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Esta Unidade Didática é parte integrante do 
projeto de intervenção pedagógica da 
disciplina de Língua Portuguesa, vinculada ao 
- Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE 2016. A proposta aqui apresentada tem o 
objetivo de desenvolver a habilidade de leitura 
literária por meio da experiência com textos 
ditos não-realistas. Nossa opção por escolher 
contos de uma tradição não realista, dita 
fantástica, se deve ao fascínio que o universo 
do sobrenatural exerce sobre a imaginação em 
todas as faixas etárias. A experiência de leitura 
proposta consiste na apresentação de contos 
fantásticos da tradução brasileira e 
estrangeira, de modo a oportunizar a leitura 
compreensiva e interpretativa desses textos. 
Nossos objetivos podem ser descritos a partir 
do interesse em compreender a importância da 
leitura como um aspecto primordial em relação 
ao aprendizado, de modo a ampliar a 
concepção de mundo do aluno leitor. 
Acreditamos, assim, que esta Unidade 
Didática poderá despertar no aluno o interesse 
pela leitura proporcionando-lhe um convívio 
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estimulante com a mesma; formar leitores 
competentes capazes de escrever com 
eficácia; ampliar o conhecimento sobre 
diversas culturas  desenvolvendo vocabulário, 
escrita e oralidade; despertar a imaginação e a 
criatividade; identificar as características do 
Gênero Literário Contos Fantásticos e 
propiciar reflexões aprofundadas sobre este 
Gênero e sobre a realidade do mundo no qual 
o aluno está inserido. 
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   Este material é uma Produção Didático Pedagógica na forma de Unidade Didática, que 

complementa o Projeto de Intervenção Pedagógica: CONTOS FANTÁSTICOS: Dos 

Clássicos aos Contemporâneos, elaborado no período inicial do Programa de 

Desenvolvimento Educacional 2016-2017, esta Unidade apresenta algumas atividades 

envolvendo, principalmente, a leitura e interpretação textual, mencionadas na mesma. 

Estas ações didáticas planejadas serão trabalhadas no 8º ano, da Escola Estadual “Dom 

Alberto Gonçalves, de Palmeira, Paraná, no primeiro semestre de 2017, pela professora 

PDE, autora tanto do referido projeto quanto deste Material Didático-Pedagógico, tendo em 

vista  a necessidade em despertar nos educandos o interesse pela literatura, 

compreendendo o ato de ler, como um aspecto primordial em relação ao aprendizado, já 

que esta prática não é um fato em si mesmo e as relações humanas e sociais estão a exigir 

novas competências no ato de verificar o comportamento do homem x mundo globalizado. 

Marcuschi (p.22, 2002) define a expressão tipo textual para “designar uma espécie de 

construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas”. Sabe-se, que os tipos textuais conhecidos não 

são muitos, dividindo-se em apenas algumas classes representadas pela narração, 

argumentação, descrição, exposição, injunção. Esse mesmo autor interpreta gênero textual 

como: 

 

uma noção propositalmente vaga para referir os textos materializados que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio 

comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 

composição característica. Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os 

gêneros são inúmeros”. MARCUSCHI, (2002, P. 22). 

  

Marcuschi (p.35, 2002) postula que os “gêneros textuais não são fruto de 

invenções individuais, mas formas socialmente maturadas em práticas comunicativas.” 

Percebe-se que os gêneros textuais são acontecimentos históricos ligados à vida cultural e 

social e se designam como eventos textuais flexíveis e dinâmicos. Acredita-se que o estudo 

dos gêneros proporciona o reconhecimento do texto, oral ou escrito, pela sua formação e 

características inerentes que as distinguem um dos outros. 

APRESENTAÇÃO 
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Verifica-se o interesse dos educandos menores em ouvir histórias de 

fantasmas, monstros, bruxas, dragões, mas quando estão um pouco mais maduros, 

perdem o interesse pela mesma. Essa é a realidade nas escolas, onde a maioria dos alunos 

entreolham aborrecidos as páginas dos livros, entediados diante da leitura.  

 

A escolha pelo GÊNERO CONTO FANTÁSTICO, leva em conta o fascínio e 

a intimidade dos alunos por histórias, já que essas integram suas vidas, desde a mais tenra 

idade. 

Constata-se que a Literatura Fantástica, cria um clima de emoção, medo, 

hesitação, e magia entre o real e o imaginário, influenciando assim, o gosto e opção por 

este tipo de literatura.  

 Percebe-se que nesta fase eles passam a ter um contato mais complexo com 

a literatura, necessitando assim, de práticas de leitura, principalmente, do texto literário, 

pois estes são imprescindíveis para a formação intelectual e pessoal do indivíduo, 

resultando em análises e reflexões, que irão ampliar sua concepção de mundo e valorizar 

a leitura como fonte de prazer. 

  Assim, o objetivo da realização desta unidade é formar leitores críticos e 

conscientes da importância da leitura como um aspecto primordial em relação ao 

aprendizado, ampliando assim sua concepção de mundo. 

                            

  REVISÃO TEÓRICA 

FREIRE, através de exemplos do cotidiano, mostra como lemos o mundo 

o tempo todo: 

 
 
Desde que nascemos, vamos aprendendo a ler o mundo em que 
vivemos. Lemos no céu as nuvens que anunciam chuva, lemos nas 
cascas das frutas se elas estão verdes ou maduras, lemos no sinal de 
trânsito se podemos ou não atravessar a rua. E, quando aprendemos 
a ler livros, a leitura das letras no papel é uma outra forma de leitura, 
do mesmo mundo que já líamos, antes ainda de sermos alfabetizados. 
(FREIRE, 2003, p.5-6). 
 

Acredita-se na possibilidade em refletir em práticas didáticas 

diversificadas a partir do gênero discursivo Conto Fantástico que nem sempre é 

estudado em sala de aula, já que este tipo de texto é pouco trabalhado pelo livro 

didático. Contudo, como o conteúdo tratado nesse gênero pertence ao dia a dia 

do discente, conclui-se que esse texto é uma ótima ferramenta para a evolução 
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de práticas de leitura e escrita, pois os educandos tem domínio sobre esse 

assunto, portanto poderiam argumentar com mais segurança e sobre tudo com 

mais criatividade e criticidade, participando das discussões ativamente.  Sobre 

isso afirma Antunes (2009), 

 
 

(...) o insucesso da escrita escolar é responsabilidade mais de outros 
fatores do que do componente linguístico. Na verdade, esse insucesso 
tem raízes em espaços e momentos anteriores àqueles da elaboração 
de um trabalho escrito. Tem raízes na ausência de uma condição 
básica, insubstituível, necessária, que é ter o que dizer. (p. 167) 

 
 

Sendo assim, a Literatura é um fenômeno sócio/cultural, nascido de 
gêneros milenares, que sobrevivem apesar da passagem dos séculos. 

Para Kleiman (1989, p.27) a 
 
 

 (...) leitura implica uma atividade de procura pelo leitor, no seu 
passado de lembranças e conhecimentos, daqueles que são 
relevantes à compreensão de um texto, que fornece pistas e sugere 
caminhos, mas que certamente não explicita tudo o que seria possível 
explicitar. 

 

 
Sabe-se que a tempos, o homem convive com fenômenos que muitas 

vezes são inexplicáveis segundo as leis naturais. Esses acontecimentos, mitos 

ou não, enredam várias sociedades e culturas. 

O gênero fantástico é formado por recursos de construção narrativa que 

retratam essa duplicidade entre o real e o sobrenatural: 

Um texto só é compreendido como fantástico quando, para além de fazer 

aparecer à ambivalência, a mantém ao longo da intriga, comunicando-a as suas 

estruturas e levando-a a pensar em todos os momentos do discurso. 

 
 

 (...) Longe se ser o traço distintivo do fantástico, a hesitação do 
destinatário intratextual da narrativa não passa de um mero reflexo 
dele, constituindo apenas mais uma das formas de comunicar o leitor 
a irresolução face aos acontecimentos e figuras evocados 
(FURTADO,1980, p.40-41) 
 
 

Percebe-se que essa é a estruturação que determinam o gênero, e não 

um sentimento das personagens, do narrador ou do leitor. Como destaca Freud, 
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(...) um dos recursos mais bem sucedidos para criar facilmente efeitos 
de estranheza é deixar o leitor na incerteza de que uma determinada 
figura na história é um ser humano ou um autômato, e fazê-lo de tal 
modo que a sua atenção não se concentre diretamente nessa 
incerteza, de maneira que não possa ser levado a penetrar no assunto 
e esclarecê-lo imediatamente. (FREUD, 196, p.252) 
 

 

São essas características, transcritas acima, que definem a literatura 

fantástica. 

Histórias, relatos e em especial os contos fantásticos, criam uma 

atmosfera que vai além do real, suscitando um clima de magia, de sonhos, do 

sobrenatural, mexendo com o imaginário humano, que vive em constante busca 

de explicações para aquilo que não consegue compreender. 

Segundo Todorov, “a hesitação do leitor é pois a primeira condição do 

fantástico” (Todorov, 2004).  Sendo assim, o leitor sente-se estimulado a 

prosseguir a leitura da narrativa, em busca de pistas para o provável desfecho. 

Esta ideia está diretamente relacionada ao conceito elaborado por Todorov 

(2004): 

 
 

 O fantástico ocorre nesta incerteza, ao escolher uma ou outra 
resposta, deixa-se o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o 
estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a hesitação experimentada 
por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento 
aparentemente sobrenatural. (p.31).  
 
