
  

 
 
 

Você vai ler diferentes contos. Leia-os com atenção procurando identificar as semelhanças e 

diferenças existentes entre eles. Depois, escolha o que mais você gostou e analise-o detalhadamente 

de acordo com as questões abaixo: 

 
1) Quem escreveu o conto que você leu? Além do nome do autor, há mais informações sobre 

ele? 

2) Para quem o conto foi escrito? 

3) Onde esses textos foram publicados? 

4) Que assuntos podem ser abordados nos contos? 

5) Como esse gênero textual é estruturado? 

6) Quais assuntos circulam em poemas? 

7) Há palavras que você desconhece o significado? 

8) A linguagem utilizada é formal ou informal? Está adequada ao público a que se destina? 

9) As palavras têm sentido denotativo (real) ou conotativo (figurado)? 

10) O que mais lhe agradou no conto escolhido? 
 
 
 
 
 
 



  

TEXTO 1 
 

Onde os oceanos se encontram 

Por Marina Colasanti 

Onde todos os oceanos se encontram, aflora uma pequena ilha. Ali, desde sempre viviam 

Lânia e Lisíope, ninfas irmãs que a serviço do mar. Que no manso regaço da praia, vinha depositar 

seus afogados. Cabia a Lânia, a mais forte, tirá-los da arrebentação. Cabia a Lisíope, a mais 

delicada, lavá-los com água doce de fonte, envolvê-los nos lençóis de linho que ambas haviam 

tecido. Cabia a ambas devolvê-lo são ao mar para sempre. 

E na tarefa que nunca se esgotava, passavam as irmãs seus dias de poucas palavras. 

Foi num desses dias que Lânia viu um corpo e foi retirá-lo.Viu que era um homem jovem e 

bonito. Apaixonou-se perdidamente e decidiu não devolver o morto ao mar. Foi a língua de pedra 

estreita e cortante que avançava mar adentro e chamou a Morte pedindo a ela vida ao homem. A 

Morte concordou dizendo que quando a maré subisse e tocasse com a primeira espuma seus 

cabelos, ele viveria. E assim ocorreu. 

Só que ao abrir os olhos o homem sorriu e se apaixonou por Lisíope, sua irmã. Argumentos, 

choradeiras, nada demoveu o casal de amantes. Desesperada, Lânia foi falar com a Morte e pediu 

para ela levar Lisíope e deixasse o homem e ela a sós. E nada mais quereria. A Morte concordou 

dizendo que Lisíope deveria deitar com os pés voltados para o mar, na areia da praia. 

Quando, o primeiro beijo de sal a aflorasse, ela o levaria. Feito isso, a ninfa seduziu a irmã 

até a praia e preparou-lhe a cama numa noite de luar, noite quente e perfumada. Escondeu-se numa 

árvore e esperou. Só que o mar estava calmo e demorou a fazer ondas. Lânia dormiu atrás da 

árvore. E o moço dormiu ali perto, acordando com um raio de luar e procurando Lisíope. Viu-a na 

praia, foi ao seu lado e não querendo acordá-la, deitou-se ao seu lado e abraçou-a. 

Lânia acordou com o dia claro e viu o travesseiro abandonado, o lençol flutuando ao longe. 

E nenhum sinal da irmã. Contente, foi conferir. Mas não correu muito. Diante de seus passos, 

estampada na areia, deparou-se com a forma de dois corpos deitados lado a lado. A maré já havia 

apagado os pés, breve chegaria à cintura. Mas na areia molhada a marca das mãos se mantinha 

unida, como se à espera das ondas que subiam. 
 

TEXTO 2 
 
 

Conto de verão nº 2: Bandeira Branca 
 

Ele: tirolês. Ela: odalisca. Eram de culturas muito diferentes, não podia dar certo. Mas 

tinham só quatro anos e se entenderam. No mundo dos quatro anos todos se entendem, de um jeito 

ou de outro. Em vez de dançarem, pularem e entrarem no cordão, resistiram a todos os apelos 

desesperados das mães e ficaram sentados no chão, fazendo um montinho de confete, serpentina e 



  

poeira, até serem arrastados para casa, sob ameaças de jamais serem levados a outro baile de 

Carnaval. 

Encontraram-se de novo no baile infantil do clube, no ano seguinte. Ele com o mesmo 

tirolês, agora apertado nos fundilhos, ela de egípcia. Tentaram recomeçar o montinho, mas dessa 

vez as mães reagiram e os dois foram obrigados a dançar, pular e entrar no cordão, sob ameaça de 

levarem uns tapas. Passaram o tempo todo de mãos dadas. Só no terceiro Carnaval se falaram. 

- Como é teu nome? 

- Janice. E o teu? 

- Píndaro. 

- O quê?! 

- Píndaro. 

- Que nome! 

Ele de legionário romano, ela de índia americana. 

Só no sétimo baile (pirata, chinesa) desvendaram o mistério de só se encontrarem no 

Carnaval e nunca se encontrarem no clube, no resto do ano. Ela morava no interior, vinha visitar 

uma tia no Carnaval, a tia é que era sócia. 

- Ah. 

