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AUTOR: Ernest Hemingway 
 
Análise da Obra:  

A vida é uma harmonia de contrários. Podemos perce-
ber esse fato claramente na obra “O velho e o Mar”. O velho 
vive numa constante sensação de conflitos internos: velho x 
criança, sofrimento x prazer, sonho x fracasso, matar ou morrer, 
“la mar” – feminino: mar generoso, “el mar” – masculino: mar 
cruel.  

Ser velho é viver numa situação de discriminação social, 
significa ser “excluído”, viver na solidão. O idoso tem consciência 
de sua importância, mas a sociedade insiste em descartá-lo, 
porém, o velho Santiago não se conformando com essa situa-
ção, vai à luta, decide provar a si mesmo e aos seus companhei-
ros que ainda é capaz de enfrentar o mar e pescar grandes pei-
xes, busca o reconhecimento através do trabalho.  

O nome “Santiago” significa se autoconhecer no sofri-
mento, e é isso mesmo que acontece na obra, Santiago quer 
mostrar suas forças, mas para isso precisa resgatar o lado “me-
nino” que existe dentro dele, que não envelhece, e vai à busca 
do encontro consigo mesmo. O mar é o local apropriado para se 
interiorizar, pois representa a travessia da vida, é um lugar 
tranquilo que o leva a refletir e recordar as lembranças. O en-
contro do velho com a criança que mora dentro de si, é que lhe 
dá a capacidade de se aventurar, a coragem de persistir nos 
seus sonhos, proporcionando a disposição de se arriscar, de usar 
a criatividade na solução dos problemas, de ter esperança, es-
pontaneidade, enfim, de ir à busca do que lhe dá prazer: “pes-
car”.  

A criança lhe dá a motivação, e forças emocionais para 
lutar, prosseguir e não desanimar, mas isso não é suficiente, ele 
precisa também das forças físicas de seu tempo de menino, 
porém a carcaça envelheceu, o seu corpo e seus braços não 
correspondem mais aos seus desejos. “Queria muito que o me-
nino estivesse aqui comigo” – queria as forças de menino.  

Mas Santiago não desiste de sua jornada, segue em 
frente, enfrenta momentos de sofrimento e prazer. A consciên-
cia de que tem um objetivo a ser alcançado o faz levantar mes-
mo com dor, e prosseguir rumo ao seu alvo. Inesperadamente, 
encontra forças para resistir, agora começa a ver uma saída, 
anteriormente estava tão confuso que não podia enxergar o que 
fazer “antes eu não enxergava, agora enxergo”, no momento 
em que se dispôs a agarrar aquela linha de esperança, podia 
enfrentar o “peixe” de maneira diferente, a paz interior reina em 
seu coração.  

No mar o velho afronta uma imensa batalha com o 
“peixe grande”, que representa seu sonho maior, a luta parece 
infinita, mas em meio a ela consegue pescar os “peixes meno-
res”, que o alimenta e lhe dão a sustentação do corpo para 
continuar, renovando-lhe as forças, ou seja, a superação dos 
problemas mais simples serve de fortalecimento para os desafi-
os maiores, são eles que constroem os degraus para se chegar 
ao objetivo, e conquistar a vitória.  

O sofrimento faz parte da vida, é um caminho inevitá-
vel, seria impossível eliminá-lo, as lutas e batalhas físicas e emo-
cionais são indispensáveis para o nosso crescimento. Ao mesmo 
tempo em que Santiago passava por todo o sofrimento, ele 
tinha prazer em estar travando aquela luta, pois estava fazendo 

o que gostava: “pescar”, queria fisgar o peixe. “Sou pescador, é 
pra isso que nasci”. Se não existir a luta não há o prazer dá vitó-
ria, o prazer da conquista dos desafios superados. É através do 
sofrimento que se origina o prazer.  

Neste duelo está presente o sonho e o fracasso, pois 
para que um possa vencer, o outro tem que perder. Vivemos 
numa sociedade competitiva, não basta ser bom, tem que ser o 
melhor. Para conquistar o sonho é preciso vencer o “peixe gran-
de”, vencer os desafios, vencer a concorrência, que por sinal é 
muito grande. A sociedade se preocupa com o resultado final e 
não com a travessia, o nosso valor é a nossa capacidade, a nos-
sa preparação – “sorte é o encontro de oportunidade com a 
capacidade”.  