 

Recorrendo a história literária, o Gênero Fantástico surge de forma 

paradoxal. Segundo COALLA (1994, apud VOLOBUF,200, p.111), o fantástico 

atravessou diferentes fases durante os séculos: no final do século XVIII e início 

do XIX, era relevante a presença do sobrenatural, apresentando monstros, 

vampiros e fantasmas, em meados do século XIX, passou a explorar o 

psicológico, com narrativas que levantavam a loucura, alucinações, psicoses, 

para interiorizar as angústias do indivíduo. Já no século XX, o fantástico passou 

a criar a incoerência entre elementos do cotidiano. O gênero quebra com as 

ideias de probabilidade e adota um novo contexto denominado, causalidade 

mágica, onde o leitor aceita os fatos mais extraordinários que ocorrem durante a 

narrativa, com os seguintes temas: o incomum, a humanização dos objetos e 

animais, transmutações e outros. 
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Para o autor Bettelheim (1978/1980) a origem dos contos é, ao mesmo 

tempo, antiga e moderna. Antiga, porque os contos sempre foram transmitidos 

por tradição oral, e são, por isso, tão antigos como qualquer outro tipo de 

invenção literária. Contudo, os contos são também tão modernos quanto outros 

gêneros literários, pois continuam a criá-los hoje, como se fazia desde o início 

da história da humanidade. O mesmo autor também menciona o fato, tal como 

Von-Franz, que os contos não foram originalmente uma literatura voltada 

exclusivamente para as crianças; eram contados por adultos pelo prazer e 

edificação dos jovens e dos velhos; falavam do destino do homem, de suas 

provas e tribulações, de seus medos e esperanças, de suas relações com seu 

próximo e com o sobrenatural, e isto sob uma forma que permitia a cada um 

executar o conto com prazer e, ao mesmo tempo, meditar sobre seu sentido mais 

profundo. 

Percebe-se então, que o Gênero Fantástico não é estagnado, está 

sempre em evolução, com temas cada vez mais críticos.  

Também Volobuef (2000, p. 109), afirma que tal gênero abandonou a 

sucessão de acontecimentos surpreendentes, assustadores e emocionantes 

para abordar esferas temáticas mais complexas.  

Sendo assim, a narrativa fantástica começou a tratar de assuntos 

inquietantes para o homem atual: os avanços tecnológicos, a opressão, 

problemas existenciais, desigualdades sociais, diversidades.  

Deixando assim, de ser apenas uma narrativa de entretenimento, pois: 

“não cria mundos fabulosos, distintos do nosso e povoados por criaturas 

imaginárias, mas revela e problematiza a vida e o ambiente que conhecemos do 

dia a dia”. (VOLOBUEF,2000, p.110). 

Constata-se que a Literatura Fantástica atua no emocional e imaginário 

do aluno, despertando a sua curiosidade e explorando suas emoções. 

Possibilitando assim, descobrir através dos personagens que o mundo possui 

conflitos, impasses, problemas que vão sendo defrontados, enfrentados (ou 

não), resolvidos (ou não). Os contos Fantásticos permitem aos alunos expor 

suas fantasias e deparar-se com situações inusitadas como: o medo, o desejo, 

o perigo, o irreal. 

Percebe-se que a Literatura Fantástica, retoma um item relevante que 

possivelmente esteja esquecido mediante a um mundo onde a ciência e a razão 
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são cruciais: a fé e a credibilidade em situações obscuras segundo as leis físicas 

que nos norteiam. Através dessas crenças, originou-se histórias milenares que 

habitaram nas fantasias humanas por séculos e produziram, fascinantes 

histórias que tornaram-se imortalizadas.  

  Diante da questão problemática que envolve o processo de ensino da 

leitura na sala de aula, várias metodologias são teorizadas e experimentadas 

nas escolas, porém ainda percebe-se a necessidade da importância em investir 

na leitura de uma forma mais prazerosa, vislumbrando assim, melhores 

resultados.  

  Segundo Ziraldo (1988, p.27),” (...) a tônica da escola deveria ser a 

leitura, num trabalho que fizesse do hábito de ler uma coisa tão importante como 

respirar.”  

 Dado que a leitura constitui uma ferramenta essencial para o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas em todos os níveis educacionais e, 

nesse aspecto, contribui fortemente para o sucesso escolar, os professores 

devem motivar os seus alunos para a leitura, apelando à sua imaginação através 

do conto e estimulando-lhes a curiosidade através da colocação de questões 

problemáticas relativas a assuntos que lhes despertem interesse. 

Enquanto lê, o sujeito participa, conversa com o texto, intensificando seu 

intelecto e estratégias de leitura. Criar um leitor crítico exige um esforço 

diversificado por parte dos educadores. O recurso escolhido deve ser apropriado 

ao interesse dos educandos e deve motivar o hábito pela leitura. O professor 

mediador, imprescindivelmente, precisa ser um leitor crítico e qualificado a 

ensinar. Segundo Jolibert (1994): “Ensinar é ajudar alguém em seus próprios 

processos de aprendizado”. Sendo assim, o docente de língua portuguesa, deve 

ter em domínio ferramentas apropriadas ao ensino de leitura e compreensão 

textual. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (2001, p. 57) afirmam que: 

“A leitura, como prática social, é sempre um meio, nunca um fim. Ler é resposta 

a um objetivo, a uma necessidade pessoal”. Essa afirmativa discute a 

importância da leitura para o desenvolvimento cognitivo e social dos indivíduos. 

É através da leitura que se forma o cidadão e se compreende melhor o mundo. 
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                                 Bem-vindo ao mundo de mistério!                              

Do que você tem medo? 

O que te causa calafrio? 

                    Venha conhecer alguns contos FANTÁSTICOS...   
  SE TIVER CORAGEM! 

     www.pixabay.com Acesso em 07 set. 2016                                                                    

                                                                                                                                               Palmeira/ 2017 

     
 

COLÉGIO ESTADUAL D ALBERTO GONÇALVES. 
PROFESSOR PDE: LUIZA MARI BARLETTA. 

ALUNO(A): __________________ Nº:__ SÉRIE:___ 
            

 
DOS CLÁSSICOS AOS CONTEMPORÂNEOS 

http://www.pixabay.com/
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                                  UNIDADE DIDÁTICA 

                 
  Observe a imagem abaixo: 

Temos aqui a obra o Pirâmide de crânios, de Paul Cézanne(1839-1906), Aix-en-Provence – França. O 
pintor francês Cézanne, escolheu o crânio humano como tema de algumas de suas obras. Esta escolha ganha maior 
significado quando pensada a partir dos conflitos internos vividos pelo artista. A caveira atua aqui como símbolo 
de suas angústias existenciais. 

 
                      Figura 1   www.diaadiaeducação.com  Acesso em: 05 set. 2016 

                 

REFLEXÃO E TROCA DE OPINIÕES          
Reúna-se em grupo e discuta as questões abaixo com seus colegas:  
       Em poucas palavras descreva os principais elementos desta tela. 

a) Que sensações esta imagem causa em você? 

b) Na sua opinião, porque Paul Cézanne escolheu o crânio humano como inspiração para suas 

obras?                                                             

   

 Se você tivesse que definir em palavras essa obra, quais seriam? 
 É possível distinguir os sentimentos do pintor a partir dessa obra? 

 

   1º Encontro - 2 aulas 

http://www.diaadiaeducação.com/
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Muitas vezes a vida nos surpreende com alguns problemas inesperados e inexplicáveis que 
escapam à lógica, como é o caso da depressão, nossas angústia interiores, nossos medos e nós sabemos 
o horror que isto tudo nos provoca. 

O inexplicável e o sobrenatural são características trazidas pelo Conto Fantástico e é este 
Tipo de Texto que iremos estudar nessa Unidade Didática. 

 

Desde que nascemos ouvimos estórias contadas por alguém, pais, avós, professores, amigos, 
livros. Quem aqui não conhece a história da Branca de Neve, Os Três   Porquinhos, Cinderela, e tantas 
outras? 

Sempre que falamos em estórias, temos que recordar que elas possuem alguns elementos 
importantes como: sempre alguém as contará, ocorrerão em um determinado lugar e com determinadas 
pessoas.  

Toda estória é uma narrativa, ou seja é o ato de narrar, contar, relatar algo sobre um 
determinado assunto. Sendo assim, todo CONTO é uma narração também. 

 
 

        

  
Figura 2: www.pixabay.com . Acesso em:  01 set. 2016  

Leia o texto abaixo e juntos vamos relembrar quais são os Elementos de uma Narrativa. 

                                                       

O conto possui algumas características como: 

 Narrativa curta; 
 O espaço e o tempo são reduzidos; 
 Apresenta poucos personagens. 

http://www.pixabay.com/
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                                                                                  O lobisomem  

(1)          Seu Tomé achava que tinha a sina de ser perseguido por lobisomem. À noite, na quaresma, não 
saía de casa e sempre, antes de dormir, certificava-se de que a casa estava bem fechada. Tinha receio de que 
aquela figura horrorosa o atacasse, pois sempre ouvia barulho que jurava ser de lobisomem, unhas deslizando 
pela parede e uivos estridentes. Para ele o bicho queria entrar em sua casa, mas por precaução tinha colocado 
tramelas nas portas e janelas. Pela fresta que havia embaixo da porta, uma vez chegou a ver a ponta do rabo 
dele. 

