
CONTO
1ª à 3ª série do Ensino Médio 

Tema: Juventudes - Eu, Nós e o Mundo

“Os que me lerem, assim, levem um soco no estômago…”

Clarice Lispector

Clarice Lispector, autora da epígrafe aqui apresentada, desejava que a 

sua literatura desse um golpe em seu leitor: um golpe de vida, um golpe de 

fôlego, um golpe de silêncio...  Tal ideia, muitas vezes, foi emprestada pelos 

teóricos do conto, que afirmam que um bom texto deste gênero deve acertar 

de uma só vez o seu leitor e, de alguma forma, deslocá-lo. E daí, surge o maior 

desafio do contista: escrever um texto curto que, segundo Edgar Alan Poe, em 

“Review of Twice-told tales”, deve ser lido em uma única “sentada”, pois do 

contrário perde-se um possível estado de exaltação em que se pode direcionar 

o leitor.

Ainda, para Poe, um conto deve levar a “exaltação da alma”. E como 

“todas as excitações intensas”, elas “são necessariamente transitórias”. Logo, é 

preciso dosar a obra, de forma a permitir sustentar esta excitação durante um 

determinado tempo. Se o texto for longo demais ou breve demais, esta 

excitação ou efeito ficará diluído. Torna-se imprescindível, então, a leitura de 

uma só sentada, para se conseguir esta unidade de efeito. Isto posto, o conto é 

um texto curto, focado em um único acontecimento, cujos espaços e 

personagens são limitados, dado sua extensão física, mas que se propõe a 

atingir o leitor e impactá-lo. Tendo em mente as reflexões acima, a equipe de 

Língua Portuguesa do Oswald, convida você a produzir um conto inspirado na 

temática de nosso concurso: “Juventudes - Eu, Nós e o Mundo”.  O texto não 

deverá ultrapassar o limite máximo de 8.400 caracteres, incluindo espaços.

Para auxiliá-lo em seu desafio, observe, na grade de correção, os 

aspectos que serão avaliados e, com a intenção de inspirá-lo, segue um conto 

para a leitura.

Boa escrita!

POE, Edgar Allan. “Review of Twice told tales” (1842). In: MAY, Charles E., ed. Short story theories. 
Op. cit. p. 45-52.



Para inspirá-lo.

Gaetaninho

(Antonio Alcântara Machado)

- Xi, Gaetaninho, como é bom!

Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. O Ford quase o derrubou e 

ele não viu o Ford.

O carroceiro disse um palavrão e ele não ouviu o palavrão.

- Eh! Gaetaninho! Vem prá dentro.

Grito materno sim: até filho surdo escuta. Virou o rosto tão feio de sardento, viu 

a mãe e viu o chinelo.

- Subito!

DESCRITORES PARA A AVALIAÇÃO DO CONTO 

Critérios Pontuação Descritores

Pertinência ao tema 1,0 O texto se reporta à proposta apresentada?

Adequação ao gênero 2,0 Adequação discursiva
● A situação de produção própria do 

conto se manifesta no texto?
● A intenção da história (mobilizar, 

incomodar, deslocar, provocar reflexão) 
está evidenciada?

3,0 Adequação linguística
● O texto apresenta a estrutura do conto: 

apresentação, complicação, 
desenvolvimento, clímax e desfecho?

● O conto apresenta ações que envolvem 
personagens, espaço, tempo e conflito?

● O texto é coeso? Os elementos de 
articulação são adequadamente 
utilizados? 

Marcas de autoria 3,0 ● O título é pertinente em relação ao 
gênero e ao tema?

● O título instiga a leitura do texto?
● O autor usou recursos adequados para 

prender a atenção do leitor?

Aspectos gerais de 
gramática e ortografia

1,0 ● O texto atende às convenções da escrita 
(morfossintaxe, ortografia, acentuação e 
pontuação)?

● Quando há rompimento das 
convenções da escrita, isso ocorre a 
serviço da construção de sentido do 
texto?



Foi-se chegando devagarinho, devagarinho. Fazendo beicinho. Estudando o 

terreno. Diante da mãe e do chinelo parou. Balançou o corpo. Recurso de 

campeão de futebol. Fingiu tomar a direita. Mas deu meia volta instantânea e 

varou pela esquerda porta adentro.