Foi o ano em que ele preferiu ficar com a sua turma tentando encher a boca das meninas de 

confete, e ela ficou na mesa, brigando com a mãe, se recusando a brincar, o queixo enterrado na 

gola alta do vestido de imperadora. Mas quase no fim do baile, na hora do Bandeira Branca, ele 

veio e a puxou pelo braço, e os dois foram para o meio do salão, abraçados. E, quando se 

despediram, ela o beijou na face, disse: 

-Até o Carnaval que vem- e saiu correndo. 

No baile do ano em que fizeram 13 anos, pela primeira vez as fantasias dos dois 

combinaram. Toureiro e bailarina espanhola. Formavam um casal! Beijaram-se muito, quando as 

mães não estavam olhando. Até na boca. Na hora da despedida, ele pediu: 

- Me dá alguma coisa. 

- O quê? 

- Qualquer coisa. 

- O leque. O leque da bailarina. 

Ela diria para a mãe que o tinha perdido no salão. Divisor Horizontal Clássico. 

No ano seguinte, ela não apareceu no baile. Ele ficou o tempo todo à procura, um havaiano 

desconsolado. Não sabia nem como perguntar por ela. Não conhecia a tal tia. Passara um ano inteiro 

pensando nela, às vezes tirando o leque do seu esconderijo para cheirá-lo, antegozando o momento 



  

de encontrá-la outra vez no baile. E ela não apareceu. Marcelão, o mau elemento da sua turma, tinha 

levado gim para misturar com o guaraná. Ele bebeu demais. Teve que ser carregado para casa. 

Acordou na sua cama sem lençol, que estava sendo lavado. O que acontecera? 

- Você vomitou a alma – disse a mãe. 

Era exatamente como se sentia. Como alguém que vomitara a alma e nunca a teria de volta. 

Nunca. Nem o leque tinha mais o cheiro dela. 

Mas, no ano seguinte, ele foi ao baile dos adultos no clube – e lá estava ela! Quinze anos. 

Uma moça. [...]. Uma fantasia indefinida. 

- Sei lá. Bávara tropical – disse ela, rindo. 

Estava diferente. Não era só o corpo. Menos tímida, o riso mais alto. Contou que faltara no 

ano anterior porque a avó morrera, logo no Carnaval. 

- E aquela bailarina espanhola? – Nem me fala. E o toureiro? – Aposentado. 

A fantasia dele era de nada. Camisa florida, bermuda, finalmente um brasileiro. Ela estava 

com um grupo. Primos, amigos dos primos. Todos vagamente bávaros. Quando ela o apresentou ao 

grupo, alguém disse: 

–Píndaro?!- e todos caíram na risada. 

Ele viu que ela estava rindo também. Deu uma desculpa e afastou-se. Foi procurar o 

Marcelão. O Marcelão anunciara que levaria várias garrafas presas nas pernas, escondidas sob as 

calças da fantasia de sultão. O Marcelão tinha o que ele precisava para encher o buraco deixado pela 

alma. Quinze anos, pensou ele, e já estou perdendo todas as ilusões da vida, começando pelo 

Carnaval. Não devo chegar aos 30, pelo menos não inteiro. Passou todo o baile encostado numa 

coluna adornada, bebendo o guaraná clandestino do Marcelão, vendo-a passar abraçada com uma 

sucessão de primos e amigos de primos, principalmente um halterofilista, certamente burro, talvez 

até criminoso, que reduzira sua fantasia a um par de calças curtas de couro. Pensou em dizer alguma 

coisa, mas só o que lhe ocorreu dizer foi -pelo menos o meu tirolês era autêntico- e desistiu. Mas, 

quando a banda começou a tocar Bandeira Branca e ele se dirigiu para a saída, tonto e amargurado, 

sentiu que alguém o pegava pela mão, virou-se e era ela. Era ela, meu Deus, puxando-o para o 

salão. Ela enlaçando-o com os dois braços para dançarem assim, ela dizendo -não vale, você  

cresceu mais do que eu- e encostando a cabeça no seu ombro. Ela encostando a cabeça no seu 

ombro. Divisor Horizontal Clássico. 

Encontraram-se de novo 15 anos depois. Aliás, neste Carnaval. Por acaso, num aeroporto. 

Ela desembarcando, a caminho do interior, para visitar a mãe. Ele embarcando para encontrar os 

filhos no Rio. Ela disse: 

- Quase não reconheci você sem fantasias. 



  

Ele custou a reconhecê-la. Ela estava gorda, nunca a reconheceria, muito menos de bailarina 

espanhola. A última coisa que ele lhe dissera fora: 

- Preciso te dizer uma coisa. 

E ela dissera: 

- No Carnaval que vem, no Carnaval que vem. 

E no Carnaval seguinte ela não aparecera, ela nunca mais aparecera. Explicou que o pai 

tinha sido transferido para outro estado, sabe como é, Banco do Brasil, e como ela não tinha o 

endereço dele, como não sabia nem o sobrenome dele e, mesmo, não teria onde tomar nota na 

fantasia de falsa bávara- 

- O que você ia me dizer, no outro Carnaval? – perguntou ela. – Esqueci – mentiu ele. 

