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1. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO E SELEÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL 

 

Professor(a): 

 O conto é um gênero textual que nos acompanha desde a nossa infância, quando 

nossas mães, avós, professores nos contavam as mais belas narrativas, as quais, nos faziam 

viajar e até mesmo vivenciar em nossa imaginação, parte do drama ou da aventura dos 

personagens. Portanto, levar esse gênero para a sala e desenvolver um trabalho com os alunos 

voltado para o reconhecimento, leitura, reflexão, interpretação e produção do gênero é sem 

dúvida, oportunizar aos nossos alunos a possibilidade de participar efetivamente do processo 

de leitura. Isso certamente contribuirá na formação do aluno como leitor. 

 Para iniciar o trabalho com essa sequência didática comunique aos alunos que nosso 

objetivo no final do trabalho é o de levá-los a produzir uma coletânea de contos os quais serão 

organizados em forma de livro que será entregue à biblioteca do colégio. 

 

2. RECONHECIMENTO DO GÊNERO 

 

Para iniciar o trabalho com o gênero textual conto, sugerimos que seja feito um 

levantamento prévio sobre o conhecimento que os alunos já tenham sobre o gênero. Pergunte-

lhes: 



 

 Vocês sabem o que é um conto? 

 Já leram alguns? Quais? 

 Estas leituras foram recomendadas por quem? 

 Que tipos de contos vocês preferem? 

 Quais os locais de circulação dos contos? 

 O conto se destina a qual faixa etária de público? 

 

 

Após ouvi-los, conduza-os à biblioteca, ou organize em sala de aula a apresentação de 

livros de contos contemporâneos e fale sobre o contexto de produção de alguns deles (autor, 

data de publicação, editora, local, etc.). 

 

2.1 Pesquisa sobre o Gênero 

 

Professor(a), o “Caderno Pedagógico 03” intitulado “Sequência Didática Uma 

proposta para o Ensino da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental - Anos Iniciais, 

editado pelo Departamento de Educação Da AMOP e organizado pelas Professores 

Terezinha da Conceição Costa-Hübes e Carmem Teresinha Baumgärtner, apresenta  

na unidade 07 no trabalho com o gênero “Conto Contemporâneo” informações a 

respeito do gênero, proposto nessa unidade: 

 

Segundo Reis (1987), o conto contemporâneo, reflexo da nova narrativa que se foi 

construindo nas últimas décadas, substituiu a estrutura clássica pela construção de um texto 

curto, com o objetivo de conduzir o leitor para além do dito, para a descoberta de um sentido 

do não-dito. A ação se torna ainda mais reduzida. Surgem monólogos, destaca-se a exploração 

de um tempo interior, psicológico, e a linguagem pode, muitas vezes, chocar pela rudeza, pela 

denúncia do que não se quer ver. Desapareceu a construção dramática tradicional que exigia 

um desenvolvimento, um clímax e um desenlace. Em contrapartida, cobra a participação do 

leitor, para que os aspectos constitutivos da narrativa possam ser por ele encontrados e 

apreciados. Exige uma leitura que descortine não só o que é contado, mas, principalmente, a 

forma como o fato é contado, a forma como o texto se realiza. 

Os contos costumam ser escritos para publicação em livros. Em alguns casos, também 

circulam em revistas. Como os livros são os principais espaços de circulação dos contos, isso 

faz com que haja diferentes tipos de livros em que eles aparecem: aqueles idealizados pelo 

autor, que reúne vários textos organizados a partir de um critério pessoal; edições planejadas 

para divulgar os melhores textos de um mesmo autor; ou, ainda, antologias com contos de 

diferentes autores, organizados tematicamente ou por sua qualidade. O fato de os contos 

circularem prioritariamente em livros dá aos seus autores maior liberdade porque é raro terem 

de se submeter a prazos apertados como os dos autores de textos escritos para publicação em 

jornais e revistas. Como normalmente dispõe de maior tempo para escrever, o contista 

costuma dedicar, no momento de criação, uma grande atenção ao planejamento da sua 

estrutura, à construção das personagens, à solução do conflito. É também comum reescrever 

um conto várias vezes antes de considerá-lo “acabado”. 

