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• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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GÊNERO: Conto de Ficção Científica
A ficção científica é um gênero ficcional cujas
narrativas se referem a componentes científicos
tido como essenciais ao andamento da trama.
Esse gênero consiste de uma elaboração de fatos
e princípios científicos em forma de narrativa,
que pode igualar-se aos temas fantásticos. No
entanto, em sua consistência narrativa deve
haver
algum
nível
de
plausível
de
verossimilhança.
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Suas raízes na história da literatura remontam ao
início do XIX, com a novela gótica Frankenstein,
da autora inglesa Mary Shelley, o terror
psicológico de Robert Louis Stevenson (O Médico
e o Monstro), os romances de Júlio Verne
(Viagem ao Centro da Terra), baseados nas
invenções científicas, e as novelas de crítica social
de H. G. Wells (A Guerra dos Mundos).
A popularização massificada da Ficção Científica
teve início a partir de 1926, quando Hugo
Gernsback fundou a Amazing Stories Magazine,
dedicada exclusivamente a histórias do gênero.
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CARACTERÍSTICAS DO CONTO DE FICÇÃO CIENTÍFICA
Algumas das características da história de ficção
científica são o desenvolvimento da história no futuro
ou na ficção e a existência de tecnologias relacionadas
à ciência, mas ainda não comprovadas cientificamente
ou que ainda não existem atualmente.
A ficção científica abrange a criação e representação
de universos imaginários cujos valores fundamentais
surgem da ciência: física, biologia, tecnologia, etc.
A posição do ser humano contra o avanço da
tecnologia; a existência de outros universos e seres; A
intervenção de elementos naturais para garantir a
superioridade humana, são alguns dos tópicos
abordados pela ficção científica ao longo da história.
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Principais características de uma história de ficção
científica
1- Existência de tecnologias fictícias ou ainda a serem
desenvolvidas – como a máquina do tempo, o
teletransporte, carros voadores, etc.
2- Maior impacto em menos páginas. A história de
ficção científica tende a ser breve na descrição ou
explicação do ambiente em que se desenvolve.
3- Plausibilidade: a história de ficção científica
esclarece em seus primeiros parágrafos que se criará
uma narrativa totalmente distante da realidade
conhecida ou se o enredo enfoca algum elemento
científico, biológico ou físico com maior relevância na
história levantada do que na realidade.
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4- Presença de personagens fictícios ou
inexistentes, seres fantásticos, monstros, humanos
super desenvolvidos, robôs, etc.
5- Ambientes futuros, espaciais ou fictícios:
geralmente as histórias são ambientadas nas
galáxias, planetas e dimensões desconhecidas.
6- Suporte científico mínimo: mesmo que fosse uma
história que ocorra fora do nosso planeta ou em
outro plano temporal, há certas leis que devem ser
aplicadas e apoiadas para proporcionar um maior
nível de credibilidade na história, dando ao leitor
maiores emoções.
7- Capacidade de continuidade: a ficção científica
transcende sua condição única. Das histórias e
romances vêm capítulos que mais tarde se tornam
sagas e outras entregas, tanto na literatura quanto
no cinema e na televisão.

8 – Versatilidade geográfica: A ficção científica não tem
fronteiras; algumas histórias de maior entretenimento
buscam introspecção ou aprofundamento psicológico em
ambientes futuristas.
9- Ensino e capacidade reflexiva: as histórias de ficção
científica foram consideradas premonitórias em termos
do tratamento do futuro. Elementos que facilitariam a
vida na sociedade foram visualizados como avanços
tecnológicos e hoje tem grande peso no dia-a-dia. O
telefone, robôs, computadores e até eletrodomésticos
como microondas, são exemplos.
10- Eles podem ajudar a inovar: a ficção científica lança
as bases para a inovação contínua na sociedade real.
Como todo o resto, as intenções por trás dos
personagens de uma história de ficção científica, como as
dos participantes da sociedade de hoje, podem ser
positivas e negativas para o futuro.

