


GUIA DO PROFESSOR

Lettering - 45603 - O alquimista (edicão temporária).indd   2 3/22/17   10:22



Cumprir sua “Lenda Pessoal”  
é a única obrigação dos homens.

O Alquimista
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Nota para o professor

Antes da publicação de O Alquimista, Paulo Coelho 
(1947-) foi diretor de teatro, dramaturgo e letrista de 
alguns dos mais populares intérpretes da música bra-
sileira. Em 1986, fez o Caminho de Santiago, na Espa-
nha, uma tradicional peregrinação, experiência que lhe 
inspirou O diário de um mago, seu primeiro romance, 
e O Alquimista, que extrai do nome do caminho o de 
seu protagonista. Quando O Alquimista foi publicado, 
em 1988, transformou-se em um sucesso internacio-
nal instantâneo, alcançando o primeiro lugar nas listas 
de mais vendidos de 29 países. Paulo Coelho tornou-
-se um dos autores contemporâneos de maior alcance 
junto ao público.

O Alquimista conta a história de Santiago, um jovem 
pastor andaluz que sonha com um tesouro enterrado 
no Egito e, para encontrá-lo, enceta uma jornada cheia 
de desafios e descobertas. Com toda a simplicidade e 
riqueza simbólica de uma fábula, o romance de Paulo 
Coelho é o ao mesmo tempo a busca por um tesouro 
secreto e uma busca espiritual, cujo herói supera pro-
vações ao longo do caminho com a ajuda de mestres 
que, sob diferentes disfarces, o orientam.

A história começa quando Santiago, a quem o ro-
mance se refere do início ao fim como “o rapaz”, de-
cide dormir numa igreja abandonada onde um enorme 
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sicômoro cresce no lugar em que um dia ficara a sa-
cristia. É ali que o rapaz, que acabara de desistir de en-
trar para o seminário, sonha com o tesouro, e é ali que 
por fim virá a encontrá-lo, enterrado em meio às raízes 
da árvore, depois de retornar de sua peregrinação às 
pirâmides. Símbolos religiosos tradicionais como esses 
figuram ao longo de todo O Alquimista, mas na história 
de Coelho ou perderam seu poder ou se transforma-
ram. Santiago decide não se tornar padre; seu tesouro 
adormece numa igreja em ruínas; o rei Melquisedec, do 
Antigo Testamento, tornou-se alquimista; a tradicional 
peregrinação islâmica a Meca foi substituída pela jor-
nada em busca da “Lenda Pessoal”, e assim por diante.

Na verdade, Coelho emprega ideias que, embora 
derivadas da alquimia, podem não ser estranhas ao 
aluno, considerando-se os inúmeros conceitos de vida 
espiritual disseminados na cultura contemporânea. 
Para que o rapaz encontre o tesouro, terá antes que 
aprender a aceitar a mudança, a valorizar a simplicidade, 
a confiar mais em sua experiência cotidiana que no co-
nhecimento livresco. Terá que aprender a viver o mo-
mento presente, a ler os desígnios de Deus em sinais e 
presságios, a escutar o próprio coração e a penetrar na 
Alma do Mundo e na Linguagem do Mundo através da 
qual ele se expressa. Em outras palavras, para alcançar 
seu tesouro material Santiago precisa passar por uma 
transformação espiritual, um processo análogo ao da 
transformação alquimista de chumbo em ouro.

Ainda que as lições que O Alquimista transmite 
sejam evidentes, grande parte do interesse do romance 
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provém da forma como Coelho dramatiza essas lições. 
Em sua travessia do deserto africano, Santiago se apai-
xona, conhece o Alquimista, encontra tribos bárbaras, 
arrisca a vida ao prometer transformar-se em vento, e 
é assaltado, agredido e quase morto bem no momento 
em que acha estar prestes a desenterrar seu tesouro. 
O surpreendente final, em que o rapaz descobre que 
seu tesouro não está nas pirâmides, como o sonho lhe 
antecipara, mas na própria igreja abandonada onde ele 
iniciara sua jornada, encerra profundos ensinamen-
tos a respeito da importância de enxergar as raízes e 
os fundamentos de nossas vidas, fazendo uma viagem 
interior para encontrar o caminho de casa, e de acredi-
tar em nossos sonhos mesmo quando eles parecem ter 
escapado de nosso alcance.

