
 
Proposta de Redação  

 
O Conto é uma narrativa breve escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela.                                   
Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. A partir da                             
leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos sobre o gênero, construídos ao                           
longo de sua formação, redija um conto de mistério/suspense. Lembre-se da estrutura do                         
conto: introdução, desenvolvimento e clímax. Esse texto deve ter, no mínimo, 15 linhas. 
 
TEXTO I 
 

Conto de mistério 

Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a                    
qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à                      
guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e soltou a fumaça em três baforadas compassadas.                  
Imediatamente um sujeito mal-encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. 

Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou: 

Siga-me! - foi a ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal                         
iluminado e ele - a uma distância de uns dez a doze passos - entrou também. 

Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral. Mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de                     
que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. 

Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes.                    
Por trás dela um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor parecia ter medo do que ia fazer. Não                      
hesitou - porém - quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: "É este". 

O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e                        
perguntou se trouxera o dinheiro. Um aceno de cabeça foi a resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e                       
entregou ao parceiro. Depois virou-se para sair. O que entrara com ele disse que ficaria ali. 

Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi                   
que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e, meia hora depois, entrava                   
em casa a berrar para a mulher: 

- Julieta! Ó Julieta... consegui. 

A mulher veio lá de dentro enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a                       
mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava: um quilo de feijão. 

  Sérgio Porto - Stanislaw Ponte Preta 
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TEXTO II 
 
Perseguição – Paulo André T.M.Gomes 
 
Meia noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas 
companhias eram a Lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando 
encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto 
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próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando 
ouvi uns passos atrás de mim. 
Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio. Coração acelerado. Aqueles passos 
não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou. Ou eu 
estava enlouquecendo, ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. 
Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente. Nada! Continuei a andar, 
tentando manter a calma. Faltava pouco pra chegar a minha casa. 
Já mais tranquilo, parei, finalmente, em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo 
devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. 
Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. 
Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia manter-me de pé. O 
mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. 
Não havia saída. Juntei, então, todas as minhas forças e, num movimento brusco… Caí da cama e acordei! 
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TEXTO III 
 
Como criar o suspense? 
 

▪ Crie frases que apenas sugiram coisas, provoque no leitor a vontade de querer saber o que vai acontecer depois. 
▪ Dê margem a se pensar em vários suspeitos, com vários fatos combinados com ações que despistem o leitor  
▪ Trabalhe com muitas pistas: umas falsas e outras verdadeiras. 
▪ Use palavras, vocabulário específico para criar suspense: adjetivos expressivos, exagerados; advérbios de modo, 

de lugar, de tempo que acrescentem circunstâncias especiais às ações. 
▪ Trabalhe com verbos no pretérito (perfeito, imperfeito ou mais-que-perfeito) 
▪ Use as palavras-chave com frequência e ênfase. 
▪ Esconda do leitor determinados detalhes. 
▪ Crie um desfecho inusitado, surpreendente. 
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TEXTO IV 
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