Na obra o velho diz, “eu gosto do peixe, tenho dó”, mas 
eu preciso ser melhor, tenho que sobreviver, é ele ou eu, é matar 
ou morrer, estamos numa corrida contra o tempo. O peixe gran-
de a ser enfrentado pode até mesmo ser uma pessoa que você 
gosta como aconteceu com o velho Santiago, querer pescá-lo 
não significa ser este um inimigo.  

E depois de ter pescado o peixe, não é permitido parar 
no tempo, pois quando você acha que está tudo bem, na maior 
calmaria, vem aquele tubarão para você enfrentar. Tudo parece 
não ter fim, o velho, às vezes não dormia e não comia, a luta era 
constante, vence um obstáculo aqui, logo surge outro ali, e ou-
tro acolá, e nem sempre sairemos vitoriosos, pois o fracasso 
também faz parte da vida, tira-nos do comodismo, mostra que 
somos imperfeitos e que precisamos ser lapidados, não devemos 
encarar o fracasso como uma derrota, e sim como uma lição que 
ensina-nos a ser mais fortes e persistentes nos objetivos almeja-
dos. Temos que vencer os tubarões de cada dia, eles estão sem-
pre prontos para nos atacar, a vitória (sangue) chama a atenção 
do inimigo (tubarão), e incomoda os adversários que virão com 
toda a fúria tentar minar o teu sucesso, tirarem proveito da 
situação (comer parte da carne), para isso você precisa estar 
preparado para não ficar no meio do caminho, apenas com os 
ossos secos e as cicatrizes na mão.  

A luta é individual, cada pessoa vem sozinha ao mundo, 
atravessa a vida como uma pessoa separada, e finalmente mor-
re sozinha. A solidão é um sentimento interno, é o momento em 
que sente que está só, até mesmo estando cercado de pessoas. 
Como não poderia ser diferente, o velho Santiago faz a travessia 
pelo mar da vida, sozinho, curtindo a solidão e a aventura no 
alto mar. As fases de passagem pelo mar o faz refletir e agrade-
cer à Deus, porque mesmo atravessando por um período difícil, 
sua situação era melhor do que a de outras pessoas. “A aves 
tem uma vida mais dura que a nossa.” As muitas experiências ali 
vividas, serviram para a manifestação e o fortalecimento de 
suas próprias forças diante dos problemas e dificuldades, tor-
nando sua base mais forte e sólida.  

O título “O velho e o Mar” remete-nos a ideia de que a 
vida está passando. O velho já atravessou por todas as fases da 
vida, e o mar representa essa travessia que proporcionou a ele 
grandes experiências vividas, às vezes o mar é bom, outras vezes 
é ruim, temos que aprender a conviver com o bem e com o mal. 
A obra é escrita de forma clara, simples e objetiva, suas orações 
são curtas e diretas, com poucos adjetivos. Ernest Hemingway, 
influenciado e inspirado pela profissão de “jornalismo”, comuni-
ca-se com o leitor de forma autêntica, com isso consegue 
transmitir uma grande lição de vida ao apresentar a luta deses-
perada de Santiago, que resume-se ao “desejo de vencer”. Ensi-
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na-nos que em certos momentos é preciso ceder o controle da 
direção, deixar-se levar pela maré, sem resistência. A situação 
pode estar difícil, mas não devemos desanimar diante dos obs-
táculos, é preciso ter perseverança, pois o sofrimento não vem 
para nos derrotar e sim para nos tornar mais fortes, para nos 
lapidar e fazer de nós uma joia inigualável. É preciso passar pela 
luta para se chegar à vitória, e que nem sempre podemos ven-
cer, mas no fim sempre podemos tirar uma lição da batalha 
travada. Assim como a felicidade é passageira, o sofrimento não 
é eterno, sem dor não existe prazer, nos momentos de dificulda-
des precisamos enxergar os lindos peixes coloridos que nos ro-
deiam, pois são eles que iluminam e dão coloração para a vida, 
senão a história escrita por você ficará em “preto e branco”.  

 
 

Por Marli Savelli de Campos 
 

EXERCÍCIOS 
 
Leia atentamente o texto abaixo e, em seguida, responda ao 
que foi pedido. 

 
— Está subindo! — exclamou o velho. — Vamos, mão. 

Acorde, por favor. 
A linha começou a erguer-se lenta e cautelosamente, e 

pouco depois a superfície do oceano agitou-se à proa do barco e 
o peixe apareceu. Apareceu à tona d'água e parecia nunca aca-
bar. A água deslizava-lhe mansamente pelo enorme dorso. Bri-
lhou à luz do sol. A cabeça e o dorso eram purpúreos e as barba-
tanas abriram-se, imensas, cor de violeta pálida. Tinha a espá-
dua mais comprida do que um “bat” de beisebol, rematada com 
um estoque, e saiu da água completamente, tornando depois a 
mergulhar, suavemente, como um mergulhador. O velho viu a 
cauda em forma de foice desaparecer e começou a dar-lhe li-
nha. 

