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Resumo: 
Este projeto propõe um trabalho com 

o gênero conto de enigma e toma 

como princípio a concepção de 

formação humana enquanto prática 

social. O objetivo é aprimorar as 

práticas discursivas do aluno à luz 

dos pressupostos teóricos de Bakhtin 

 



 
 

(2003;2006) e Geraldi (1997), bem 

como dos documentos que norteiam 

o ensino de Língua Portuguesa no 

Paraná. Assim, assume-se o 

compromisso de tomar o discurso 

como ponto de partida segundo o 

qual se estruturam os eixos das 

atividades que serão desenvolvidas. 

Em outras palavras, interessa, pois, 

levar o aluno a construir seus 

conhecimentos sobre o assunto por 

meio do contato com o gênero em 

diferentes meios de divulgação 

(impresso, midiático) a partir de uma 

perspectiva bifronte: primeiramente, 

como leitor/telespectador e, num 

segundo momento, como escritor, 

criador. Em relação à metodologia, o 

trabalho se caracteriza como uma 

pesquisa social aplicada de natureza 

qualitativa que se enquadra como 

pesquisa-ação ampliando nos alunos 

novos horizontes sobre o interesse 

pela leitura e suas práticas sociais. A 

pesquisa será desenvolvida na 

Escola Estadual Vale do Tigre, na 

cidade de Nova Londrina, no 1º 

semestre de 2017 e os sujeitos de 

pesquisa serão os alunos do 7º ano 

do Ensino Fundamental.  
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Esse material didático pedagógico é norteado pela concepção de gêneros 

discursivos de Bakhtin (2003), pelos fundamentos teóricos de Geraldi (1997), 

bem como pelas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008), segundo 

as quais “a leitura como um processo de produção de sentido que se dá a partir 

de interações sociais ou relações dialógicas que acontecem entre o texto e o 

leitor” (PARANÁ,2008, p.57). As atividades se efetuarão por meio de uma 

unidade didática para o ensino da leitura e escrita de Contos de mistério/enigma. 

O ponto de partida será o de reconhecê-lo como uma prática social de uso da 

linguagem, e que atende a um fim específico. 

Para tanto, o presente material abordará a importância da leitura e da 

escrita como prática social na formação do cidadão e enfocará o papel da leitura 

como fonte de informação e disseminação de cultura, valendo-se do gênero 

discursivo Conto de mistério/enigma  

As leituras mediadas e do estudo sistemático permitirão, por conseguinte, 

uma análise exaustiva dos traços inerentes ao seu contexto de produção 

incluindo características linguísticas específicas. Ademais, ao se trabalhar com 

os gêneros discursivos, conforme o propõe Bakhtin (2003), deve-se primar por 

propostas articuladas socialmente, que apresentem função e objetivos bem 

definidos. Por isso, para a seleção dos textos a serem trabalhados, é importante 

avaliar o contexto da sala de aula, as experiências de leitura dos alunos, os 

horizontes de expectativas deles e as sugestões sobre textos que gostariam de 

ler, para, posteriormente, oferecer textos mais complexos.  

Ao final, encerram-se as atividades com uma proposta de escrita (seguida 

dos processos de reescrita) a partir da qual, será também realizado o trabalho 

com a oralidade, através da dramatização de uma produção. 

 

Porque estudar contos de enigma? 

 

O Gênero Conto constitui textos breves, de ficção, em que a narrativa 

prevalece envolvendo um número limitado de personagens. É uma das formas 

APRESENTAÇÃO 

 



 
 

mais antigas de uma narrativa onde se cultiva a transmissão de mitos, fábulas 

e lendas através da oralidade. 

De acordo com Poe (1974, p. 163), “[...] o conto é uma narração curta 

em prosa que requer de meia hora a uma hora e meia ou duas de leitura”. 