Trocaram informações. Os dois casaram, mas ele já se separou. Os filhos dele moram no 

Rio, com a mãe. Ela, o marido e a filha moram em Curitiba, o marido também é do Banco do  

Brasil. E a todas essas ele pensando: digo ou não digo que aquele foi o momento mais feliz da 

minha vida, Bandeira Branca, a cabeça dela no meu ombro, e que todo o resto da minha vida será 

apenas o resto da minha vida? E ela pensando: como é mesmo o nome dele? Péricles. Será Péricles? 

Ele: digo ou não digo que não cheguei mesmo inteiro aos 30, e que ainda tenho o leque? Ela: 

Petrarco. Pôncio. Ptolomeu. 

Luís Fernando Verissimo . In:. 13 dos Melhores Contos de Amor da Literatura Brasileira 
 
 
 
Agora  é a sua vez!!!! 

 

 

Quais são as características do gênero “contos de amor”? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_fernando_verissimo


  

 
 
 

As imagens de enamorados retratam momentos de ternura, carinho, cenas alegres e 

inesquecíveis e nos remetem às histórias de amores universais, como o amor vivido por Romeu e 

Julieta, A Dama e o Vagabundo, A Bela e a Fera e muitos outros. Observe as imagens abaixo: 

 
 

 

 

DIFERENTES OLHARES 

PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TEXTO INICIAL 



  

Após observar as imagens, contextualize as informações abaixo e elabore um conto de amor. 

Mantenha os personagens, se quiser acrescente outros e narre essa história de amor dando o 

desfecho que achar mais interessante. Seja criativo e capriche! 

 
 
 
 

Antony é um jovem pobre e está em uma festa na casa do amigo Alexandre, um moço 

rico que naquele dia recebia a visita da prima Isabela. Quando Antony encontra a moça sente 

uma grande emoção. O que pode surgir entre os dois? É possível viverem um grande amor? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
O conto é uma narrativa curta. O tempo em que se passa é reduzido e contém poucas 

personagens que existem em função de um núcleo. É o relato de uma situação que pode acontecer 

na vida das personagens, porém não é comum que ocorra com todo mundo. Pode ter um caráter real 

ou fantástico da mesma forma que o tempo pode ser cronológico ou psicológico. Vejamos os contos 

abaixo: 

 

 

TEXTO 1: 
 
 

A Moça Tecelã 
Por Marina Colasanti 

 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E 

logo sentava-se ao tear. 

Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios 

estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. 

Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca 

acabava. 

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira 

grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, 

escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha 

cumprimentá-la à janela. 

Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os 

pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a 

natureza. 

Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para 

frente e para trás, a moça passava os seus dias. 

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que 

o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que 

entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. 

Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira 

vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. 

O CONTEXTO DE PRODUÇÃO DO GÊNERO CONTO DE AMOR 



  

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, 

começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo 

foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava 

justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos sapatos, quando bateram à porta. 

Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, e foi 

entrando em sua vida. 

Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para 

aumentar ainda mais a sua felicidade. 

E feliz foi, durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os 

esqueceu porque tinha descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas 

que ele poderia lhe dar. 

— Uma casa melhor é necessária — disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram 

dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para 

a casa acontecer. 

Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. 

— Para que ter casa, se podemos ter palácio? — perguntou. Sem querer resposta 

imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. 

Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e 

salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela 

não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes 

acompanhando o ritmo da lançadeira. 

Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear 

o mais alto quarto da mais alta torre. 

— É para que ninguém saiba do tapete — ele disse. 

E antes de trancar a porta à chave, advertiu: — Faltam as 

estrebarias. E não se esqueça dos cavalos! 

Sem descanso tecia a mulher os caprichos do 

marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, 

as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era 

tudo o que queria fazer. 

E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua 

tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus 

tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom 

estar sozinha de novo. 



  

Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas 

exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. 

Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário, e 

jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as 

carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas 

que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. 

A noite acabava quando o marido estranhando a cama dura, acordou, e, espantado, olhou em 

volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus 

pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito 

aprumado, o emplumado chapéu. 

Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi passando-a 

devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. 

 
 

TEXTO 2: 
 
 

UNS BRAÇOS 

Por Marina Colasanti 
 

Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que este lhe apresentava e 

tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes, malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. 

- Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda 

a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo, ou um pau; sim, ainda pode apanhar, não pense 

que não. Estúpido! Maluco! 

- Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para D. Severina, 

senhora que vivia com ele maritalmente, há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a 

um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados: é o diabo! É o tal sono pesado e contínuo. De 

manhã é o que se vê; primeiro que acorde é preciso quebrar-lhe os ossos... Deixe; amanhã hei de 

acordá-lo a pau de vassoura! 

D. Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges espeitorou ainda alguns 

impropérios, e ficou em paz com Deus e os homens. 

Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente 

menino. Tinha quinze anos feitos e bem feitos. Cabeça inculta, mas bela, olhos de rapaz que sonha, 

que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um 

corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na Cidade Nova, e pô-lo de 



  

agente, escrevente, ou que quer que era, do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no foro, 

porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isto na Rua da Lapa, 

em 1870. 

Durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. 

Borges abarrotava-se de alface e vaca; interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho 

e continuava logo calado. 

Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los 

onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora 

muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de D. Severina que se não esquecesse de si e de 

tudo. 

Também a culpa era antes de D. Severina em trazê-los assim nus, constantemente. Usava 

mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro; dali em diante ficavam- 

lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes 

grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar; mas é justo explicar que ela 

os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De 

pé, era muito vistosa; andando, tinha meneios engraçados; ele, entretanto, quase que só a via à 

mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita; mas 

também não era feia. Nenhum adorno; o próprio penteado consta de mui pouco; alisou os cabelos, 

apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça com o pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao 

pescoço, um lenço escuro, nas orelhas, nada. Tudo isso com vinte e sete anos floridos e sólidos. 

Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou quatro charutos da algibeira, comparou-os, 

apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto, fincou os cotovelos 

na mesa e falou a D. Severina de trinta mil coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio; mas 

enquanto falava, não o descompunha e ele podia devanear à larga. 

Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole alisava a toalha, arrancava dos 

dedos pedacinhos de pele imaginários ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram 

dois, um S. Pedro e um S. João, registros trazidos de festas encaixilhados em casa. Vá que 

disfarçasse com S. João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com o austero S. 

Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nem um nem outro; passava os 

olhos por ali como por nada. Via só os braços de D. Severina, - ou porque sorrateiramente olhasse 

para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. 

-Homem, você não acaba mais? - bradou de repente o solicitador. 

Não havia remédio; Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se, como de costume, para o 

seu quarto, nos fundos da casa. Entrando, fez um gesto de zanga e desespero e foi depois encostar- 

se a uma das duas janelas que davam para o mar. Cinco minutos depois, a vista das águas próximas 



  

e das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto, que lhe doía e fazia 

bem, alguma coisa que deve sentir a planta, quando abotoa a primeira flor. Tinha vontade de ir 

embora e de ficar. Havia cinco semanas que ali morava e a vida era sempre a mesma, sair de manhã 

com o Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, 

aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora da 

ceia; ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de D. 

Severina, nem Inácio a via mais de três vezes por dia, durante as refeições. Cinco semanas de 

solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs; cinco semanas de silêncio, porque ele só 

falava uma ou outra vez na rua; em casa, nada. 

-Deixe estar, - pensou ele um dia - fujo daqui e não volto mais. 

Não foi; sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de D. Severina. Nunca vira outros tão 

bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente, parece 

até que a princípio afastava os olhos, vexado. Encarou-os pouco a pouco, ao ver que eles não 

tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de três semanas eram 

eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora toda a 

melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver, três vezes 

por dia, o famoso par de braços. 

Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede (não tinha ali outra cama), 

D. Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e, pela primeira vez, desconfiou 

alguma coisa Rejeitou a ideia logo, uma criança! Mas há ideias que são da família das moscas 

teimosas: por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança? Tinha quinze anos; e ela 

advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Que admira 

que começasse a amar? E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e 

beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, e 

mais outro, tudo eram sintomas, e concluiu que sim. 

-Que é que você tem? - disse-lhe o solicitador, estirado no canapé, ao cabo de alguns minutos 

de pausa. 

-Não tenho nada. 

-Nada? Parece que cá em casa anda tudo dormindo! Deixem estar, que eu sei de um bom 

remédio para tirar o sono aos dorminhocos... 

E foi por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as 

cumprir, pois era antes grosseiro que mau. D. Severina interrompia-o que não, que era engano, não 

estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal; por que 

não iriam lá uma daquelas noites? Borges redarguia que andava cansado, trabalhava como um 

negro, não estava para visitas de parola, e descompôs a comadre, descompôs o compadre, 



  

descompôs o afilhado, que não ia ao colégio, com dez anos! Ele, Borges, com dez anos, já sabia ler, 

escrever e contar, não muito bem, é certo, mas sabia. Dez anos! Havia de ter um bonito fim: - vadio, 

e o côvado e meio nas costas. A tarimba é que viria ensiná-lo. 

D. Severina apaziguava-o com desculpas, a pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e 

fazia-lhe carinhos, a medo, que eles podiam irritá-lo mais. A noite caíra de todo; ela ouviu o tlic do 

lampião do gás da rua, que acabavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa fronteira. 

Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos 

e pegando no sono, e deixou-a só na sala, às escuras, consigo e com a descoberta que acaba de 

fazer. 

Tudo parecia dizer à dama que era verdade; mas essa verdade, desfeita a impressão do 

assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio 

de discernir o que era. Não podia entender-se nem equilibrar-se, chegou a pensar em dizer tudo ao 

solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou: realmente, não 

havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, não, ilusão não era. E logo 

recolhia os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações, para rejeitar a 

ideia de estar enganada. Daí a pouco, (capciosa natureza!) refletindo que seria mau acusá-lo sem 

fundamento, admitiu que se iludisse, para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a 

realidade das coisas. 