As perguntas e atividades deste material para o 
professor foram redigidas pensando a realidade da sala 
de aula, o estímulo de comportamentos leitores entre 
os alunos, o desenvolvimento de pensamento crítico, 
para além do principal: o cultivo do prazer em ler.

O Alquimista pode ser lido nos anos finais do En-
sino Fundamental II e nos anos iniciais do Ensino 
Médio. Além disso, por seu tema, é um complemento 
interessante para a Odisseia de Homero.
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Para uma leitura orientada

1. O romance começa quando o rapaz decide passar 
a noite com seu rebanho numa igreja abandonada. A 
igreja não tem teto, e um enorme sicômoro cresceu 
onde antes ficava a sacristia. Qual a importância do fato 
de Santiago sonhar, logo neste lugar, com uma criança 
que lhe conta a respeito do tesouro?

2. Que provações e reveses o rapaz vivencia em sua 
jornada? Qual a importância, para ele, de encarar e su-
perar esses desafios? Em que o romance seria diferente 
se sua busca fosse mais fácil?

3. Qual a sequência de acontecimentos que leva 
o rapaz a trabalhar numa loja de cristais? O que ele 
aprende ali? Por que ele consegue mudar e melhorar a 
loja, que durante muitos anos permanecera igual? Qual 
a diferença entre ele e o Mercador?

4. Quando Santiago inicia sua jornada pelo deserto, 
encontra um inglês que estuda alquimia. Os dois se pa-
recem em muita coisa: ambos perseguem suas “lendas 
pessoais”, ambos descobriram as ideias da alquimia. 
Quais as diferenças no jeito de viver e aprender dos 
dois? Por que o alquimista prefere o rapaz, e não o 
Inglês, como discípulo?

5. O Inglês conta a Santiago que gostaria de es-
crever “uma gigantesca enciclopédia sobre as palavras 
‘sorte’ e ‘coincidência’. É com essas palavras que se 
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escreve a Linguagem Universal.” O psicanalista suíço 
Carl Jung cunhou o termo “sincronicidade” para des-
crever os momentos de coincidências com sentido. Em 
que momentos Santiago vivencia esse tipo de sincroni-
cidade? O que revelam experiências como essas?

6. O Alquimista diz que “as pessoas se fascinam 
com pinturas e palavras e terminam se esquecendo da 
Linguagem do Mundo”. Que linguagem do mundo, ou 
“Linguagem Universal”, como é chamada em outros 
trechos do romance, é essa? Qual a diferença entre ela 
e a linguagem comum? Ela é falada, ou expressa, de 
um modo diferente? Por que o fascínio com pinturas 
e palavras faz com que as pessoas a esqueçam?

7. O tempo todo, o rapaz é incentivado a ler os 
sinais para saber o que fazer. O que é um sinal? Qual 
a relação entre eles e a “Linguagem Universal”, e a 
busca pela “Lenda Pessoal”? Cite alguns dos sinais que 
aparecem diante do rapaz no livro. Você já se deparou 
com alguma coisa que parecia um sinal?

8. Como Santiago se sente ao encontrar Fátima? 
Como ele sabe que é amor? O que ela lhe ensina sobre 
o amor?

9. No início do romance, o Rei diz ao rapaz que seu 
livro fala do que quase todos os livros falam: “Da in-
capacidade que as pessoas têm de escolher seu próprio 
destino. E termina fazendo com que todo mundo acre-
dite na maior mentira do mundo […]: em determinado 
momento de nossa existência, perdemos o controle de 
nossa vida, e ela passa a ser governada pelo destino” 
(p. 39). Apesar disso, ao longo de todo O Alquimista, o 
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conceito de maktub — a ideia de que nosso destino 
já está escrito — é defendido por vários personagens. 
Qual a diferença entre ser controlado pelo destino e 
descobrir o próprio destino ou “Lenda Pessoal”?

10. Como você interpreta o final do romance? Qual 
a importância de o tesouro de Santiago estar enterrado 
não nas pirâmides, mas na Espanha, na mesma igreja 
abandonada onde ele iniciou sua jornada? Qual o sig-
nificado do fato de Santiago descobrir isso pela boca 
de um homem que também sonhou, mas se negou a ir 
atrás desse sonho?