(2) Na quaresma era uma tortura, Seu Tomé sofria de insônia. Temia ser atacado pelo terrível 
lobisomem. Passava noites em claro, de espingarda em punho. Às vezes o sono o dominava e quando acordava, 
rapidamente ficava em pé com a espingarda na mão. Estava perturbado e pensava numa forma de livra-se desse 
incômodo. 

(3) Contaram-lhe uma vez que um homem também tinha a mesma sina e que lhe ensinaram uma 
simpatia contra lobisomem. Ele deveria permanecer sentado, à noite, ao redor do fogo, durante uma semana, 
queimando ervas aromáticas, deixando um punhal que tivesse sangrado um animal feroz cravado no chão, próximo 
ao fogo e que a última noite deveria coincidir com uma sexta-feira e que fosse de lua cheia. 

(4)  Gostaria de fazer a simpatia, mas tinha receio de que não funcionasse e fosse surpreendido, 
no meio da noite, pelo lobisomem. Porém, depois de muito pensar, decidiu fazer a simpatia. Faria dentro de um 
velho rancho de chão batido, que tinha atrás de sua casa, pois assim não ficaria totalmente exposto. 

(5)  E assim, durante uma semana, todas as noites, ficava sentado ao redor do fogo, queimando 
as ervas que, as vezes, davam-lhe enjoo, mas estava decidido, ia até o final. Com medo, não se descuidava um 
minuto, porém.  

(6)   Na última noite estava tenso, preocupado. Posicionou-se, então, de forma estratégica para 
atirar na direção que fosse necessário. Conferiu se as portas estavam bem fechadas, manteve o fogo aceso e foi 
colocando ervas aromáticas.   

(7)   As horas não passavam e Seu Tomé, ansioso, olhava no relógio a todo instante, até que, por volta da 
meia-noite, os cachorros da vizinhança começaram a latir, desesperados. Seu Tomé sabia que era o lobisomem. E 
agora? Pois que viessem. Queria dar-lhe uma carga de chumbo. Ouviu ruídos em volta do rancho. O lobisomem 
começou a forçar uma das janelas, mas logo parou. Fez-se um silêncio, Seu Tomé teve a impressão de que o 
lobisomem tinha ido embora e respirou aliviado. Sua preocupação era com as portas e janelas, quando, no telhado, 
surgiu um monstro, pronto para pular em cima de Seu Tomé. Num movimento rápido, Seu Tomé girou o corpo, 
ergueu a espingarda e disparou. Tinha certeza que o acertou, mas não teve coragem de sair na escuridão para 
conferir.  

(8)   Pela manhã, saiu à procura do lobisomem, porém encontrou apenas sinais de que ele havia 
estado naquele local. Ramos quebrados, pelos nos espinhos, sangue por toda parte. Ali estavam as provas. Mas 
como tinha desaparecido? Não se conformava. Então seguiu as marcas de sangue que terminavam em um riacho.  

(9)   Seu Tomé ficou ainda mais cismado e começou a observar tudo o que havia por perto, quando 
avistou atrás de uma árvore, em um barranco, um buraco enorme que imaginou ser a entrada de uma caverna. 
Aproximou-se e ouviu gemidos. Com medo de entrar sozinho, foi chamar seu compadre, que convidou mais dois 
amigos para ver o lobisomem. Quando estavam chegando à caverna, viram o vulto de um homem, alto, magro, 
desaparecer no meio da mata. Seu Tomé e os amigos entraram na e nada encontraram, a não ser vestígios de 
alguém esteve ali. A partir desse dia o lobisomem não apareceu mais, a simpatia funcionou e Seu Tomé ficou livre 
da sina.  

Figura 3 www.pixabay.com acesso em 01 set. 2016  

 

http://www.pixabay.com/
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Figura 4 www.pixabay.com  Acesso em : 01 set. 2016 
 

 

ELEMENTOS  DE  UMA  NARRAÇÃO
    NARRADOR:  Quem conta a estória, um texto pode ser contado sob a visão de uma personagem (narrador-
personagem), ou por um narrador observador que apenas vê de fora os fatos e nos conta. Neste conto é um 
narrador observador, na 3ª pessoa; 
    PERSONAGENS:  São seres reais ou imaginários que participam dos acontecimentos da estória. No conto “O 
lobisomem”, os personagens são: Seu Tomé, o compadre, os amigos do compadre(reais), o Lobisomem 
(imaginário). 
   TEMPO:  É a duração das ações vivenciadas pelos personagens (hora, dia, ano, passado...) Neste conto, as ações 
são vivenciadas na quaresma, à noite e no período de uma semana; 
   ESPAÇO:  É o local, o cenário onde acontecem as ações dos personagens. Na narrativa acima 
Temo como espaço a casa de Seu Tomé, o velho rancho, a mata e a caverna. 
   ENREDO:  É a sucessão de acontecimentos que a narrativa possui. No conto, os fatos são breves, com poucas 
complicações. No conto “O lobisomem”, os fatos que compõe a narrativa são: A sina de Seu Tomé de ser 
perseguido por lobisomem. Na quaresma resolveu fazer uma simpatia. O lobisomem tenta atacá-lo. Ele o fere com 
tiros de espingarda e ele foge. Na manhã seguinte encontrou vestígios do lobisomem na mata. O lobisomem nunca 
mais apareceu, o libertando da sina. 
 
 

http://www.pixabay.com/
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O Conto Fantástico acontece em torno de um mundo irreal, 
personagens ou cenários extraordinários, um clima de sonho e 
magia, de sobrenatural, situações improváveis, um evento quebra 
uma sucessão de fatos aparentemente normais e faz com que o leitor 
fique em dúvida se isso acontece realmente ou não.                                                                     

                   

Figura: 5 www.pixabay.com Acesso em: 09 set. 2016 

 

 

 

 

 

 Vamos para as atividades de leitura e interpretação de texto, pois elas 
irão nos ajudar compreender o   

 O conto que você vai ler é de autoria de Edgar Allan Poe,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 

                   
 

 

                             CAROS ALUNOS E ALUNAS. 

             Esta Unidade Didática foi organizada especialmente para você! Ao final desta Unidade, você 
estará pronto para: 

             Compreender a importância da leitura como um aspecto primordial em relação ao aprendizado, 

ampliando assim sua concepção de mundo. 

            O desejo é que a leitura seja seu instrumento de aprendizagem e prazer por todo período 
escolar...e pela vida afora. Nas próximas páginas vamos ler alguns textos surpreendentes... 

            Você já ouviu ou leu alguma história fantástica? Viu um filme deste gênero?                                    

Com certeza, não é mesmo? As histórias fantásticas quase sempre provocam o medo no leitor, 
através de situações misteriosas, extraordinárias e muitas vezes sobrenaturais. Ficamos atentos, 
ansiosos. A imaginação voa. 

            O coração dispara. Enfim, estamos completamente absorvidos pela narrativa. Sofremos, nos 
sobressaltamos, vivemos imensamente a experiência. 

O gênero fantástico geralmente desperta em nós uma reflexão sobre a sociedade e seus riscos, 
muitos deles ocultos. Então, o que acha de nos assustarmos, ou melhor, estudarmos juntos sobre os 
Contos Fantásticos.                                          

                                           Bons Estudos!              

http://www.pixabay.com/
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                  TEMPO DE OUVIR E FALAR...  
Observe a capa do livro “Histórias extraordinárias” de Edgar Allan Poe:

     
                                                                                               Figura 6 – www.diaadiaeducação.com Acesso em: 06  set. 2016 

 
 
 
 

 Você percebeu que a capa contém a figura de um gato preto? O que esse animal sugere? 
 Porque você acha que Edgar A. Poe escolheu um gato preto para ilustrar a imagem da capa do 

seu livro? Não poderia ser qualquer outro animal? 
 Você conhece alguma história de superstições envolvendo a figura do gato preto? 
 Agora me responda, você sabe o que significa superstição? Então compartilhe com os colegas 

essa informação. 
 O que você acha que o conto “O gato preto" vai retratar? 

 
     Agora vamos ampliar nossas atividades de leitura e interpretação de texto, pois elas vão nos ajudar        
 
   a compreender o que é o fantástico.   
 
 

 

2º ENCONTRO -  2 aulas 

Edgar Allan Poe (1809 - 1849), um dos mais importantes escritores do gênero fantástico. Autor norte americano, 
que costuma envolver seus contos em situações sobrenaturais, enigmáticas e misteriosas aguçando a curiosidade de 
seus leitores. 
  

        A seguir teremos um fragmento do conto “O gato preto”, extraído 
do livro Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe.(p.      ) 

http://www.diaadiaeducação.com/


    

17 
 

 

 
 
 

              “O Gato Preto” - 1843     
             O gato preto (Edgar Allan Poe) Poe, Edgar Allan, Contos de terror, de mistério e de morte, 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira,1981. 

 
            (...) Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o, 
agarrei o pobre animal pelo pescoço e, deliberadamente, 
arranquei-lhe um olho da órbita! Queima-me a vergonha e todo 
eu estremeço ao escrever esta abominável atrocidade. 