Já nessa noite, D. Severina mirava por baixo dos olhos os gestos de Inácio; não chegou a 

achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia 

seguinte, pôde observar melhor, e nos outros otimamente. Percebeu que sim, que era amada e 

temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade 

que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. D. Severina compreendeu que não havia recear 

nenhum desacato, e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador; poupava-lhe um 

desgosto, e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança, e assentou de o tratar tão 

secamente como até ali, ou ainda mais. E assim fez; Inácio começou a sentir que ela fugia com os 

olhos, ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom 

da voz saía brando e até meigo, muito meigo; assim como o olhar geralmente esquivo, tanto errava 

por outras partes, que, para descansar, vinha pousar na cabeça dele; mas tudo isso era curto. 

-Vou-me embora, repetia ele na rua como nos primeiros dias. 

Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de D. Severina fechavam-lhe um parêntesis no 

meio do longo e fastidioso período da vida que levava, e essa oração intercalada trazia uma idéia 

original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando. Afinal, 

porém, teve de sair, e para nunca mais; eis aqui como e porquê. 



  

D. Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e 

havia mais do que brandura, havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse 

ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente, conselhos, lembranças, cuidados de 

amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao 

extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera; e o solicitador não o tratou mal 

dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune a outro pelo aplauso que 

recebe. Foi então que D. Severina viu que a boca do mocinho, graciosa estando calada, não o era 

menos quando ria. 

A agitação de Inácio ia crescendo, sem que ele pudesse acalmar-se nem entender-se. Não 

estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite, pensando em D. Severina. Na rua, trocava de 

esquinas, errava as portas, muito mais que dantes, e não via mulher, ao longe ou ao perto, que lha 

não trouxesse à memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia sempre algum 

alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grades de 

pau da cancela, como tendo acudido a ver quem era. 

Um domingo, - nunca ele esqueceu esse domingo, - estava só no quarto, à janela, virado para 

o mar, que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de D. Severina. Divertia-se em olhar para 

as gaivotas, que faziam grandes giros no ar, ou pairavam em cima d'água, ou avoaçavam somente. 

O dia estava lindíssimo. Não era só um domingo cristão; era um imenso domingo universal. 

Inácio passava-os todos ali no quarto ou à janela, ou relendo um dos três folhetos que trouxera 

consigo, contos de outros tempos, comprados a tostão, debaixo do passadiço do Largo do Paço. 

Eram duas horas da tarde. Estava cansado, dormira mal a noite, depois de haver andado muito na 

véspera; estirou-se na rede, pegou em um dos folhetos, a Princesa Magalona, e começou a ler. 

Nunca pôde entender por que é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e 

talhe de D. Severina, mas a verdade é que os tinham. Ao cabo de meia hora, deixou cair o folheto e 

pôs os olhos na parede, donde, cinco minutos depois, viu sair a dama dos seus cuidados. O natural 

era que se espantasse; mas não se espantou. Embora com as pálpebras cerradas viu-a desprender-se 

de todo, parar, sorrir e andar para a rede. Era ela mesma, eram os seus mesmos braços. 

É certo, porém, que D. Severina, tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali porta 

ou rasgão, que estava justamente na sala da frente ouvindo os passos do solicitador que descia as 

escadas. Ouviu-o descer; foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe, no 

caminho da Rua das Mangueiras. Então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, 

inquieta, quase maluca; levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a 

no mesmo lugar; depois caminhou até à porta, deteve-se e voltou, ao que parece, sem plano. Sentou- 

se outra vez cinco ou dez minutos. De repente, lembrou-se que Inácio comera pouco ao almoço e 

tinha o ar abatido, e advertiu que podia estar doente; podia ser até que estivesse muito mal. 



  

Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta 

achou escancarada. D. Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo, com o braço para 

fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, deixando ver os 

olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e de beatitude. 

D. Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele; 

pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe 

diante dos olhos como uma tentação diabólica. Recuou ainda, depois voltou, olhou dois, três, cinco 

minutos, ou mais. Parece que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, 

quase feminina, quase pueril. Uma criança! disse ela a si mesma, naquela língua sem palavras que 

todos trazemos conosco. E esta ideia abateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe em parte a 

turvação dos sentidos. 

-Uma criança! 

E mirou-o lentamente, fartou-se de vê-lo, com a cabeça inclinada, o braço caído; mas, ao 

mesmo tempo que o achava criança, achava-o bonito, muito mais bonito que acordado, e uma 

dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente estremeceu e recuou assustada: ouvira um 

ruído ao pé, na saleta do engomado; foi ver, era um gato que deitara uma tigela ao chão. Voltando 

devagarinho a espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha o sono duro a criança! O rumor que a 

abalara tanto, não o fez sequer mudar de posição. E ela continuou a vê-lo dormir, - dormir e talvez 

sonhar. 

Que não possamos ver os sonhos uns dos outros! D. Severina ter-se-ia visto a si mesma na 

imaginação do rapaz; ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada; depois inclinar-se, pegar-lhe 

nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, 

ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas cálidas, principalmente novas, - ou, pelo menos, 

pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. Duas três e quatro vezes a 

figura esvaía-se, para tornar logo, vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas, ou atravessando o 

corredor com toda a graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez 

das mãos e cruzava ao peito os braços, até que inclinando-se, ainda mais, muito mais, abrochou os 

lábios e deixou-lhe um beijo na boca. 

Aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora 

dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto, como 

fugiu até à porta, vexada e medrosa. Dali passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar 

fixamente para nada. Afiava o ouvido, ia até o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que 

lhe dissesse que ele acordara, e só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a 

criança tinha o sono duro; nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contíguos, nem os beijos de 

verdade. Mas, se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. D. Severina não acabava de crer 



  

que fizesse aquilo; parece que embrulhara os seus desejos na ideia de que era uma criança namorada 

que ali estava sem consciência nem imputação; e, meia mãe, meia amiga, inclinara-se e beijara-o. 

Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida mal consigo e mal com ele. O medo de que 

ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calafrio. 

Mas a verdade é que dormiu ainda muito, e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido. 

Conquanto achasse D. Severina calada e severa e o solicitador tão ríspido como nos outros dias, 

nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podiam dissipar-lhe a visão graciosa que ainda 

trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que D. Severina tinha um xale 

que lhe cobria os braços; reparou depois, na segunda-feira, e na terça-feira, também, e até sábado, 

que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele; e não o fez zangado, 

porque o tratou relativamente bem e ainda lhe disse à saída: 

-Quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. 

-Sim, senhor. A Sra. D. Severina... 

-Está lá para o quarto, com muita dor de cabeça. Venha amanhã ou depois despedir-se dela. 

Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, nem a completa mudança de D. 

Severina, em relação a ele, nem o xale, nem nada. Estava tão bem! falava-lhe com tanta amizade! 

Como é que, de repente... Tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, 

alguma distração que a ofendera, não era outra coisa; e daqui a cara fechada e o xale que cobria os 

braços tão bonitos... Não importa; levava consigo o sabor do sonho. E através dos anos, por meio de 

outros amores, mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual à daquele domingo, na 

Rua da Lapa, quando ele tinha quinze anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana: 

-E foi um sonho! Um simples sonho! 

 
Fonte: Contos Consagrados - Machado de Assis - Coleção Prestígio - Ediouro - s/d 

 

 
A partir da leitura dos textos, responda as seguintes questões: 

 
 

1) Quem escreveu esses contos?  Pesquise um pouco mais esses autores e registre no espaço 

abaixo: 

 

 
 
 
 



  

2) Esses autores escrevem para públicos de qual faixa etária: crianças, jovens, adultos ou 

velhos? 

 

 
 
 
 

3) Os contos “A moça tecelã” e “Uns braços” foram escritos para o mesmo tipo de público? 

Justifique sua resposta de acordo com o contexto dos textos. 

 

 
 
 
 

4. O conto “ A moça tecelã” tem como objetivo: 

A – ( ) informar sobre o amor adolescente 

B – ( ) divertir o interlocutor 

C – ( ) contar uma história de amor entre uma jovem tecelã e sua obra 

D – ( ) descrever a maneira como a personagem cria suas telas. 

 
5. Ao escrever o conto “ Uns braços”, o autor teve o mesmo objetivo da autora que escreveu o conto 
“A moça tecelã” ? Justifique. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Releia os dois textos de Marina Colasanti “A moça tecelã” e “Onde os oceanos se 

encontram”(abaixo) 

