
Aula 13/04 – 7º ano

O conto de terror:

proposta de redação



Queridos alunos, tudo bem?

Vamos produzir nosso  

primeiro “conto de terror”? 

Vamos inicialmente 

relembrar as 

características do gênero.



Primeiramente,

leia e ouça a 

narrativa “Não 

pise nas 

sepulturas”!



Não pise nas sepulturas

Em uma noite, um grupo de jovens estava voltando de uma festa ainda animados.
Eles bebiam e riam alegremente. Até que um deles, ao perceber que estavam chegando
perto do cemitério da cidade, decidiu contar histórias de terror. As meninas do grupo
eram as que estavam ficando mais assustadas com suas histórias.

─ Estamos quase passando pelo cemitério. Vocês sabiam que nunca devemos pisar
em um túmulo após o sol se pôr? Se vocês fizerem isso, o morto agarra suas pernas e as
puxa para dentro da sepultura.

─ Mentira! – disse uma delas. – Isso é só uma superstição antiga.
─ Se você é tão corajosa, por que não nos mostra? Eu lhe dou R$ 50,00 se você pisar

em alguma sepultura.
─ Eu não tenho medo de sepulturas e nem dos mortos. Se você quiser, faço isso

agora.
O menino lhe estendeu uma faca e disse:
─ Crave isto em um dos túmulos e então nos saberemos que você esteve lá.



Sem hesitar, a garota tomou-lhe a faca e caminhou até a entrada do cemitério, para
a surpresa dos olhos de seus amigos que duvidavam de que ela tivesse essa coragem. A
garota entrou no cemitério onde o silêncio era total. Sombras fantasmagóricas eram
formadas pela luz da lua e ela teve a impressão de que centenas de olhos a observavam.
Chegando ao centro do cemitério, olhou em volta.

─ Não há nada a temer! – disse a si mesma, tentando se acalmar.
Então ela escolheu um túmulo e pisou nele, depois cravou a faca no chão e virou-se

para ir embora, mas algo a deteve. Tentou novamente, mas não conseguiu se mover, ficou
apavorada!

─ Alguém está me segurando!!! – disse em voz alta e caiu no chão.
Como ela demorava a voltar, o grupo de amigos decidiu ir atrás dela. Caminharam

um pouco e a encontraram sobre um túmulo. Ela estava morta com uma expressão de
terror no seu rosto. Inadvertidamente, a própria garota havia cravado com a faca sua saia
no chão. Com muito medo ela pensara que algo sobrenatural a segurava e sofreu um
ataque cardíaco morrendo em seguida...

By Luciano inspirado em uma lenda urbana
Disponível em: http://clubedosmedos.blogspot.com/2012/10/contos-curtos-de-terror-nao-pise-nas.html

http://clubedosmedos.blogspot.com/2012/10/contos-curtos-de-terror-nao-pise-nas.html


Vocês gostaram do conto? Eu adorei,
mas vocês acham que o terror nesse
caso é evidente? Apesar de um pouco
de suspense e de haver a presença da
morte, o terror está vago, impreciso.
Tenho a certeza de que todos vocês
são capazes de bem mais que isso.



Características do gênero:
A. Presença dos elementos da narrativa delimitados de acordo com a necessidade: tempo,

espaço, personagens;
B. O narrador preferível: 1ª pessoa com personagem protagonista;
C. Não há a necessidade de diálogos; mas, se houver, devem ser poucos;
D. Enredo: possui as partes bem definidas: apresentação, complicação, clímax e desfecho

trágico;
E. Os aspectos trágicos devem ser próprios da história e mais fortes no clímax: o mal, o

macabro, o sinistro, o mistério, a morte, as doenças;
F. Pode haver a presença do fantástico, do inusitado;
G. Elementos que contribuem para formar o suspense e o mistério:

1º- Uso de adjetivos especiais, soturnos, às vezes até de forma mais exagerada para
caracterizar o ambiente e os personagens;
2º- Uso de advérbios de modo: vagarosamente, repentinamente, devagar, infelizmente;
3º- Descrições de ações em período curtos e diretos, sem palavras de ligação no início;
4º- Verbos no pretérito



Proposta de Redação

1. Leia atentamente o fragmento do conto “O gato negro”, nas páginas 41 e 42, livro
do Cereja;

2. Leia o restante do conto pelo site já mencionado na aula: http://cafeliterari-
o.blogspot.com/2015/10/leia-o-conto-o-gato-preto-de-edgar-allan-poe.html

3. De acordo com a proposta da página 42, dar continuidade ao conto, com atenção
às orientações abaixo;

4. Seu texto se iniciará do momento em que o narrador-personagem (1ª pessoa)
arranca o olho do gato preto;

5. A partir daí, você deverá continuar contando os demais fatos que não podem se
igualar à história real, caso contrário seu texto será anulado;

6. Crie, portanto, fatos diferentes, mas que demonstrem a veia malfeitora do
narrador e suas atrocidades;

http://cafeliterari-o.blogspot.com/2015/10/leia-o-conto-o-gato-preto-de-edgar-allan-poe.html


7. Lembre que se trata de um conto de terror, logo o aspecto do macabro, do
trágico e do sanguinolento devem estar presentes;

8. Conforme o pedido de muitos, esse é um gênero textual que admite finais
trágicos, assim, aproveite essa oportunidade.

9. No local destinado ao gênero e ao tema, coloque “conto de terror sobre ‘O gato
negro’ “;

10. Faça entre 25 e 30 linhas;
11. Como título, coloque “O gato negro” – continuação;
12. Entrega: até 20/04.



Ufa, felizmente terminamos o estudo desse
gênero. Agora, um pouco mais adiante,
haverá uma atividade que, conforme
prometido, vai ser bastante interessante.
Momentaneamente, vamos terminar com a
exibição dessa animação sobre terror e
observem a diferença entre a história “O
gato negro” de Poe e o vídeo. É muito legal!

https://www.youtube.com/watch?v=SJ_HZTdwTkM

https://www.youtube.com/watch?v=SJ_HZTdwTkM

