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ATENÇÃO alunos do 9º ano 2021. Utilizem esse arquivo para estudarem 
para o Simulado 
 
ANOTAÇÕES SOBRE “O VELHO E O MAR”, DE ERNEST HE-
MINGWAY 
 

 
“O velho pensava sempre no mar como sendo la mar, 

que é como lhe chamam em espanhol quando verdadeiramente 
o querem bem ... o velho pescador pensava sempre no mar no 
feminino e como se fosse uma coisa que concedesse ou negasse 
grandes favores; mas se o mar praticasse selvagerias ou cruelda-
des era só porque não podia evitá-lo”.  

Quem fala é o narrador de O velho e o mar, a fábula de 
Ernest Hemingway em que os conceitos como sucesso e fracasso 
terão que se refazer ante a luta e a dignidade de seu protago-
nista, o pescador Santiago. Aparecido na revista Life, em 1953, 
este conto foi a última grande obra de ficção do escritor de Illions 
que nesse mesmo ano recebeu o Prêmio Pulitzer e um ano de-
pois, o Prêmio Nobel de Literatura. 

A vida de Hemingway foi uma aventura constante e não 
é estranho que isso se reflita em sua obra. Com apenas dezenove 
anos participou, como membro da Cruz Vermelha, da Primeira 
Guerra Mundial. Mais tarde, como correspondente, foi testemu-
nha direta de outros conflitos bélicos, entre eles a Guerra Civil na 
Espanha – a partir da qual saíram obras como Por quem os sinos 
dobram – e a Segunda Guerra Mundial. Suas viagens à África e 
sua relação intensa com Cuba também ficaram registradas em 
sua prosa. Cada anedota, por mais sensível que pareça no princí-
pio, se converte numa ação que pode ser interpretada como sím-
bolo e arquétipo. 

Será em Paris, nos anos vinte, onde conhece, de imedi-
ato, os ambientas da vanguarda e se relaciona com escritores 
como Gertrude Stein, Ezra Pound ou F. S. Scott Fitzgerald, autores 
da chamada Geração Perdida – termo cunhado pela autora de A 
biografia de Alice B. Toklas. Também é dessa época seu contato 
direto com o boxe já que, para ganhar a vida, precisou fazer-se 
de sparring em diversas ocasiões. Mas, sua relação com o esporte 
e a pesca, chaves para sua obra, veio desde a infância em Oak 
Park. 

Hemingway recusa, desde cedo, uma linguagem muito 
intelectualizada. E, neste sentido, O velho e o mar é um exemplo 
de como, através da ação de sua personagem principal, se pode 
alcançar diversos sentidos. Segundo a própria teoria do iceberg 
desenvolvida pelo escritor estadunidense, um conto só mostra 
uma mínima parte de sua história. O resto, permanece oculto. 
Essa obra, especificamente, constrói uma épica que rompe com 
os artifícios e os barroquismos. O símbolo, a parábola, não neces-
sita de referentes que o leitor médio não entenda. Por isso, com 
este conto, Hemingway conseguiu seu propósito. Quando apare-
ceu em forma de livro, meses depois da publicação na revista, 
esteve vinte e seis semanas na lista de obras mais vendidas. 
Trata-se de um duplo código, atraindo um leitor que fica à super-
fície e outro que busca algo a mais em seu sentido escondido. 
Mas, qual pode ser essa mensagem que não encontramos à pri-
meira vista? 

Situada nas baías de Cuba que o escritor tão bem conhe-
cia, a obra relata as peripécias de Santiago, um velho pescador 
que depois de oitenta e quatro dias sem pescar nada, decide 
adentrar ao mar para tentar a sorte. Antes desta decisão, todos 
os dias era acompanhado por Manolin, um rapazito que seus pais 
o proíbem de partir com o velho. Apesar disso, a relação de cum-
plicidade irá se reforçando ao longo da narrativa, e, no fim, este 
o espera para lhe prometer que continuará com a ideia de pescar 
apesar da decisão do pai. 

Santiago luta contra o destino. Sozinho e com recursos 
meramente artesanais, se dirige a um lugar remoto que nunca 
havia ido. Pesca um grande peixe, seguramente o maior, que 
nunca viu. Mas este não deixará se pegar tão facilmente. Começa 
uma longa luta em que o pescador passará por extensos momen-
tos de sofrimento, esperança, desespero e de contato direto com 
a força da natureza. Trata de pelejar até à morte. A dignidade não 
está na vitória, mas na resistência, em dar tudo, em explorar to-
dos os limites humanos. Quando vence e se dirige com o peixe 
até à beira-mar, os tubarões seguem o rastro de sangue deixado 
pelas feridas do animal e, pouco a pouco, a caça servirá de ali-
mento aos bichos. Ao chegar no destino, apesar de todos os es-
forços para defender sua presa, vê que traz consigo apenas a car-
caça do animal. 

