
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

1ª série + 



 
Reflexão e autoconhecimento 

 

 

O oráculo de Delfos 

Na antiga cidade de Delfos, na Grécia antiga, ficava o Templo de Apolo. Esse templo era conhecido 
por abrigar o mais famoso oráculo da Grécia. A sacerdotisa era encarregada de fazer revelações acerca do 
destino das pessoas que iam consultá-la, sendo essas revelações sempre enigmáticas e, muitas vezes, 
incompreensíveis. 

No alto do pórtico do templo, lia-se a notável inscrição: “conhece-te a ti mesmo”. Mostrava-se aí o 
mistério: como entender o próprio destino sem conhecer-se a si mesmo? Emil Sinclair, protagonista da obra 
“Demian”, do autor alemão Herman Hesse, afirma em certo momento: “Só me interessam os passos que tive 
de dar na vida para chegar a mim”. O autoconhecimento é uma busca constante e necessária, sobretudo nos 
dias atuais, em que nos encontramos no meio de tantas distrações e informações, e facilmente perdemos o 
foco dos nossos propósitos. Nenhum saber pode ser considerado completo sem que seu detentor 
compreenda o significa íntimo que esse conhecimento tem para ele. Qualquer procura por desenvolver o 
senso crítico ou a personalidade tem como origem e destino o conhecimento de si mesmo. Nesse sentido, 
incitamos vocês, alunos e alunas, que parem um instante para refletir nesse árduo caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruínas do Templo de Apolo 



 
Ouro de tolo 
(Raul Seixas) 

 

Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego 
Sou o dito cidadão respeitável 

E ganho quatro mil cruzeiros por mês 

Eu devia agradecer ao Senhor 
Por ter tido sucesso na vida como artista 

Eu devia estar feliz 

Porque consegui comprar um Corcel 73 

Eu devia estar alegre e satisfeito 

Por morar em Ipanema 
Depois de ter passado fome por dois anos 

Aqui na cidade maravilhosa 

Ah eu devia estar sorrindo e orgulhoso 
Por ter finalmente vencido na vida 

Mas eu acho isso uma grande piada 

E um tanto quanto perigosa 

Eu devia estar contente 

Por ter conseguido tudo o que eu quis 
Mas confesso, abestalhado 

Que eu estou decepcionado 

Por que foi tão fácil conseguir 
E agora eu me pergunto "e daí?" 

Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar 

E eu não posso ficar aí parado 

Eu devia estar feliz pelo Senhor 

Ter me concedido o domingo 
Pra ir com a família no jardim zoológico dar pipocas aos macacos 

Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado 

Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco 

É você olhar no espelho 
E se sentir um grandessíssimo idiota 

Saber que é humano, ridículo, limitado 

E que só usa 10% de sua cabeça animal 

E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial 
Que está contribuindo com sua parte 

Para nosso belo quadro social 

Eu é que não me sento no trono de um apartamento 

Com a boca escancarada, cheia de dentes 
Esperando a morte chegar 

Porque longe das cercas 

Embandeiradas que separam quintais 
No cume calmo do meu olho que vê 

Assenta a sombra sonora de um disco voador 

 

 

Raul Santos Seixas (Salvador, 28 de 

junho de 1945[2] — São Paulo, 21 de 

agosto de 1989) foi um cantor, 

compositor, produtor e multi-

instrumentista brasileiro, 

frequentemente considerado um dos 

pioneiros do rock brasileiro. Também 

foi produtor musical da CBS, durante 

sua estada na cidade do Rio de Janeiro 

e, por vezes, é chamado de Pai do Rock 

Brasileiro e Maluco Beleza. Sua obra 

musical é composta por dezessete 

discos lançados durante 26 anos de 

carreira. Seu estilo musical é 

tradicionalmente classificado como 

rock e baião, e de fato conseguiu unir 

ambos os gêneros em músicas como 

Let me Sing, Let me Sing. 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=Kc9OO1VVGyU 

https://www.youtube.com/watch?v=Kc9OO1VVGyU


 
A canção de Raul Seixas, trata da insatisfação do cidadão de classe média frente ao materialismo da 

vida cotidiana. Essa insatisfação é marcada, nas quatro primeiras estrofes, pela presença do termo 

“devia”, forma coloquial do futuro do pretérito do verbo “dever” – deveria. Esse tempo verbal abre o 

entendimento de uma situação hipotética, que não é real, frente àquela que o narrador de fato vivencia. 

