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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA  5 

 

 

Objetos de 

Conhecimento/Conteúdo 
Habilidades 

 

Reconstrução da textualidade e 

compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de recursos 

linguísticos e multissemióticos 

(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:  Conto de psicológico. 

 

 

Contos psicológicos 

Conto Psicológico – É uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças e 

sentimentos dos personagens, o que acarreta a predominância do tempo psicológico (não há uma ordem exata), 

que flui de acordo com as emoções. Geralmente, a narrativa é escrita em 1ª pessoa, com um narrador 

personagem.  

A apresentação do enredo pode não seguir a ordem natural dos acontecimentos, já que o tempo das 

emoções não é linear; o espaço físico também é marcado do ponto de vista de como são sentidas as experiência. 

No conto psicológico, é comum as reflexões e os dilemas serem provocados por fatos triviais, 

corriqueiros, aparentemente sem importância. 

O tempo cronológico organiza-se de acordo com a sucessão dos acontecimentos. Ele é o mesmo para 

todos e pode ser objetivamente medido em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. O tempo interior ou 
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psicológico flui de acordo com o estado de espírito da personagem e possibilita que passado, presente e futuro 

se entrelacem livremente. Nos textos, ele é predominantemente no relato de lembranças, reflexões e 

sentimentos. Enquanto o tempo cronológico é representado linearmente, o tempo psicológico é representado 

dinamicamente. 

Nos contos psicológicos, o foco não são as sequências de ação nem a descrição de espaços externos, e 

sim a investigação do mundo interior das personagens, em uma tentativa de mostrar os impulsos e anseios 

comuns a todos os seres humanos.  

Disponível em: https://slideplayer.com.br/slide/11563448/ Acesso em 05 de mar de 2022. 

 

Leia o conto de Francelino Antunes de Carvalho e responda às questões sugeridas a seguir: 

  

CARRO DE BOI – História de uma geração 

 
 

Francelino Antunes de Carvalho    
 

             Seu Francelino olhou de longe toda a montagem do espaço e ali compenetrado voltou no tempo quando 

trabalhou de guia ou candeeiro para o pai, o sr. José Antunes Fernandes na Fazenda Tapera. A Tapera é uma 

fazenda próxima a cidade, localizada às margens da rodovia que vai para Niquelândia. Foi uma das primeiras 

fazendas da região, inclusive nessa fazenda nasceu também Dr. Cristovam Francisco de Ávila, ex prefeito e 

promotor na cidade de Uruaçu. 

     Seu Francelino conta emocionado de suas viagens carreando lenha para vender aos comerciantes como 

o Sr. Camapum, Sr. João Delegado e outros compradores. Essa lenha ia num carro grande (40 balaios) movido 

por 8 bois curraleiros: o Barcão O Rivirão, o Chatinho, o Jeitoso, o Moreno, Chitão, o Carinho e o Dilicado. 

Esse carro de boi ele ainda conserva na sede da fazenda, só que depois da morte do pai nunca mais carreou. 

Porém, seu Francelino descreve com muito orgulho todos os adereços do carro de boi: 

             - O carro tem o Cocão que não deixa o eixo sair da mesa. Para o carro cantar tem que apertar 

o eixo e engraxar com banha de porco ou azeite que fica no azeiteiro , um chifre com um pincel. O chumaço em 
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cima do eixo serve para não deixar estragar a xeda que é o varão do lado. O eixo comprido é chamado 

de cabeçaio. O chaveio firma o tamoeiro da canga para segurar os bois. O pigarro segura a tiradeira para o 

comando da boiada. O fueiro é o pau que firma a esteira para carregar peso como milho e outras mercadorias. 

E assim ele me leva até à fazenda Tapera para conhecer o velho carro.  

            A casa da Tapera tem ainda o aspecto antigo como as telhas, o assoalho e tudo o mais. Seu Francelino 

vai todos os dias para a fazenda de bicicleta, seus 81 anos de idade não o envelheceram; pelo contrário, ainda 

tem muito fôlego para trabalhar e contar os causos. 

             Dentre esses causos ele narra as viagens junto com o pai no carro de boi. Um carro cheio de lenha era 

vendido ao Seu Camapum (influente comerciante dos anos 40/50), por 10 mil réis. Essa lenha era cortada em 

tamanhos de 1 metro mais ou menos e revendida aos moradores para ser queimada nos fogões à lenha. 

              O percurso da fazenda Tapera até Uruaçu (4 km) era feito em 3 horas ou mais dependendo do clima. 

No carro eles usavam azeite no eixo para o carro cantar e era uma grande atração esse canto conhecido 

como “baixão”. A entrada na cidade era triunfal, a cantiga do carro atraía muita gente pela curiosidade de ver 

quem estava chegando e o que trazia de novidade. Seu Francelino sorridente diz: 

             - Quando o carro ia entrando na cidade e as moças ouvia o som do baixão corriam pra porta pra vê 

quem tava chegando aí a gente sorria e acenava com o chapéu. 

              Para ele ser candeeiro não era cansativo, pelo contrário era muito divertido. Trabalhava conversando 

com o pai e gritando com os bois. Se tinha uma subida maior precisava apertar os bois como ele mesmo diz 

(chegar o ferrão) e ainda gritar: 

               - Barcão, Dilicado, vamos! Ôa vamos ! 

