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Os títulos da coleção FilôIdeias tematizam valores, 
sentimentos, dúvidas e questionamentos experimentados 
pelas crianças desde os primeiros anos de vida, tais como: 
o amor e a amizade, o sentido da vida, a questão de Deus, 
os opostos filosóficos e os opostos psicológicos – temas 
dos outros livros da coleção.

Princípio da coleção: a construção do pensamento 
filosófico por meio do diálogo

A coleção propõe o diálogo a respeito de conceitos, 
ideias, valores e sentimentos, objetivando estimular o 
aluno a pensar, duvidar, problematizar e buscar possíveis 
respostas – ou seja, a pensar filosoficamente. Tal diálogo 
consiste em confrontar modos de pensar divergentes, acei-
tando as tensões e as diferenças, visando à construção de 
um pensamento crítico. Cada título apresenta doze ideias 
acerca de um conceito. Essas ideias se contrapõem a outras 
doze, com o objetivo de levar o(a) leitor(a), a partir de 10 
anos, a refletir sobre perguntas que apresentam mais de 
uma resposta e a encontrar a sua. 

As imagens

Outro elemento importante para a compreensão dos 
livros da coleção são as imagens. O texto imagético é 
moderno, atraente e familiar ao público-alvo: não é mero 
adorno. Por se tratar de um texto multimodal (que em-
prega linguagem verbal e não verbal), as duas linguagens 
constitutivas da textualidade oferecem grande nível de 
informações e despertam interesse não apenas nos pré-
-adolescentes, mas também nos adolescentes e nos jovens 
adultos que buscam respostas para suas questões filosó-

ficas ou existenciais, exigindo-lhes uma leitura atenta, 
para que relacionem de maneira compreensiva o texto 
e a imagem.

Objetivos, conteúdos e conceitos

A coleção busca levar o aluno pré-adolescente e ado-
lescente a:

• ler de forma prazerosa, compreensiva e crítica o texto 
não literário, multimodal;

• fomentar sua curiosidade natural;
• desenvolver a habilidade de raciocinar, inferir, con-

cluir, formular questões, comparar, exemplificar, con-
trastar, argumentar e concluir;

• desenvolver a habilidade de formar conceitos;
• desenvolver a habilidade de investigar e avaliar hi-

póteses; 
• compreender questões polêmicas e se posicionar a 

respeito delas;
• desenvolver a capacidade de dialogar e expressar o 

que pensa, de forma clara e concisa;
• desenvolver o espírito analítico, o espírito crítico e 

a criatividade;
• desenvolver a capacidade de resolver problemas de 

forma cooperativa;
• exercitar a capacidade de ouvir e respeitar opiniões 

contrárias, de se colocar no lugar do outro (empatia) e 
mudar de ponto de vista;

• desenvolver a capacidade de se surpreender com as 
diferentes possibilidades de ver a realidade; 

• desenvolver a autoestima e a autoconfiança.
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A leitura compartilhada do texto (Atividade oral  
e coletiva)

Propomos, a seguir, questionamentos para promover a 
leitura compreensiva e crítica do texto, além de possibilitar 
o diálogo e o confronto de ideias. Durante a realização da 
leitura compartilhada – que deve ser feita de forma lúdica, 
por meio de sucessivas indagações –, incentive o levanta-
mento de hipóteses, a troca de ideias entre os alunos e 
crie situações para que todos participem dessa leitura.

1) LEITURA DA CAPA, QUARTA CAPA, 
FRONTISPÍCIO, FOLHA DE ROSTO E 
BIOGRAFIAS 

capa

• Apresente a capa aberta aos alunos. Peça que falem a 
respeito do que estão lendo: as imagens, as cores; o título 
do livro; os nomes do autor, do ilustrador, da tradutora, 
da editora e da coleção.

• Comente que o autor e o ilustrador são franceses e 
que o livro foi traduzido para o português. Converse sobre 
a necessidade e a importância da tradução e de conhecer 
outras línguas além da materna. Pergunte se o título do 
livro indica que vão ler um texto literário ou não literário.

• Leve-os a observar que várias figuras (bonequinhos) 
correm na mesma direção, enquanto uma delas está pa-
rada, olhando para o leitor. Pergunte: Quem seriam essas 
figuras? Onde estão? O que fazem? Como são? Com quem 
se parecem? Como estão vestidas? Por que será que algumas 
usam capacetes da mesma cor? Por que uma delas – a de 
preto, que está parada, destacada do grupo – não segue as 
outras? Em que ela estaria pensando? Por que olha para 
o leitor?

Ajude-os a perceber que são várias figuras (bonequi-
nhos) que parecem alienígenas, ou lembram figurinhas de 
videogames, ou brinquedos. As figuras parecem futuristas. 
As formas do corpo e as roupas são iguais (variando apenas 
as cores). A diferença de cores pode representar as várias 

formas de conceber o sentido da vida. Os cabelos também 
se diferem. As figuras correm numa mesma direção. A 
figura que está de preto, sozinha e isolada das demais, 
olhando para o leitor, parece estar pensando, refletindo, 
analisando a situação antes de seguir junto com as ou-
tras. Pela posição do corpo, parece até que ela vai tomar 
uma direção diferente, contrária à de todos. Talvez ela 
represente as pessoas que “saem da massa” para pensar, 
para refletir sobre o sentido da vida. Ela olha para o leitor 
convidando-o a interagir com ela e “pensar junto”.

• Pergunte: Baseando-se nas imagens da capa, como 
vocês interpretam o título do livro: O sentido da vida? 

Leve-os a inferir que, em sentido filosófico e de acor-
do com as imagens da capa, o título pode se referir ao 
propósito, ao significado da existência para cada um, ao 
objetivo, à finalidade da vida, ou seja: às ideias, aos dese-
jos e pontos de vista que levam as pessoas a decidir qual 
caminho seguir, qual escolha fazer; o que estudar; em que 
trabalhar; que causas defender.

• Questione: Vocês se preocupam em saber por que e 
para que vivem? Vale a pena viver? Como? O que pré-ado-
lescentes e adolescentes fazem, em geral, para que a vida 
tenha sentido? 

