
 

 

Tarefa 7 professora Tatiane 
 
Atividades sobre o livro “Um trem de janelas acesas” 
01. Indique os elementos da narrativa da história: 

 Narrador:  
 Foco narrativo: 
 Tempo:  
 Espaço:  
 Personagens principais: 

 
02. Apresente as características físicas e psicológicas da personagem Mariquinha. 
 
03. “Felicidade não é utopia. Ela existe. Não como prêmio, mas como conquista. Não é uma estação onde 

chegamos. É maneira de viajar.” Roque Schneider. 
A frase acima que inicia o livro, e que chamamos de epígrafe, está relacionada com toda a história do livro. 
Explique sobre essa relação. 

 
04. Em que momento da história Mariquinha disse as seguintes frases: 

a) “Há pessoas que passam a vida de olhos fechados”. 
b) “Quero dizer que aqui dentro o tempo pode ser bom ou ruim, depende de você...” 

 
05. Após a leitura das páginas 62 e 63, explique por que o livro não é uma autobiografia. 
 
06. Que lição de vida Claudinha aprendeu com vovó Mariquinha no capítulo “A gaiola dourada”? 
 
07. O que significa a expressão “Na sala de espera” que inicia alguns capítulos? 
 
08. Releia o capítulo “Na sala de espera: dois mistérios” e escreva quais eram esses dois mistérios presentes 

na vida de Mariquinha. 
 
09. Leia a epígrafe do capítulo 01. 

“Pelos trilhos da distância, 
no trem de minhas tristezas, 
somente o vagão da infância 

tem janelinhas acesas.” 
Cipriano F. Gomes 

A palavra “trem” está no sentido denotativo ou conotativo? Explique o significado dela de acordo com o 
contexto da narrativa. 

 
10. Faça o resumo do último capítulo da história. 
 
Gabarito 
 
01.  

 Narrador: narrador-personagem; Claudinha. 
 Foco narrativo: 1ª pessoa. 
 Tempo: A história se passa durante a infância de Claudinha, pois ela recorda o tempo de criança 

quando viajava com a avó. No início da história Claudinha tem 10 anos; no final, 15. 
 Espaço: No trem e na casa de Mariquinha. 
 Personagens principais: Mariquinha e Claudinha. 

 
02. Não muito alta, tinha um porte bonito, cheio de distinção e sua simpatia era impressionante, nariz 

pequeno, olhos esverdeados e expressivos, um sorriso aberto para o mundo. Vestia-se impecável e 
discretamente.  

 
03. A relação existente entre a frase e o enredo da história é que a felicidade deve ser conquistada durante 

toda a vida. Todos nós temos que ir em busca dessa felicidade. Vovó Mariquinha ensinou à neta que as 
pessoas devem aproveitar o tempo se divertindo e procurando ser feliz. 

 
04. 
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a) No capítulo “ A passagem da ponte”, Vovó Mariquinha disse essa frase sobre uma prima que quase não 
viajava de trem porque tinha medo de passar por túneis. Ela fechava os olhos antes de o trem entrar 
no túnel e vivia uma angústia nesse momento. 

b) No capítulo “Bolinhos de chuva”, Claudinha reclamava do tempo chuvoso porque não podia brincar no 
quintal, mas Vovó Mariquinha dizia que dentro de casa fazia um bom tempo e que ela podiam se 
divertir juntas. 

 
05. O livro é uma mistura de realidade e ficção. A escritora narrou fatos que realmente aconteceram com ela, 

mas inventou outros. Alguns fatos ela só ouviu contar. Assim, é um livro de memórias e lembranças. 
 
06. Claudinha aprendeu a não ser egoísta. Pensar só em si mesma. Quando vovó presenteou Martinha com a 

gaiola, Claudinha ficou triste e disse que a garota só tinha ganhado a gaiola por ser doente. Vovó olhou 
severamente para a neta e a repreendeu. Depois, Claudinha também aprendeu a se colocar no lugar dos 
outros; sentir empatia e compaixão. 

 
07. Essa expressão significa que Claudinha e Mariquinha não estão viajando de trem. Elas estão em suas 

casas, mas Claudinha passava a maior parte do dia na casa da avó.  
 
08. O primeiro mistério se refere ao senhor que perguntou à Mariquinha se ela tinha melhorado da dor nas 

pernas sem ao menos conhecê-la. O outro mistério se refere ao fato de que Mariquinha previu que a mãe 
estava doente.  

 
09. A palavra trem está no sentido conotativo e se refere à vida. De acordo com o contexto da narrativa, viajar 

de trem é como viver: existe um caminho a ser percorrido e muitas coisas a serem conhecidas. 
 
10. Resposta pessoal. 
 
 
 