— Tem no mínimo mais setenta centímetros do que o 
comprimento do barco — murmurou o velho. A linha estava 
correndo veloz, mas bem firme, e o peixe não parecia aterrori-
zado. O velho procurava, com as duas mãos, conservar a linha o 
mais esticada possível, mas sem atingir o limite. Sabia que, se 
não pudesse diminuir a velocidade do peixe com uma pressão 
regular, este podia levar toda a linha atrás de si e parti-la. 

"É um peixe enorme e tenho de dominá-lo. Não posso 
deixar que compreenda a força que possui, nem o que poderia 
fazer se aumentasse a velocidade. Se eu fosse ele, reuniria ago-
ra todas as minhas forças e começaria a correr com toda a velo-
cidade até que qualquer coisa se partisse. Mas, graças a Deus, 
não são tão inteligentes como nós, que os matamos, embora 
sejam mais nobres e mais valiosos." 

O velho já tinha visto muitos peixes grandes. Tinha vis-
to muitos que pesavam mais de trezentos quilos e já pescara 
dois desses, mas nunca sozinho. Agora, só e tão longe da terra, 
ia defrontar-se com o maior peixe que lhe fora dado ver em 
toda a vida e a sua mão esquerda ainda se mantinha cerrada e 
dura como a garra fechada de uma águia. [...] 

"Por que teria saltado? Quase que diria que veio à tona 
d'água só para mostrar-me como é grande. Agora já sei, seja lá 
como for", pensou o velho. "Gostaria de lhe poder mostrar que 
espécie de homem sou eu. Mas, nesse caso, ele veria a cãibra 
que tenho. É melhor que ele julgue que valho mais para ter mais 

possibilidades do meu lado. Gostaria de ser aquele peixe e tro-
caria de bom grado a minha vontade e a minha inteligência para 
ter tudo o que ele tem." 

Firmou-se confortavelmente de encontro ao banco e fi-
cou à espera, enquanto o peixe nadava lentamente, arrastando 
o barco pelas águas escuras do mar. O mar começara a agitar-se 
com o vento que vinha do nascente. Ao meio-dia a mão esquer-
da do velho perdeu a rigidez e voltou ao normal. 

— Más notícias para você, meu peixe — disse ele, des-
locando a linha apoiada no saco sobre os ombros. 

Estava bastante confortável, mas sofria, embora não 
admitisse o menor sofrimento. 

— Não tenho grande religião — disse em voz alta. — 
Mas direi dez Padre-Nossos e dez Ave-Marias se pescar este 
peixe. Se o agarrar, prometo fazer uma peregrinação à Virgem 
de Cobre. Prometo. 

Começou a rezar quase mecanicamente. As vezes esta-
va tão cansado que nem podia lembrar-se das orações, e então 
costumava dizê-las muito depressa para se lembrar delas auto-
maticamente. [...] 

Depois de dizer as suas orações e sentindo-se agora 
muito melhor, mas sofrendo como antes, talvez mesmo um 
pouco mais, encostou-se ao banco e começou, mecanicamente, 
a mover todos os dedos da mão esquerda para que recuperas-
sem a sua agilidade habitual. [...] 

[...] Meu Deus, nunca pensei que ele fosse assim tão 
grande.  

"Mas tenho de matá-lo", murmurou o velho. "Em toda 
a sua grandeza e glória. Embora seja injusto. Mas vou mostrar-
lhe o que um homem pode fazer e o que é capaz de aguentar. 
Eu disse ao garoto que era um velho muito estranho. Agora 
chegou a hora de prová-lo." 

Já estava tarde e o barco continuava a avançar lenta e 
estavelmente. Mas agora o peixe também tinha de lutar contra 
a brisa do nascente e o velho era transportado sobre pequenas 
ondas e com a linha atravessada aos ombros, a qual agora o 
feria menos. [...] 

[...]"A que distância poderá ele ver naquela escuri-
dão?", pensou o velho. "Tem os olhos enormes, e um cavalo, 
com olhos muito menores, pode ver bastante bem no escuro. 
Antigamente eu também via bastante no escuro. Não numa 
escuridão completa, naturalmente. Mas quase tão bem como 
um gato." 