 

2.2 Algumas características do Conto Contemporâneo  

 

Reis (1987), apresenta algumas características do conto contemporâneo: 



 

 O conto contemporâneo interage com o leitor, fazendo-o ir além do que 

está escrito. 

 Narrativa concisa, breve, econômica com palavras, personagens, única 

célula de ação, possui unidade de tempo, espaço e ação. 

 A narrativa apresenta-se em parágrafos curtos ou geralmente curtos, 

primando pela objetividade. 

 Poucas descrições. 

 O narrador, hoje, substituído pelo contador de causos dos tempos passados, 

possui preocupação estética e criatividade. 

 Tipos de Contos:  

o Humor 

o Fantástico 

o Mistério e Terror 

o Realista 

o Psicológico 

o Sombrio 

o Religioso 

o Minimalista 

Sugerimos a leitura de “O que é conto”, de Luzia de Maria Reis (1987), Coleção 

Primeiros Passos, da editora Brasiliense, para maiores conhecimentos sobre o gênero conto 

contemporâneo. 

 

Professor(a): 

Certamente, nossos alunos já leram ou já ouviram alguns contos. Mas sempre é bom 

preocupar-se com as características do gênero conto contemporâneo. É importante que o 

trabalho de leitura propicie esta percepção aos alunos, uma vez que o trabalho com contos em 

sala de aula se faz necessário, porque este gênero - dada à sua característica de ser uma 

narrativa breve - pode estimular os alunos a desenvolver o gosto pela leitura literária, que 

além de ser uma fonte de entretenimento, contribui para o desenvolvimento de um cidadão 

crítico e o sucesso desta tarefa depende, como diz Ana Maria Ribeiro (1987, p.24), em parte 

da escolha do material, pois os textos possuem um papel fundamental na comunidade. São 

eles que levarão os educandos a organizarem o pensamento formal, bem como  

desenvolverem a sensibilidade e o senso crítico. 

Então sugerimos a leitura de dois contos a seguir, sobre os quais você poderá fornecer 

cópias, uma vez que pode ocorrer o fato de não haver livros para todos na biblioteca do 

colégio. 

 

CONTO 1:  

 

A GALINHA QUE CRIAVA UM RATINHO 

MACHADO, Ana Maria. Histórias à brasileira. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002.  

 

Lá em cima daquele morro tem uma casinha branca, com teto de sapê. É tão pequenina 

que nem dá para ver daqui. Mas eu sei que tem, porque quando eu era pequena, assim que 

nem você, minha mãe me disse que tinha, e me contou a história que tinha acontecido nessa 

casa. Uma história que minha avó contou pra ela e eu vou contar pra você. 

Nessa tal casa, há muito tempo, moravam um galo e uma galinha. Eles não tinham 

pintinhos e, como queriam ter muitos filhos, pegaram um ratinho pra criar. Cuidavam dele 

como todo carinho e dengo: davam comida, banho gostoso, contavam história, cantavam 



música, inventavam brincadeira, davam beijo (de bico), abraço (de asa) e faziam cafuné (do 

jeito bom que você imaginar). 

Um dia, depois do almoço, a galinha foi lavar louça no rio. Antes de sair, recomendou: 

- Não abram a porta sem saber quem é. A raposa anda pelas redondezas... 

PAM! PAM! PAM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO 2:  

 

BEIJOS MÁGICOS 

MACHADO, Ana Maria. Quem conta um conto?: conto/ Ana Maria Machado.[et al.]; São 

Paulo: FTD, 2001. – (Coleção literatura em minha casa; v.2). 

 

Nanda tinha duas casas. Numa, ela passava quase todos os fins de semana com a mãe. 

Na outra, ela morava com o pai e a avó. 