Respostas pessoais.

quarta capa

• Chame a atenção para a quarta capa (parte posterior 
externa da capa de um livro). Abaixo, à esquerda, vemos 
a logomarca da coleção “FilôIdeias” e os títulos dos livros 
que fazem parte dela. Comente que “Filô” é a abreviatura 
de Filosofia. Sonde se conhecem a origem e o sentido da 
palavra filosofia. Peça que expliquem o título da coleção. 
Pergunte: Vocês sabem o que é ser filósofo? Quais são as 
questões tratadas por um filósofo? O que é filosofar? Crian-
ças e jovens podem filosofar?

• Peça que consultem o dicionário para responder às 
perguntas.
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FilôIdeias significa que a coleção trata de ideias filosóficas. 
Explique que a palavra filosofia é formada pelos termos 
gregos philia (amor, amizade) + sophia (sabedoria), e sig-
nifica amor pelo saber. A filosofia trata das questões da 
existência humana, dos valores morais, éticos e estéticos. 
Comente que o filósofo é aquele que está sempre à procu-
ra do conhecimento. Ele cria ideias e busca transformar 
a realidade. Toda pessoa, de qualquer idade, que deseja 
aprender, que ama o conhecimento, que busca transfor-
mar a realidade é um filósofo. O filósofo tenta responder 
a questões como: O que é? Como é? Por que é? Para que é? 
Enfim, filosofar é amar o conhecimento, ter curiosidade, 
perguntar, ouvir, refletir, dialogar, pensar no que responder 
e criar novos caminhos, novas respostas. Certamente, os 
alunos vão concluir que jovens e crianças filosofam quando 
são curiosos, estudam, questionam, procuram respostas e 
soluções para os problemas.

• Comente a respeito do código de barras que apa-
rece na quarta capa: são barras paralelas (de diferentes 
larguras) e números, usados para identificar eletroni-
camente um produto e seu preço. Questione-os sobre o 
significado da palavra “Autêntica”, que dá nome à edi-
tora. Explique que “autêntica” tem o sentido de “verda-
deira, original”. Embaixo, vem o endereço eletrônico da 
editora. Sonde se sabem o que significa “www”. Ajude-
-os a concluir que significa, em inglês: world (mundo) 
wide (enorme, maior, grande) web (teia) e tem o senti-
do de “grande teia/rede mundial” (de computadores). 
• Leia ou peça que alguém leia o texto da quarta capa 
que traduz a proposta da coleção. Pergunte novamente: 
Vocês lerão um texto literário ou não literário? Vocês já 
leram textos literários ou não literários que tematizam o 
sentido da vida?

Certamente vão inferir que o texto não é literário, 
por causa dos objetivos da coleção: estimular o debate 
a respeito de temas controversos (no caso, o sentido da 
vida), levando o leitor a perceber que há muitas respostas 

para uma mesma questão. Comente que um texto literário 
também pode ter como tema uma ideia polêmica, mas 
seu objetivo principal é proporcionar prazer ao leitor. O 
foco de um texto literário não é o tema, mas a forma, a 
linguagem. 

• Comente que certas pessoas pensam que todos os 
dias são iguais, outros pensam que cada dia é diferente 
do outro. Questione: Com qual desses pontos de vista você 
concorda? Você acha que a vida é um jogo ou talvez uma 
brincadeira? Ou a vida é difícil, é um dever que exige tra-
balho, esforço? 

Respostas pessoais. 

• Questione: Mesmo para os adultos a vida pode ser 
uma brincadeira? Em que situações? A vida pode ser difícil 
para as crianças? Quando? Como?

Respostas pessoais. 

• Ressalte que a figura de verde ao lado da frase in-
terrogativa – “E você?” – busca interação com o leitor e 
o convida a participar do diálogo, a dar sua opinião, a 
definir sua posição. Lembre que a cor verde simboliza a 
esperança, a saúde. A figura carrega uma pasta em uma 
das mãos. Na outra, um livro. Pergunte: Vocês sabem o 
que o livro ou a pasta podem simbolizar? Por que será que 
a figura faz a pergunta? Qual é o objetivo dessa pergunta?

Respostas pessoais. Ajude-os a perceber que a imagem da 
pasta pode simbolizar o trabalho, as experiências, as via-
gens, o conhecimento de novas pessoas, de novos lugares; 
enfim: o senso prático da vida. A imagem do livro pode 
representar o conhecimento, a ciência, a cultura, a arte, o 
lazer, o sonho, a fantasia, a imaginação: a fruição da vida. 
As duas imagens – tanto a do livro, quanto a da pasta – 
podem simbolizar o sentido da vida para cada um.

• Questione: Se fossem desenhar um símbolo para “o 
sentido da vida”, que imagens vocês desenhariam? Por quê?

Respostas pessoais. 
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Folha de rosto

• Peça que abram o livro e observem a folha de rosto 
(p. 3). Pergunte: Que informações ela apresenta? 

Explique que a página 3 é a folha de rosto. Ela apre-
senta as mesmas informações da capa, sem as imagens.

biografias e ficha catalográfica

• Chame a atenção da turma para a última página 
(p. 32), onde estão inseridas duas pequenas biografias: a 
do autor e a do ilustrador. São informações a respeito da 
vida, da formação acadêmica (estudos) e da obra (livros 
publicados e prêmios) dos autores. Abaixo delas aparecem 
informações a respeito da primeira obra que ambos fize-
ram em parceria (O livro dos grandes contrários filosóficos), 
que ganhou três prêmios importantes e foi traduzida em 18 
línguas. Esta página ainda apresenta a ficha catalográfica, 
com os dados técnicos da obra.

2) LEITURA DAS PÁGINAS
• Comente que o livro apresenta cenas (imagens) acom-

panhadas de pequenos textos (ou frases), ora em páginas 
duplas (duas páginas), ora em páginas simples (cada cena/
texto em uma única página). 