11. O Alquimista trata de um pastor que viaja pelo 
deserto numa caravana, vivencia diversas experiências 
mágicas e encontra muitos personagens extraordinários. 
De que forma você conseguiu se identificar com a histó-
ria, embora o mundo que ele descreve seja tão diferente 
da vida contemporânea no Ocidente? Que aspectos da 
história lhe parecem mais relevantes? Ler o romance 
mudou a forma como você encara a própria vida?

12. Em que período de tempo você acha que se 
passa a história de O Alquimista? Por que razão você 
imagina que Coelho não indicou com clareza em que 
época ocorrem os acontecimentos do livro? Por que, 
na sua opinião, Santiago é chamado apenas de “o rapaz” 
do início ao fim do romance?
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Perguntas para discussão  
em sala de aula

1. Qual a importância de Santiago ter se tornado 
um pastor, e não um padre, como esperavam seus pais? 
Por que ele tomou essa decisão? O que o trabalho como 
pastor lhe possibilitava fazer?

2. O Rei Melquisedec diz ao rapaz que, na juven-
tude, “tudo é claro, tudo é possível”, mas que, com o 
passar do tempo, uma misteriosa força nos convence a 
deixar de lado nossos sonhos (p. 42). Você acha que é 
verdade? Quais são as “forças misteriosas” que amea-
çam nos tolher quando ficamos mais velhos?

3. O Rei também diz ao rapaz que, quando se quer 
alguma coisa, “todo o Universo conspira para que você 
realize seu desejo” (p. 43). Ele explica o “Princípio Fa-
vorável”, ou sorte de principiante. De quem Santiago 
recebe ajuda em sua jornada? Você já foi beneficiado 
alguma vez pela sorte de principiante?

4. Depois que lhe roubam todo o dinheiro em Tân-
ger, que postura Santiago decide adotar em relação à 
própria situação? Isso o deixou surpreso? O que faz 
com que ele aceite dessa maneira sua perda?

5. Quando Santiago encontra o Alquimista, tem 
vontade de abandonar sua jornada em busca do tesouro 
e ficar nas pirâmides. No oásis, ele se tornou um con-
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selheiro respeitado, apaixonou-se perdidamente por 
Fátima, e não quer nada além de permanecer onde está. 
Como o Alquimista o convence a seguir em frente?

6. O Alquimista diz que, para encontrar seu te-
souro, o rapaz tem que ouvir o próprio coração. Por 
que o Alquimista acha que o coração é mais impor-
tante, ou mais confiável, que a cabeça? Como e por que 
o coração é capaz de compreender coisas que a mente 
não consegue?

7. Quando Santiago e o Alquimista são capturados 
por uma das tribos bárbaras, Santiago precisa se trans-
formar em vento para salvar a própria vida. Ele pede 
ajuda ao deserto, ao vento e ao sol, mas nenhum deles 
sabe transformar um homem em vento. Onde o rapaz 
encontra a resposta? Qual o significado maior dessa 
resposta?

8. Se você pudesse fazer uma pergunta a Paulo Coe-
lho, qual seria? Como você acha que ele iria responder?
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Temas para pesquisas  
e projetos de escrita

1. Faça uma pesquisa sobre a história da alquimia e 
explore as maneiras como Coelho emprega a teoria e a 
prática dessa ciência mística em O Alquimista. Pode ser 
interessante levar em conta a relação entre a alquimia 
e as pirâmides; a alquimia nas culturas cristã e mu-
çulmana; ou a alquimia como meio de transformação 
tanto material quanto espiritual.

2. Grande parte dos acontecimentos em O Alqui-
mista depende da interpretação correta de sinais e coin-
cidências significativas, aquilo que o psicanalista suíço 
Carl Jung batizou de sincronicidade. Faça uma pesquisa 
sobre a sincronicidade e discuta os trechos do romance 
em que “coincidências” desempenham um papel im-
portante para guiar Santiago.

