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“Vidas Secas” é o último romance de Graciliano Ramos publicado em 1938, mas que retrata um tema da
atualidade -uma família de retirantes nordestinos, castigada pela seca. O livro é composto de treze
capítulos que podem ser lidos separadamente, onde há as aventuras e desventuras da família de retirantes
formada por Fabiano, Sinha Vitória, os dois meninos e a cachorra Baleia (que emociona muitos leitores) em
suas andanças fugindo da fome, da falta de trabalho.
O texto que segue é um excerto do 1º capítulo “Mudança”.
MUDANÇA

Texto Gerador 1

Atividades de Leitura
1) “Ainda na véspera eram seis viventes...” Por que o narrador empregou a palavra “viventes” para definir
os membros da família de retirantes?

Habilidade trabalhada: Utilizar pistas do texto para fazer antecipações e inferências a respeito do
conteúdo.

Resposta Comentada:

Para desenvolver esta questão, é importante que você enfatize aos alunos que
a família era formada por dois humanos adultos, identificados apenas pelos nomes Fabiano e Sinha
Vitória(eles não têm sobrenome), dois meninos( o “mais velho” e o “mais novo”) e dois bichos – o papagaio
e a cachorra Baleia-, um identificado pela espécie, outro, pelo nome próprio. Sendo assim, a resposta para
a questão é: As condições subumanas igualam animais e pessoas: todos lutam pela sobrevivência(na
verdade, a vida é a única posse que esses seres têm, sua única marca, daí serem “viventes”).O papagaio é
sacrificado em nome da sobrevivência dos demais.

TRECHO REMOVIDO
3. Assinale a opção que demonstra que Fabiano assimilara em um dos seus traços psicológicos a aridez e
ressequidão da terra.
A) “Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho.”(linha 47)
B) “ Desceu, empurrou a porta da cozinha...”(linhas 54 e 55)
C) “...Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos.”(linhas 25,26 e 27)
D) “Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se...”(linha 65)

Habilidade trabalhada: Identificar características físicas e psicológicas dos personagens.
Resposta Comentada: Nesta atividade, o aluno deverá perceber que o romance focaliza uma família de
retirantes castigada pela seca e pela caatinga, oprimida pelos que detinham o poder de mando e igualada a
bichos e coisas, assimilando em seu comportamento a aridez e ressequidão da terra, um traço psicológico
forte que não se deixa abater perante os obstáculos. Nas opções A),B) e D) apenas relatam as ações de
Fabiano,não demonstrando traço psicológico, mas a opção C) demonstra claramente que Fabiano tem um
traço psicológico forte, esquecendo a fome,não se deixando vencer pelo cansaço, pelos
ferimentos,demonstrando fortaleza em seu comportamento.

TRECHO REMOVIDO

2. ) Uma mesma conjunção pode apresentar significados diferentes de acordo com o enunciado em que se
encontra.Por exemplo, a conjunção “como” pode ser comparativa, causal ou conformativa.No período
abaixo, ela dá ideia de comparação.
“Sinha Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas...”
Leia o período abaixo e indique qual sentido está sendo produzido pela conjunção “como”:
“Sinha Vitória beijava o focinho de Baleia e como o focinho estava ensanguentado,lambia o sangue...”
a)conformidade
b)comparação
c)condição
d)tempo
e)causa

Habilidade trabalhada:Relacionar o uso de conjunções subordinativas variadas aos sentidos produzidos
nas sequências.

Resposta Comentada: Esta questão possibilitará ao aluno perceber a importância de analisar o contexto
para identificar o sentido apontado pelas conjunções. A opção a) está incorreta porque não está
estabelecendo uma relação de conformidade com a oração anterior. Já na opção b), a oração não está
estabelecendo a ideia de comparação, visto que já foi mostrado como exemplo no enunciado da questão. A
alternativa c) também está incorreta porque vê-se claramente que a oração não estabelece uma condição
para que o fato da oração principal aconteça. O mesmo ocorre com a alternativa d) que não está
estabelecendo nenhuma relação de tempo. Sendo assim, a alternativa e) está correta porque o fato de
Sinha Vitória lamber o sangue era porque o focinho da Baleia estava ensanguentado, ou seja, a relação
de causa com o fato ocorrido na oração principal.

3. Leia o trecho abaixo:
“Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando.Conservaram-se encolhidos,
temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e
endoidecia a gente.”
Na oração destacada, o uso do verbo no subjuntivo, associado ao conector “se” expressa uma ideia de:
a) Conformidade
b) Finalidade
c) Condição
d) Proporção

e) Tempo

Habilidade trabalhada: Relacionar o emprego do modo subjuntivo à ocorrência de orações subordinadas
adverbiais.

Resposta Comentada: É importante que o professor faça o aluno perceber que o uso do pretérito
imperfeito do subjuntivo no trecho “se tivesse desfeito” indica uma hipótese. A opção a) está errada
porque não apresenta a relação de conformidade com a oração principal. A opção b) também está errada
porque não há a apresentação de um objetivo na passagem em questão. A opção d) também está errada,
uma vez que não há dados que mostrem a relação de proporcionalidade. A opção e) “tempo” está
incorreta, pois não há qualquer referência temporal no trecho. A opção c), por fim, é a correta, haja vista
que o conectivo “se” estabelece uma condição, onde o enunciado apresenta uma circunstância prévia
para que algo ocorra.

Atividades de Produção Textual
1. Baseado no texto lido e no tema que envolve o romance -retirantes nordestinos castigados pela secaprocure produzir um outro texto narrativo, modificando os personagens, o foco narrativo, tempo, cenário,
conflito e desfecho.

Habilidade trabalhada: Produzir um texto narrativo cuja estrutura se aproxime do romance.
Resposta Comentada: Antes dos alunos realizarem esta atividade, o professor pode pedir-lhes para
pesquisarem noticiários relacionados à seca ou pode, se puder, passar o filme “Vidas Secas”. Após realizar
discussões sobre o tema, os alunos terão recursos para construírem seus textos, observando a pontuação,
os parágrafos, as regras de concordância e os elementos da narrativa para que o gênero, em questão, seja
preservado.
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