
Aula 06/04 – 7º ano

O conto de terror:

Atividades introdutórias

Características do gênero



E aí, 7º ano, preparados? 

Podemos iniciar os 

trabalhos com os contos de 

terror? Então, vamos lá?



Você tem

medo de que?



Quem conhece a história

“A noiva da estrada”?

Dê uma pausa na sua aula e assista a esse vídeo, cujo link se encontra na descrição 
da aula. Vamos lá! Depois retorne à aula!

VÍDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=Onvc_s40kMw

https://www.youtube.com/watch?v=Onvc_s40kMw


Vinicius de Morais

O autor carioca nasceu no
ano de 1913. Além de escri-
tor, foi também jornalista,
cantor, dramaturgo, diploma-
ta e compositor.

Faleceu na mesma cidade
onde nasceu, no ano de 1980.



Ouçam agora a história abaixo:

Conto carioca
Vinicius de Moraes

Enquanto vocês ouvem, pensem sobre  este conto!

- Que sentimentos a leitura deste conto provocou?

- Onde e quando a história se passa?

- Como são os personagens?

- Há suspense nessa história?

- O macabro realmente ocorre ou fica apenas no campo da imaginação?



Agora, dê outra pausa na sua aula e assista a mais um vídeo, cujo link se encontra 
na descrição da aula. Vamos lá! Depois retorne à aula!

VÍDEO 2:https://www.youtube.com/watch?v=juwV-j9uA5c

https://www.youtube.com/watch?v=juwV-j9uA5c


Nossa! Que medo! Acho 
que nem vou dormir esta 

noite!



Agora responda:

1. Que relações podemos estabelecer entre este conto e o vídeo

a que assistimos?

1. E que diferenças podemos apontar entre este conto e o vídeo

a que acabamos de assistir?





Histórias transmitidas oralmente
de geração para geração, lendas,
fábulas, “causos”, contos: o que
não podemos explicar também
pode nos atrair . Verdade ou
mentira, real ou irreal, não se
sabe ao certo; fato é que o
mistério, a incerteza, a hesitação
e o caráter espetacular de
algumas histórias nos prendem.



As personagens dos contos de terror são colocadas em situações
escabrosas. Isso acontece nos contos tradicionais, nos mitos e nas lendas.
De fato, muitas destas situações, fazendo parte do imaginário coletivo
foram, posteriormente, incorporadas por escritores e cineastas nas suas
produções.



QUESTÃO 10
Reúna-se com seus colegas de grupo e, juntos, concluam: quais são as principais
características do conto de terror?

Resposta em forma de itens (permitido nesse caso)

• Trata-se de um texto narrativo ficcional curto;

• Apresenta poucos personagens, tempo delimitado e espaço mínimo;

• Aborda temas fortes, como doenças, morte, espíritos, entidades malignas e

sobrenaturais;

• Possui um enredo estruturado geralmente em: apresentação, complicação, clímax,

desfecho sem uma solução ou com um final trágico;

• As ações são narradas em ordem cronológica para gerar o suspense e o mistério;

• A variedade da linguagem utilizada normalmente é a padrão, mas pode admitir

pequenas oralidades e coloquialismos.