 
 Onde todos os oceanos se encontram, aflora uma ilha pequena. Ali, desde sempre, viviam Lânia e Lisíope, 
ninfas irmãs a serviço do mar. Que, no manso regaço da praia, vinha depositar seus afogados. 
 Cabia a Lânia, a mais forte, tirá-los da arrebentação. Cabia a Lisíope, a mais delicada, lavá-los com água doce 
de fonte, envolvê-los nos lençóis de linho que ambas haviam tecido. Cabia a ambas devolvê-los ao mar para sempre. 
 E, na tarefa que nunca se esgotava, passavam as irmãs seus dias de poucas palavras. 
 Foi num desses dias que Lânia, vendo um corpo emborcado aproximar-se flutuando, entrou nas ondas para 
buscá-lo, e agarrando-o pelos cabelos o trouxe até a areia. Já estava quase chamando Lisíope, quando, ao virá-lo de 
rosto para cima, percebeu ser um homem jovem e lindo. Tão lindo como nunca havia visto antes. Tão lindo, que 
preferiu ela própria buscar água para lavar aquele sal, ela própria, com seu pente de concha, desembaraçar aqueles 
cachos. 
 Porém, ao envolvê-lo no lençol ocultando- lhe corpo e rosto, tão grande foi seu sofrimento que, num susto, 
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descobriu-se enamorada. 
 Não, ela não devolveria aquele moço, pensou com fúria de decisão. E rápida, antes que Lisíope chegasse, correu 
para uma língua de pedra que estreita e cortante avançava mar adentro. 
 – Morte! – chamou em voz alta chegando na ponta. – Morte! Venha me ajudar. 
 Não demorou muito, e sem ruído a Morte saiu de dentro d’água. 
 – Morte – disse Lânia em ânsia -, desde sempre aceito tudo o que você me traz, e trabalho sem nada pedir. Mas 
hoje, em troca de tantos que lhe devolvi, peço que seja generosa, e me dê o único que meu coração escolheu. 
 Tocada por tamanha paixão, concordou a Morte, instruindo Lânia: na maré vazante deveria colocar o corpo do moço 
sobre a areia, com a cabeça voltada para o mar. Quando a maré subisse, tocando seus cabelos com a primeira espuma, ele 
voltaria à vida. 
 Assim fez Lânia. E assim aconteceu que o moço abriu os olhos e o sorriso. 
 Mas, em vez de sorrir só para ela que o amava tanto, desde logo sorriu mais para Lisíope, e só para Lisíope 
parecia ter olhos. 
 De nada adiantavam as insistências de Lânia, as desculpas com que tentava afastá-lo da irmã. De nada adiantava 
enfeitar-se, cantar mais alto que as ondas. Quanto mais exigia, menos conseguia. Quanto mais o buscava para si, mais à 
outra ele pertencia. 
 Então um dia, antes do amanhecer, ajoelhada sobre a ponta da pedra, Lânia chamou novamente: 
 – Morte! Morte! Venha me atender. 
 E, quando a Silenciosa chegou, em pranto e raiva pediu-lhe que atendesse só ao último de seus pedidos. Levasse 
a irmã. E mais nada quereria. 
 Seduzida por tamanho ódio, concordou a Morte. E instruiu: deveria deitar a irmã sobre a areia lisa da maré 
vazante, com os pés voltados para o mar. Quando, subindo a água, o primeiro beijo de sal a aflorasse, Ela a levaria. 
 E assim foi que Lânia esperou uma noite de luar, quente e perfumada, e chegando perto de Lisíope lhe disse: 
 – Está tão linda a noite, minha irmã, que preparei tua cama junto à brisa, lá onde a areia da praia é mais fina e 
mais lisa. 
 E, conduzindo-a até o lugar onde já havia posto seu travesseiro, ajudou-a a deitar-se, cobriu-a com o linho do 
lençol. 
 Em seguida, sorrateira, esgueirou-se até uma árvore que crescia na beira da praia, e subiu até o primeiro galho, 
escondendo-se entre as folhas. De olhos bem abertos, esperaria para ver cumprir-se a promessa. 
 Mas a noite era longa, na brisa vinha cheiro de jasmim, o mar apenas murmurava. E aos poucos, agarrada ao 
tronco, Lânia adormeceu. 
 Dorme Lânia na árvore, dorme Lisíope perto d’água, quando um raio de luar vem despertar o moço que dorme, 
quase a chamá-lo lá fora com todo o seu encanto. E ele se levanta e sai. E estonteado de perfumes caminha, vagueia 
lentamente pela ilha, até chegar à praia, e parar junto a Lisíope. No sono, o rosto dela parece fazer-se ainda mais doce, 
boca entreaberta num sorriso. 
 Sem ousar despertá-la, o jovem se deita ao seu lado. Depois, bem devagar, estende a mão, até tocar a mão 
delicada que emerge do lençol. 
 Sobe o amor no seu peito. Na noite, a maré sobe. 
 Já era dia quando Lânia, empoleirada no galho, despertou. Luz nos olhos, procurou na claridade. Viu o 
travesseiro abandonado. Viu o lençol flutuando ao longe. Da irmã, nenhum vestígio. 
 – A Morte fez o combinado – pensou, descendo para correr ao encontro do moço. 
 Mas não correu muito. Diante de seus passos, estampada na areia, deparou-se com a forma de dois corpos 
deitados lado a lado. A maré já havia apagado os pés, breve chegaria à cintura. Mas na areia molhada a marca das mãos 
se mantinha unida, como se à espera das ondas que subiam. 
 

 Marina Colasanti, no livro “Um espinho de marfim e outras histórias”. Porto Alegre: L&PM, 1999 
 

1) Registre no espaço abaixo pelo menos cinco semelhanças entre o primeiro e o segundo 
texto: 

1ª.    
 

2ª.    
 





  

“Onde todos os oceanos se encontram, aflora uma ilha pequena. Ali, desde sempre, viviam 

Lânia e Lisíope, ninfas irmãs a serviço do mar que no manso regaço da praia, vinha depositar seus 

afogados...” 

 
a) Qual é o fato gerador, que vai desencadear o conflito nessa situação inicial? 

 
 
 

 
 
 

b) Onde o amor está presente nessa história? Como ele acontece? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Se você fosse escrever a história da sua vida, poderia especificar a data e o horário de seu 

nascimento. Nos contos de amor é possível fazer o mesmo? 

 

 
 
 

2- Quais as características principais dos contos de amor? 
 

 
 
 
 





   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1- No texto “A moça tecelã” há o uso do discurso direto e indireto. Recapitulando: 
 

-Discurso é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais. Em um texto 

narrativo, o autor pode optar por três tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o 

discurso indireto livre. Não necessariamente estes três discursos estão separados, eles podem 

aparecer juntos em um texto. Dependerá de quem o produziu. 

 
- Discurso Direto: Neste tipo de discurso as personagens ganham voz. É o que ocorre normalmente 

em diálogos. Isso permite que traços da fala e da personalidade das personagens sejam destacados e 

expostos no texto. O discurso direto reproduz fielmente as falas das personagens. Verbos como 

dizer, falar, perguntar, entre outros, servem para que as falas das personagens sejam introduzidas e 

elas ganhem vida, como em uma peça teatral. Travessões, dois pontos, aspas e exclamações são 

muito comuns durante a reprodução das falas. 