 Quando, com a manhã, me voltou a razão, quando 
se dissiparam os vapores da minha noite de estúrdia, 
experimentei um sentimento misto de horror e de remorso 
pelo crime que tinha cometido. Mas era um sentimento frágil 
e equívoco e o meu espírito continuava insensível. Voltei a 
mergulhar nos excessos, e depressa afoguei no álcool toda a 
recordação do ato. Entretanto, o gato curou-se lentamente. A 
órbita agora vazia apresentava, na verdade, um aspecto 
horroroso, mas o animal não aparentava qualquer sofrimento. 
Vagueava pela casa como de costume, mas, como seria de 
esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Porém, 
restava-me ainda o suficiente do meu velho coração para me 
sentir agravado por esta evidente antipatia da parte de um 
animal que outrora tanto gostara de mim.(...)  
https://www.google.com.br/search?q=o+gato+preto+de+allan+poe&espv=210&es_sm 
www.terra.com.br/virtualbooks   

Figura: 7 www.pixabay.com   Acesso em: 08 out. 2016 
 

 

 

                    
DICA SOBRE O VOCABULÁRIO... 
  Algumas vezes ao ler um texto, encontramos palavras que ainda não conhecemos seu significado ou não nos 

lembramos dele, entretanto no contexto conseguimos concluir o que significa, se não conseguirmos, devemos procurar 
no dicionário para dar fim a nossa curiosidade, sempre faça isso. Neste texto, foram escolhidas algumas palavras para 
você conhecer o significado enriquecendo mais seu vocabulário, Ok? São elas: 

                              Vocabulário 
 
 
 
 
 

 Tarefa de casa:  Sugiro que assista a animação do conto de mistério/fantástico “O gato preto”. 
https://www.youtube.com/watch?v=po_T90CthjI   

Aprazível: agradável                                   
Arquidemônio: o mais terrível dos demônios        Infamante:  caluniador, injurioso, 
Cave: térreo, subsolo                                      Néscia: ignorante, estúpido                                                                      
Corredio: corda de enforcamento                       Pertinácia: teimosia 
Corredio: corda de enforcamento                       Tabique: divisória, divisão 
Escusado: inútil, dispensável                             Sucintamente: pequeno, breve 
Estúrdia: loucura                                             

 

 
 
 

https://www.google.com.br/search?q=o+gato+preto+de+allan+poe&espv=210&es_sm
http://www.pixabay.com/
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Observe os cartazes dos filmes.

Figuras: 8 e 9 www.pixabay.com Acesso em: 06 set. 2016. 

 Você costuma assistir aos filmes na TV? Quais os temas que mais lhe atraem? 
  E ao cinema, você vai? Com qual regularidade? Qual o seu tipo de filme preferido? 
 Você já assistiu algum desses filmes acima? Qual deles? Gostou? 
 Você qual o gênero desses filmes? Fale alguma coisa sobre esse gênero com os colegas. 
 Você assistiu a animação do conto “O gato preto”, sugerida como tarefa de casa? 

                                         VAMOS COMENTAR O VÍDEO? 
 A adaptação do texto “O gato preto” para a animação, se deu de forma a respeitar o 

conto escrito. Você percebeu alguma diferença nesta releitura do conto? 
Agora vamos ampliar nossas atividades de leitura e interpretação de texto, pois elas vão nos ajudar a 
compreender o que é o fantástico.  
                                                  

                            AGORA É A SUA VEZ DE FALAR! 
 A adaptação do texto “O gato preto” para a animação, se deu de forma a respeitar o 

conto escrito. Você percebeu alguma diferença entre o conto e a releitura do conto 
(animação)? 

 Porque você acha que Edgar A. Poe escolheu um gato preto? Não poderia ser qualquer 
outro animal? 

 Você conhece alguma história de superstições envolvendo a figura do gato preto? 
 Agora me responda, você sabe o que significa superstição? Então compartilhe com os 

colegas essa informação. 
 Se você pudesse traduzir em três palavras os sentimentos que o conto “O gato preto” 

lhe despertou. Quais seriam? 
  Quais são suas impressões a respeito do texto que você acabou de ler? Converse com 

seus colegas para saber as impressões deles. 
  Na sua opinião o que provocou a mudança de comportamento do narrador personagem 

em relação ao amor que sentia pelos animais?  

3º ENCONTRO – 2 aulas

http://www.pixabay.com/
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 E você, já teve esta experiência em assistir a um filme e não ler a obra? Quer compartilhar 
com seus colegas quais foram esses filmes e livros? 

 

                       Estudo do Texto 
            1- Você observou como esse conto possui elementos fantásticos? Identifique-os marcando um 
x nas opções que considerar corretas: 

a) (   )  Casei jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher uma disposição de espírito que não era 
contrária à minha. 

b) (   )  Certa manhã, a sangue-frio, passei-lhe um nó corredio ao pescoço e enforquei-o no ramo de uma 
árvore; 

c) (    )  Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pelo pescoço e, deliberadamente, 
arranquei-lhe um olho da órbita! 

d) (    ) Mas o golpe foi sustido diabolicamente pela mão da minha mulher. Enraivecido pela sua intromissão, 
libertei o braço da sua mão e enterrei - lhe o machado no crânio. 

e) (    ) Em dado momento, cheguei a pensar em cortar o corpo em pequenos pedaços e destruí-los um a um 
pelo fogo. 

f) (    ) - Senhores - disse por fim, quando iam a subir os degraus. - Estou satisfeito por ter dissipado as 
vossas suspeitas. Desejo muita saúde para todos, e um pouco mais de cortesia. 
                 2. Qual é o título do texto? Que outro título você daria a ele? 

_____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 
3- Quem narra a história? É um narrador em 1ª 
pessoa ou em 3ª? Podemos confiar em tudo que ele 
diz?  
___________________________________ 
 
 
 
Figura:10 www.pixabay.com Acesso em: 06 set. 2016 
 
 
 

 
 

                                          VOCÊ SABIA?       
Algumas pessoas assistem a um filme, porém, não tem interesse em ler a obra que a originou, 
perdem assim, os momentos mais profundos vivenciados pelos personagens, os detalhes dos 
espaços descritos. A essas adaptações denominamos Linguagem Cinematográfica, que nos dá a 
impressão que estamos diante do resumo da obra. 

 

http://www.pixabay.com/
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         4- Como podemos caracterizar a personagem principal do texto? 
_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
5- Leia o trecho abaixo do conto O gato preto e depois responda: 
                Em relação às partes do enredo o trecho. (...)Já na minha infância era notado pela 

docilidade e humanidade do meu carácter. Tão nobre era a ternura do meu coração, que eu acabava por 
tornar-me num joguete dos meus companheiros (...) 

a) da introdução do conto. 
b) do desenvolvimento do conto. 
c) do clímax do conto. 
d) do desfecho do conto. 
 
6- O elemento que está em destaque no trecho. (...)A cave parecia convir perfeitamente aos meus 

intentos. As paredes não tinham sido feitas com os acabamentos do costume e, recentemente, tinham 
sido todas rebocadas com uma argamassa grossa que a humidade ambiente não deixar endurecer(...) 

a) enredo. 
b) espaço. 
c) personagem. 
d) tempo. 
 

  7-  Qual a causa apontada pelo autor para a mudança do seu temperamento dócil e amável para um 
temperamento agressivo? 

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

8- Nos trechos abaixo, escreva (T) nas alternativas que marcam o TEMPO e (E) nas que indicam 
ESPAÇO da narrativa:  

a. (    )...”Já na minha infância era notado pela docilidade e humanidade do meu carácter. Tão 
nobre era a ternura do meu coração, que eu acabava por tornar-me num joguete dos meus 
companheiros”... 

b. (    )...”Esta faceta do meu carácter acentuou-se com os anos, e, quando homem, aí achava 
uma das minhas principais fontes de prazer”... 

c. (    )...”Só eu lhe dava de comer e seguia-me por toda a parte, dentro de casa. Era até com 
dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua”... 

d. (    )...”O que aumentou, sem dúvida, o meu ódio pelo animal foi descobrir, na manhã do dia 
seguinte a tê-lo trazido para casa, que, tal como Plutão, tinha também sido privado de um dos seus 
olhos”... 

e. (    )...”Noutro, decidi abrir uma cova no chão da cave. Depois pensei deitá-lo ao poço do 
jardim, ou metê-lo numa caixa como qualquer vulgar mercadoria e arranjar um carregador para tirá-lo 
de casa”... 
 

 9- Analise e informe que tipo de narrador ocorre nas passagens abaixo: 
 […] “Durante meses não consegui libertar-me do fantasma do gato, e, durante este período, 

voltou-me ao espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, mas que o não era. Cheguei ao 
ponto de lamentar a perda do animal e a procurar à minha volta, nos sórdidos tugúrios que agora 
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frequentava com assiduidade, um outro animal da mesma espécie e bastante parecido que preenchesse 
o seu lugar.” [...] 

( a ) narrador-observador;             ( b ) narrador- personagem 
Justifique:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
10- Sobre o desfecho: 

a) De que forma o crime é descoberto? Você esperava por este final? Comente em poucas linhas: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b) No trecho (...)Mal tinha o eco das minhas pancadas mergulhado no silêncio, quando uma voz 
lhes respondeu de dentro do túmulo: um gemido, a princípio abafado e entrecortado como o 
choro de uma criança, que depois se transformou num prolongado grito sonoro e contínuo, 
extremamente anormal inumano 
____________________ 

. Um bramido, um uivo, misto de horror e de triunfo, tal como só do inferno poderia vir, provindo das 
gargantas conjuntas dos condenados na sua agonia e dos demónios no gozo da condenação(...) 

Analisando o fragmento acima, você acha que o personagem narrador foi vítima do 
sobrenatural ou da sua loucura? 