Páginas 4 e 5

• Leve os alunos a observar as ilustrações das páginas 
4 e 5. Peça que descrevam o cenário. Pergunte: Onde estão 
os bonecos? Como estão? O que fazem?

Respostas pessoais. Na p. 4, no alto, uma figura de peruca 
azul, óculos escuros com armações brancas e roupa azul 
toca guitarra. Ao seu lado, um ser de óculos escuros, rou-
pa preta, está sentado com uma bengala branca na mão 
esquerda. Abaixo, em primeiro plano, está um boneco de 
preto, agachado, e que parece apontar para um cubo azul. 
O outro boneco, ao seu lado, de vermelho, está sentado e 
oferece, delicadamente, um outro cubo azul à figura ao lado, 
vestida de laranja, cabisbaixa, com fisionomia tristonha. Na 

p. 5 vemos um boneco amarelo que estuda, compenetrado. 
Ele registra em seu caderno, provavelmente, o que leu no 
livro. Do lado direito, um boneco vestido de azul anda em 
direção aos outros, carregando uma pasta e uma bengala 
ou guarda-chuva, também azuis. 

• Incentive os alunos a expressarem ideias, opiniões, 
sentimentos a respeito do que o texto e as imagens lhes 
suscitam. 

• Questione: O que representariam os cubos (caixas?) 
vermelhos com listras amarelas e bordô, que compõem o 
cenário? O que sugerem as ilustrações, as expressões cor-
porais das personagens? É possível associar as imagens ao 
tema do livro: o sentido da vida? 

Respostas pessoais. Os cubos vermelhos com listras ama-
relas e bordô, que compõem o cenário, representariam as 
inúmeras possibilidades de sentido, de propósito que a 
vida oferece. Possivelmente, as figuras simbolizam pessoas 
que já encontraram (ou não) um sentido para a vida. A 
figura de azul, na música; a de óculos e bengala branca, 
pela postura descontraída, parece bem à vontade, e pode 
ser que seja cega. As figuras de preto e vermelho parecem 
ter encontrado sentido em seus cubinhos azuis, como se eles 
fossem individualizações, “concretizações” de possibilidades 
oferecidas pelos cubos vermelhos. Tentam atrair o interesse 
do boneco alaranjado, o único que parece não ter encon-
trado, ainda, esse sentido, o que pode ser indicado por sua 
postura acabrunhada e pelo fato de não estar fazendo nada. 
O estudioso e o trabalhador, representados pelo boneco de 
amarelo e o de azul-escuro, talvez tenham encontrado um 
propósito para sua vida no estudo e no trabalho.

• Discuta com os alunos: Qual é o sentido da vida? 
Os desejos das pessoas são sempre os mesmos? O que é 
importante para vocês também o é para o(s) outro(s)? Por 
que vocês estudam, procuram se divertir, se relacionar com 
outras pessoas? O que esperam do futuro? O que podem 
fazer para melhorar sua vida, a vida das pessoas ao seu 
redor, o mundo? As pessoas têm mesmo ideias diferentes e 
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até opostas em relação ao sentido de viver? Na opinião de 
vocês, isso é bom ou ruim? Por quê?

Respostas pessoais. 

Páginas 6 e 7

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens des-
sas páginas: O que elas revelam? Chame a atenção para a 
mudança de cenário: Onde estão as figuras? O que fazem? 

Respostas pessoais. Observe que as figuras das p. 6 e 7 estão 
nadando. A da p. 6 usa várias boias e carrega barco inflável, 
bola, patinho, submarino etc. Ou seja, tem muitos objetos 
e equipamentos de segurança. Não é possível ver seu rosto, 
apenas as pernas se debatendo, pois a parte superior de 
seu corpo está na superfície da água. O boneco da p. 7 está 
nadando mais fundo, sem nada que o proteja ou sobre-
carregue. Ele olha diretamente para o leitor e demonstra 
satisfação em nadar livremente e não estar preso a nada 
que possa atrapalhá-lo. 

• Pergunte: Qual dos dois seres representa as pessoas que 
possuem muitas coisas, pois pensam que o sentido da vida 
está em acumular bens materiais, para se sentirem seguras 
e felizes? Qual dos dois representa as pessoas despojadas, 
que pensam que o sentido da vida é aproveitá-la de forma 
livre, sem se prender a valores materiais? Qual das duas 
pessoas, de acordo com a ilustração, vive mais intensamente, 
se aprofunda mais na vida? Com qual delas se identificam?

Respostas pessoais. O boneco da p. 6 representa as pessoas 
que encontram o sentido da vida nos bens materiais. O da 
p. 7 simboliza as pessoas que não querem ter/possuir ou 
se sentir presas às coisas, pois o sentido da vida delas é a 
liberdade, o desapego. A imagem da água pode representar 
a vida. O boneco da esquerda se entrega à vida, mas usa 
uma porção de objetos para protegê-lo, lhe dar conforto, 
segurança etc. O da direita se entrega à vida com liberdade. 
O da p. 6 vive mais superficialmente do que o da p. 7, que 
“vai fundo” na vida.

• Leve os alunos a apresentarem suas opiniões: É bom e 
necessário ter/possuir muitas coisas, muitos bens materiais? 
Quem não os tem é mais livre? As pessoas que têm muito 
perdem a liberdade? Por quê? Quem tem pouco é infeliz e 
inseguro? Vocês acumulam coisas inúteis, que ocupam espaço 
e que não lhes facilitam a vida? Das coisas que vocês têm, 
quais são realmente necessárias? De que uma pessoa precisa 
realmente para viver?

Respostas pessoais.

• Promova uma discussão a respeito do papel da mídia 
em nossa sociedade: Que estilo de vida é mais valorizado 
pelos meios de comunicação: o do consumo ou o do desapego? 
Chame a atenção para os anúncios publicitários que costu-
mam associar a posse (de automóveis, eletrodomésticos e ou-
tros objetos de consumo) à ideia de liberdade e de felicidade.

• Leve os alunos a observar que o propósito essencial de 
todos os seres vivos é a sobrevivência. O ser humano, além 
desse propósito, tem outros objetivos, outros sentidos para 
a sua vida. Questione-os sobre o que consideram mais im-
portante para o ser humano: bens materiais, amor, amizade, 
liberdade, conhecimento, respeito, saúde etc.