O andarilho LXIX e o planeta horror (fragmento)
Primeiro relato
— Data espacial NCKGI 497. Faz quase um ciclo que saímos da astronave Imperius Glatus e eu, Kondar Am,
primeiro comandante do andarilho LXIX, tenho a satisfação de informar que descobrimos mais uma civilização
que podemos escravizar. Este planeta é rico em água, florestas e criaturas vivas que podemos usar a bordo de
nossas naves mães e tornar nosso Líder um dos mais prósperos do Império. Estou enviando o tripulante Toudon
Si em um pod para uma região aquática e o tripulante Basion Kin em outro pod, para o continente formado de
água em forma de gelo. Eu e Tuxon Kai, o segundo comandante, vamos para perto de uma de suas cidadelas,
observá-los em suas atividades diárias. É o melhor meio de derrotar aos bárbaros.
Alguns minutos depois, já fora do andarilho, Kondar faz outro relato.
— Estou colocando Zixs filmando as atividades de cada um dos tripulantes para melhor informar ao Imperius
Glatus.
Um conto de Swylmar Ferreira, 10 de junho de 2018.
Disponível em: Fantasticontos, escritos e literários
Blog para contos de ficção científica, literatura fantástica e terror
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01. Sobre histórias de ficção científica, leias as afirmativas e julgue-as em verdadeiras (V) ou falsas (F):
A) ( ) A ficção científica está associada a grandes ideias e ao impacto causado por uma nova ciência
na sociedade humana.
B) ( ) Geralmente trazem em suas histórias: alienígenas, viagem ao espaço, planetas, tecnologia,
mutação, futurismo, etc.
C) ( ) E há quem pense que obras desse gênero envolvem apenas o aspecto da tecnologia, mas, vai
além disso. Esse gênero da literatura é importante por abordar questões tecnológicas que nos
fazem refletir questões sociais e mais humanas que vivemos hoje em dia.
D) ( ) Nesse tipo de texto não existe um narrador que conta a ação, sendo o enredo apresentado
através das falas das personagens, representadas por atores que vivenciam os acontecimentos. .
E) ( ) Relatos feitos a partir de um estudo documental profundo sobre a vida e a época de uma
determinada pessoa.

11

01. Sobre histórias de ficção científica, leias as afirmativas e julgue-as em verdadeiras (V) ou falsas (F):
A) ( V) A ficção científica está associada a grandes ideias e ao impacto causado por uma nova ciência
na sociedade humana.
B) (V) Geralmente trazem em suas histórias: alienígenas, viagem ao espaço, planetas, tecnologia,
mutação, futurismo, etc.
C) (V ) E há quem pense que obras desse gênero envolvem apenas o aspecto da tecnologia, mas, vai
além disso. Esse gênero da literatura é importante por abordar questões tecnológicas que nos
fazem refletir questões sociais e mais humanas que vivemos hoje em dia.
D) (F) Nesse tipo de texto não existe um narrador que conta a ação, sendo o enredo apresentado
através das falas das personagens, representadas por atores que vivenciam os acontecimentos. .
E) (F) Relatos feitos a partir de um estudo documental profundo sobre a vida e a época de uma
determinada pessoa.
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02. Sobre histórias as história lida, O andarilho LXIX e o planeta horror, o que mais chamou a atenção
para o gênero CONTO DE FICÇÃO CIENTÍFICA, foi:
A) Por ser um texto narrativo curto com linguagem simples que acontece em tempo e espaço
reduzido. Possui poucos personagens e todas as ações são características do desfecho. As ações
dos personagens passam em um único tempo e espaço.
B) No início da história a ser narrada, o narrador apresenta os fatos iniciais, personagens, tempo e
espaço.
C) A revelação do que acontecerá no final. Essa solução pode ser triste, alegre, surpreendente,
engraçada e até trágica.