_____________________________________________________________________

   Vamos nos 
divertir? Procure 
no caça-palavras 
as respostas das 
perguntas abaixo 
relativas ao texto 
lido “O gato 
preto”: As 
respostas 
poderão estar na 
horizontal e na 
vertical.  

 a) O primeiro nome do autor do conto lido?         b) Qual animal preferido do narrador personagem?                        

 c) A que gênero textual pertence o conto?          d) Qual o nome do gato preto? 

  e) De que forma o narrador matou o 1º gato?       f) Com qual ferramenta ele matou sua esposa?                                                                                                      

 

                                                      
.         
 
 
                             

                                  TAREFA DE CASA: Trazer gravuras de gatos. 
 Figura: 11 www.pixabay.com Acesso em: 06 set. 2016 

  P   M   U   V   D   E    I    F    S    D 
  E   E   N   F   O   R   C    A    D    O 
  D   P   M   A   C   H   A    D    O    E 
  G   L   U   P   Ç   F      S    O    L    P 
  A   U   K   L   E   M   G    A    T    O 
  R   T   O   Ç   U   D   O    B    U          X 
  F   A   N   T   A    S   T    I    C    O 
  T   O   R   B   E   W   O    G    I    J 

http://www.pixabay.com/
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          Você trouxe a imagem do gato? Recorte e cole no espaço abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 E agora que tal praticar o que você aprendeu?  
     Imagine que essa imagem que você colou é o gato, personagem do texto ,“O gato preto”.  

 Seu desafio, será continuar a construção de um parágrafo em primeira pessoa, no qual o gato será o 
narrador e o protagonista da ação. Conte a estória na perspectiva do gato, em relação a todos os maus-
tratos vivenciados no conto. 

A verdade de “O gato preto”... 
Vou contar uma história – e não se admire por isso, pois os animais falam desde os tempos de Esopo. 
Não seria eu agora que me calaria diante de fatos tão horrendos. A verdade é que sofri, por e pela 
minha dona... 
.__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

 

 

Tarefa de casa: Assistir a animação Flor, Telefone, Moça.  

Figura:12 www.pixabay.com Acesso em 08 out. 2016       https://www.youtube.com/watch?v=86PWTqbqS_E  

 

 TEMPO DE ESCREVER...

4º ENCONTRO – 1 AULA 

http://www.pixabay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=86PWTqbqS_E
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 Você assistiu a animação sugerida Flor, Telefone, Moça?                                                                                                                                                                                                                               
Qual a sensação que você teve ao ver este vídeo?  

 Com a experiência vivida, qual foi a transformação sofrida pela moça? 
 Como esse filme poderia ser classificado em vídeos locadoras: terror, comédia, romance, 

drama, suspense? Justifique sua resposta. 
 Todos os eventos retratados no filme são verdadeiros? Descreva as cenas que você achou 

especialmente bem coerentes e fiéis à realidade. Quais sequências que parecem menos 
realistas, sobrenaturais? Por quê? 

 

 
       
 
 

 Você acredita no inexplicável, no sobrenatural? Comente... 
 

   Flor, Telefone, Moça - 1951 -  Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

 

 

 

         

Figura:13 www.pixabay.com Acesso em 04 nov. 2016 

Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai passando. 
Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga quem falava. É doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, 
porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais. Até sem olhos. 

Falava-se de cemitérios? De telefones? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga – bom, agora me recordo 
que a conversa era sobre flores – ficou subitamente grave, sua voz murchou um pouquinho. 

VEROSSIMELHANÇA: é a lógica interna do texto. Os acontecimentos da história têm causa e 
desencadeiam consequências. Tais acontecimentos não precisam ser verdadeiros, mas devem ser 
verossímeis, ou seja, o leitor deve acreditar no que lê, tendo em vista o universo criado pelo autor. 
 

5º ENCONTRO – 2 AULAS  

http://www.pixabay.com/
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– Sei de um caso de flor que é tão triste! (...) 

  (Extraído do livro "CONTOS DE APRENDIZ", de Carlos Drummond de Andrade, 1951. Editora Record, 22ª edição, Rio de Janeiro.) 

 

 
 

 
 

 : 
 
 
 
 
                                  
 
 
Caso não conheça mais alguma palavra, procure o significado no dicionário!  
 

 
 

 
 Podemos falar que há acontecimentos inexplicáveis para o ser humano? Neste conto o que é real? 

O que é imaginário?  
 Comente com seus colegas, de que maneira o cenário em que se inicia a história contada por 

Drummond, colabora para criar um clima de mistério do conto.  
 Você conhece alguma estória assustadora, aquelas de dar medo, onde as cenas se desenrolam no 

cemitério? Relate aos colegas. 
 Você acredita no inexplicável, no sobrenatural? Comente... 

                                                             Figura: 14  www.pixabay.com  Acesso em: 24 set. 2016

 TEMPO DE OUVIR  E 
FALAR... 

                           

        Fragmento do conto “Flor, Telefone, Moça”, extraído do livro "CONTOS DE 
APRENDIZ", de Carlos Drummond de Andrade, 1951. 

http://www.pixabay.com/
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                    MOMENTO LÚDICO 
 
    Vamos nos divertir um pouco? Prestem atenção nas regras do nosso jogo: 

 Após a leitura do texto: Flor, Telefone, 
Moça, o professor distribuirá aos alunos uma 
tira de papel e solicitará que escrevam uma 
pergunta sobre o texto. Após cada aluno ter 
elaborado sua pergunta todos os papéis serão 
recolhidos e misturados. 

 O professor sorteará cinco alunos para 
escolher um papel, ler a pergunta e respondê-
la. O aluno que errar a resposta será 
eliminado, sendo assim, o vencedor será 
aquele que acertar todas as perguntas 
sorteadas. 

 Entendeu? Lembrem, as perguntas devem 
ser muito bem elaboradas e coerentes. Então, 
vamos começar? 

 
Figura: 15  www.pixabay.com Acesso em 04 nov. 2016/2016 

 
Tarefa de casa: Pedir aos pais, avós, tios ou algum vizinho, que conte para você uma 
história de mistério, que tenha acontecido em um cemitério. Atenção, anote tudo em 
seu caderno para compartilhar com os colegas. 
 
 

http://www.pixabay.com/
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RODA DE CONVERSA... 
 

 Agora é a sua vez! Quem gostaria de contar a história de mistério que ouviu em casa? 
 Vamos ouvir três colegas, quem começa? 

 
 

 
     
1- Às vezes, a linha entre o real e o fictício, 
nos contos fantásticos, é tão tênue que se torna 
difícil separar os dois, dando a impressão de que 
o imaginário realmente existe e está presente na  
história. Explicite as duas possibilidades — real 
e fictício — de interpretação do conflito narrado. 
Figura: 16  www.pixabay.com  Acesso em: 01 out. 2016 

 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2- A “voz”, apesar de também não possuir uma marca de identidade, pode ser vista ora como 
inocente, ora como vilã. 

          Transcreva do texto dois fragmentos que comprovem a afirmativa anterior: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3-  Na sua opinião: 
a) Quando a moça começou a receber os telefonemas, logo após ter visitado o cemitério, roubado 

uma flor e a jogado fora, podemos realmente acreditar que é o dono ou a dona da cova que lhe 
está ligando? Justifique: 

________________________________________________________
________________________________________________________ 
b)  A moça foi, de fato, perseguida por alguém que já não está mais neste mundo? Esse alguém 

provocou a morte da moça para suprir a falta da flor ou simplesmente ela morreu por desistência, 
não querendo mais viver daquela maneira. 

 
 

 
 
 
 

   ESTUDO DO TEXTO 

6º ENCONTRO    2 AULAS 

http://www.pixabay.com/
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4- Marque V (verdadeira) e F (falsa) para as alternativas abaixo, referentes ao conto “FLOR, 
TELEFONE, MOÇA” 

(   ) O narrador (Carlos) escuta uma história que uma amiga conta, assim, essa amiga passa a ser a 
narradora: 3ª pessoa. 
(   ) O personagem principal do conto é o pai e o irmão da moça. 
(   ) O tema do conto é de mistério, surrealismo, sobrenatural. 
(   ) O espaço do conto é estabelecido no cemitério, na casa da moça e na cidade do Rio de Janeiro. 
(   ) A complicação do conto inicia no momento do primeiro telefonema à moca. 

 
 
 

5-  O narrador faz referências a alguns lugares que nos levam a concluir que a moça mora no 
Rio de Janeiro. Transcreva um desses trechos: 

_______________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

6-  Preencha a tabela abaixo de acordo com a organização interna do conto “Flor, telefone, 
moça:  

 
Título do Conto  

Gênero do Conto  

 
Personagens 
 
 

 

Tipo de Narrador  

Espaço  

Tempo  

 

 

 

7- O conto Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade, algumas cenas são 
ambientadas em um cemitério. O objetivo desta escolha e causar na narrativa um clima de: 

a) Romance e de medo. 
b) Suspense e humor. 
c) Paz e medo. 
d) Mistério e reflexão. 

 

 

 

              

 
 

Uma coisa é fato: todo mundo tem medo de 
alguém ou de alguma coisa e o medo do 

desconhecido, é um dos medos mais antigos e 
fortes no ser humano! 
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Agora é a sua vez, que tal desenhar o que realmente lhe dá medo?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura: 17 www.pixabay.com Acesso em:04 nov. 2016      

 
 

MOMENTO LÚDICO 

http://www.pixabay.com/
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OBSERVE AS IMAGENS QUE SEGUEM: 
 
      O quadro “O Grito” é uma obra de arte 
expressionista de autoria do pintor 
norueguês Edvard Munch, e traduz o grito 
da natureza humana, um horizonte 
conturbado por uma das maiores e mais 
antigas sensações humanas: O Medo. 

