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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA  3 

 

Objetos de 

Conhecimento/Conteúdo 
Habilidades 

 

 

Produção de textos orais 

Oralização 

(EF69LP53-A) Ler em voz alta textos literários diversos – 

como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; 

crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras 

orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de 

livros de maior extensão, como romances, narrativas de 

enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil. 

 

Categoria: Infanto-juvenil – 6° e 7° 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 terror. 

 

Contos de terror                                                                                      

             

Um conto é uma narração breve de eventos imaginários, que apresenta um grupo reduzido de 

personagens e que recorre a poucos recursos narrativos de modo a desenvolver um argumento não 

demasiado complexo. 

O terror, por sua vez, é o sentimento mais intenso de medo, em que o indivíduo já não 

consegue pensar de forma racional. O terror pode criar calafrios, paralisia muscular e, inclusive, a 

morte por paragem cardíaca. 

Um conto de terror, como tal, é um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de 

medo no leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais atemorizantes para os 

seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas 

sobrenaturais. 

Dentre as principais características de um conto de terror está a densidade e a coerência da 

história, seja ela por escrito ou mesmo em forma de file ou série, por exemplo. Esse tipo de conte 

sempre é singular e com densidade, buscando despertar o medo no espectador. 
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O conto de terror pode ter um fim moralizante, isto é, assustar o leitor para que este evite adotar 

certas condutas ou determinados atos. Noutros casos, o conto de terror não passa de um exercício 

estético que procura, como qualquer obra literária, provocar um efeito em quem o lê. 

José Abrão 

O povo goiano é conhecido por sua vida pacata de interior e pela sua contação de causos. Não 

é de admirar que muitas histórias do folclore nacional se misturem ao goiano além de alguns outros 

mitos locais, específicos de uma ou outra região. Monstros e almas penadas permeiam o imaginário 

goiano. “Segundo o que conheço, as lendas das cidades do interior de Goiás costumam ser variações 

de mitos conhecidos como os do Lobisomem, Saci, Mula sem Cabeça etc. Não há muita variação de 

uma cidade para outra. Porém, acredito que existam algumas particularidades”, comentou o professor 

de História da UEG, Ademir Luiz. Hoje é Dia do Saci no Brasil e Dia das Bruxas no Hemisfério Norte. 

Para ouvir boas histórias de terror, não é preciso nem sair da cidade. 

 

Leia o conto de terror abaixo e em seguida, responda às questões apresentadas:

 
 

 
 

 

 

Tereza Bicuda 

Essa aqui se trata de um conto/ lenda da 

Tereza Bicuda, uma famosa história originária do 

interior de Goiás, na cidade de Jaraguá. 

A mulher que se chamava Tereza tinha grandes 

lábios e, por esse motivo, ganhou o adjetivo 

“Bicuda”. Ela era extremamente violenta com a 

mãe, uma senhora já de idade, que apanhava dela 

várias vezes por dia e era acorrentada.                                                   

                             

Além disso, obrigava a mulher a pedir dinheiro nas ruas e, por fim, fez o impensável: colocou um freio 

de cavalo na boca de sua mãe para montar nela pela cidade. As duas moravam em uma famosa rua do município 

chamada Rua das Flores. Os vizinhos constantemente reclamavam de Tereza por conta de seu mau 

comportamento. 

Sendo assim, com tanto sofrimento, a mãe de Tereza adoeceu e morreu, mas antes a excomungou. Após 

isso, Tereza Bicuda ficou ainda mais atormentada do que já era. Saía pela cidade gritando diversas baixarias e 

bebia muito. Jaraguá era um lugar extremamente religioso e a mulher era uma das únicas do local que nunca ia 

à igreja. Isso era considerado muito grave na época e muitos achavam que ela estava possuída por um demônio. 

Certo dia, Tereza Bicuda morreu de causas desconhecidas e foi enterrada no cemitério da cidade.   

Contudo, os moradores da Rua das Flores começaram a relatar que todo dia, à meia noite, o fantasma de 

Tereza vagava pelo lugar gritando. Era possível ouvir ela batendo em sua mãe, do mesmo jeito que fazia quando 
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ainda era viva. Dessa forma, os jaraguenses resolveram enterrá-la próxima à Igreja do Rosário, um lugar 

construído por escravos e que recebia as pessoas mais pobres. De nada adiantou, o fantasma continuava a 

atormentar todos.  

Em uma última tentativa, a população resolveu colocar o seu corpo na serra de Jaraguá. Tereza Bicuda 

parou de ir à cidade, no entanto, bem acima de onde ela foi enterrada, nasceu um pé de caju assombrado! Reza 

a lenda que qualquer pessoa que ousar pegar o fruto da árvore, é amaldiçoado e atacado por um enxame de 

abelhas que lá existe. Afinal, o fantasma da Bicuda também assombra a serra em noites de lua cheia e há vários 

relatos de moradores que ouviram e até foram perseguidos pela assombração. Segundo as histórias, os lábios 

grossos de Tereza vão sorrir e ela fará com você a mesma coisa que fez com a mãe: montará como em um cavalo 

e te obrigará a fazer as vontades dela.  

Atualmente, se você for até à cidade, conseguirá ver todos os pontos citados na lenda, desde a Rua das 

Flores até a igreja e a serra. Não há um jaraguense que não conheça e afirme que a lenda seja real! No entanto, 

é difícil, de fato, comprovar essa veracidade. 
Disponível em: https://fantasia.fandom.com/pt/wiki/Tereza_Bicuda Acesso em 18 de fev de 2022. 

 
 

Sugestão de outros vídeos de terror: https://papodehomem.com.br/11-videos-de-terror-para-voce-nao-dormir-essa-noite/ 

 

 

ATIVIDADES 

 

1. Segundo os estudos sobre conto de terror, assinale as alternativas corretas: 

a) (  ) O conto de terror é o sentimento mais intenso de medo, em que o indivíduo já não consegue pensar de 

forma racional. 

b) (  ) O conto de terror apresenta histórias vinculadas às temáticas mais atemorizantes para os seres humanos, 

como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. 

c) (  ) Um dos principais modos de desenvolver um conto de terror é através de elementos que não possuem 

uma explicação. 

d) (  ) O conto de terror não pode ter um fim moralizante, ou seja, não ensina nenhuma conduta para mudar 

o comportamento do leitor.  

2. Escreva abaixo como você agiria nas seguintes situações sugeridas ao longo da narrativa. Resposta pessoal. 

a. Se encontrasse o fantasma de Tereza Bicuda em sua frente à noite? 

b. Se Tereza Bicuda batesse na mãe dela perto de você? 

c. Você acredita nesta história? 

 

3. A história acima é um conto de: 

a) (  ) Terror  
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b) (  ) Aventura 

c) (  ) Suspense 

d) (  ) Fantástico 

4. Responda: 

a. Quem são os personagens do texto? 

b. Em que lugares se passa a história?  

c. Em que hora do dia Tereza Bicuda aparecia depois de morta? 

 

5. Sublinhe no texto, de caneta vermelha, o CLÍMAX: 

 

6. Sublinhe com caneta azul o desfecho(final) 

 

7. Reconte um conto de terror que você ouviu de alguém em algum lugar. 

 

Disponível em: https://lpsaladeaula.blogspot.com/2015/10/a-casa-do-pesadelo-conto-de-terror-e.html-Acesso em 26 de jan. 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. 
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