
Aula 08/04 – 7º ano

O conto de terror:

Análise do conto 

“O gato negro” de Edgar Allan Poe 

(p. 41 e 42 – Livro: Português – linguagens)



E aí, 7º ano, preparados? 

Podemos iniciar os 

trabalhos com os contos de 

terror? Então, vamos lá?



Vocês fizeram a leitura do conto 

“O gato negro”?

Vamos a algumas considerações:
1. Edgar Allan Poe, conforme vamos ver posteriormente, foi chamando por alguns de

“Poeta Louco”, justamente por suas temáticas sombrias, macabras e, mais do que de
suspense, de terror;

2. O conto em questão não está completo, portanto, para que possamos dar
prosseguimento ao trabalho, vocês precisarão lê-lo;

3. Dessa forma, vocês vão realizar a seguinte atividade:
A. Acessem o site: http://cafeliterari-o.blogspot.com/2015/10/leia-o-conto-o-gato-

preto-de-edgar-allan-poe.html. (Observação: endereço na descrição do vídeo);
B. Leiam o conto completo com cuidado e atenção;
C. No final do conto, deixem um pequeno comentário, identificando-se. Ex.: Lélio – 7º

A – Olimpo Uberlândia;
D. Esse comentário deverá ser postado até 17/04 e será avaliado para o 2º bimestre.



VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=YEvzJQQ2qHc

Interessante o conto, não? Para aqueles que acharam
complicada sua leitura, ou até mesmo para aqueles que não
se furtaram a lê-lo, vamos ouvir um resumo desse texto.
Conectem-se ao link deixado na descrição do vídeo e
embarquem nas ideia do gênio do terror. Ah, o link se
encontra na descrição do vídeo também, ok?



Egar Allan Poe

Poe (1809-1849) foi um poeta, escritor, crítico
literário e editor norte-americano. Em 1823, escreveu
seus primeiros poemas e, em 1826, envolveu-se com o
jogo e o álcool. Em 1835, casa-se com sua prima de
apenas 13 anos e seu problema com a bebida se
agravou. Em 1847 sua mulher morre, agravando ainda
mais o seu vício com o álcool. Allan Poe deixou
poemas, contos, romance com temas de mistério e de
horror. Muitas de suas obras exploram a temática do
sofrimento causado pela morte. É considerado o
criador do conto policial, seus poemas mergulham na
tristeza e as narrativas em temas de morte, que
refletiam os tormentos do autor.
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Análise estrutural do conto completo!



SITUAÇÃO 
INICIAL

CONFLITO

CLÍMAX

DESFECHO

A- PARTES DA NARRATIVA

Apresentação do narrador, do espaço, do gosto por
animais, principalmente o gato Pluto e seu casamento,
compatível com seus gostos.

Envolvimento com a bebida e antipatia por animais, o 
que teve como consequência, os maus tratos a eles.

1º- Extração do olho de Pluto com um canivete;
2º- Enforcamento de Pluto;
3º- Assassinato da mulher;

Localização do cadáver da mulher juntamente com o 
gato, supostamente vivo, emparedados.



B- NARRADOR, ESPAÇO, PERSONAGENS 

PESSOA 
GRAMATICAL

ESPAÇO

PERSONAGEM 1: 
NARRADOR

PERSONAGEM 2: 
GATO

1ª pessoa: “casei cedo”, “meus bichos”, “eu não só negligenciava”

Espaço 1: casa (mudança de comportamento do narrador →
martírio de Pluto → incêndio;
Espaço 2: apartamento/porão (martírio do personagem ou o gato
(?) → morte da esposa → final

 Oscilante: amor aos animais →alcoolismo → ódio aos animais;
 Frio, calculista, trágico: martírio e morte;
 Doente: satisfação com a morte, certeza da impunidade.

 Elemento fantástico;
 Centro do terror;
 Real ou produto de devaneios (?).


