
Ouça a música “Eduardo e Mônica”, do grupo Legião Urbana.



Na música há presença de um enredo?

 Há presença de personagens?

 Há falas dessas personagens? Cite alguns exemplos.

 Em que locais se passam a história?

 O tempo da história segue uma sequência na sucessão dos acontecimentos

ou não?

 Qual é o conflito da história?

 Em que consiste a história?

 Como a história é concluída?



CONTO

O conto é uma narrativa curta, que apresenta poucos

personagens, o espaço ou cenário onde se passa a história é

limitado e o recorte temporal é reduzido.

No conto, há a predominância da tipologia textual (forma

como o texto se apresenta) narração.



Para enriquecê-lo e fazer com que o leitor viva intensamente a
sequência dos fatos, há a presença da tipologia descritiva
(detalha de maneira pormenorizada os aspectos de um
determinado lugar, acontecimento, pessoa, objeto ou animal. O
objetivo do texto descritivo é justamente transmitir as
impressões, qualidades, sensações, características e
observações daquilo que está sendo detalhado).



ELEMENTOS DO CONTO

• Título atraente e que dialogue com o enredo;
• Narrador;
• Personagens;
• Diálogo;
• Enredo;
• Tempo;
• Espaço;
• Conflito;
• Desfecho.



TIPOS DE NARRADOR

No gênero conto, pode haver três tipos de narrador:

• narrador observador: conhecedor da ação, mas não
participante.

• narrador personagem: o narrador é um dos personagens.

• narrador onisciente: conhece a história e todos os
personagens envolvidos nela.



TIPOS DE DISCURSO

O diálogo é um elemento comum no gênero conto, o qual se
apresenta sob a forma de:

1) Discurso direto:

•No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua
narração e passa a citar fielmente a fala do personagem.
•O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade
e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do
discurso, não se responsabilizando pelo que é dito.



Características do Discurso Direto

• Utilização dos verbos da categoria dicendi, ou seja, aqueles que têm

relação com o verbo "dizer". São chamados de "verbos de elocução", a saber:

falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros.

• Utilização dos sinais de pontuação - travessão, exclamação, interrogação,

dois pontos, aspas.

• Inserção do discurso no meio do texto - não necessariamente numa linha

isolada.



Exemplos de Discurso Direto

1.Os formados repetiam: “Prometo cumprir meus deveres e

respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade”.

2.O réu afirmou: “Sou inocente!”

3.Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar:

— Alô, quem fala?

— Bom dia, com quem quer falar? — respondeu com tom de

simpatia.



LIVRO DE PRODUÇÃO DE TEXTO, PÁGINA 8.

2) Discurso indireto:

No discurso indireto, o narrador da história interfere na

fala do personagem proferindo suas palavras. Neste

discurso, não encontramos as próprias palavras da

personagem.



Exemplos de Discurso Indireto:

1.Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres
e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade.

2.O réu afirmou que era inocente.

3.Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar.
Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do
outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e
perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa
queria falar.



3) Discurso indireto livre:

No discurso indireto livre há uma fusão dos tipos de discurso
(direto e indireto), ou seja, há intervenções do narrador bem
como da fala dos personagens.

Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso. Por
isso, as falas dos personagens e do narrador - que sabe tudo o
que se passa no pensamento dos personagens - podem ser
confundidas.



Características:

•As falas das personagens, feitas na 1.ª pessoa, surgem espontaneamente

dentro discurso do narrador, feito na 3.ª pessoa;

•Não há marcas que indiquem a separação da fala do narrador e da fala da

personagem;

•Não é introduzido por verbos de elocução, nem por sinais de pontuação ou

conjunções;

•Por vezes, é difícil delimitar o início e o fim da voz da personagem, uma vez que

está inserida dentro da voz do narrador;

•O discurso do narrador transmite o sentido do discurso da personagem;

•O narrador é onisciente de todas as falas, sentimentos, reações e pensamentos

da personagem.



Exemplos de discurso indireto livre:

1.Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas
sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo
com as crianças...
2.O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei
que consigo!
3. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo
televisão!



CARACTERÍSTICAS DO CONTO

• O conto é uma narrativa ficcional que tem por finalidade
emocionar e/ou divertir;

• É um texto curto que apresenta poucos personagens, poucas
ações e tempo e espaço reduzidos;

• Não faz rodeios, vai direto ao ponto;

• No conto, tudo importa: cada palavra é uma pista;

• Em uma descrição, as informações são valiosas; cada adjetivo é
insubstituível, cada vírgula, cada espaço, cada ponto – tudo
está cheio de significado;



• A linguagem é simples e direta;
• O enredo apresenta um conflito (problema) que deve chegar

ao clímax (ponto máximo de tensão);
• Emprega a linguagem geralmente de acordo com a norma

padrão e verbos no passado.

ANALISAR O CONTO DE RICARDO AZEVEDO “VOLTANDO DA
ESCOLA PRA CASA”, PÁGINAS 9 E 10.



TIPOS DE CONTO

• Contos Realistas;
• Contos Populares;
• Contos Fantásticos;
• Contos de Ficção Científica;
• Contos de Terror;
• Contos de Humor;
• Contos Infantis;
• Contos Psicológicos;
• Contos de Fadas.



Após ler o conto “Felicidade clandestina”, de Clarice Lispector,
responda às perguntas:

1. Os três primeiros parágrafos formam a introdução do conto
lido. Neles, são apresentadas as características das personagens da
história.

a) Quais são as personagens principais da história?
b) Como é feita a caracterização das personagens: de modo

superficial ou de modo aprofundado, minucioso?
c) Que aspectos dessas personagens são ressaltados?



2. Embora a filha do dono de livraria não tivesse muitas
qualidades, algo a fazia parecer superior aos olhos da
narradora. O que era?

3. Observe estes trechos do texto:
· “Mas que talento tinha para a crueldade.”
· “Ela toda era pura vingança.”
a) Por que, na opinião da narradora, a outra menina tinha

talento para a crueldade?
b) Qual é a explicação da narradora para o ódio e o desejo de

vingança da menina?



4. Releia este trecho:

“ Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre
mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que
possuía As reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato.”

a)O emprego da expressão como casualmente dá a entender que a
iniciativa da filha do dono de livraria foi uma ação casual ou
planejada?

b)O que a menina provavelmente imaginou a respeito da
importância do livro para a narradora? Justifique sua resposta.



5. A posse do livro “As reinações de Narizinho” possibilitou à
menina exercer sobre a narradora uma “tortura chinesa”, num
jogo infindável de promessas e mentiras.

a) Que características da menina e da narradora se observam
nessa relação?

b) Que consequências físicas resultam dessa tortura para a
narradora?
c) Por que a narradora se submetia a esse jogo criado pela
menina?



6. Um dia, a mãe descobre o jogo que a menina vinha fazendo
com a narradora.

a) O que parece ter chocado mais a mãe nessa descoberta?
b) O que a decisão da mãe representou para a narradora?



7. Sobre os elementos do conto, responda:

a) Tipo de narrador e foco narrativo:
b) Onde acontecem os fatos narrados?
c) Tipo de discurso:
d) Variedade linguística empregada:
e) Protagonista:
f) Antagonista:
g) Tempo verbal predominante:



8. O que gerou o conflito na narrativa?

9. Quando ocorre o clímax da narrativa?

10. Por que a narradora fingia que não sabia onde tinha
guardado o livro e depois “achava-o”?