 Quem pegava Nanda no colégio e a levava para brincar e andar de velocípede na praça 

era a avó. 

 Mas quem acordava Nanda com beijinho, tomava café com ela de manhã e a levava 

para o colégio era o pai. E também era ele quem de noite botava Nanda para dormir, 

conversava um pouco, ajeitava as cobertas, contava história, e dava beijo de boa noite. 

 As histórias muitas vezes acabavam com “...e viveram felizes para sempre”. Nanda 

gostava. 

 Ela sabia que o pai e a mãe resolveram que para serem felizes para sempre era melhor 

não ficarem juntos. E tinha muita pena. 

 Mas Nanda também sabia que era feliz para sempre quando passava uns tempos com a 

mãe – que a botava no colo, fazia brincadeira e tinha uns beijos mágicos que faziam passar 

qualquer dor de machucado. 

 E Nanda também era feliz para sempre com o pai, naquele apartamento em que os dois 

cuidavam um do outro. 

 Muitas vezes, parecia até que ela era uma daquelas princesas das histórias que o pai 

contava. 

 Branca de Neve, ajudando a cuidar da casa dos anões. 

 Rapunzel, penteando os cabelos para esperar o príncipe. 

 Cinderela, dançando a noite toda com o príncipe, mas tendo que ir deitar no melhor da 

festa. 

 A Bela Adormecida, acordando com beijo de príncipe. 

 E o príncipe sempre era muito bonito e carinhoso, assim meio parecido com o pai dela. 

Com quem ela vivia feliz para sempre. 

 Mas, depois, o pai foi começando a contar as histórias mais depressa, pulando 

pedaços. 

 Ela reclamava: 

 - Assim, não! Você esqueceu... 

 Ela corrigia, mas acabava rápido. E apagava a luz e saía do quarto. 

O texto na íntegra você encontra no livro: MACHADO, Ana Maria. Histórias à brasileira. São 

Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002. 

Ou acesse: HTTP://picasaweb.goegle.com/professora.joelle.monet-88k 



 Então Nanda não dormia logo, como antes. Ainda ficava um pouco ouvindo os 

barulhos da casa. 

 Uma noite, ouviu o pai se despedindo da avó. 

 Quando depois a avó veio ver se estava tudo bem com ela, ficou espantada de ver 

Nanda acordada. E mais ainda quando ouviu: 

 - Cadê papai? 

 - Saiu, Nanda. 

 - E aonde é que ele foi? 

  

   

 

 

 

 

2.3 Sugestões de Atividades para o reconhecimento global do gênero 

 

 

Professor(a):  

A seguir estão propostas algumas atividade referentes aos dois contos de Ana Maria 

Machado sugeridas com a intenção de que os alunos observem pontos de semelhanças 

entre eles. A finalidade deste trabalho, no momento, é fixar as características do 

gênero e ampliar a capacidade de interpretação textual. 

 

 

A) Análise do contexto de produção e características do gênero. 

 

1) Quem é o (a) autor(a) dos contos? 

 

2) Quais outras obras você conhece desta autora? 

 

3) Em quais situações estes dois contos mais se assemelham? 

 

4) Quando e onde esses contos foram produzidos? 

 

5) Quando se escreve, certamente, os autores pensam em seus possíveis 

interlocutores. Para quem Ana Maria Machado, em especial, produziu: 

Conto 1:__________________________________________ 

Conto2:___________________________________________ 

 

6) Alguns textos possuem um veículo próprio de circulação. Assinale a alternativa 

que revela onde, geralmente os contos circulam. 

(   )Revista 

(   )Jornal 

(   )Livro 

 

7) O conto contemporâneo conquistou um público leitor de faixa etária variada. Em 

sua opinião, o conto 1 ou o conto 2, agradaria mais aos adultos? Por quê? 