Algo que ele deveria ser, porém não é. Como você enxerga essas duas realidades e como o 

narrador se identifica nesse conflito? 

 

Na terceira estrofe, o poeta afirma que devia estar contente por ter vencido na vida, encarando, 

conforme o senso comum, a vida como um conflito, em que há vitoriosos e derrotados e, por isso, 

tudo lhe parecer uma piada perigosa. 

Reflita no conceito da vida como uma disputa. Que consequências isso pode trazer para nosso 

cotidiano, assim como projeto de vida, e qual o perigo que isso acarreta? 

 

A conclusão a que o narrador chega na penúltima estrofe 

causa um enorme desconforto, porque todos, assim como 

ele, nos protegemos de encarar a verdade porque isso 

envolve romper com as ilusões que nos foram inculcadas. 

Como isso se apresenta, para o narrador, nos seguintes 

versos: “É você olhar no espelho/E se sentir um 

grandessíssimo idiota (...)/ E você ainda acredita que é 

um doutor, padre ou policial/ Que está contribuindo 

com sua parte/ Para nosso belo quadro social”? 

 

A estrofe final apresenta uma ruptura, mesmo que leve, com 

a lógica tradicional, que preza pela coesão e pela coerência, 

utilizando imagens desconexas e abstratas (cercas 

embandeiradas, cume calmo, disco voador). Como essas 

imagens podem ser entendidas dentro do processo de 

reflexão do narrador? 

 

Pirita é um dissulfeto de ferro, que, muito comumente, era 

confundida com ouro por mineradores e garimpeiros 

desavisados, sendo que não possuía valor comercial. Foi, por 

isso, batizada “ouro de tolo”. Tendo isso em vista, e tendo 

refletido sobre a letra da música, explique a razão do seu 

título.     

 

 

 

 

 

No filme Clube da luta (David Fincher, 

1999), um grupo de homens comuns que 

encontra nos clube de luta clandestinos 

um escape para o tédio, a falta de 

perspectivas e as frustrações cotidianas. O 

filme é baseado no livro homônimo de 

Chuck Palahniuk, publicado no Brasil pela 

editora Leya. 

 

 

 



 
Bola de meia, bola de gude 

(Milton Nascimento, Fernando Brant) 

 

Há um menino, há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto balança 

Ele vem pra me dar a mão 

Há um passado no meu presente 

O sol bem quente lá no meu quintal 

Toda vez que a bruxa me assombra 

O menino me dá a mão 

Ele fala de coisas bonitas que 

Eu acredito que não deixarão de existir 

Amizade, palavra, respeito 

Caráter, bondade, alegria e amor 

Pois não posso, não devo 

Não quero viver como toda essa gente insiste em viver 

Não posso aceitar sossegado 

Qualquer sacanagem ser coisa normal 

Bola de meia, bola de gude 

O solidário não quer solidão 

Toda vez que a tristeza me 

Alcança o menino me dá a mão 

Source: LyricFind 
 

 

 

 

 

A partir de informações trazidas na letra da canção acima, que perfil podemos traçar do eu-

lírico? 

 

Nessa canção, Milton estabelece uma separação entre ser criança e ser adulto. O que a infância 

simboliza, dentro do contexto da canção? Por que razão ele se identifica tanto com a criança? 

 

Na época romântica, o eu-lírico, em sofrimento existencial, procurava espaços de conforto para fugir. 

