
 

 

Tarefa 7 professora Tatiane 
 
Lista de Atividades sobre o livro “Os Miseráveis” – 9º ano- 19-03 
 

Os Miseráveis, do escritor francês Victor Hugo, foi escrito em 1862 e é uma narração de caráter social em 
que o misticismo, a fantasia e a denúncia das injustiças formam uma trama complexa, na qual se descreve 
vividamente, ao tempo de condenação, a injustiça social da França do século XIX. 

O trecho abaixo servirá de auxílio para responder às questões 01 e 02. 
“(...) Deixou de ter um nome, passou a ser um número: 24.601. E sua irmã? E as crianças? Pergunte a um 

vendaval onde arremessou as folhas secas. Sem ninguém por eles, partiram ao acaso. Abandonaram a terra 
onde nasceram. Foram esquecidos. Com o tempo, até Jean Valjean os esqueceu. (...) Durante a prisão, o 
inofensivo podador de árvores tornou-se um homem temível. Tinha ódio da lei e da sociedade. Por 
consequência, de toda a humanidade. De ano para ano, sua alma foi se tornando amarga. Desde que fora 
preso, há dezenove anos, Jean Valjean não soltava uma lágrima.” 
 
01. A sucessão dos acontecimentos e as difíceis circunstâncias vividas pelas personagens levantam questões a 

respeito de lei, justiça e solidariedade. Jean Valjean, após ser rejeitado por diversas vezes ao sair da 
cadeia, recebeu uma ajuda que mudou a sua vida e, mesmo com todas as suas descrenças, o ex-
presidiário chorou pela primeira vez. 
Explique, resumidamente, como foi essa ajuda e quem o ajudou. 

 
02. Após o ocorrido acima, Jean Valjean encontrou o menino Gervásio (Gervais). Esse encontro mudou 

totalmente o comportamento de Valjean; pois, a partir daí, refletiu e tomou consciência de seus atos. O 
que aconteceu nesse encontro? 

 
O filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau defendia que “o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe” 

em seu discurso acerca da origem e dos fundamentos da desigualdade entre os homens. 
 
03. Estabeleça uma relação, evidenciada em fatos narrados na obra, entre a situação vivida pelo personagem 

Jean Valjean na obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, e o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. 
 
04. Cite um episódio em que Jean Valjean escutou a sua consciência antes de agir. 
 

Victor Hugo discute a miséria social na obra citada, que é seu romance mais popular. Nela, o escritor viu 
uma ótima oportunidade de revelar o panorama socioeconômico de uma França pós-revolução, testemunhando 
a miséria daquele século, associada à pobreza miserável de Fantine, de Cosette, de Marius, do inspetor Javert e 
do próprio Jean Valjean (Madeleine). 
 
05. De que forma os destinos de Madeleine e Fantine se cruzaram na obra de Victor Hugo? 
 
06. Fantine, por desespero, deixou Cosette na estalagem do Sr. Thénardier e fazia de tudo para enviar dinheiro 

para o sustento de sua filha. Escreva duas situações degradantes que Fantine fez por amor à menina 
Cosette. 

 
07. Javert era um inspetor obcecado pelo cumprimento do dever no combate ao crime. Ele não acreditava na 

inocência de Jean Valjean. Essa obsessão pode ser associada ao passado de Javert. Que fatos comprovam 
essa afirmação? 

 
08. Por que o personagem Marius é também considerado um miserável? 
 

A obra de Victor Hugo apresenta uma forte crítica ao sistema carcerário: Jean Valijean é preso após roubar 
um simples pão, se torna realmente um criminoso endurecido apenas depois de passar pelo ambiente brutal da 
prisão e, ao sair, antes de adotar uma identidade falsa, não consegue sequer uma hospedagem, quanto menos 
um emprego. 
 
09. Embora a obra tenha sido escrita na França do século XIX, muitas dessas críticas são extremamente 

pertinentes ao sistema carcerário brasileiro atual? Explique. 
 
10. Esse sistema contribui para o aumento da criminalidade e para o isolamento social dos presos? Explique e 

comprove sua resposta com um exemplo. 