O sol e os movimentos regulares dos dedos tinham 
afastado a cãibra completamente e já conseguira recuperar o 
uso da mão esquerda. Passou um pouco do esforço para essa 
mão, distendendo os músculos das costas para aliviar a dor que 
a linha lhe provocava. 

— Se ainda não está cansado, peixe — disse em voz al-
ta —, você é, na verdade, um peixe muito estranho. 

Sentia-se agora muito cansado e sabia que a noite se 
aproximava e procurava pensar noutras coisas. Pensou nas ligas 
principais — para ele eram as “Gran Ligas”. Sabia que os “Yan-
kees” de Nova York enfrentavam nesse dia os “Tigers” de De-
troit. 

"Este é o segundo dia em que fico sem saber os resul-
tados dos jogos", pensou. "Mas preciso ter confiança e ser digno 
do grande DiMaggio, que faz tudo com perfeição mesmo com a 
dor da espora do osso no calcanhar. O que será uma espora do 
osso? “Una espuela del hueso”. Nós não temos disso. Será tão 
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doloroso como a espora de um galo de briga cravada num cal-
canhar? Não creio que mesmo o DiMaggio pudesse aguentar a 
perda de um olho ou de ambos e continuar a lutar como o fa-
zem os galos de briga. O homem não vale lá muito comparado 
aos grandes pássaros e animais. Eu por mim gostaria muito mais 
de ser aquele peixe lá embaixo na escuridão do mar." 

— Exceto se aparecerem tubarões — disse em voz alta. 
— Se aparecerem tubarões, que Nosso Senhor tenha piedade 
dele e de mim. 
 

HEMINGWAY, Ernest. O velho e o mar. Trad. de Fernando de 
Castro Ferro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 88ª ed., pág. 64-70 

 
QUESTÕES PROPOSTAS 
 
1. Relacione o título do livro com assunto abordado no texto. 
 
2. Atente para o trecho: 
“— Más notícias, peixe — disse” 
 
Explique o sentido desta afirmação. Justifique a sua resposta 
com elementos do texto. 
 
3. Observe: 

“Eu disse ao garoto que era um velho muito estranho. 
Agora chegou a hora de prová-lo." 

“— Se ainda não está cansado, peixe — disse em voz al-
ta —, você é, na verdade, um peixe muito estranho.” 

 
O mesmo adjetivo é utilizado nestas duas citações para caracte-
rizar realidades distintas e consequentemente adquire sentidos 
diferentes. Identifique esses sentidos. 
 
4. De que forma o Velho procura combater o seu cansaço? 
 
5. O que representa DiMaggio para Santiago? 
 
6. O Velho pescador pode ser chamado de herói? Justifique a 
sua resposta. 
 
7. Tendo em conta o comportamento de Santiago ao longo do 
trecho, caracterize-o psicologicamente, justificando a sua res-
posta. 
 
8. Identifique neste trecho duas situações em que o Velho apre-
senta atitudes contraditórias. Em seguida, classifique esta per-
sonagem quanto à sua composição. 
 
9. Pode-se considerar a última frase do trecho um indício? Justi-
fique a sua resposta. 
 
10. Classifique o narrador, quanto à sua presença, justificando a 
sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA 
 

11/3 QUA 10 
Para tão longo amor (correção de exercí-
cios) 

17/3 TER 11 O velho e o mar (texto crítico) 

18/3 QUA 12 
O velho e o mar (texto crítico + exercícios 
de compreensão) 

20/3 SEX ... 
N2C1 (Para tão longo amor / O velho e o 
mar: verificação de leitura + texto crítico) 

24/3 TER 13 O velho e o mar (correção dos Exercícios) 

25/3 QUA 14 Eu, Fernando Pessoa em Quadrinhos 

31/3 TER 15 Eu, Fernando Pessoa em Quadrinhos 

1/4 QUA 16 
TRABALHO FERNANDO PESSOA (Grupos 1 e 
2) 

7/4 TER 17 
TRABALHO FERNANDO PESSOA (Grupos 3 e 
4) 

8/4 QUA 18 
TRABALHO FERNANDO PESSOA (Grupo 5 / 
Conclusão) 

14/4 TER 19 Eros e Psiquê (Lista 01) 

15/4 QUA 20 Eros e Psiquê (Lista 02) 

21/4 TER ... FERIADO (Tiradentes) 

22/4 QUA 21 Eros e Psiquê (correção das Listas 01 e 02) 

24/4 SEX ... 
N1C2  (Eu, Fernando Pessoa / Eros e Psi-
quê) 

 
 