Entre esses espaços, figura a infância, como região de inocência e felicidade. A relação do eu-lírico 

com a infância, na música acima, também se mostra uma relação de fuga? 

 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=e3PjezpcDoU 

 

 

Milton Nascimento (Rio de Janeiro, 26 

de outubro de 1942) é um cantor, 

compositor e multi-instrumentista 

brasileiro, reconhecido mundialmente 

como um dos mais influentes e 

talentosos músicos da Música Popular 

Brasileira.[1] Carioca de nascimento, 

mas mineiro de coração, tornou-se 

conhecido nacionalmente, quando a 

canção "Travessia", composta por ele e 

Fernando Brant, ocupou a segunda 

posição no Festival Internacional da 

Canção, de 1967. 

https://www.lyricfind.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e3PjezpcDoU


 

Se quiser trocar uma ideia: 
portuguestj2@cp2.g12.br 

 

Há uma questão que permeia as duas músicas: a dificuldade entre lidar consigo mesmo em relação 

ao mundo exterior, dentro do qual várias exigências são feitas e várias expectativas são depositadas 

sobre nós. O narrador diz: “Não quero viver como toda essa gente insiste em viver”. Caracterize 

quem seria “essa gente”, e por que seu modo de viver é motivo de repulsa. Podemos dizer que 

o narrador da canção de Raul Seixas também se sente assim? 

 

Pesquise na internet ou no dicionário o significado do termo “solidariedade”. A partir dos significados 

encontrados, reflita sobre a mensagem da música em relação às dicotomias seguintes: 

solidariedade x egoísmo e solidariedade x solidão. 

 

    Demian (excerto) 

     (Herman Hesse) 

A vida de todo ser humano é um caminho em 

direção a si mesmo, a tentativa de um caminho, o seguir de 

um simples rastro. Homem algum chegou a ser 

completamente ele mesmo; mas todos aspiram a sê-lo, 

obscuramente alguns, outros mais claramente, cada qual 

como pode. Todos levam consigo, até o fim, viscosidades 

e cascas de ovo de um mundo primitivo. Há os que não 

chegam jamais a ser homens, e continuam sendo rãs, 

lagartos ou formigas. Outros que são metade homens e 

metade peixes. Mas, cada um deles é um impulso da 

natureza em direção ao ser. Todos temos origens comuns: 

as mães; todos proviemos do mesmo abismo, mas cada um 

– resultado de uma tentativa ou de um impulso desde o 

fundo – tende a seu próprio fim. Assim é que podemos 

entender-nos uns aos outros, mas somente a si mesmo cada 

um pode interpretar. 

     **** 

Demian é considerada por muitas a obra prima de Herman 

Hesse. É uma narrativa de aprendizado, que conta a história 

do amadurecimento do protagonista, a partir da marcante 

influência de seu amigo Max Demian. Na passagem acima, 

parágrafo que encerra a introdução, o narrador lança uma 

reflexão sobre a natureza humana. 

a) Nossa experiência de vida é limitada à existência individual: cada um só pode ter a experiência 

de ser si mesmo. Nesse sentido, a colocação do advérbio “completamente” no trecho “Homem 

algum chegou a ser completamente ele mesmo”, nos obriga a lançar uma nova leitura sobre 

essa experiência. Explique. 

 

b) Como você entende a imagem de homens que permanecem sendo rãs ou formigas, ou metade 

peixes e metade homens?  

 

 

Hermann Karl Hesse (Calw, 2 de julho de 

1877 — Montagnola, 9 de agosto de 

1962) foi um escritor e pintor alemão. 

Em 1923, ele se naturalizou suíço. Em 

1946, recebeu o Prêmio Goethe. Logo 

depois, recebeu o Nobel de Literatura 

"por seus escritos inspirados que, 

enquanto crescem em audácia e 

penetração, exemplificam os ideais 

humanitários clássicos e as altas 

qualidades de estilo". 

 

mailto:portuguestj2@cp2.g12.br