 

Para ler o texto na íntegra pesquise na biblioteca de sua escola o livro: MACHADO, Ana 

Maria. Quem conta um conto?: conto/ Ana Maria Machado...[et al.]. São Paulo: FTD, 

2001. – (Coleção literatura em minha casa; v.2). 
o texto na íntegra pesquise na biblioteca de sua escola o livro: 



8) Ana Maria Machado e outros autores de contos procuram temas para suas 

narrativas que tenham ligação com nossa vida. Assim, assinale a alternativa 

correta. 

 

No conto 2 “Beijos Mágicos” de Ana Maria Machado, sua temática é: 

a) (   ) sobre tratamento de saúde. 

b) (   ) sobre educação no trânsito. 

c) (   ) sobre relacionamento familiar. 

d) (   ) sobre segurança no trabalho. 

 

9) Ainda no conto 2 “Beijos Mágicos” a personagem  Nanda tinha duas casas. Com 

base no texto responda o porquê dessa situação, assinalando a alternativa correta: 

a) (   ) Nanda era muito rica. 

b) (   ) Nanda não gostava de viver numa única casa. 

c) (   ) Nanda era filha de pais separados. 

d) (   )Nanda era egoísta. 

 

10) Revendo o conto 1 “A Galinha que criava um ratinho”, responda: 

Este conto faz você lembrar de qual(s) outra(s) história(s)? Por quê? 

 

11) Os contos 1 e 2 estabelecem algumas relações com a realidade. Assinale as 

alternativas que indicam estas relações: 

a) (   ) Orientação das mães para os filhos pequenos. 

b) (   ) Pais separados.  

c) (   ) Famílias formadas por pai, avó e madrasta. 

d) (   ) Filhos criados por avós. 

e) (   ) Pai que mata filhos. 

f) (   ) Madrasta que sacrifica enteados. 

g) (   ) Vício do álcool atrapalhando a vida. 

 

12) O conto “Beijos Mágicos” através de sua personagem Nanda faz referências a 

contos infantis. Quais são estes contos? 

 

13) Procure lê-los para relembrar: 

 

14) Agora relacione o título às características de suas respectivas personagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Branca de Neve 

 

(B) Rapunzel 

 

(C) Cinderela 

 

(D) A Bela Adormecida 

(   ) Perdeu o sapatinho de cristal. 

(   ) Foi beijada pelo príncipe para 

acordar. 

(   ) Foi morar com os sete anões. 

(   ) Possuía tranças longas. 



15) Na sua opinião as personagens “mãe” do conto 1, tem alguma semelhança e 

alguma diferença, do conto 2? Por quê? 

 

2.4 Análise da Estrutura Composicional 

 

 

Professor(a), seria importante esclarecer que toda narrativa tem começo – meio – 

fim. Os elementos constitutivos são: enredo, personagem, tempo, espaço e 

narrador. 

Tradicionalmente, um conto se estrutura da seguinte forma: 

 Apresentação: quando o leitor fica conhecendo as personagens e 

o ambiente. 

 Complicação: quando tem início o conflito. 

 Clímax: o ponto mais intenso do conflito. 

 Desfecho: a solução do conflito. 

 

 

Qual é o conflito nos textos estudados? 

 Conto 1: 

 Conto 2: 

 

Que momento pode ser considerado o clímax? 

Conto 1: 

 Conto 2: 

 

Qual é o desfecho? 

 Conto 1: 

 Conto 2: 

 

Quem é o narrador do? 

 Conto 1: 

 Conto 2: 

 

Quem é a personagem principal? 

 Conto 1: 

 Conto 2: 

 

Conversa com o professor(a) 

 

 

Professor(a),este é um bom momento para levar os alunos a um pouco de reflexão 

sobre família e relacionamento familiar. Mostrar-lhes que hoje existem vários 

tipos de famílias. 