O diálogo é a forma de marcar o ritmo da narrativa. Pri-
meiro, entre Santiago e Manolin. Mais tarde, o pescador fala con-
sigo. Fala às suas mãos, aos seus pés e com o peixe, que lhe res-
peita pela força como resiste ao seu destino. É seu “irmão”. 

Hemingway utiliza o itálico para sublinhar as palavras do 
idioma cubano, como galano, bodega, a expressão que vá, salao 
ou dentuso, entre outras. Uma linguagem simples, mas especia-
lizada, que recorda em algumas ocasiões a crônica esportiva. Ar-
pões, cordas, anzóis e algum machado são os únicos instrumen-
tos, quase arcaicos, que Santiago tem para enfrentar a aventura. 
Uma aventura frenética, às vezes vibrante, que pode lembrar ao 
leitor uma narrativa de aventuras.  
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É certo que podemos compreender o tema como uma 
simples história de um pescador que luta contra a força da natu-
reza. Mas também estamos ante a história de amor entre o mes-
tre ancião e seu pupilo, que o respeita mesmo que às vezes in-
vente algumas coisas. Não são poucos os leitores que buscaram 
ver nesta obra uma leitura religiosa, espiritual e que se utilizem 
de referentes hagiográficos para reforçar suas teses. Também 
não são poucos os que leem como uma alusão à fé, ao pecado e 
à esperança. Por outro lado, a relação constante com o beisebol 
não pode ser mera casualidade (“Tenha confiança nos Yankees, 
meu filho. Pense no grande DiMaggio”). E a relação com a natu-
reza, que às vezes é cruel mas sempre é bela e todas as referên-
cias ao sacrifício, à solidão, à luta, à dignidade, à resistência... 

Mas, e estas leituras excluem outras, são complementa-
res, podem cair na malha da super-interpretação? A frase que re-
sume melhor o livro e que se tornou também a mais famosa é 
aquela que o pescador diz a si mesmo “o homem não foi feito 
para a derrota... Um homem pode ser destruído, mas não derro-
tado”. Hemingway nos fala entre linhas que o evidente é pobre e 
não pode projetar multiplicidade de significados. O alegórico, por 
sua vez, nunca será explicado pelo autor e sempre recusará uma 
única interpretação. 

Alguns acreditam que poderíamos estar ante uma con-
traversão de Moby Dick, de Herman Melville. Esta mais metafí-
sica e filosófica. O texto de Hemingway é muito mais direto e pró-
ximo do leitor. Mas não podemos recusar o elemento espiritual 
que encontramos em O velho e o mar. Santiago, ao matar o peixe, 
entra em constantes contradições: “Mas então tudo é pecado. 
Não pense no pecado, meu velho. É demasiado tarde para isso e 
há pessoas cujo ofício é esse. Deixe que sejam eles a pensar em 
pecados. Você nasceu para ser um pescador, tal como o peixe 
para se peixe. S. Pedro era pescador, assim como o era o pai do 
grande DiMaggio.” 

Sua adoração pela natureza é tal que uma mesma afir-
mativa não se mantém clara a todo tempo. Ao referir-se a outras 
criaturas marinhas as tem como “boa gente”, “nossos irmãos”: 
“ouvia os peixes-voadores que saltavam da água e o zumbido que 
as suas asas duras faziam, batendo repetidamente na escuridão. 
Gostava muito dos peixes-voadores, pois eram os seus melhores 
amigos no oceano”; “Durante a noite dois porcos-marinhos apro-
ximaram-se do barco e o velho ouviu-os a rolar na água e a soprar 
com força. 

Notou a diferença entre o soprar do macho e o da fê-
mea. – São bons – murmurou o velho. – Brincam, implicam um 
com o outro e amam-se. São nossos irmãos, tal como os peixes 
voadores.”  

Não estamos ante certo respeito pelos animais, embora 
o pescador possa ter por eles uma simpatia. É um sentimento 
muito mais profundo. Como o apreço que nutre pela valentia e a 
coragem do peixe. Ele próprio se vê entre essas características 
que colocam parte da natureza. Seu amor pelo mar ganha maior 
sentido quando lembrarmos do porquê se dirige a ele no femi-
nino. É que, de alguma maneira, este se converte em sua amada. 
Está só com ela esperando matar o peixe e depois defender-se 
dos tubarões. 

Mas, se há um tema central na obra, este é da solidão 
ante a luta. Não estamos sós ante a morte? Não há que superar 
as barreiras do medo sem que ninguém possa se colocar em 
nossa pele? Não somos nós, e ninguém mais, que precisamos to-
mar as rédeas de nosso próprio destino? Santiago diz a si mesmo 
que “ninguém deveria estar só na velhice... mas é inevitável”. É 

inevitável estar só e por isso fala consigo para, desta forma arti-
ficial, fazer-se companhia. 

