelas coisas que faço, mas se 
meu objetivo é a apreciação do outro, preciso fazer sem alarde da próxima vez. 

E, para finalizar a colcha de retalhos, descobri Philippe Petit, um equilibrista 
francês que ficou famoso por sua caminhada entre as Torres Gêmeas em 1974. 
Ele aprendeu com seu treinador que a maioria dos equilibristas caem e morrem 
nos últimos três passos, justamente na hora em que acham que já “chegaram lá”. 

Quanto mais pesquiso, mais acho profundo o tema. Sigo aprendendo. 
Parafraseando Os Varandistas, ter propósito deve ser um jeito bom de se 
deixar viver. 

 

 

  Dicas gramaticais 

É redundância? 

Ocasião “favorável” –  

Redundância: Na palavra ocasião já está implícita a ideia 
de favorável; toda ocasião é favorável. Tanto é assim, que 
diz o aforismo popular: A ocasião faz o ladrão, ou seja, a 
circunstância favorável propicia o surgimento do ladrão. 

Fato “verídico” e fato “real” 

Redundância: Todo fato é um acontecimento já ocorrido ou 
em processo de realizar-se, portanto, é verídico, é real. 

Exultar “de alegria” 

Redundância: quem exulta, já se sente muito alegre. Difícil, 
difícil mesmo é ver alguém exultando de tristeza. 

Erário “público” 

Redundância: Erário já significa tesouro público, fazenda 
pública. Portanto, quando quiser referir-se ao órgão do 
governo que cuida da administração financeira, use apenas 
erário. Lógico, há sempre quem resista. Veja esta frase: Os 
atos lesivos ao erário “público” estão previstos no artigo 10 
da lei 8.429 de 2 de junho de 1992. 

Conviver “juntos” 

Redundância: As pessoas vivem juntas ou apenas 
convivem: quanto tempo vocês “vivem juntos” (ou 
convivem?). 

Pomar de frutas? 

Redundância: Não há pomar de legumes. 

“Pequena” parcela 

Redundância: Em parcela, diminutivo de parte, já existe a 
ideia de pequeno. Informa-nos, porém, um religioso: Apenas 
uma “pequena” parcela da população – cerca de 2% - é 
ateia. 

Qual a diferença? Nenhum e nem um  

Nenhum: Usa-se quando se deseja dar apenas uma ideia 
de indefinição; é o oposto de algum, seu plural é nenhuns. 
Nenhum político gosta de mentir. Eis aí uma mentira que 
nenhum ser humano vai engolir.  

Nem um: É expressão que traz numeral (um), por isso, é 
mais enfática, mais forte que nenhum e pode ser substituído 
por “nem sequer um”: Nem um político cumpre as 
promessas que faz. 

Qual a diferença? Em quanto e enquanto 

Em quanto: Exprime quantidade e varia normalmente: Em 
quanto ficou essa obra?/ Em quantos dias terminaremos 
este trabalho?/ Em quanta falcatrua você se meteu, rapaz!/ 
Em quantas encarnações se aprimora o espírito? 

Enquanto: É conjunção equivalente de durante o tempo em 
que ou de à medida que: Enquanto há vida, há esperança. / 
Enquanto eles enriquecem, o povo está cada dia mais 
pobre. 

Qual a diferença? Há menos de e a menos de 

Há menos de: Equivale a faz menos de e só se emprega 
para indicar tempo passado: Eu a vi há menos de dez 
minutos. / O jogo começou há menos de cinco minutos. / 
Estamos a menos de vinte dias para a posse da nova 
diretoria. / Ela estava a menos de um metro de mim. 

Qual a diferença? Há tempo e a tempo 

Há tempo: Equivale a faz tempo: Há tempo que não chove 
por aqui. 

A tempo: Equivale a em tempo e vem sempre seguida da 
preposição de: Cheguei a tempo de assistir ao jogo.  

Qual a diferença? Há uma hora, à uma hora e a uma 
hora 

Há uma hora: Equivale a faz uma hora: Cheguei há uma 
hora. 

À uma hora: Indica a hora do dia: Sai à uma hora.  

A uma hora: Emprega-se nos demais casos: Estamos a uma hora do 
início do jogo. / Onde estará ele a uma hora desta? / Se você chegar ao 
estádio a uma hora do início da partida, não encontrará lugar.  

Fonte: corrija-se de A a Z – Luiz Antonio Sacconi 
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