
 

 

Tarefa 12 professora Rosania 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO   
 

Para lembrar: conto é um gênero do tipo narrativo que envolve personagens, narrador em terceira ou 
primeira pessoa (personagem ou observador), tempo, espaço e ações. Sua configuração material é curta. A 
estrutura do conto compõe situação inicial (momento da ordem), complicação (conflito, início da desordem), 
desenvolvimento da complicação, clímax (ponto de maior tensão), desfecho (solução da complicação) e 
situação final (retorno da ordem).    

Elementos comuns nos contos de terror: casas mal-assombradas, espíritos, fantasmas, escuro, lugares 
fechados, madrugada, estes são alguns dos medos mais comuns em todo o mundo. Cemitérios, assombrações, 
histórias de objetos que fazem algum tipo de artimanha tem todo o tipo de elemento para acontecer fatos 
assim. 
 
ORIENTAÇÃO PARA O ENREDO  

Uma família reservada, discreta e misteriosa vai morar em uma pequena cidade e desperta a curiosidade 
dos moradores do lugar.  A casa ficava em local afastado, era grande e bem cuidada e estava sempre com 
todas as janelas e portas fechadas. A estranha família era formada por duas mulheres, um senhor e um garoto 
de aproximadamente doze anos. 

Os moradores da pequena cidade comentavam que os novos moradores quase nunca saiam de casa, 
também não recebiam visitas. “Os vizinhos” achavam tudo muito estranho e ficavam curiosos...   Apesar da 
aparente tranquilidade, esta casa escondia um segredo obscuro e amedrontador. Os moradores da região 
contavam muitas histórias sobre criaturas assustadoras e controladoras que viviam na “Floresta Sombria” que 
ficava muito próxima à casa.   

Você, na condição de jovem escritor do colégio Olimpo, deve criar uma história assustadora que envolva os 
leitores, colegas, professores e funcionários da sua escola. As histórias mais assustadoras serão expostas no 
mural para que a comunidade escolar possa apreciar os contos produzidos por cada turma. Crie a atmosfera 
adequada de tensão e medo  ao conto de terror. 
 

 
 
Para pensar: 
 Qual foi o motivo da mudança da família?  
 Qual o parentesco do menino com as duas mulheres? Uma das personagens é sua mãe? 
 E o senhor? Ele é o pai do garoto?  
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 Qual seria o segredo obscuro e amedrontador da casa? 
 O que seriam e como seriam as “criaturas controladoras e assustadoras” da “Floresta Sombria”? Elas 

existiam realmente ou faziam parte das histórias daquela cidade? 
 Qual o motivo das janelas da casa estarem sempre fechadas? 
 Quais são as outras personagens que participam da história?  
  
Orientações importantes: 
 
1. Escolha seu narrador: personagem (1ª pessoa) ou observador (3ª pessoa). 
2. Seu conto deve ter um título. 
3. Você pode incluir outras personagens em sua narrativa. É importante definir os protagonistas da sua 

história. 
4. A caracterização do espaço é um importante elemento no conto de terror. Descreva a casa e/ou a floresta. 

Havia algo estranho ou assustador dentro da casa? 
5. Trabalhe as etapas do enredo e crie uma boa progressão narrativa: apresentação, complicação, clímax e 

desfecho. É importante pensar no fato principal, o acontecimento mais importante do enredo da sua 
história. 

6. É fundamental explorar a tensão e o medo, principalmente no clímax. 
7. Verifique se a linguagem do texto está adequada ao conto de terror e se colabora para criar a atmosfera de 

medo e tensão do gênero que você produziu: escuro, frio, tenebroso, tarde da noite ou na madrugada, 
odor terrível, estranho barulho, arrepios...  

8. Pense também nos recursos disponíveis para enriquecer sua narrativa: uso do discurso direto, linguagem 
conotativa (figurada), descrição...  

 
 
 
 

 Sucesso em sua produção! 
Profª Rosania Mª Inácio. 

 
 