3. Durante algumas semanas, analise atentamente 
sua maneira de tomar decisões. Leve em conta as se-
guintes perguntas: fatores não racionais desempenham 
um papel importante nas suas escolhas? Você fica à 
procura de “sinais” para orientá-lo? A leitura de O Al-
quimista transformou sua forma de encarar esse pro-
cesso? Redija um ensaio narrativo em que você relata 
uma decisão que tomou. Reflita sobre os fatores que 
influenciaram seu processo de tomada de decisão.
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4. Em O Alquimista, o rei Melquisedec explica o 
“Princípio Favorável”, ou a sorte de principiante, con-
ceito que também é importante no zen-budismo, que 
valoriza a “mente de principiante”. Pesquise um pouco 
esse tema e discuta como ele é tratado no romance. Em 
que situações ele ajuda Santiago? Por que um princi-
piante teria mais sorte que alguém com mais experiên-
cia? Você já foi beneficiado pela sorte de principiante 
ou presenciou alguém se sair surpreendentemente 
bem na primeira tentativa?

5. Escreva um artigo discutindo qual você acre-
dita ser sua própria “Lenda Pessoal”. Há um sonho que 
você queira realizar? Usando O Alquimista como guia, 
crie um ensaio visual multimídia que apresente sua 
“Lenda Pessoal”. Esse ensaio deve incluir imagens, sons 
e texto.

6. Muitas buscas espirituais envolvem uma traves-
sia do deserto. Faça uma pesquisa sobre o tema da es-
piritualidade do deserto, discutindo a relação entre a 
paisagem exterior e o mundo interior em O Alquimista. 
Sob que aspectos o deserto serve como cenário ideal 
para uma jornada espiritual? O que Santiago aprende 
a seu próprio respeito no deserto?

7. Escreva uma análise literária formal, exami-
nando as relações entre professores e discípulos em 
O Alquimista. Identifique todos os mestres de Santiago 
— humanos, divinos, animais e naturais — e discuta o 
que o rapaz aprende com eles.

8. Escreva um artigo imaginando como seria a vida 
de Santiago depois do fim do romance. Ele continuaria 
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em busca de algo, ou simplesmente se acomodaria com 
Fátima e levaria uma vida pacata?

9. Escreva um artigo discutindo a importância do 
final do romance — o rapaz encontrar seu tesouro bem 
onde iniciara sua jornada, enterrado em meio às raízes 
de uma árvore, na própria igreja onde sonhara com 
o tesouro. Esse final foi uma surpresa para você? Ele 
mudou sua forma de enxergar tudo que o levara até 
ali? Nesse contexto, qual poderia ser o significado da 
árvore? Por que o rapaz teve que ir tão longe para des-
cobrir que o tesouro estava em sua própria terra?
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Conheça e leia também 

O pequeno príncipe, Antoine de Saint-Exupéry
Fernão Capelo Gaivota, Richard Bach
O profeta, Khalil Gibran
O livro de Merlin, T. H. White
O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, C. S. Lewis
The Alchemist in Life, Literature, and Art, John Read
O mágico de Oz, L. Frank Baum
Sincronicidade e o self: O Tao da psicologia, Jean Shinoda 
Bolen
A Odisseia de Homero: adaptada para jovens, Frederico 
Lourenço

Outras obras de Paulo Coelho 

Brida
As Valkírias
Maktub
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei
O Monte Cinco
Cartas de amor do profeta
Veronika decide morrer
Palavras essenciais
O demônio e a Srta. Prym



16

Histórias para pais, f ilhos e netos
Onze minutos
O Zahir
Caminhos revividos
Ser como o rio que f lui
A bruxa de Portobello
O vencedor está só
Manuscrito encontrado em Accra
O diário de um mago
Manual do guerreiro da luz
Frases
O Aleph
O dom supremo

Sobre a autora deste guia

Amy Jurskis é autora de diversos guias do professor, 
entre eles A vida imortal de Henrietta Lacks, de Rebecca 
Skloot, publicado pela Companhia das Letras, e Ame-
rican Tapestry, de Rachel L. Swarns. É bacharel em 
Língua Inglesa pela Universidade da Geórgia e mestre 
em Educação pelo Agnes Scott College. Ex-chefe do 
departamento de Artes da Linguagem em uma escola 
pública de Atlanta e atualmente é diretora curricular 
e professora de inglês na Oxbridge Academy, em Palm 
Beaches, na Flórida.



“Quando você  

quer alguma coisa,  

todo o Universo 

conspira para que você 

realize seu desejo.”




