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- Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04. 
  

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o 
dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado 
bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. 
A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala.  

Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha 
na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a 
espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás. Os juazeiros 
aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.  

— Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.  
Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, 

depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se 
levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo.  

A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas.  
O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos.  
— Anda, excomungado.  
O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar 

alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário - e a obstinação da criança irritava-o. 
Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, 
não sabia onde.  

Tinham deixado os caminhos, cheios de espinho e seixos, fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama 
seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho 
naquele descampado.  
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01. Destaque do texto a descrição da paisagem que lembra a pintura impressionista:  
  
02. Identifique a passagem reveladora da dificuldade de comunicação entre os membros da família:  
  
03. Comente a caracterização de Fabiano, relacionando-a com o tema retratado:  
  
04. Enumere os aspectos regionais presentes no texto.  
  
- Texto para as questões 05, 06, 07 e 08. 
  

Era um facão verdadeiro, sim senhor, movera-se como um raio cortando palmas de quipá. E estivera a 
pique de rachar o quengo de um sem-vergonha. Agora dormia na bainha rota, era um troco inútil, mas tinha 
sido uma arma. Se aquela coisa tivesse durado mais um segundo, o policia estaria morto. Imaginou-o assim, 
caído, as pernas abertas, os bugalhos apavorados, um fio de sangue empastando-lhe os cabelos, formando um 
riacho entre os seixos da vereda. Muito bem! Ia arrastá-lo para dentro da catinga, entregá-lo aos urubus. E não 
sentiria remorso. Dormiria com a mulher, sossegado, na cama de varas. Depois gritaria aos meninos, que 
precisavam criação. Era um homem, evidentemente.  

Aprumou-se, fixou os olhos nos olhos do policia, que se desviaram. Um homem. Besteira pensar que ia 
ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Mas para que suprimir aquele doente que bambeava 
e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os 
pobres! Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. Guardava a sua forca.  

Vacilou e cocou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins, havia um horror de bichinhos assim fracos e 
ruins.  

Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, 
perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro.  

— Governo é governo.  
Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo.  
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05. Comente o motivo para Fabiano não sentir remorso se matasse o soldado.  
  
06. Identifique o momento do texto revelador da visão fatalista e humilde de Fabiano, considerando inútil 

matar o soldado. 
  
07. Identifique a voz predominante do texto.  
  
08. Destaque do texto as passagens que evidenciam o uso do discurso indireto livre.  
 