D) O fato de abordar temas que usam a imaginação, criatividade, fantasia, ciência e tecnologia.
E) A possibilidade de que essas histórias se passem apenas no futuro, onde grandes coisas podem
acontecer.
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02. Sobre histórias as história lida, O andarilho LXIX e o planeta horror, o que mais chamou a atenção
para o gênero CONTO DE FICÇÃO CIENTÍFICA, foi:
A) Por ser um texto narrativo curto com linguagem simples que acontece em tempo e espaço
reduzido. Possui poucos personagens e todas as ações são características do desfecho. As ações
dos personagens passam em um único tempo e espaço.
B) No início da história a ser narrada, o narrador apresenta os fatos iniciais, personagens, tempo e
espaço.
C) A revelação do que acontecerá no final. Essa solução pode ser triste, alegre, surpreendente,
engraçada e até trágica.
D) O fato de abordar temas que usam a imaginação, criatividade, fantasia, ciência e tecnologia.
E) A possibilidade de que essas histórias se passem apenas no futuro, onde grandes coisas podem
acontecer.
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CONVERSA DE BOIS
Aqui, houve fenômeno interessante, o único caso, neste livro, de mediunismo puro. Eu planejara escrever um
conto de carro-de-bois com o carro, os bois, o guia e o carreiro. Penosamente, urdi o enredo, e, um sábado, fui
dormir, contente, disposto a pôr em caderno, no domingo, a história (n. 1). Mas, no domingo caiu-me do ou no
crânio, prontinha, espécie de Minerva, outra história (n. 2) - também com carro, bois, carreiro e guia totalmente diferente da da véspera. Não hesitei: escrevi-a, logo, e me esqueci da outra, da anterior. Em 1945,
sofreu grandes retoques, mas nada recebeu da versão pré-histórica, que fora definitivamente sacrificada.
“Nas últimas páginas do conto os bois começam a se revelar e a demonstrar cadê vez mais o sentimento de
repugnância quanto a Soronho, sendo assim, eles planejam jogar Soronho para fora da carroça, e é o que
acontece e ele morri. Por fim, os bois criticavam tanto as atitudes dos humanos, os pensamentos e eles
acabaram tendo o mesmo comportamento. O pior é que eles construíram o sentimento de vingança dentro
deles e se vingaram, causando a morte de Soronho.”
“Primeiro olhai-nos, e próprio critiquei-nos para sabermos se somos melhores a poder julgar o nome do
próximo.”
(EM SAGARANA, GUIMARÃES ROSA)
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01. Sobre o conto Conversa de bois, presente no livro Sagarana, de Guimarães Rosa, e marque a única
alternativa correta.
A) Conversa de bois é um conto que tem ligações com a fábula, pois nele os personagens animais falam e
quando é necessário ajudam o condutor da carroça a encontrar o caminho de volta para casa;
B) As relações entre o homem e os animais são estreitas no conto, uma vez que há uma cooperação
mútua, pois Agenor, percebendo as necessidades dos animais, dá-lhes o que precisam: água, capim e
carinho;
C) Os principais personagens do conto são: Timborna, que narra o caso, e o ouvinte, que anota a história
para recontá-la, destacando os aspectos memorialísticos do que ouve;
D) Conversa de Bois" é uma alegoria sobre a justiça dos homens e a crueldade dos animais;
E) O interlocutor de Timborna, ao propor o reconto das histórias ouvidas, remete o leitor à figura do
próprio Guimarães Rosa, que tinha por hábito, em suas viagens, anotar as histórias que ouvia e
transformá-las em material literário.
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01. Sobre o conto Conversa de bois, presente no livro Sagarana, de Guimarães Rosa, e marque a única
alternativa correta.