Páginas 8 e 9

• Solicite que descrevam a imagem. 

O fundo da dupla é azul-escuro, felpudo, talvez um tapete, 
todo enfeitado de florzinhas brancas. Leve-os a comparar 
as cenas. Na p. 8, sobre esse fundo azul, vemos uma figura 
de amarelo fazendo diversas coisas. Ao mesmo tempo em 
que observa através do telescópio (e, nesse caso, o fundo 
remete a um céu estrelado) digita no computador e consulta 
um livro aberto. Atrás dela, uma luminária redonda (que 
lembra a Lua) sobre uma pilha de livros ilumina o ambiente 
de trabalho/estudo. Na p. 9, outra figura de amarelo está 
deitada sobre o mesmo fundo, relaxada, com as mãos cru-
zadas sobre o peito, e parece flutuar (como se estivesse no 
espaço – nova associação tapete-espaço) apenas vivendo... 



Proposta de sequência didática para trabalho em sala de aula –  O SENTIDO DA VIDA6

• Questione: O que essas figuras representam? 

A da p. 8 está muito ocupada. Representa as pessoas que 
veem sentido na vida ao trabalhar, estudar, ocupar plena-
mente o seu tempo. A da p. 9 simboliza as pessoas que veem 
sentido na vida quando não fazem nada, apenas contem-
plam as coisas, deixando o tempo passar.

• Peça que deem suas opiniões: Com qual dessas figuras 
vocês se identificam? Por quê? Todo mundo tem de traba-
lhar? O que acham das pessoas que deixam a vida passar, 
sem se ocuparem com alguma coisa? Só quem trabalha muito 
vê sentido na vida? Quem não faz nada conhece o sentido 
da vida? É possível conciliar as duas coisas: trabalhar e 
contemplar? Como? 

Respostas pessoais. Leve-os a observar que quem só contem-
pla pode perder o sentido prático da vida, deixar de realizar 
ações importantes. Quem só trabalha, e não tem tempo para 
o lazer ou para contemplar o que fez, perde o lado lúdico 
da existência. Se considerar pertinente, peça que discutam 
o aforismo de Confúcio (sábio, filósofo e pensador chinês): 
“Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar 
nem um dia na tua vida.” Fale também a respeito do soció-
logo e filósofo italiano contemporâneo Domenico De Masi, 
defensor da moderna sociologia do trabalho baseada numa 
tese chamada ócio criativo, e que significa: “trabalhar, se 
divertir e aprender”, mas que não deve ser confundida com o 
não fazer nada. De Masi, pensador que reflete sobre a busca 
de um novo modelo de vida nos dias atuais, também diz: “A 
falta de tempo é um problema artificial. Vivemos quase o 
dobro de nossos bisavôs. Além disso, inventamos um monte 
de máquinas para economizar tempo”. Outra sugestão seria 
a leitura da fábula (de Esopo: fabulista grego da Antigui-
dade) A cigarra e a formiga, em que as duas personagens 
simbolizam o confronto entre trabalhar e se divertir.

Páginas 10 e 11

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens. 

As páginas duplas representam um dia chuvoso. Uma figura 
está do lado de fora e a outra do lado de dentro de uma 
casa. Na p. 10, a imagem mostra que chove e venta muito, 
o solo está enlameado. A figura de vermelho-escuro tenta 
reforçar a segurança da barraca de camping, puxando uma 
das cordas. A outra corda, do lado oposto, se arrebentou. 
O cobertor e a mochila estão do lado de fora, se molhando. 
Na p. 1, a situação é oposta: a figura deixou de ir acampar 
(sabe-se disso pelo material no chão, ao lado da poltrona) 
por causa do mau tempo, ao contrário do que fez o boneco 
da p. 10. O céu acinzentado mostra que está chovendo; gotas 
de chuva escorrem pela vidraça. O lugar (sala ou quarto) é 
fechado, protegido e quente; atrás da poltrona, veem-se as 
luzes acesas de uma luminária cor-de-rosa. Os tons escuros 
e quentes da poltrona e do tapete contrastam com a cor do 
céu. O bonequinho segura um controle remoto. Pode-se ver 
o reflexo azulado de uma luz de TV em seu rosto. O clima 
é de conforto e segurança... Leve os alunos a inferir que a 
figura da p. 10 corre riscos e enfrenta as dificuldades que a 
vida traz (no caso, a tempestade no acampamento). A da p. 
11 prefere a segurança e o conforto ao risco e aos problemas. 
Se achar conveniente, leia para os alunos a fábula O lobo 
e o cão (de Esopo, recontada por La Fontaine), em que o 
lobo simboliza as pessoas que preferem a liberdade, mesmo 
correndo riscos; e o cão simboliza as pessoas que preferem 
viver no conforto (propiciado por seu dono), mesmo sem 
a liberdade.

• Pergunte: O que vocês acham das pessoas que en-
frentam as situações difíceis da vida, e que aceitam o 
sofrimento como coisa natural? E das pessoas que evitam 
situações que podem lhes trazer problemas? Com quais 
dessas figuras vocês se identificam? Já viveram experiências 
ruins, mesmo sabendo antecipadamente que elas poderiam 
ocorrer? Já se arrependeram de não terem feito alguma coi-
sa por medo? Já se arrependeram de terem vivido alguma 
situação perigosa que poderiam ter evitado? Que situações 
vocês acham que devem evitar? Qual é a diferença entre ter 
medo e ser cuidadoso, entre ser corajoso e ser irresponsá-
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vel? É possível evitar o sofrimento e as dificuldades? Que 
sofrimentos podem ser evitados? Como? Devemos fugir 
dos problemas ou tentar resolvê-los? Na opinião de vocês, 
o que cada figura (a da p. 10 e a da p. 11) ganhou e o que 
perdeu com a escolha que fez?

