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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA  1 

 

Objetos de 

Conhecimento/Conteúdo 
Habilidades 

 

Estratégias de leitura 

 

Apreciação e réplica 

 

 

Habilidade(EF67LP28-A) Ler, de forma autônoma, romances 

infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, contos do 

folclore goiano, levando em conta suportes e características. 

(EF67LP28-D) Avaliar o texto lido estabelecendo 

preferências por gêneros, temas e autores. 

 

Categoria: Infanto-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 e analisar todos os tipos de contos  

 

Tema:  Conceito de conto e tipos de contos. 

 

O que é conto?                                                                          

       O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um 

enredo - uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. 

Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve não é possível incluir vários 

lugares e personagens diferentes. 

Há vários tipos de contos: realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos, 

de fadas, entre outros. 

A estrutura desse gênero textual é composta por quatro partes: apresentação do enredo, 

desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão - clímax, e solução - desfecho. 

 

Características do conto 

O conto apresenta as seguintes características: 

• Espaço delimitado; 

• Tempo marcado; 
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• Presença de narrador; 

• Poucos personagens; 

• Enredo. 

Espaço delimitado: o local em que se desenvolve a história é delimitado, como uma determinada casa, 

rua, parque, praça. Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, em que não é possível se falar 

em muitos espaços diferentes. 

Tempo marcado: o tempo do conto é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento a 

história acontece. Esse tempo pode ser: 

cronológico - quando as coisas acontecem numa sequência normal, de horas, dias, anos. 

psicológico - quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação 

do narrador ou de um personagem. 

Narrador: a história do conto é contada por um narrador, que pode ser: 

• narrador observador, aquele que conhece a história, mas não participa dela. 

• narrador personagem, aquele que além de narrar a história, também é um dos seus personagens. 

• narrador onisciente, aquele que conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. 

Personagens: o conto contém poucos personagens, porque como é um texto breve, não é possível incluir 

muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários. 

Enredo: o conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos 

acontecimentos de uma história. Ele pode ser: 

linear - quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja: apresentação, desenvolvimento, momento 

de tensão - clímax, e solução - desfecho. 

não linear - quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar pela 

apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução e os acontecimentos são narrados ao 

longo do conto. 

 

Tipos de contos 

Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de contos, do qual se destacam: 

• Contos realistas, os que narram situações realistas e não imaginárias. 

• Contos populares, os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. 

• Contos fantásticos, aqueles em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção e confundem 

os leitores com acontecimentos absurdos. 

• Contos de terror, os que narram histórias cheias de mistérios, suspense e medo. 

• Contos de humor, os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. 

• Contos infantis, os que narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral. 

• Contos psicológicos, os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos, e têm a intenção 

de levar o leitor a refletir. 

• Contos de fadas, os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas, e se desenvolvem em torno 

de um acontecimento trágico, mas que têm um final feliz. 

• Conto Religioso: Caracterizam-se pela presença ou interferência divina.  

• Contos de esperteza – São narrativas, geralmente curtas, nas quais os personagens – humanos ou animais 

– utilizam-se de ardis (armadilhas ou disfarces), truques, malandragens, gambiarras e espertezas para garantir 

sua sobrevivência ou mesmo a vitória contra forças maiores que a sua. 
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• Contos de romance- As histórias de romances geralmente, abordam a vida de vários personagens ao 

longo da história, mesmo tendo um protagonista. Os contos são sobre um personagem, a história gira em torno 

apenas dele  

• Contos de mistério – A narrativa se estrutura de forma a criar expectativa e suspense. 

• Contos de animais - Assemelha-se à fábula, são contos em que os animais são dotados de qualidades, 

defeitos e sentimentos humanos. 

 

Estrutura do conto 

A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma 

história e um conflito. 

Sua estrutura está dividida em três partes: 

• Introdução: nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredo. 

• Desenvolvimento: aqui se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o problema ou 

a situação apresentada na introdução. 

• Clímax: quando acontece o momento de maior tensão da história. 

• Desfecho: encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. 

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/conto/ acesso em 12 de jan em 2022. 

 

          Exemplo de conto: 

A estranha passageira

 

– O senhor sabe? É a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com zero hora de vôo – e riu nervosinha, 

coitada. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isto iria fazer-lhe bem. 

Lá se ia a oportunidade de ler o romance policial que eu comprara no aeroporto, para me distrair na viagem. 

Suspirei e fiz o bacana respondendo que estava às suas ordens. Madama entrou no avião sobraçando um monte 

de embrulhos, que segurava desajeitadamente. Gorda como era, custou a se encaixar na poltrona e a arrumar 

todos aqueles pacotes. Depois não sabia como amarrar o cinto e eu tive que realizar essa operação em sua farta 

cintura.  

(...) (fonte: Adaptado de http://www.blocosonline.com.br/literatura/prosa/ct/ct12/ct120929.php 

 

 

ATIVIDADES 

 

1. Marque as alternativas corretas sobre conto: 

a) (  ) O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo. 

b) (  ) Há muitos personagens e muitos locais. 

c) (  ) O conto não tem características marcantes. 

d) (  ) A estrutura do conto é fechada e objetiva. 

 

2.Que tipo de conto é este apresentado acima? 

a) (  ) Conto de mistério 

b) (  ) Conto realista 

c) (  ) Conto de humor 

d) (  ) Conto de terror 
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3. O conto realista narra situações reais e não imaginárias. 

a) (  ) Certo                               b) (  ) Errado 

 

4. O enredo do conto pode ser linear e não linear. Explique como se apresenta o conto linear e o não linear. 
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