Por este motivo, sentirá a ausência de Manolin durante 
todo seu trajeto. Às vezes, pensando que o ajudasse com a difícil 
tarefa de matar o peixe: “Se o garoto estivesse aqui, podia fricci-
onar-me a mão e aliviar-me o antebraço”; “Se o garoto estivesse 
aqui, podia molhar os rolos de linha”. Noutras, para ter alguém 
com quem compartilhar seu desespero: “Gostaria tanto que o ga-
roto estivesse aqui e também de ter um pouco de sal...” E outras 
vezes para constatar sua conquista: “– Gostaria de ter o garoto 
aqui comigo ... Estou sendo rebocado por um peixe e sou eu o 
poste ao qual está preso o reboque”; “– Gostaria tanto de ter 
aqui o garoto! Para me ajudar e para ver isto.”  

Mas o garoto não está. E sua decisão é firme: lutar até à 
morte. Neste sentido, as constantes analogias ao beisebol, e ao 
jogador DiMaggio, lhe servem de meta, um modelo a seguir: 
“Será que o grande DiMaggio poderia aguentar um peixe durante 
tanto tempo quanto o que eu vou levar para aguentar este? Te-
nho certeza de que poderia, e até talvez melhor, pois é jovem e 
vigoroso. E também porque o pai dele era um pescador.”  

É que a dignidade da luta não está na vitória, mas na es-
perança de mudar o destino, a má sorte, através da perseve-
rança. Ganhar é a ação própria que o levou ao alto mar, a buscar 
soluções à sua condição ante o desafio e a não se deixar vencer 
por um peixe que, de alguma maneira, é seu próprio reflexo. 

Essa é sua religião. Promete “ir em peregrinação à Vir-
gem de Cobre” e rezar dez Pai-nosso. Mas a verdadeira espiritu-
alidade está na capacidade de sacrifício. E é ele próprio que lhe 
oferece ânimo para não perecer: “como o atum agora para dar 
mais força às mãos”; “– E  agora, mão, está melhor? Ou ainda é 
muito cedo para isso?”; “Tenha paciência, mão”. 

Não há derrota se há esperança. Há esperança se há 
força. Há força se houver determinação de resistir até o fim. Pa-
rece, ao invés da pesca, estamos ante o compromisso político 
que Hemingway demonstrou durante toda sua vida e que mate-
rializou tanto no soldado – que foi ferido gravemente como San-
tiago – como no de jornalista. 

O autor poderia ter concluído o conto com um final 
maniqueísta, onde a épica fosse clássica e a moral exemplar. 
Mas não é assim. Há uma imensa dignidade do que lutou até o 
fim, até às últimas consequências. A moral extraímos nós. Por 
isso não quer dizer que o resultado seja perfeito. Não poderá 
vender seu pescado porque não fica praticamente nada dele. 
Não há troféu, embora exista vitória. Parece profetizar o fim do 
próprio Hemingway, que poucos anos mais tarde, em 1961, fin-
daria sua vida com um tiro, acabando com o que ninguém se 
não ele próprio pode derrotar. 
 
FONTE: http://www.blogletras.com/2018/02/anotacoes-sobre-o-velho-e-o-mar-
de.html 
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A GÊNESE DE O VELHO E O MAR, DE ERNEST HEMINGWAY  
 

Ernest Hemingway e o seu filho Gregory. Sun Valley, Idaho, outubro de 1941. 
 
 

O velho e o mar é, certamente, um dos textos mais co-
nhecidos da obra de Ernest Hemingway. Foi publicado pela pri-
meira vez em 1952 na revista Life e logo o genial texto se conver-
teu numa das obras-primas do século XX para a literatura estadu-
nidense e valeu ao escritor o Prêmio Pulitzer no ano seguinte. 
Hemingway ainda recebeu o Prêmio Nobel de Literatura um ano 
depois.  

O conto imortalizou os mares de Cuba e os pescadores 
do povoado cubano de Cojimar. “Era um velho que pescava sozi-
nho num esquife na Corrente do Golfo, e saíra havia já por oi-
tenta e quatro dias sem apanhar um peixe. Nos primeiros qua-
renta dias um rapaz fora com ele”. Se disse que a personagem de 
Hemingway – Santiago – foi inspirada em Gregorio Fuentes, o 
lendário dono do iate Pilar, com quem o escritor saía para pescar.  

Outros, por sua vez, preferem suspeitar que o seu ver-
dadeiro modelo foi um velho pescador de Cojimar chamado An-
selmo, embora possa ter usado na composição da narrativa e da 
personagem elementos de Cachimba, O Surdo, Cheo López e 
Quintín, outros homens do mar com os quais o escritor sempre 
dividia histórias no restaurante La Terraza. 