Respostas pessoais. Questione-os a respeito da diferença en-
tre ter medo e ter cuidado. Leve-os a observar que cuidado 
é um sentimento de proteção diante de situações reais de 
perigo. Medo é um sentimento de insegurança diante de um 
perigo real ou imaginário. De acordo com a maturidade da 
turma, convém discutir a respeito dos riscos provocados pelo 
uso de drogas, da prevenção de acidentes etc. E, também, 
sobre o que podemos ganhar e o que podemos perder a 
partir das escolhas (dê exemplos de situações) que fazemos.

Páginas 12 e 13

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens. 

Nas p. 12 e 13, vemos duas figuras de amarelo, além de me-
sas e cadeiras vermelhas. O fato de estarem com roupas da 
mesma cor e de os móveis serem iguais pode indicar que o 
ambiente é uma sala de aula ou a biblioteca de uma escola, 
e que as roupas são os uniformes dos dois alunos. Enquan-
to a figura da p. 12 estuda, a outra (p. 13) não faz nada, 
apenas olha o tempo passar. Atrás da figura que estuda, há 
pilhas de livros. Sobre a carteira da figura à direita (p. 13), 
não há livro, nem caderno, ou seja, não há trabalho, não 
há esforço, dedicação. O trabalho tem sentido para uma 
delas. Isso pode sinalizar que a outra não vê sentido em se 
esforçar e acredita que viver não significa trabalhar, não é 
o trabalho que dá sentido à vida.

• Peça que deem suas opiniões: Qual é a importância 
do estudo e do trabalho? Estudar é um trabalho? Quem 
trabalha e se esforça vive melhor? Tem maior compreen-
são do sentido da vida? Encontra um lugar na sociedade? 
Quem trabalha perde tempo? Quem não trabalha tem mais 
tempo para aproveitar a vida? Ou fica marginalizado? Vo-

cês acham que as pessoas trabalham demais? Por quê? Se 
ninguém trabalhasse, como seria a vida, o mundo? 

Respostas pessoais.

Páginas 14 e 15

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens. 

Os cenários das duas páginas são parecidos. O fundo de 
ambos é branco (ou gelo) e azul (ou roxo). Na p. 14, há 
um painel formado por 16 quadros contendo desenhos de 
burrinhos em alto-relevo e em posições diferentes. Dois dos 
quadrinhos são azuis e os outros brancos. Ao lado esquerdo 
do painel, há um boneco com roupa prateada, de braços 
cruzados, que olha para o leitor. Na p. 15, vemos o mesmo 
painel, mas todos os quadrinhos são azuis. Nele, contudo, 
faltam duas peças. Ao lado direito do painel, há um boneco 
como o da página anterior.

• Pergunte: Qual dos dois painéis está completo? Que 
peças faltam no painel da direita? Onde estariam elas?

O painel da p. 14 está completo, enquanto o outro (da p. 15) 
está incompleto. Nele faltam duas peças: os dois burrinhos 
azuis do painel à esquerda. 

• Questione a turma: Em sua opinião, o que representam 
essas imagens?

Respostas pessoais.

• Leve a turma a observar que a dupla espelhada con-
trapõe a plenitude, a completude (ainda que, para isso, a 
vida – o painel – seja preenchida por ações de outras pes-
soas: os dois quadrinhos coloridos que completam o painel 
gelo foram doados ou presenteados pela figura da p. 15) e 
a dedicação ao outro, as boas ações, que significam doar 
algo de si (portanto, não ser pleno, não ser completo, ter o 
painel “com falhas”). Ambos os casos seriam uma forma 
de dar sentido à vida. Pode ser também que a dupla esteja 
falando de egoísmo x generosidade, de se bastar x se doar.
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Páginas 16 e 17

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens. 

Nas p. 16 e 17, vemos a mesma figura de óculos e roupas 
escuras (preto) da p. 4 em vários quadros ou painéis de 
diferentes tamanhos, em preto e branco. A figura está re-
presentada, também, em diversas posições e, às vezes, com 
uma bengala na mão. Na p. 17, a figura aparece maior, 
em close, sem óculos, o contorno de seus olhos aparece em 
branco. Ainda na p. 17, há uma câmera fotográfica antiga, 
de tripé, no cantinho esquerdo. A mesma figura aparece 
sem moldura no canto direito da p. 17 e com a bengala 
(característica dos cegos, deficientes visuais) na mão. 

Leve-os a observar que a ilustração pode remeter 
àquelas máquinas automáticas de fotografia, em que as 
pessoas ou grupos de pessoas entram e tiram milhares 
de fotos, fazendo caras e bocas, poses e caretas. Adoles-
cente faz muito isso. No caso, a figura de óculos estaria 
brincando de cega, até usa a bengala branca, símbolo 
de cegueira. Na página da direita, a figura grande é re-
almente cega, e a pequena, de óculos e bengala, teria 
consciência da seriedade da vida, não brinca com coisas 
sérias. Ambos os casos seriam formas de conceber o 
sentido da vida: de um lado, a diversão, a leveza, a brin-
cadeira constante; de outro, a seriedade, o compromisso 
com a vida. 

Páginas 18 e 19

• Peça que leiam os textos e descrevam a imagem: Que 
ideias a imagem sugere?

O fundo da dupla é azul. À esquerda, sobre uma poltrona 
vermelha (chaise-longue ou divã, muito usada por psica-
nalistas), vemos uma figura também vestida de vermelho. 
Debaixo da poltrona há uma porção de brinquedos/objetos 
da mesma cor e um que parece ser uma corneta prateada. 
A figura de vermelho (que na p. 4 oferece um cubo azul ao 
colega) está oferecendo um violino vermelho para a figura 

de azul (p. 19) que está sentada em um banquinho verme-
lho. Essa figura de azul, com cabelos no estilo black-power 
e óculos escuros, também está presente na p. 4. A guitarra 
que ela tocava naquela página está agora encostada na 
parede, ao seu lado; perto dela, há um copo caído no chão. 
Ela parece desanimada, acabrunhada, e fica indiferente à 
outra, que tenta agradá-la. 

• Questione: O que denotam essas figuras?