Êta salame de mestre!

Ali na Rua Oriente a ralé quando muito andava de bonde. De automóvel ou 

carro só mesmo em dia de enterro. De enterro ou de casamento. Por isso 

mesmo o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil. Um sonho.

O Beppino por exemplo. O Beppino naquela tarde atravessara de carro a 

cidade. Mas como? Atrás da tia Peronetta que se mudava para o Araçá1. Assim 

também não era vantagem.

Mas se era o único meio? Paciência.

Gaetaninho enfiou a cabeça embaixo do travesseiro.

Que beleza, rapaz! Na frente quatro cavalos pretos empenachados levavam a 

tia Filomena para o cemitério. Depois o padre. Depois o Savério noivo dela de 

lenço nos olhos. Depois ele. Na boleia do carro. Ao lado do cocheiro. Com a 

roupa marinheira e o gorro branco onde se lia: ENCOURAÇADO SÃO PAULO. 

Não. Ficava mais bonito de roupa marinheira mas com a palhetinha nova que 

o irmão lhe trouxera da fábrica. E ligas pretas segurando as meias. Que beleza 

rapaz! Dentro do carro o pai, os dois irmãos mais velhos (um de gravata 

vermelha outro de gravata verde) e o padrinho Seu Salomone. Muita gente nas 

calçadas, nas portas e nas janelas dos palacetes, vendo o enterro. Sobretudo 

admirando o Gaetaninho.

Mas Gaetaninho ainda não estava satisfeito. Queria ir carregando o chicote. O 

desgraçado do cocheiro não queria deixar. Nem por um instantinho só.

Gaetaninho ia berrar mas a tia Filomena com a mania de cantar o "Ahi, Mari!" 

todas as manhãs o acordou.

Primeiro ficou desapontado. Depois quase chorou de ódio.

 1 Cemitério do Araçá.



Tia Filomena teve um ataque de nervos quando soube do sonho de 

Gaetaninho. Tão forte que ele sentiu remorsos. E para sossego da família 

alarmada com o agouro tratou logo de substituir a tia por outra pessoa numa 

nova versão de seu sonho. Matutou, matutou, e escolheu o acendedor da 

Companhia de Gás, Seu Rubino, que uma vez lhe deu um cocre danado de 

doído.

Os irmãos (esses) quando souberam da história resolveram arriscar de 

sociedade quinhentão no elefante2. Deu a vaca. E eles ficaram loucos de raiva 

por não haverem logo adivinhado que não podia deixar de dar a vaca mesmo.

O jogo na calçada parecia de vida ou morte. Muito embora Gaetaninho não 

estava ligando.

- Você conhecia o pai do Afonso, Beppino?

- Meu pai deu uma vez na cara dele.

- Então você não vai amanhã no enterro. Eu vou!

O Vicente protestou indignado:

- Assim não jogo mais! O Gaetaninho está atrapalhando!

Gaetaninho voltou para o seu posto de guardião. Tão cheio de 

responsabilidades.

O Nino veio correndo com a bolinha de meia. Chegou bem perto. Com o 

tronco arqueado, as pernas dobradas, os braços estendidos, as mãos abertas, 

Gaetaninho ficou pronto para a defesa.

- Passa pro Beppino!

Beppino deu dois passos e meteu o pé na bola. Com todo o muque. Ela cobriu 

o guardião sardento e foi parar no meio da rua.

- Vá dar tiro no inferno!

- Cala a boca, palestrino!

- Traga a bola!

2 Trata-se de uma menção ao jogo do bicho, bolsa ilegal de apostas em que os números estão 
associados aos animais.



Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola um bonde o pegou. Pegou 

e matou.

No bonde vinha o pai do Gaetaninho.

A gurizada assustada espalhou a notícia na noite.

- Sabe o Gaetaninho?

- Que é que tem?

- Amassou o bonde!

A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras.

Às dezesseis horas do dia seguinte saiu um enterro da Rua do Oriente e 

Gaetaninho não ia na boleia de nenhum dos carros do acompanhamento. Ia 

no da frente dentro de um caixão fechado com flores pobres por cima. Vestia a 

roupa marinheira, tinha as ligas, mas não levava a palhetinha.

Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim exibia soberbo terno 

vermelho que feria a vista da gente era o Beppino.