 Munch falava da importância de 
pintar o interior do ser humano, 
representado pessoas reais, que vivem, 
sofrem, amam, enfim, seus sentimentos, 
medos, angústias. 
                                                                                      

                                                                                    O Grito, 1895. Óleo sobre cartão, 91x73,5 
                                                                                                                      Figura: 18 Portal Dia a Dia da Educação. Acesso em 27 set. 2016 

 
Essa é uma das telas mais famosas do artista holandês, Vincent Van Gogh, pois denota seu estilo de 

forma mais pura e interessante, o que faz com que nosso olhar siga um movimento pela tela, ocasionado pelas 
pinceladas curvas. A obra atualmente encontra-se na coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova 
York. 

  
Noite estrelada, 1889. Óleo sobre tela, 73 x 92 cm.   Figura:19 
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/10/noitevangogh.jpg.  Acesso em: 27 ago 2016. 

          

 Agora é a sua vez: 
 Destaque as diferenças e semelhanças entre O Grito de Munch e a paisagem da obra Noite 

Estrela da de Van Gogh. 
 Observe o quadro “O grito”, para você, o que significa essa expressão, deformada pelo 

desespero, do personagem do centro que parece levar o eco do grito a todos os cantos?  
 O que será ele está gritando? E você já gritou alucinadamente assim? 
 Na pintura de Munch O Grito nos chama a atenção pela personagem central que grita com as 

mãos no rosto. E na obra de Van Gogh? Que elemento nos chama mais a atenção?  
 

 
     

 

                           CURIOSIDADE... 
Você sabia que O Grito foi queimado em sinal de protesto? 
Munch pintou várias versões para a mesma obra. O Grito tem 
nada mais nada menos do que 50 versões. 
 

7º ENCONTRO - 2 AULAS

https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Moderna_%28Nova_Iorque%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Moderna_%28Nova_Iorque%29
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/10/noitevangogh.jpg
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                 Agora vamos ler outro conto 
FANTÁSTICO... 

“Um moço muito branco” 1962.  
Autor: João Guimarães Rosa.       

Na noite de 11 de novembro de 1872, na 
comarca do Serro Frio, em Minas Gerais, deram-
se fatos de pavoroso suceder, referidos nas 

folhas da época e exarados nas Efemérides. Dito 
que um fenômeno luminoso se projetou no espaço, 

seguido de estrondos, e a terra se abalou, num 
terremoto que sacudiu os altos, quebrou e entulhou 

casas, remexeu vales, matou gente sem conta; caiu outrossim 
medonho temporal, com assombrosa e jamais vista inundação, subindo as águas de rio e 
córregos a 60 palmos da plana. Após os cataclismos, confirmou-se que o terreno, em raio de légua, mudara 
de feições: só escombros de morros, grotas escancaradas, riachos longe transportados, matos revirados pelas 
raízes, solevados novos montes e rochedos, fazendas sovertidas sem resto rolamentos de pedra e lama 
tapando o estado do chão. Mesmo a distância do astroso arredor, a muita criatura e criação pereceu, 
soterradas ou afogadas. Outros vagavam ao deus-dar, nem sabendo mais, no avesso, os caminhos de outrora. 

 2 Donde, no termo de semana, dia de São Félix, confessor, o caso de vir ao pátio da Fazenda do Casco, 
de Hilário Cordeiro, com sede quase dentro da rua do Arraial do Oratório, um coitado fugitivo desses, decerto 
persuadido da fome: o moço, pasmo. O que foi quando subitamente, e era moço de distintas formas, mas em 
lãs-tinia de condições, sem o restante de trapos com que se compor, pelo que enrolado em pano, espécie de 
manta de cobrir cavalos, achada não se supõe onde; e, assim em acanho, foi ele avistado, de muito manhã, 
aparecendo e se escondendo por detrás do cercado das vacas. Tão branco; mas não branquicelo, senão que de 
um branco leve, semidourado de luz: figurando ter por dentro da pele uma segunda claridade. Sobremodo se 
assemelhava a esses estrangeiros que a gente não depara nem nunca viu; fazia para si outra raça. Seja que 
da maneira ainda hoje se conta, mas transtornado incerto, pelo decorrer do tempo, porquanto narrado por 
filhos ou netos dos que eram rapazes, quer ver que meninos, quando em boa hora o conheceram.(...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura: 20 www.pixabay.com Acesso em: 04 nov. 2016 

           VOCABULÁRIO: 
Algibeira: bolsa, bolso. 
Astroso: pobre, coitado. 
Branquicelo: branquinho, albino. 
Cataclismo: dilúvio, enchente. 
Catástrofe: desastre, tragédia. 
Grupiara: cascalho. 
Reputação: fama, crédito. 
Solevados: arrastado, puxado. 
Sucinto: resumido, pequeno 
 

                SOBRE O AUTOR: 

• João Guimarães Rosa (1908-1967) foi um 
dos mais brilhantes autores da Terceira 
Geração do Modernismo, na Literatura 
brasileira. Sua obra “Primeiras Estórias” 
(1962), de onde foi extraído esse conto, é um 
conjunto de 21 narrativas de grande variedade 
temática. Guimarães Rosa consagrou-se com a 
publicação de “Grande Sertão Veredas” 
(1956), sua obra-prima. 
 

http://www.pixabay.com/
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O QUE VOCÊ DIZ: 

Agora você deverá completar livremente, com suas ide  
a) “O que o texto me diz:...” 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

b)  “O que eu digo ao texto:...” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

c) “O que eu digo a meus colegas:...” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

       
         Vamos compartilhar com os colegas algumas respostas?  

Quem começa a Contação de Histórias? 
 Figura: 21 www.pixabay.com Acesso em 06 set. 2016 

  
 
 
 
 

MOMENTO LÚDICO 

Fragmento do conto “Um moço muito branco”,  extraído do livro 

http://www.pixabay.com/
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 TEMPO DE OUVIR E 
FALAR...           
               RODA DE CONVERSA 

 Essa imagem tem relação com alguma obra 
literária? Comente com seus colegas. 

 Você conhece esse personagem? Fale 
sobre ele. 

 Na sua opinião esse personagem 
representa o gênero fantástico? Justifique.                                                               

     Figura: 22  www.pixabay.com  Acesso – 06 set. 2016                     
 

 O conto “Um moço muito branco”, fala de um moço que apareceu, não se sabe de onde, na 
Fazenda do Casco, de Hilário Cordeiro, homem justo e bom que o acolheu. O que você vê de 
semelhante entre essas duas obras, o “Pequeno Príncipe” e “Um moço muito branco”? 

 
    
   
 
 
 
 

                                  ESTUDO DO TEXTO 
1- O conto de João Guimarães Rosa é iniciado fazendo referência a uma imensa tempestade, 

semelhante ao dilúvio retratado na Bíblia: 
 
“Dito que um fenômeno luminoso se projetou no espaço, seguido de estrondos, e a terra se 
abalou, num terremoto que sacudiu os altos, quebrou e entulhou casas, remexeu vales, matou 
gente sem conta; caiu outrossim medonho temporal, com assombrosa e jamais vista 
inundação, subindo as águas de rio e córregos a sessenta palmos da plana [...] só escombros 
de morros, grotas escancaradas, riachos longe transportados, matos revirados pelas raízes 
[...]” (ROSA, 2005. p. 139) 

a) Você já ouviu falar sobre essa passagem bíblica? Se sim, escreva o que você sabe.  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2-  Sobre o título; 
a) Justifique o título do texto. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

b) Que outro título você daria ao texto? Por que? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

8º ENCONTRO – 2 AULAS 

Sinopse: O Pequeno Príncipe - Um piloto cai com seu avião no deserto e ali encontra uma criança 
loura e frágil, que aparece do nada. Ela diz ter vindo de um pequeno planeta distante. E ali, na 
convivência com o piloto perdido, os dois repensam os seus valores e encontram o sentido da vida. 
Com essa história mágica, sensível, comovente, às vezes triste, e só aparentemente infantil, o 
escritor francês Antoine de Saint-Exupéry criou há 70 anos um dos maiores clássicos da literatura 
universal. 

http://www.pixabay.com/
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3-  O texto faz parte o gênero textual conto, uma forma de narrativa que costuma apresentar os 
seguintes aspectos: personagens, foco narrativo, espaço e tempo.  

Reveja-os no texto e responda às perguntas:  
a- Quais são as personagens presentes no texto?  

___________________________________________________________ 
b- Trace o perfil do caráter de um personagem do conto.  

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

c-  Onde a história se passou?  
_____________________________________________________________________ 

d- Quando?  
_____________________________________________________________________ 

e- Quando se dá o início do conflito entre os personagens?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

f- Como a personagem principal soluciona o conflito? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

g-  Que outro final você daria ao texto? Reescreva-o.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4-  Se alguém lhe contasse essa história, você acreditaria? Pode-se dizer que o que você leu 
parece um conto fantástico? Por quê? Registre todas suas observações. 

 
 

 
 

 
                                                               

 
                    Pinte no caça-palavras o nome de cinco personagens do Conto: “Um moço muito branco.” 

   Tarefa de casa:  
 Pesquise na biblioteca ou na internet, um pequeno conto fantástico. - Ensaie a leitura dramatizada do 

conto, utilizando expressões faciais, gestos, barulhos e tons de voz adequados à história. 
 