A figura de vermelho representa as pessoas que têm como 
objetivo de vida ajudar os outros; que valorizam a amizade, 
o cuidado com o outro. Ela é preparada para isso, basta ver 
a quantidade de brinquedos e objetos diferentes embaixo de 
seu divã. A figura de azul, que parece estar triste, sem von-
tade de tocar, demonstra não querer interagir. Ela simboliza 
as pessoas que não aceitam ajuda; que se fecham em seu 
mundo particular, pois pensam que os outros as perturbam 
e acreditam que só podem contar consigo mesmas. O copo 
caído no chão pode ser uma insinuação ao alcoolismo, ao 
vício, frequente em pessoas solitárias.

• Leve a turma a discutir: Devemos sempre ajudar os 
outros; procurar tornar as pessoas mais felizes? As pessoas 
que querem ajudar podem também atrapalhar? O que leva 
alguém a recusar ajuda? Vocês acham que só a própria pes-
soa pode se ajudar? Em que situações? Qual é o sentido da 
vida de quem não quer compartilhar nada com ninguém? 
A amizade é importante na vida do ser humano? Por quê? 

Respostas pessoais.

• Se achar interessante, discuta ou peça que se posicio-
nem a respeito do provérbio: “Se conselho fosse bom, não 
seria de graça: seria vendido.”.

Páginas 20 e 21

• Peça que leiam os textos e descrevam a imagem. 

O cenário é todo cor-de-rosa sobre um fundo escuro. Na 
p. 20 três figuras, também vestidas de rosa, estão senta-



9Proposta de sequência didática para trabalho em sala de aula – O SENTIDO DA VIDA

das na beirada do que parece ser um degrau muito alto; 
olham para baixo, para o que se assemelha a um abismo. 
Ao lado delas há alguns brinquedos. Um deles, o da figura 
da esquerda (p. 20), está dependurado no degrau, mas 
é seguro por uma corda. Aparentemente, as três figuras 
protegem esses brinquedos para que não caiam. Atrás das 
figuras parece haver um exército de robôs com relógios na 
barriga; eles cobrem toda a extensão do cenário (a página 
dupla) e, possivelmente, irão avançar. Os relógios dão a 
entender que irão empurrar os bonequinhos para a frente, 
forçando-os a saltar do degrau. Faltam cinco/seis minutos 
para as cinco horas. Na p. 21, uma figura, também de rosa 
que, aparentemente, estava sentada no degrau, como as da 
p. 20, está saltando para o vazio, o “abismo”. O brinquedo 
que estava ao lado dela, igual a um dos da p. 20, fica no 
degrau, caído. 

• Questione a turma: O que representam essas figuras? 
O que pode ter levado as da esquerda a ficarem contem-
plando e a da direita a agir?

As figuras da esquerda representam as pessoas que dão 
muito valor à vida e, por isso, não a colocam em risco. 
A da direita simboliza as pessoas para quem a realiza-
ção de seus ideais, como a verdade e a liberdade, é mais 
importante do que a própria vida. Por isso, essas pessoas 
se jogam, se arriscam, “pulam no abismo”, se for preciso, 
para perseguir esses ideais, ainda que à custa de perder 
alguma(s) coisa(s), no caso, o brinquedo que ficou caído. 
Os robôs-relógios podem representar o tempo que passa, ou 
os perigos, as ameaças que enfrentamos ao longo da vida. 

Com quem vocês se identificam: com a turma que não 
arrisca a vida em nenhuma hipótese? Ou com a figura para 
quem os ideais valem mais do que a vida?

Respostas pessoais.

• Pergunte: Vocês acham que a vida é mesmo preciosa, 
que devemos fazer tudo para preservá-la? Ou devemos 
colocar nossos ideais acima dela? Devemos lutar por aquilo 

que acreditamos, mesmo correndo riscos? Vale a pena lutar 
por nossos ideais? Por quê?

Respostas pessoais.

Página 22 e 23

• Peça que leiam os textos e descrevam a imagem. 

Na p. 22, vemos um conjunto de fotografias envelhecidas 
de crianças (reais) em situações de alegria, contentamento: 
brincando, posando para a foto, rindo, andando de bicicleta, 
puxando um barquinho a vela numa praia. Na p. 23, uma 
figura de preto, de cócoras, pensativa, observa um barquinho 
a vela – provavelmente, o da página anterior – no chão, 
tombado de lado e já bem velho, desgastado. Ele não está 
na água, que é seu lugar “natural”, e sim no chão (um piso 
qualquer, não areia).

• Peça que infiram: O que representam essas figuras?

As fotos envelhecidas provavelmente são recordações de uma 
infância feliz, alegre; nelas, nada faz pensar em morte, e 
sim em vida, movimento, vitalidade. A figura da direita 
deve representar uma pessoa de luto, por causa da expressão 
fisionômica e corporal do bonequinho, além da roupa pre-
ta. Ela observa a imagem de um barco virado, fora d’água, 
“morto”. A imagem sugere fragilidade, sofrimento, morte. 
São duas formas de encarar a vida, de perceber seu sentido: 
como se a morte não existisse ou com consciência dela e da 
fragilidade dos seres. 

• Questione: As crianças são mais felizes porque não têm 
consciência da morte? Evitar pensar na morte torna as pessoas 
mais felizes? As pessoas devem evitar situações de sofrimento? 
Ter consciência sobre a fragilidade da vida pode contribuir 
para que ela seja mais intensa, de modo que a pessoa aproveite 
cada momento? A consciência da morte dá mais sentido à 
vida ou faz com que ela perca o sentido? Crianças e jovens 
pensam na morte? Só os adultos têm medo de morrer? 

Respostas pessoais.
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Página 24 e 25

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens. 

