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Não existe uma definição exata do significado da vida. 
Até porque o seu real significado ainda é desconhecido... A vida 
pode ser definida a partir da diferenciação das substâncias vivas 
e suas características em relação às substâncias mortas.
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PIU PIU

A vida é grande. Muito maior do que se possa imaginar.

Talvez do tamanho do 
mundo e do espaço.

Mas a vida também 
pode ser pequena…

Às vezes tão pequena que nem conseguimos 
enxergá-la, como no caso de parasitas,

e bacilos.

bactérias, 

ácaros
Esses seres vivem  

dentro do seu nariz.
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A gente  
cresce = 14 anos. 
Tomamos refrigerante.

O corpo se desenvolve,  
a gente começa a  
trabalhar = 25 anos.  
Tomamos café.

A gente se casa e as mulheres  
ficam grávidas. Os homens já 
têm barba = 30 anos. E 
tomamos mais café.

A gente trabalha e compra um cachorro.  
Os filhos crescem = 40 anos. Fazemos 
piquenique e levamos uma garrafa  
térmica de café na cesta.

A gente nasce = 0 ano. A gente começa  
a andar = 1 ano.  
Comemos mingau.

A gente vai para  
a escola = 6 anos. 
Tomamos leite.

V I D A  =  T E M P O

Os filhos saem de casa. Ficamos um 
pouco enrugados e com cabelos brancos. 
Cuidamos do jardim e continuamos  
tomando café = 50 anos.

O tempo passa 
mais ainda…

A gente para de trabalhar e se  
aposenta. Pode ser que a gente já  
tenha netos = 65 anos. Tomamos  
café com biscoitos.

A gente fica velho mesmo = 80 anos.  
E tomamos café com canudinho.

O tempo continua 
passando…

O tempo  
não para…

Será que a gente  
nasce de novo?

Talvez a gente não consiga mais andar 
e esteja um pouco doente = 95 anos. 
O café fica esfriando na mesinha de 
cabeceira.

A vida chega ao fim.  
A gente morre e é enterrado.

O tempo passa… 
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