MOMENTO LÚDICO 
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             Agora vamos ler alguns dos 
Contos Fantásticos pesquisados em casa. 

 
            Vamos praticar o que você aprendeu? 
Após a leitura de todos esses contos, a proposta é você escrever o seu Conto Fantástico, 

cheio de mistério, emoção, medo e magia entre o real e o imaginário!  
Você deverá fazer um rascunho, seguindo algumas dicas abaixo: 

 Definição do enredo; 
 Definição do tipo de narrador; 
 Definição das personagens (estranhas/misteriosas); 
 Definição do tempo; 
 Definição do espaço (ênfase na descrição/ um lugar sombrio, assustador) 
 Clima de mistério, suspense, medo; 
 Situações estranhas, sobrenaturais; 
 Título criativo e instigante, 
 Após a escrita você deverá entregar seu conto para um colega da turma para ser 

avaliado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura:23 www.pixabay.com  Acesso 09 set. 2016 

9º ENCONTRO - 1 AULA 
 

http://www.pixabay.com/
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        ________________________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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10º ENCONTRO – 2 AULAS

 

          RODA DE CONVERSA...    

 

Observe as imagens a seguir: 

 

Figura:24 www.pixabay.com acesso em 06 set. 2016. 

 Que sensação essas imagens lhe despertam? 
 Se você pudesse descrever em três palavras esses animais, quais seriam? 
 Como você acha que é o temperamento desses cães? 
 Você tem um animal de estimação? Qual? 
 O seu animal é dócil e carinhoso ou feroz e temperamental? 
 Você conhece alguma história de mistério que envolve algum animal?    

  
  AGORA VAMOS LER UM CONTO FANTÁSTICO QUE 
TEM   COMO PERSONAGEM PRINCIPAL UM 
CACHORRO... 

               Figura:25  www.pixabay.com Acesso em 09 set. 2016    

 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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                     O cachorro canibal  
                                                                                              

Percebia-se que era um cachorro por causa do 
rabo metido rente entre as pernas, quase colado 
na barriga, e também um pouco por causa dos 
olhos, de uma tristeza tão funda que só podiam 
ser olhos de cachorro escorraçado. As patas não 
se firmavam no chão como as de qualquer 
cachorro razoavelmente seguro de si; pisavam a 
medo, apalpando experimentando. (Depois se soube 
que ele tinha perdido os cascos pelos caminhos, 
ficando as plantas em carne viva.) De onde estaria 
vindo, ninguém se interessou em saber; ele apenas 
parou ali, lamentável e infeliz, muito cansado 
para continuar andando. Apareceu de manhã, e 
quem o viu deitado numa nesga de grama debaixo 
do jasmineiro pensou em um cão errante, igual a 
tantos que cruzam o mundo em todas as direções, 
parando e farejando mas sempre em marcha, como 
se incumbidos de alguma missão urgente, cujo 
endereço e propósito só eles sabem; nem valia a 
pena providenciar comida, provavelmente ele não 
estaria mais lá quando a comida chegasse. (...) 

                           Autor: José J. Veiga             Conto disponível no site: 
                      http://www.tirodeletra.com.br/Ocachorrocanibal-JoseJ.Veiga.htm  

 Figura 26 www.pixabay.com Acesso em 09 nov. 2016 

 

 

 

 

 

Figura 26 www.pixabay.com Acesso em 09 set. 2016 

 

José Veiga, conhecido como José J. Veiga, 
(Corumbá de Goiás, 1915 – Rio de Janeiro, 
1999) foi um escritor brasileiro, considerado 
um dos maiores autores em língua inglesa. 

do realismo fantástico. A crítica política 

e social em seus livros é eivada de 

lirismo, mas não por isso menos 

incisiva. 

 

                       VOCABULÁRIO:  
Enxotado: espantar, repelir. 
Escorraçado: expulso, afugentado. 
Êxito: sucesso, fama. 
Incumbidos: encarregado, responsável. 
Nesga: pedaço de terra. 
 

http://www.tirodeletra.com.br/Ocachorrocanibal-JoseJ.Veiga.htm
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corumb%C3%A1_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/1915
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo_fant%C3%A1stico
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Comente a charge abaixo: 

Na sua opinião, o que  essa charge apresenta sobre o 

gênero fantástico? 

  

Figura:27www.pixabay.com Acesso em: 10 out. 2016. 

 

 

 ESTUDO DO TEXTO 

1. Sobre o conto, “O cachorro canibal” que você leu é: 
(A) uma crônica     (B) uma notícia   (C) um texto informativo     (D) um conto fantástico 
 

2- O conto O Cachorro Canibal tem como personagem principal um cão, mas a sua linha de 

pensamento parece a de um ser humano. Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3- Dê exemplos dessa semelhança com trechos do texto. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4- O conto fantástico é uma narrativa  cujo enredo compõe-se de determinados elementos que 

lhe conferem a devida credibilidade, fazendo com que se instaure um clima de mistério e 

envolvimento entre os interlocutores (autor x leitor). O texto narrativo é composto pelo 

enredo (o assunto do texto), o narrador, as personagens, o espaço e o tempo. Identifique os 

elementos narrativos solicitados do conto O cachorro canibal. 

 

a-  Enredo do conto- 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________  

 
b-  Narrador –  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

c- Personagens principais –  

  11º ENCONTRO  - 2 AULAS 

http://www.pixabay.com/
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

d- Espaço – 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

e- Tempo –  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5- Na sua opinião, o título do conto é adequado? Justifique sua resposta. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6- Em qual parágrafo instaura-se o conflito? Transcreva um trecho que comprove sua resposta. 
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

7- “Para começar, era preciso não exagerar na gratidão. Se um cachorro mostra muita gratidão 

as pessoas podem pensar que ele não está habituado com bom trato e acabam relaxando nas 

atenções; nesse caso não há mais esperança para ele naquela casa.” 

No trecho do conto o cachorro tenta impor: 

a) Distância 

b) Respeito 

c) Gratidão 

d) Companheirismo 

8- Quais foram os motivos que levaram o cão maior a devorar o pequeno cãozinho? 

a) Começaram a tomar liberdades com o cão maior, decerto inspirados pela intimidade 

excessiva que mantinham com o outro. 

b) Ciúmes do cãozinho que era amado por todos e sempre o levavam passear pelos parques 

da cidade. 

c) Devido ao fato do menor comer sempre suas refeições. 

d) Por que o cão menor não permitia que ele tirasse sua “soneca” após o almoço. 

9- “E quanto mais se movimentava, mais dava a impressão de estar contido entre barras de uma 
jaula”. A frase final do texto demonstra o que sobre o sentimento do cão: 

 
a) arrependimento e desespero.                  b) alegria e aprovação. 
c) indiferença e conformismo.                     d) esperança e tranquilidade. 
 

10- Comente sobre o desfecho do texto, dando sua opinião. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

                           MOMENTO LÚDICO 
                                   Bingo 
                          CONTOS FANTÁSTICOS 
 

 

 

REGRAS DO JOGO Figura:: 28 www.pixabay.com Acesso em 09 set. 2016 

 A professora escreverá 30 palavras referentes aos Contos Fantásticos lidos, no quadro de 

giz; 

 O aluno deverá escolher 10 palavras e copiar a caneta na cartela abaixo;   

 Em seguida o professor escreverá as 20 palavras em tirinhas de papel para fazer o bingo.  

 Os alunos marcarão as palavras sorteadas e vencerá aquele que completar toda a cartela, 

desde que as palavras estejam escritas corretamente.                       

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

    

 

 

    

 

http://www.pixabay.com/


    

41 
 

 

 

 

OBSERVE AS IMAGENS... 

 

                    

Figura: 29  www.pixabay.com. Acesso em: 10 out. 2016                                                   Figura:30   www.pixabay.com. Acesso em: 10 out. 2016 

 

Reúna-se com um colega e discuta as questões abaixo com seus colegas:  
       Em poucas palavras descreva os principais elementos desta gravura. 
 

 O que vemos nestas imagens? 
 O que ela diz para você? 
 Ela retrata o que? Podemos imaginar um enredo? 
 Qual foi a sua primeira sensação ao ver estas imagens? 
 Essas imagens fizeram você lembrar alguma história? Qual? 

 
 

Vamos ler um Conto Fantástico muito interessante! 

O autor desse conto, é um escritor palmeirense, 

Arnoldo Monteiro Bach, professor de Português em 

nosso colégio, no decorrer das nossas aulas iremos 

encontrá-lo para entrevistá-lo e ouvir alguns de seus 

contos. Vamos conhecer um dos seus contos agora? 
Figura 31 www.pixabay.com Acessado em: 10/10/2016 

 
 

 

12º ENCONTRO – 2 AULAS 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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        DESAFIANDO O DIABO. (Autor: Arnoldo Monteiro Bach)                                                                                           

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 32 www.pixabay.com Acesso em 10 set. 2016 

                      TEMPO DE OUVIR E FALAR...           
      RODA DE CONVERSA. 

 O que entendeu do conto?  

 Sentiu medo? Suspense? 

 Quais as partes do conto que mais sentiu medo? 

 Do que você tem medo? 

 Algum trecho do conto lhe frustrou e poderia ser diferente? Qual, justifique. 

  

                                              

                                 VOCABULÁRIO   

 Acuado: perseguido, empacado. 

 Pacato: pacífico, sereno, sossegado. 