 

 

 Atividades para os alunos 

 

 A partir da leitura dos contos apresentados, a que conclusão você chegou sobre os 

aspectos seguintes: 

a) Atualmente existe mais de um tipo de família? 



b) Pense nas famílias que você conhece. Como se estruturam, ou seja, como elas são 

formadas? 

c) O que chamamos de família costuma muda com o passar do tempo? 

d) Os relacionamentos entre pais e filhos sofreram mudanças? Quais? 

e) E as nossas famílias também sofrem mudanças? 

f) Que posição você ocupa na família: filho(a) mais velho(a), mais novo(a), do meio, 

único(a)? 

g) Quais são as coisas boas e as desagradáveis que você vê em consequência da sua 

posição familiar? 

h) Qual é a sua melhor e a pior lembrança de sua infância? 

 

2.5 Atividades de Análise Linguística 

 

Conversa com o(a) professor(a): 

 

 

Professor(a), percebemos que nos contos selecionados há uma ocorrência de 

substantivos no diminutivo. Na maioria deles com sufixo inho(a). Se achar necessário 

mostre-lhes que nem sempre o sufixo inho(a) demonstra ou indica diminutivo, podem 

ser empregadas também em tom pejorativo, em tom de ironia e em tom de carinho. 

 

1) No conto “Beijos Mágicos” há algumas palavras terminadas em inho. 

 

a) O que esta terminação significa? 

 

b) Com que intenção as palavras com esta terminação foram empregadas no conto? 

Por quê? 

 

 

Professor(a), tendo em vista que o objetivo final desta sequência é a produção de 

um conto pelos alunos, é bom que se treine o discurso direto e indireto para 

facilitar a produção escrita. 

 

 

2) Sabendo que no discurso direto, a fala da personagem aparece exatamente como foi 

dita. Usamos dois-pontos e travessão para preceder a fala e se a personagem fizer 

pergunta usamos no final da fala o ponto de interrogação e o indireto é o narrador que 

reproduz a fala do personagem. 

Veja o exemplo: 

...No dia seguinte, no café da manhã, Nanda perguntou: 

- Aonde é que você foi ontem? 

 

a) Pesquise no texto “Beijos Mágicos”, exemplos de discurso direto e copie-o 

em seu caderno. 

b) Agora, passe esse discurso direto para o discurso indireto. 

 

Professor(a), acredito ser importante explicar aos alunos, alguns casos obrigatórios 

do uso da vírgula como: 

Separar elementos de uma mesma função. 



Separar aposto ou termo de valor explicativo. 

Separar vocativo. 

Separar local e data. 

Alertar que não se usa vírgula entre sujeito e verbo ou entre verbo e complemento. 

 

 

3) Pesquise no conto “A Galinha que Criava um Ratinho” o uso da vírgula para separar 

vocativo como em: 

- Menina, olha aqui, 

a)____________________________________ 

b)____________________________________ 

 

3.1)Agora identifique uma frase em que a vírgula separe elementos de uma mesma 

função como em: 

- O homem falou, esbravejou e saiu. 

  a)____________________________________ 

b)____________________________________ 

 

3.2) Justifique o uso da vírgula nas frases retiradas dos contos 1 e 2, de acordo com o 

código proposto. 

 

 

( 1 ) Separar aposto 

 

( 2 ) Separar vocativo 

 

( 3 ) Separar elementos de uma mesma função 

 

( 4 ) Marcar a omissão do verbo 

 

(    ) Abre ali, meu filho. 

 

(    ) O galo tinha comido muito no almoço: caldo de canjica, bife de minhoca, salada de talo 

de couve, angu de fubá, bolo de milho. 

 

(    ) O ratinho, que era muito rápido, num instante abriu. 

 

(    ) - Nasceu seu irmãozinho, Nanda. 

 

(    ) – Dá um beijinho na testa dele, Nanda. 

 

(    ) ... Depois, botou Nanda no colo, fez carinho no cabelo dela, e a encheu de beijinho. 

 

(    ) Nanda morava numa casa com o pai; na outra casa, com a mãe.  