A) Conversa de bois é um conto que tem ligações com a fábula, pois nele os personagens animais falam e
quando é necessário ajudam o condutor da carroça a encontrar o caminho de volta para casa;
B) As relações entre o homem e os animais são estreitas no conto, uma vez que há uma cooperação
mútua, pois Agenor, percebendo as necessidades dos animais, dá-lhes o que precisam: água, capim e
carinho;
C) Os principais personagens do conto são: Timborna, que narra o caso, e o ouvinte, que anota a história
para recontá-la, destacando os aspectos memorialísticos do que ouve;
D) A presença da frase em Latim, no início do conto, dá o tom da narrativa, em que prevalecem as citações
em língua estrangeira sobre os neologismos, desprezados por Guimarães Rosa, como se percebe também
no trecho acima;
E) O interlocutor de Timborna, ao propor o reconto das histórias ouvidas, remete o leitor à figura do
próprio Guimarães Rosa, que tinha por hábito, em suas viagens, anotar as histórias que ouvia e
transformá-las em material literário.
O narrador da novela ouviu a tragédia, que vai contar ao leitor, de Manuel Timborna, que a ouviu da irara Risoleta,
testemunha do acontecido.
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01. Destaque no texto todos os ADJETIVOS e associe-o à palavra ao qual se refere:
Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio
Pele e osso simplesmente, quase sem recheio
Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio
Dou pernada a três por quatro e nem me despenteio
Que eu já tô de saco cheio
Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia
Deus me deu muitas saudades e muita preguiça
Deus me deu pernas compridas e muita malícia
Pra correr atrás de bola e fugir da polícia
Um dia ainda sou notícia.
(Partido Alto, Chico Buarque)
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01. Destaque no texto todos os ADJETIVOS e associe-o à palavra ao qual se refere:
Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio
Pele e osso, preguiçoso, quase sem recheio
Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio
Dou pernada a três por quatro e nem me despenteio
Que eu já tô de saco cheio.
Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia
Deus me deu muitas saudades e muita preguiça
Deus me deu pernas compridas e muita malícia
Pra correr atrás de bola e fugir da polícia
Um dia ainda sou notícia.
(Partido Alto, Chico Buarque)
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Tipos de substantivos:
De acordo com a norma culta, os substantivos são classificados em nove tipos diferentes.
1. Substantivo comum: mulher; gato; cachorro; caneta; jornal; cidade; janeiro; natal.
2. Substantivo próprio: Maria; Sousa; África; Japão; Ceará; Flamengo; Banco Itaú; Pantanal.
3. Substantivo coletivo: flora; multidão; cardume; floresta; manada; biblioteca; constelação.
4. Substantivo abstrato: beleza; ensino; bravura; pobreza; alegria; saudade; amor; justiça.
5. Substantivo concreto: Deus; sol; lua; Saci Pererê; Papai Noel; astro; frio; calor; dor.
6. Substantivo composto: cana-de-açúcar; pé-de-moleque; passatempo; aguardente.
7. Substantivo simples: cana; açúcar; pé; moleque; tempo; água; advogado; processo.
8. Substantivo derivado: processamento; temporal; advocacia; canavial; açucareiro.
9. Substantivo primitivo: cana; açúcar; pé; moleque; tempo; água; advogado; processo.
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02. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato:
A) A sua conquista se deve ao seu esforço.
B) A humildade é a sua principal característica.
C) A sua aprendizagem é bastante rápida.
D) As suas atitudes se baseiam na justiça.
E) Muitos idosos têm problemas de saúde.
03. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a
alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado é:
A) anel – anelado.
B) pedras – pedregoso.
C) Planta – plantado.
D) sapato - sapataria
E) profissão – profissional.
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02. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato:
A) A sua conquista se deve ao seu esforço.
B) A humildade é a sua principal característica.
C) A sua aprendizagem é bastante rápida.
D) As suas atitudes se baseiam na justiça.
E) Muitos idosos têm problemas de saúde.
03. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a
alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo e um derivado é:
A) anel – anelado.
B) pedras – pedregoso.
C) Planta – plantado.
D) sapato - sapataria
E) profissão – profissional.
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