O fundo da página dupla é todo preto; aparentemente, são 
a parede e o piso de um ambiente fechado. Na p. 24, vemos 
uma figura com roupas prateadas sentada em um colchão 
inflável, da mesma cor. À sua direita, há uma mala também 
prateada. Várias esferas luminosas, semelhantes a satélites 
ou à Lua, pendem do topo da página, acima da mala. Do 
lado esquerdo da figura, vemos um foguete espacial azulado, 
como o capacete do bonequinho, que traz ainda uma estrela 
vermelha no peito. Parece tratar-se de um astronauta. Na p. 
25, vê-se, através de uma janela redonda, espécie de escoti-
lha, uma figura de azul (a mesma da p. 4, que carrega uma 
pasta/mala). Essa figura parece andar por uma rua de Paris: 
ao fundo vê-se o vulto da Torre Eiffel, símbolo da cidade. 

• Questione: O que representariam essas imagens?

A figura da p. 24 representa as pessoas que não se conten-
tam com a realidade tal qual ela é, sonham com o exótico, 
o incomum, o “louco” (uma viagem espacial, por exemplo, 
como sugere a imagem), e buscam realizar seus sonhos. 
Para essas pessoas, só assim a vida tem sentido. A figura 
da p. 25 representa a pessoa que aceita a realidade como 
ela é e se contenta em viver o dia a dia sem grandes sonhos 
ou desejos fantasiosos. 

• Pergunte: Por que certas pessoas querem viver experi-
ências exóticas enquanto outras preferem uma vida rotineira 
e segura, sem grandes surpresas? Vocês gostariam de ter 
experiências ou fazer viagens emocionantes, diferentes, fora 
do comum? Por quê? Ou querem ter uma vida tranquila, 
segura, como a maioria das pessoas? Vocês se contentam em 
viver a realidade do jeito que ela é? Qual é a importância de 
pessoas que exploram outros espaços, ou descobrem novos 
caminhos? Qual é a importância de pessoas que aceitam a 
realidade cotidiana? 

Respostas pessoais. Leve-os a observar que pessoas que bus-

cam o novo, o desconhecido, representam os inventores, os 
descobridores, os artistas, os criadores; enfim, aqueles que 
se dedicam ao progresso, às novas tecnologias, à cura de 
doenças, às novas linguagens etc. As pessoas que trabalham 
no dia a dia garantem a própria sobrevivência, a de seus 
semelhantes e a de outros seres viventes do planeta.

Página 26 e 27

• Peça que leiam os textos e descrevam a imagem. 

Nessa dupla, o fundo é um céu limpo, azul-claro, sem nu-
vens. No centro, pegando parte das duas páginas, há uma 
montanha brilhante, como se fosse de gelo. Duas figuras 
estão escalando, cada uma, uma face da montanha. A figura 
da p. 26, de roupa laranja, não usa nenhum equipamento 
de proteção. A da p. 27, vestida de marrom-escuro, usa 
capacete, óculos, cordas e equipamentos que a ajudam na 
tarefa, dando-lhe segurança.

• Questione: O que representam essas figuras?

A figura da p. 26 representa as pessoas para quem viver signi-
fica ser livre, fazer o que quer, seguir os próprios impulsos, sem 
respeitar normas ou regras; pessoas que agem irresponsavel-
mente, sem pensar nos riscos e consequências – como é o ato 
de escalar uma montanha íngreme sem proteção nenhuma. Já 
a figura da p. 27 simboliza as pessoas que preferem obedecer e 
respeitar as regras, vivendo com segurança e responsabilidade.

• Pergunte: Vocês acham que devemos viver livremen-
te, sem seguir regras ou leis? Por que as regras ou as leis 
existem? Qual é sua função? Devemos respeitá-las? As leis 
podem mudar, com o tempo? Quando uma lei não atende 
às necessidades das pessoas, o que deve ser feito? Quem 
não respeita as regras é individualista? Aquele que sempre 
respeita as regras é mais preocupado com o bem comum, 
com a coletividade? Ser livre é fazer tudo o que desejamos? 
Ser livre é ter condições de escolher os próprios projetos, 
objetivos, ações? Quais os riscos e as possíveis consequências 
da atitude das duas figuras, a da p. 26 e a da 27?
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Respostas pessoais. 

Página 28 e 29

• Peça que leiam os textos e descrevam as imagens. 

Na p. 28, uma figura triste e cabisbaixa, vestida de alaran-
jado, está sentada em um pequeno sofá forrado de tecido 
florido. Ao lado dela há uma boia e, no chão, uma pequena 
mala e um livro fechado, todos com o mesmo estampado 
do sofá. O fundo do cenário da dupla é marrom. A página 
representa um ambiente clássico, “antigo”, sem nada novo. 
Na p. 29, vemos o mesmo sofá, mas sem o bonequinho e os 
objetos da p. 28, sendo arrastado por uma onda gigantesca 
(um tsunami?) que, entrando pelo lado direito da dupla, 
invade o ambiente. Uma pequena coluna que sustenta um 
aquário está tombando, atingida pela onda, e o aquário, 
com um lindo peixe listrado e assustado, oscila, vai cair. 
Um robô cor-de-rosa flutua na onda.

• Pergunte: O que representam essas imagens?

A figura de laranja é a mesma da p. 4. Ela continua ca-
bisbaixa, tristonha, como se não visse sentido na vida que 
leva, embora esteja em um local tranquilo, florido, bonito, 
organizado – que, ao mesmo tempo, é monótono, monocro-
mático, sem movimento. Pressupõe uma rotina que se repete 
dia após dia. Leve os alunos a observar que a imagem da p. 
28 representa o tédio, a mesmice, a depressão, a falta de es-
perança, de interesse, de estímulos, de desejo etc. O desastre/
catástrofe da p. 29 sugere que a vida é cheia de surpresas, 
de contratempos e que tudo pode mudar de repente. Ele 
pode simbolizar a crise, mas também a mudança, o novo 
etc., representado pelo robô trazido pela onda.

• Pergunte: Como vocês veem a própria vida? O que 
acham de viver em um ambiente tranquilo, rotineiro, sem 
surpresas? Vocês gostariam de viver em locais que oferecem 
muitas surpresas, muitas novidades? Acham que podem 
modificar a realidade do lugar em que vivem? Vocês desejam 
ir atrás de situações emocionantes? Ou gostariam que elas 

viessem até vocês? O que vocês podem fazer para tornar sua 
vida mais emocionante? As crises e as mudanças são ruins 
ou boas? Por quê? Crise significa fim ou uma nova opção?