Avaliação Produtiva 
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Gabarito 
 
01. Jean Valjean é acolhido por um gentil bispo, que lhe dá comida e abrigo. Mas havia tanto rancor na sua 

alma que no meio da noite ele rouba a prataria e agride seu benfeitor, mas quando Valjean é preso pela 
polícia com toda aquela prata ele é levado até o bispo, que confirma a história de lhe ter dado a prataria e 
ainda pergunta por qual motivo ele esqueceu os castiçais, que devem valer pelo menos dois mil francos. 
Este gesto extremamente nobre do religioso devolve a fé que aquele homem amargurado tinha perdido. 

 
02. Um garotinho que deixa cair uma moeda. Existem duas perspectivas sobre o encontro de Jean Valjean com 

ele. Segundo uma delas, Valjean, ainda um homem de mente criminosa, coloca o pé sobre a moeda e se 
recusa a devolvê-la ao menino, apesar dos protestos de Gervais. Quando o menino foge de cena e Valjean 
vem a seus sentidos, lembrando de que o bispo tinha feito por ele, ele sente vergonha do que fez e busca 
pelo menino, em vão. Outra interpretação desta cena é que Jean Valjean não sabia que ele estava pisando 
sobre a moeda, mas depois percebe que a moeda estava sob seus pés e se sente horrível. 

 
03. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno desenvolva a resposta em torno dos motivos que levaram Jean 

Valjean a ter cometido o crime de roubar um pão. 
 
04. Valjean salva a vida de Fauchelevent quando levanta uma carroça debaixo da qual ele estava preso, e 

depois arruma para ele um emprego como jardineiro num convento em Paris. Fauchelevent mais tarde vai 
retornar o favor dando abrigo a Valjean e Cosette no convento, e emprestando o seu nome para Valjean. 

 
05. Fantine foi salva da prisão por Madeleine. O prefeito, ao saber em que condições a moça fora demitida e 

chegara numa situação de extrema miséria, resolveu ajudá-la. Ela lhe contou sobre a filha Cosette e 
Valjean prometeu um reencontro entre mãe e filha. Mas, esse reencontro não aconteceu porque Fantine 
faleceu. 

 
06. Fantine vendeu os cabelos e os dentes para conseguir dinheiro. Ela também se prostituiu. 
 
07. Os fatos que comprovam essa afirmação são: Javert fora criado na prisão; nas galés. Filho de uma 

cartomante que tinha o marido preso nas galés. Javert passou a acreditar que jamais seria aceito pela 
sociedade. A partir daí passou a dividir a sociedade em dois tipos de pessoas: os que atacam e os que 
protegem. Javert era extremista e obcecado pelo cumprimento do seu dever e não acreditava na redenção 
de um ex-presidiário. 

 
08. Marius é um jovem idealista que desentendeu com o avô por causa de assuntos políticos. O rapaz lutava 

pela liberdade das pessoas e contra a monarquia de Napoleão, governo apoiado pelo avô. Sem a ajuda da 
família, Marius foi morar num cortiço, abrigo dos miseráveis. Mal tinha o que comer. Sofria muito por ter se 
afastado de sua família. 

 
09. Resposta pessoal. 

Espera-se que o aluno responda que sim e faça uma crítica à precariedade do sistema carcerário brasileiro. 
 
10. Resposta pessoal. 

Sim, pois o abandono, a falta de investimento e o descaso do poder público ao longo dos anos vieram por 
agravar ainda mais o caos chamado sistema prisional brasileiro. Sendo assim, a prisão que outrora surgiu 
como um instrumento substitutivo da pena de morte, das torturas públicas e cruéis, atualmente não 
consegue efetivar o fim correcional da pena, passando a ser apenas uma escola de aperfeiçoamento do 
crime, além de ter como característica um ambiente degradante e pernicioso, acometido dos mais 
degenerados vícios, sendo impossível a ressocialização de qualquer ser humano. A superlotação no sistema 
penitenciário impede que possa existir qualquer tipo de ressocialização e atendimento à população 
carcerária, o que faz surgir forte tensão, violência e constantes rebeliões. 

 
 