 Rasteira: pequenos arbustos. 
              www.pixabay.com  Acesso em 10 out. 2016 

   

  Vale do Jabuti era um lugar sombrio, 
coberto por imensa mata. No pacato 
povoado, a maioria dos moradores vivia da 
caça e da pesca. Um imenso rio passava 
pelo vilarejo e desaparecia no meio da 
escura floresta, cheia de perigos e animais 
ferozes. 

Carlito e David moravam nesse 
lugar e gostavam de caçar. A casa de 
Carlito ficava perto do rio e a casa de 
David, próxima a um morro, coberto por 
uma vegetação rasteira e muita pedra. (...) 

  (Extraído do livro "CONTOS FANTÁSTICOS", p.49,  de Arnoldo Monteiro Bach, 2005. Gráfica Planeta. 

 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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                                         ESTUDO DO TEXTO: 

     SOBRE O CONTO DESAFIANDO O DIABO. 

1- Qual é o assunto do texto? Que gênero textual você acabou de ler? Justifique. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2- Enumere os fatos na ordem em que aconteceram no texto: 

a. (  ) Há muito tempo que ando com vontade de comer carne da caça e não matamos nada. 

Hoje vou comer, nem que seja carne assada de diabo. 

b. (  ) Os gritos de pânico propagaram-se pela mata em transformação. Começaram a surgir 

precipícios, animais ferozes, fogo, fantasmas e figuras tétricas. 

c. (  ) Vale do Jabuti era um lugar sombrio, coberto por imensa mata. 

d. (  ) A partir desse dia, Carlito não mencionou mais o nome do diabo, do capeta, do satanás, 

do coisa-ruim, do demo ou do chifrudo, assumindo sua condição de caçador derrotado. 

e. (  ) – Oh Deus! Acuda a gente! 

3- Sobre o narrador do conto acima, podemos afirmar:  
a. Não está incluso nos fatos trazidos pelo conto, ou seja, ele não participa dos acontecimentos. 
b. Apenas descreve os acontecimentos, deixando de abordar as sensações e os sentimentos das 

personagens. 
c. Participa ativamente dos fatos narrados. 
d. Participa parcialmente dos fatos, somente em alguns parágrafos. 

      4. Que outro título você daria, considerando a relação com o texto? 

________________________________________________________________ 

      5. Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso): 

a. (   ) Vale do Jabuti era um lugar agradável, ensolarado e repleto de flores. 

b. (   ) David, com medo, disse: - E se ele aparecer? Com essas coisas não se brinca. Dizem 

que ele é medonho, que anda com o garfo para espetar quem zomba dele. 

c. (   ) – Pare com isso David, não se zomba dessas coisas – Advertiu Carlito. 

d. (   ) Nesse instante um urubu enorme sentou no ombro de Carlito, que com o cano da 

espingarda cutucou-o. 

13º ENCONTRO – 1 AULA 
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e.  (   ) A partir desse dia Carlito continuou a mencionar o nome do diabo, do capeta, do 

satanás, do coisa-ruim, do demo ou do chifrudo 

    6. Você gostou do conto “Desafiando o Diabo”? Por que? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Qual foi o trecho do conto que você sentiu medo?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Comente sobre o desfecho do texto, dando sua opinião. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                         

                               MOMENTO LÚDICO       

                                                                                Figura:33 www.pixabay.com 
Acesso em 10 out. 2016                                                                                                                                                                                                       

 
 

CAÇA PALAVRAS: RELEMBRANDO OS CONTOS ESTUDADOS. 
 

 Qual animal é o personagem principal do conto de Edgar Allan Poe? 
_______________________________________________________________ 

 Onde a moça do conto “Flor, Telefone, Moça”, gostava de passear? 
______________________________________________________________ 

 O conto “Um moço muito branco”, faz parte do gênero? 
______________________________________________________________ 

 No conto o Lobisomem de Arnoldo Monteiro Bach, as ações vivenciadas pelos personagens 
acontecem na? 
______________________________________________________________ 

 Aquele que pratica o ato de comer um ser vivo da mesma espécie? 
______________________________________________________________ 

 Nome do personagem que chamou pelo “Diabo”, no conto “Desafiando o diabo”? 
______________________________________________________________ 

 Sobre o enredo da narrativa: Momento de maior tensão no conto? 
______________________________________________________________ 

 

http://www.pixabay.com/
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F A N T A S T I C O 
C U G C L I M A X E 
A L A M P L O B R O 
N U T R Y C Ç A I S 
I B O L P F E I V O 
B C E M I T E R I O 
A C  A R L I T O P A 
L I Q U A R E S M A 
 

 

       Tarefa de casa: Trazer pipoca e suco para o nosso cineminha amanhã       Figura:34 www.pixabay.com Acesso em: 10 set. 2016 

http://www.pixabay.com/
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Hoje vamos assistir fragmentos do Filme: O Menino e o 
Mundo. Um filme de animação brasileiro, de 2013, escrito e 
dirigido por Alê Abreu. Este filme é um verdadeiro sucesso, 
já foi vendido para mais de 80 países, e foi um dos cinco 
indicados ao Oscar de melhor filme de animação na edição 
do Oscar 2016. 
Figura:35 www.pixabay.com acesso em 10 set. 2016 

 

Sinopse 

Cuca é um menino que vive em um mundo 
distante, numa pequena aldeia no interior de 
seu mítico país. Sofrendo com a falta do pai, 
que parte em busca de trabalho na 
desconhecida capital, Cuca deixa sua aldeia e 
sai mundo afora a procura dele. Durante sua 
jornada, Cuca descobre uma sociedade marcada 
pela pobreza, exploração de trabalhadores e 
falta de perspectivas. 

Figura: 36 Wikipédia acesso em: 17 out. 2016 

TEMPO DE OUVIR E FALAR... 

     RODA DE CONVERSA 

 Qual o tema do filme? 

  O que o escritor do filme tentou nos contar?  

 Ele conseguiu passar sua mensagem? Justifique sua resposta. 

 Você aprendeu algo com este filme? O que? 

  Teve algo no filme que não foi compreendido? 

  Do que você mais gostou neste filme? Por quê? 

 

14º ENCONTRO – 2 AULAS

http://www.pixabay.com/
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     Figura 37 www.pixabay .com Acesso em 09 out. 2016  ESTUDO DO FILME: O MENINO E O MUNDO. 

1- Qual o seu personagem favorito no filme? Justifique. 

_______________________________________________ 

2- Qual é o personagem de que você menos gostou? Escreva sobre ele. 

__________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
3-     Descreva o uso da cor no filme. Você gostou?  Ela enfatiza as emoções e os sentimentos 
do menino? Por quê? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4- O que você achou da música no filme? Ela conseguiu criar um clima envolvente para a 
história? E você, qual música usaria neste filme? Justifique. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5- Todos os eventos retratados no filme são verdadeiros? Descreva as cenas que você achou 
especialmente fantásticas, mágicas e inexplicáveis.  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6- Qual o enredo da história contada pelo filme? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  15º ENCONTRO - 2 AULAS 

http://www.pixabay/
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 No nosso próximo encontro, 
iremos fazer um passeio no 
Espaço Cultural Sítio 
Minguinho, este sítio 
pertence ao escritor 
palmeirense Arnoldo 
Monteiro Bach, neste dia, 
teremos a presença do 
escritor, onde faremos uma 
entrevista e logo após ele 
realizará uma CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS FANTÁSTICAS. 

Figura: 38 www.pixabay.com Acesso em: 17 
out. 16 

 

SUGESTÃO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTA COM O ESCRITOR DO LIVRO: CONTO FANTÁSTICO  

1- Qual foi seu primeiro livro?                                  
2- Quando e como você teve a ideia de escrever o livro “Conto Fantástico”? 
3- De onde surgem suas ideias? 
4- Conte um pouco sobre a sua história, sua carreira... 
5- Qual é a sua fonte de inspiração? 
6- Já está trabalhando em novos livros? 
7- Além de escrever, que outras coisas você gosta de fazer? 
8- Quando você começou a se interessar por literatura? 
9- Como você virou um escritor? 
10- Quais foram os prêmios mais importantes que você já conquistou com suas obras? 
11- Os leitores pedem histórias ou temas? Já aconteceu de um pedido virar uma história? 
12- Que autores você gosta de ler para se inspirar? 
13- Alguma dica para quem quer tentar escrever contos e histórias? 
14- Uma mensagem final para a gente. 
15-  Pode nos contar uma História Fantástica?     Figura:39 www.pixabay.com Acesso em 10 set. 2016

 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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  VISITA AO SÍTIO MINGUINHO 
 

 

 
 
Foto:  40  www.arnoldomonteirobach.com.br/sitio/  Acesso em: 17 out. 2016 

                                                  

                 
     IAGEM ao SÍTIO MINGUINHO   
              Figura: 41   www.pixabay.com Acesso em: 17 out. 2016 

  Visita ao Espaço Cultural com 
informações históricas do local; 

 PIQUENIQUE LITERÁRIO: 
 Encontro com o escritor e proprietário     

do espaço, Arnoldo Monteiro Bach; 
 Entrevista com o escritor Arnoldo; 
 Contação de Histórias Fantásticas, pelo 

escritor Arnoldo Monteiro Bach; 
 Roda de leitura; 
 Piquenique Literário; 

 Volta à escola. 
 

 

16º ENCONTRO – 4 AULAS 

http://www.arnoldomonteirobach.com.br/sitio/
http://www.pixabay.com/
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