               E assim entre gritos e ferroadas os bois subiam de arrancada. Segundo ele, o boi curraleiro era mais 

dócil e amansava mais rápido. Um boi de 3 anos já começava a ser treinado para carrear junto com um mais 

experiente. O trabalho de amansar era feito aos poucos com uma canga própria e assim o peso era puxado de 

forma igual. 

              Um boi curraleiro podia trabalhar até 25 anos se fosse bem zelado. Na fazenda Tapera os bois eram 

bem tratados e tinham um descanso ao meio dia e assim se conservavam fortes para o trabalho. 

Com o semblante triste seu Francelino diz sobre a despedida do boi curraleiro: 

 - Quando o boi já não dava mais para o trabaio a gente levava ele para o curral do matador. Era muito 

triste e eu nem gostava de vê. O boi curraleiro sabia que ia morrê e do seu zói curria água. 

Seu Francelino se cala e de cabeça baixa diz: 

- Sabe , a gente fica sentido pois esses boi ajudou tanto... 
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Outra história que seu Francelino conta muito animado é sobre o namoro com dona Arminda Martins 

com quem é casado há 53 anos. 

- Quando o carro de boi passava na rua ela ficava na porta sorrindo e acenando pra mim toda bonita 

e enfeitada! 

E continua: 

- Como ela escutava a cantiga do carro de longe dava tempo de se arrumar e até passar um pó de 

arroz!. 

Os dois riem muito ao relembrar esses momentos. 

Assim a história de vida de seu Francelino e família se fez em torno de um carro de boi. E agora na 

fazenda esse velho carro desgastado com o tempo (160 anos mais ou menos) está encostado num canto como 

se olhasse os caminhos por onde passou. 

Esse carro acompanhou as mudanças, o crescimento da família e o progresso da cidade. Hoje ele é apenas 

uma peça representativa do passado de uma geração, especificamente da história de Uruaçu. 

 

Francelino Antunes de Carvalho nasceu em Uruaçu no dia 25 de abril de 1927. Hoje com 81 anos de idade reside à Avenida Tocantins bem em 

frente ao carro de boi que ornamenta a pracinha do museu Dom Prada Carrera. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

               ATIVIDADES 

 

1. Observando os conceitos de conto psicológico, podemos afirmar que (Marque as alternativas corretas): 

a) (  ) É uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças e sentimentos dos 

personagens, o que acarreta a predominância do tempo psicológico (não há uma ordem exata), que flui de 

acordo com as emoções. 

b) (   ) Geralmente, a narrativa é escrita em 3ª pessoa, com um narrador observador 

c) (  )  No conto psicológico, é comum as reflexões e os dilemas serem provocados por fatos triviais, 

corriqueiros, aparentemente sem importância. 

d) (   ) O tempo cronológico organiza-se de acordo com a sucessão dos acontecimentos.  

 

2.Como se apresentam o tempo cronológico e o tempo psicológico nos nos contos psicológicos? 

3.No trecho “Nos contos psicológicos, o foco não são as sequências de ação nem a descrição de espaços 

externos, e sim a investigação do mundo interior das personagens, em uma tentativa de mostrar os impulsos e 

anseios comuns a todos os seres humanos”, fica claro que no conto psicológico 
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a) (   ) o foco é o que acontece exteriormente. 

b) (   ) o foco é a sequência de ação 

c) (   ) o foco é a investigação de outras vidas 

d) (   ) o foco é uma tentativa de mostrar os sentimentos internos de todos os seres humanos. 

 

4. Segundo o conto “Carro de boi”, Francelino voltou no tempo 

a) (   ) relembrando seu tempo de carrear junto com seu pai 

b) (   ) lembrou da escola em que estudava 

c) (   ) lembrou das viagens para capital 

d) (   ) lembrou das partidas de futebol que jogava com os amigos 

 

5.Cite os nomes dos personagens que fazem parte do conto. 

 

6.No trecho “- Quando o carro de boi passava na rua ela ficava na porta sorrindo e acenando pra mim toda 

bonita e enfeitada!”. De quem Francelino falava? Justifique. 

 

7.Os componentes físicos que servem de cenário ao desenrolar da ação e aos movimentos dos personagens 

constituem o chamado espaço da narrativa: trata-se de mais um dos elementos do mundo construído pelo 

ficcionista. No conto “Carro de boi”, em qual espaço se passam os fatos?  

a) (   ) Fazenda Tapera, localizada às margens da rodovia que vai para Niquelândia 

b) (   ) Uruaçu 

c) (   ) Hidrolina 

d) (   ) Município de Porangatu 

 

8.O que acontecia aos bois quando já não conseguiam mais trabalhar?   

 

9. No conto, aparece uma linguagem próprias do homem sertanejo goiano. Transforme a linguagem coloquial 

do trecho seguinte em uma linguagem padrão: “O boi curraleiro sabia que ia morrê e do seu zói curria água.” 
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 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. 
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FRANCELINO ANTUNES DE CARVALHO nasceu em Uruaçu no dia 25 de abril de 1927. Hoje com 81 anos 

de idade reside à Avenida Tocantins bem em frente ao carro de boi que ornamenta a pracinha do museu Dom 

Prada Carrera. 
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