 
- Discurso Indireto: O narrador conta a história e reproduz fala, e reações das personagens. É 

escrito normalmente em terceira pessoa. Nesse caso, o narrador se utiliza de palavras suas para 

reproduzir aquilo que foi dito pela personagem. 

 
Identifique nos trechos abaixo qual tipo de discurso predomina: 

 
a) Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a 

entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. 

http://www.infoescola.com/redacao/tipos-de-discurso/
http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/redacao/tipos-de-discurso/


   

b) — É para que ninguém saiba do tapete — ele disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu: 

— Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos! 
 
 
 

 

c) E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com 

todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. 

 
 
 

2 - Leia o trecho do texto “A moça tecelã”, e retire dele dois verbos no imperativo. 
 

— É para que ninguém saiba do tapete — ele disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu: — 

Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos! 

 
 

 
 
 

3 - No trecho abaixo do texto “Onde os oceanos se encontram”, alguns trechos foram destacados. 

Observe-os e explique a que termo eles se referem: 

 
 

“Onde todos os oceanos se encontram, aflora uma pequena ilha. Ali, desde sempre viviam 

Lânia e Lisíope, ninfas irmãs que a serviço do mar. Que no manso regaço da praia, vinha depositar 

seus afogados. Cabia a Lânia a mais forte, tirá-los da arrebentação. Cabia a Lisíope, a mais  

delicada, lavá-los com água doce de fonte, envolve-los nos lençóis de linho que ambas haviam 

tecido. Cabia a ambas devolvê-los ao mar para sempre.” 

 

 
 
 

4- Podemos dizer que esse texto exprime, de modo figurado, algumas situações existenciais, como  

a necessidade de a mulher questionar seu modo de vida, romper determinados valores e repensar o 

relacionamento conjugal. Concorde ou discorde dessa declaração, defendendo seu ponto de vista. 

 
 
 
 



 
 

5 - A linguagem literária caracteriza-se por ser subjetiva e apresentar mais de um significado. Releia 

o conto “A moça tecelã”, tentando identificar alguns elementos expressivos, próprios da linguagem 

literária, utilizados pela autora como: 

a) o emprego de palavras, expressões ou frases repetidas; 

b) a atribuição de atitudes humanas a seres inanimados; 

c) a atribuição de cores para caracterizar o amanhecer, os fenômenos da natureza, a construção 

da casa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agora que você já observou as principais características do conto de amor, que tal você 

produzir um conto? Aborde nele o assunto que desejar desde que contenha os elementos do gênero: 

conto de amor. 

Antes de começar a escrever, é importante pensar no enredo e na maneira como vai 

organizá-lo. 

Para ajudá-lo na elaboração de sua produção, leia o início do conto “Metrô”: 
 
 

No metrô, um rapaz vê, num trem paralelo ao que ocupava, uma antiga namorada, com 

quem havia perdido o contato. Tenta chegar até a moça, mas é impedido graças ao espaço em 

que se encontra (o vagão de um trem). Procura chamar a atenção da garota, fazendo-lhe gestos 

pela janela e até gritando seu nome. Apesar de todo o esforço, é infeliz na tentativa de ser notado. 

No trem ao lado, a moça coincidentemente conversa com uma pessoa sobre seu antigo e 

permanente amor (o rapaz). O trem começa a se locomover rumo à próxima estação, levando 

com ele a chance de reaproximação do casal. 

 
Agora, elabore o enredo de seu texto. Ele deve apresentar a situação inicial, a complicação, 

o clímax e o desfecho. Depois, a partir desse enredo, produza seu conto definindo: o espaço e a 

PRODUÇÃO FINAL 



 
 

época em que os fatos acontecem, o foco narrativo (1ª ou 3ª pessoa), ações encadeadas de forma 

coerente e organizada, linguagem adequada e recursos expressivos. 

Para finalizar, crie um título especial. 
 
 

Título:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leia o seu conto de amor com cuidado, verificando se ele contém as características essenciais do 

gênero. Para isso, siga a grade de correção abaixo. Reescreva o seu conto se necessário alterando o que 

for preciso. Não se esqueça de que, ao final, realizaremos uma tarde bem legal que será apresentada a 

toda comunidade escolar e aos seus familiares: uma coletânea de contos. 

 
 
 
 

 

Avalie seu texto com base nos critérios a seguir: 
 

CRITÉRIOS SIM DEVE 
MUDAR 

1. O título está adequado ao conteúdo temático e ao gênero? (1,0)   

2. O conto descreve os personagens centrais que vivem uma história de 

amor? (2,0) 

  

3. Há diferença social, religiosa, étnica ou outra que justifique a oposição 

da família ou da sociedade? (1,0) 

  

4. Existem personagens que compreendem aos poucos seu sentimento? 

(2,0) 

  

5. Apresenta desfecho em que a vontade dos amantes pode vencer, com 

ou sem a ajuda de um acontecimento mágico? (1,0) 

  

6. O texto está adequado às normas gramaticais? (3,0)   

 
GRADE DE CORREÇÃO - GÊNERO CONTO DE AMOR 
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