Em 1995, Gregorio Fuentes – que morreu em 2002 aos 
104 anos – dizia que a ideia de O velho e o mar veio a Hemingway 
num dia de pesca em que eles se encontravam em águas profun-
das com um pescador e um menino navegando num bote de re-
mos. Assim, ficou instalada a suspeita de que – é muito provável 
– seja este o episódio motivo de inspiração do conto.  

Mas, o próprio Hemingway contou na crônica jornalís-
tica Em águas azuis, de 1936 – dois anos antes de arrendar o 
barco de Gregorio e muitas décadas antes de o conto vir a lume: 
“Noutro tempo, um velho que pescava sozinho num bote frente 
a Cabañas pegou no anzol um grande peixe que o arrastou na 
embarcação mar adentro. Dois dias depois o velho foi resgatado 
por alguns pescadores a setenta milhas ao Leste: a cabeça e a 
parte superior do peixe estavam amarradas ao bote. O que os 
tubarões haviam deixado dele pesava oitocentas libras”. E acres-
centava: “O velho lutou sozinho contra eles na Corrente do Golfo, 
numa frágil embarcação, golpeando-os, apunhalando-os, ba-
tendo neles com um remo até ficar exausto; então os tubarões 
comeram o quanto quiseram. Estava chorando no bote quando 

os pescadores o resgataram, quase enlouquecido por sua perda. 
Dois tubarões ainda nadavam em círculos ao redor do bote”. 

A revista Life pagou um dólar e dez centavos a He-
mingway por cada palavra do manuscrito – trinta mil dólares no 
total. A publicação, saída em 1º de setembro de 1952, foi um su-
cesso; em apenas 48 horas, a revista vendeu mais de cinco mi-
lhões de exemplares. Levou apenas sete dias para que a editora 
colocasse à venda o conto em formato de livro e no mesmo dia 
decidiu imprimir uma segunda edição.  

Pouco tempo depois, recorda Ciro Bianchi, autor de Nos 
passos de Hemingway em Havana, a revista cubana Bohemia ofe-
receu ao escritor 5 mil dólares pela publicação do livro em espa-
nhol. Ele aceitou mais criou duas condições: que a tradução fosse 
realizada por Lino Novas Calvo e que o dinheiro oferecido fosse 
empregado para comprar televisores e baterias elétricas para os 
enfermos de Rincón, às margens de Havana. 

Quando escreveu este conto, Hemingway passava por 
um mau momento. A crítica havia criticado até à crueldade o ro-
mantismo vazio de seu último romance Do outro lado do rio, en-
tre as árvores. Suas personagens haviam se moviam no vazio e 
precisavam de passado, opinava Faulkner; mas este paisagista 
histórico do sul ao ler o conto desse pescador disse logo que He-
mingway havia encontrado Deus. “Aí está o grande peixe: Deus 
fez o grande peixe que tem de ser capturado; Deus fez o velho 
que tem de capturar o grande peixe; Deus fez os tubarões que 
têm de comer o peixe, e Deus ama todos eles”. Debaixo deste 
amor estava a agonia, a nobreza, o esforço, o cálculo e o combate 
contra o destino. O homem não foi feito para a derrota – diz o 
velho pescador em meio à luta. O homem pode ser destruído mas 
não derrotado.  

O primeiro rascunho deste conto, concebido como um 
capítulo para um grande livro que Hemingway pretendia escrever 
sobre o mar, esteva pronto já um ano antes de sua publicação. 
Leland Hayward, quem acabaria, como produtor, levando ao ci-
nema esta história com Spencer Tracy como protagonista, du-
rante uma visita a Finca de Vigía, residência de escritor na perife-
ria de Havana, convenceu o escritor para que publicasse o texto.  

Aconteceu na Corrente do Golfo, mas qualquer mar, o 
da China, o Mediterrâneo ou o Índico, poderia haver servido de 
lugar para este acontecimento que também é universal. O espí-
rito de um homem que, longe de ceder a adversidade, mede-se 
pelas medidas dela e alcança vitória em meio à derrota. O resto 
foi conquistado graças ao gênio de Hemingway para a narrativa 
curta – que nesse caso pareceu obra do acaso.  

Embora o malvado Jorge Luis Borges tenha dito que He-
mingway se matou no dia em que, enfim, seu deu conta de era 
um mau escritor, a tensão com que cada palavra exprime as 
ações nesta história sensível e profunda reafirma o que ficou dito 
no início deste texto, que O velho e o mar é uma entre as obras 
mestras da literatura universal. Se tivesse escrito apenas ela es-
taria redimida as acusações que os grandes lhe fizeram.  
 
 
FONTE: http://www.blogletras.com/2017/03/a-genese-de-o-velho-e-o-
mar-de-ernest.html 
 
 
 
 
 


