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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA  4 

 

 

Objetos de 

Conhecimento/Conteúdo 
Habilidades 

 

 

 

 

 

Produção de textos orais 

Oralização 

(EF69LP47-B) Perceber como se estrutura a narrativa nos 

diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco 

narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços 

físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, 

das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em 

discurso direto, indireto e indireto livre), do uso de pontuação 

expressiva, palavras e expressões conotativas e processos 

figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais 

próprios a cada gênero narrativo. 

 

Categoria: Juvenil – 8° e 9° anos do Ensino Fundamental  

Tempo previsto: 1h/a  

Recursos Materiais: Vídeo aula e impressos e/ou obras sobre o gênero a ser trabalhado. 

Avaliação: Ler, analisar e interpretar contos do gênero estudado. 

Tema:  Contos de amor. 

 

  

Contos de amor 

 

                

O gênero literário conto de amor é estruturado 

como uma narrativa curta que envolve apenas um 

conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão 

do gênero é chamado de clímax. 

Além disso, embora não seja uma regra, é 

comum que o conto apresente: 

• poucos personagens; 

• espaço ou cenário limitado; 

• recorte temporal reduzido. 
• Enredo condensado, dinâmico e conciso. 
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Leia o conto de amor goiano abaixo para responder as questões seguintes! 

 

 

Lá pertinho de Rio Verde, no interior de Goiás, ouvi uma história triste que jamais consegui esquecer. 

Um casal de namorados, Evaristo e Rosalina, se amavam demais, porém seu pai era contra o casamento 

dos dois porque a moça era milionária, filha de Tonico, um grande fazendeiro arrogante, orgulhoso e muito 

mau. Evaristo era bem pobre, não tinha condições para dar uma boa vida para a moça. Era um bom violeiro 

muito querido do povo da região. 

Os pais d Rosalina não quiseram o casamento por causa da situação financeira do rapaz e a moça 

apaixonada disse que preferia morrer a ficar sem aquele amor. Assim, ela pegou um pacote de veneno e saiu de 

casa escondida, deixando uma carta que dizia assim:  

“Papai e mamãe, desde criança que eu amo loucamente este moço e hoje, por ele ser pobre não 

permitiram o nosso casamento. Mas nós fizemos um juramento de seguir um só caminho. La no alto da serra, 

deitado sobre a terra vamos morrer bem juntinhos. Não chores papai e não fiquem em desespero, guarde bem 

o seu dinheiro, erga por mim somente uma cruz. Peço perdão ao senhor porque pelo nosso amor vamos entregar 

as nossas almas a Jesus!” 

Ao ler aquela cartinha ficaram todos assustados e correram para o locar em que a moça tinha falado. E 

lá em cima da serra, os dois foram encontrados mortos e abraçados. Infelizmente, seus corpos já estavam 

gelados. O fazendeiro então percebeu que os dois haviam bebido um veneno mortal. Choraram de 

arrependimento, contudo, agora era tarde. 

No local onde os dois morreram, o fazendeiro ergueu uma igrejinha toda coberta de véu e todos os dias 

subia lá com a sua mulher para elevar a alma dos dois apaixonados aos céus. 
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Até hoje, quem passa ali pertinho, olha para aquela igrejinha e sempre faz uma oração. Quando fica 

sabendo a história, conclui que aquele casal de namorados não conseguiu se casar na terra, mas se uniram nos 

céus!                                                                                                                               

Autor desconhecido 

Disponível em: https://www.facebook.com/rioverdememoria/photos/a-verdadeira-hist%C3%B3ria-da-igrejinha-da-serra-da-capa-

brancapesquisa-de-aires-humb/1109716209200468/ Acesso em 14 de mar de 2022. 

 

 

ATIVIDADES 

Responda as atividades de estudo sobre contos de amor 

1. Sobre conto de amor: 

I - O conto de amor é estruturado como uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. 

II - O momento de maior tensão do gênero conto de amor é chamado de espaço. 

III - É comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. 
IV – Todos os itens estão incorretos. 

 

Marque apenas os itens corretos: 

a) (   ) Só os itens I e II estão corretos. 

b) (   ) Só os itens I e III estão corretos. 

c) (   ) Só os itens II e III estão corretos. 

d) (   ) Todos estão corretos. 

 

     Interpretando o conto: 

 

2. Qual é a finalidade do texto? 

 

3. Qual é o personagem principal do texto? Fale sobre ele. 

 

4. O conto se passa 

a) (   ) Na fazenda perto de Rio Verde 

b) (   ) Na cidade de Rio Verde 

c) (   ) Em um clube de Rio Verde 

d) (   ) Na colina 

 

4. No 3º parágrafo, o narrador pergunta: “Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo?” Para quem ele 

  dirige essa pergunta? 
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5. Neste conto o narrador é: 

a) (  ) narrador observador    b) (  ) narrador personagem    c) (  ) narrador onisciente 

 

6. Na sua opinião, por que aconteceu esta tragédia? (Resposta pessoal) 

 

Veja o vídeo sobre o conto Igrejinha da Serra no site abaixo: 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6kvXeI9Lv-M Acesso em 20 de mar de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de  leitura do Livro: 

 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO - Projeto Farol Cultural: contando história de Goiás à Paraty – coletânea de contos ganhadores do I e II concurso 

de contos do IF Goiano / [Organização de] Patrícia Regina de Oliveira; Loraine Vidigal Lisboa.- 1. ed. - Goiânia: IF Goiano, 2015. 130 p., il. 

 

 

Referências: 

Disponível em: https://www.facebook.com/rioverdememoria/photos/a-verdadeira-hist%C3%B3ria-da-

igrejinha-da-serra-da-capa-brancapesquisa-de-aires-humb/1109716209200468/ Acesso em 14 de mar de 2022. 

 

(José Carlos Vieira, o Lela, escritor, jornalista, fotógrafo da Secretaria de Esportes de Rio Verde. E-mail lela-

balela1@hotmail.com) 
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