Respostas pessoais.

Páginas 30 e 31

• Peça que descrevam a última imagem e respondam 
à pergunta.

Leve-os a perceber que as p. 30 e 31 trazem de volta 
as mesmas figuras das p. 4 e 5. Todas pararam de fazer o 
que estavam fazendo e, agora, olham para o leitor, como 
se estivessem esperando por uma resposta à pergunta: 
“E você?”.

• Aproveite para levar os alunos a observar a estrutura 
circular do texto (verbal/ visual): ele começa na página 
dupla 4 e 5, desenvolve o assunto (“dá a volta”) nas páginas 
seguintes e termina retornando ao ponto inicial (mesmo 
cenário, mesmas personagens), com ligeiras diferenças 
de posição, para provocar o leitor: “Depois de tudo isso, 
o que você pensa?”.

• Solicite que registrem as respostas às questões:
Vocês já haviam pensado a respeito do tema do livro?
Vocês mudaram de opinião a respeito dos temas dis-

cutidos?
Que outras questões a respeito do sentido da vida de-

veriam ter sido abordadas? 
Gostaram do livro? Por quê?
Quais ilustrações acharam mais pertinentes ou inte-

ressantes? Por quê?
Quais questões os tocaram mais? Por quê?

3) ATIVIDADES COMPLEMENTARES

1. roda de conversa

Tema: Os sentidos da vida
• Como motivação para a realização da roda de con-

versa, sugerimos a audição desta canção:
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Graça Sette é professora, graduada em Português-Francês pela PUC Minas 
e coautora de livros didáticos de língua portuguesa, como Transversais do 
Mundo: leituras de um tempo (Lê, 1999), Para ler o mundo: EF2 (Formato, 
2001; Scipione, 2007), Para ler a Gramática (Formato, 2002), Para ler o 
mundo: Ensino Médio (Scipione, 2006) e Linguagens em conexão: Ensino 
Médio (Leya, 2013).

Márcia Travalha é professora, graduada em Português-Francês pela UFMG, 
bacharel em Desenho pelo INAP e em Artes Plásticas pela Escola Guignard, 
e coautora dos livros Para ler o mundo: Ensino Médio (Scipione, 2006) e 
Linguagens em conexão: Ensino Médio (Leya, 2013).

cOnVerse cOnOscO
1) a proposta de sequência didática acima estimulou o interesse dos alunos? 
Sim? Não? Por quê?
2) O que funcionou melhor? Por quê? O que não funcionou? Por quê?
3) Foi possível desenvolver atividades interdisciplinares? Quais? Quais delas 
foram bem sucedidas? Quais não foram? Por quê?
4) a proposta facilitou/enriqueceu sua prática pedagógica? Sim? Não? Por 
quê? Ou, em sua opinião, esse tipo de trabalho é dispensável?
5) Que sugestões você daria para aprimorar esse trabalho?
6) em que escola você leciona? (Por favor, informe o endereço completo, 
incluindo ceP.) Para que etapa de ensino?
7) você pretende adotar outros títulos da coleção? Do(a) mesmo(a) autor(a)? 
Da editora? Quais? Por quê?

Por favor, responda para divulgacao@grupoautentica.com.br

este trabalho está disponível também em: <http://grupoautentica.
com.br/autentica/o_sentido_da_vida/956/>. 

>O que é, o que é?, de Gonzaguinha. Disponível em:
<http://letras.mus.br/gonzaguinha/463845/>
Essa canção foi escolhida porque tematiza alguns senti-

dos para a vida: buscar a felicidade; ver a beleza, valorizar 
e acreditar no lado bom da vida; estar sempre aprendendo; 
buscar saúde, sorte, alegria; evitar pensar na morte etc.

• Questione os alunos: O que dá sentido para a vida: 
a luta ou o prazer, a ousadia? Quem tem um sentido para 
viver é capaz de suportar qualquer coisa? Quem dá sentido 
para a nossa vida: nós mesmos ou os outros? É possível evitar 
o sofrimento? Como suportar o sofrimento e transformá-lo 
em um aprendizado? Pelo que vocês lutariam? Por quê?

2. depoimento/Vídeo

Tema: Os sentidos da vida (Atividade em grupos)
• Se achar pertinente, para motivar a atividade, sugeri-

mos que selecione e apresente para a turma depoimentos 
disponíveis no Museu da Pessoa. Trata-se de um museu 
virtual de histórias de vida de centenas, milhares de pes-
soas comuns, famosas etc. Fazem parte do seu acervo de-
poimentos, fotografias, documentos, desenhos, gravações 
em áudio e vídeo. Acesse:

<http://www.museudapessoa.net/_index.php/v2013/
home>

<http://www.youtube.com/watch?v=4tGfG78CnVY>
<http://www.youtube.com/watch?v=0Ez9YocZZF4>

Orientações para realizar a atividade:

• Peça que os alunos entrevistem pessoas de diferentes 
faixas etárias e profissões. Eles devem perguntar a elas: O 
que dá sentido à sua vida? Por quê?

• Cada entrevistado(a) deve informar: nome completo, 
idade e profissão. Oriente a turma a pedir autorização, por 
escrito, para a veiculação da entrevista.

• Postem as entrevistas no site da escola ou as enviem 
ao Museu da Pessoa.

Sugestões de leitura e pesquisa para o(a) professor(a)
Artigos/reportagens: “Aprender a debater”. 

• Revista Escola/Nova Escola. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/

pratica-pedagogica/aprender-debater-611555.shtml>
Ensaio/Monografia: “Gêneros orais/debate”. 
• Revista EntreLetras (UFT, no. 1, 2010/II). Gêneros 

orais na escola pública: o gênero “debate” na formação 
crítica do sujeito (Ana Amélia Calazans da Rosa). Dis-
ponível em: 

<http://www.uft.edu.br/pgletras/revista/capitulos/
texto_8.pdf>