  

 

 

 

3. PRODUÇÃO E REESCRITA DO TEXTO 

 



Professor(a): 

 
Após todo trabalho desenvolvido até aqui, acreditamos que os alunos adquiriram 

conhecimento necessário sobre o gênero textual “Conto Infanto- Juvenil”. Portanto, é hora de 

retomar com seus alunos a proposta inicial. A atividade poderá se tornar mais envolvente se 

você incentivá-los a produzir um conto, deixando fluir sua criatividade, com as características 

próprias desse gênero estudado, orientando-os que eles serão autores da coletânea que será 

confeccionada e disponibilizada na biblioteca para os demais colegas da escola. 

 

A seguir, algumas dicas que você poderá sugerir para a produção:  

 

 Imagine um enredo bem legal para o conto que você vai criar. 

 Pense nos contos que você leu. Pense em seus personagens, conflito. situação inicial, 

complicação e principalmente no desfecho. 

 Lembre-se que os contos trabalhados versavam sobre conflitos familiares, tente 

envolver um problema de família em seu conto. 

 

Lembretes importantes: 

 

Visando a produção escrita com sucesso, se faz necessário criar um ambiente de 

tranquilidade, mas com responsabilidade. Portanto, é importante que o aluno se comprometa 

em escrever com atitude responsável, percebendo a necessidade de ler e reler, de escrever e 

reescrever o próprio texto, analisando suas características, sua estrutura e marcas linguísticas, 

pontuação, coesão, coerência e, finalmente, se o texto produzido atende às características do 

gênero em questão, sugerimos: 

a) Peça aos alunos para produzirem o conto individualmente. 

b) Após a produção preliminar, recolha-as e guarde-as (não é necessário fazer 

a leitura imediata) 

c) Em uma próxima aula, devolva os contos aos seus respectivos autores e 

peça que façam uma leitura bem atenciosa, observando, em primeiro lugar, 

se o texto possui as características fundamentais para ser considerado um 

conto. Oriente-os para corrigirem a coerência, concordância, pontuação, 

ortografia, enfim, analise todo o contexto para garantir a compreensão do 

texto produzido. 

Nesse momento, você professor, deverá fazer todas as interferências que julgar 

necessárias, sempre os incentivando para a melhoria do texto. Quando julgar o trabalho de 

correção por parte do aluno, dê-lhes a oportunidade de reescrever o texto em outra folha. 

Então você fará a sua correção, anotando no texto ou conforme o combinando com o seu 

aluno aqueles aspectos que julgar necessário. Esse momento deverá ser finalizado quando 

você, professor, julgar que os textos estão refletindo o conhecimento almejado. 

 

4. CIRCULÇÃO DO GÊNERO 

 

Durante todo o processo os alunos foram lembrados que a circulação se daria em 

forma de um livro de contos para ser doado para a biblioteca do colégio.  

Sendo assim, combinem a produção da capa, incentive os alunos para participarem 

com criatividade.  

Combinem a entrega do material pronto, mediante convidados (direção, professores, 

pais e alunos de outras turmas para maior valorização do trabalho). Pode-se expor a produção 



durante um período antes da entrega definitiva na biblioteca. Enfim, valorize o trabalho final 

de seus alunos, pode também pedir que alguns contos sejam lidos em público.  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 3 ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

MACHADO, Ana Maria. Quem conta um conto?: conto/ Ana Maria Machado...[et al.]; 1 ed. 

São Paulo: FTD, 2001. – (Coleção literatura em minha casa; v.2). 

MACHADO, Ana Maria. Histórias à brasileira.São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002.  

PARANÁ. Diretrizes curriculares de língua portuguesa para educação básica. Curitiba: 

Secretaria de Estado da Educação, 2008. 

REIS, Luzia de Maria. O que é conto. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

Sequência didática: uma proposta para o ensino da língua portuguesa no ensino fundamental: 

anos iniciais / Organização de Terezinha da Conceição Costas-Hübes, Carmem Teresinha 

Baumgärtner. – Cascavel: ASSOESTE, 2009. Caderno pedagógico 03. 

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 11 ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: 

Global, 2003. 