Além disso, segundo o autor, o gênero apresenta uma sucessão de 

acontecimentos, que pode ser transmitida de geração a geração. Assim, 

quanto mais universal for um conto, mais popular ele será. 

Nota-se que, nos dias atuais, os alunos vivem em uma realidade de 

múltiplas linguagens e possibilidades narrativas devido às novas mídias. No 

entanto, o resgate e a valorização de textos de origem oral, distanciando-se 

da postura hegemônica que por bastante tempo marcou a relação com a 

cultura popular, vem mostrar que, sim, há lugar na escola para que esse 

gênero textual continue transmitindo uma sabedoria intocada, que vem de 

séculos. 

A escolha do gênero Conto de enigma se deve, principalmente, pelas 

características que dele fazem parte: há sempre um mistério a ser 

desvendado; a investigação do enigma corresponde ao foco principal da 

história; caso o mistério corresponda a um crime, no início da narrativa são 

apresentados alguns indícios deixados pelo culpado; conforme surgem pistas 

sobre o crime, possíveis culpados e novos suspeitos ganham destaque na 

narrativa; os enigmas são desvendados por meio de raciocínio lógico; o 

suspense, o medo e o desejo de saber são ingredientes importantes na trama; 

os contos de enigma estabelecem um jogo entre o leitor e a narrativa 

assumindo assim, uma postura investigativa.  

Além disso, essas histórias, geralmente, apresentam a figura de um 

detetive ou de alguém que desempenhe o papel de esclarecer o enigma, 

tornando-se um herói após desmembrar todo o “problema”.          

Assim, realiza-se o propósito maior de promover o desenvolvimento da 

leitura cujos desdobramentos apresentarão relação direta com o 

desenvolvimento de habilidades de escrita. Estas, por extensão, serão 

fundamentais para o trabalho com a oralidade por meio da dramatização de 

uma das produções: assume-se, assim, o compromisso de se articular o 

gênero em foco a outro, o dramático, de modo a estimular o pensamento 



 
 

crítico por meio da estrutura teatral. Leitura e escrita serão, assim, 

vivenciadas, experimentadas pelos alunos com os quais se desenvolverá a 

proposta didático-pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

MÓDULO 1  

CONHECENDO O GÊNERO 

GÊNERO CONTO DE ENIGMA/MISTÉRIO 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

1. Atividade de Diagnóstico 

A partir da observação da imagem acima, responda as questões propostas:  

a) A que tipo de situação a imagem remete? 

b) A figura à esquerda remete a que tipo de personagem?  

c) Que trabalho elas costumam desenvolver nesses casos? 

d) Que situações podem se tornar um Mistério, um Enigma a ser desvendado? 

e) Você já leu ou ouviu falar sobre histórias/casos de mistério, de investigação? 

Quais? 

UNIDADE DIDÁTICA 

 



 
 

 

2. Atividade de Leitura 

 

Leia, atentamente, o conto a seguir: 

 

A inquilina do rosto coberto (adaptado) 

Arthur Conan Doyle 

 

(…) Numa manhã dos fins de 1896, recebi um bilhete de Holmes, 

escrito às pressas, pedindo o meu comparecimento. Ao chegar, encontrei-o 

envolvido numa atmosfera impregnada de fumaça, e na cadeira defronte da 

sua estava sentada uma senhora idosa. 

— Esta é a sra. Merrilow, de South Brixton — disse o meu amigo, com 

um aceno de mão. — Ela tem uma interessante história para contar. É 

provável que essa história seja o prelúdio de acontecimentos nos quais sua 

presença seria útil. 

— Tudo o que eu puder fazer… 

— A senhora compreenderá, sra. Merrilow, que, se eu for visitar a Sra., 

Ronder, preferiria levar uma testemunha. A senhora lhe dirá isto antes da 

nossa chegada. 

— Benza-o Deus, sr. Holmes — disse a nossa visitante; — ela anda 

tão ansiosa por vê-lo que o senhor podia levar até a paróquia inteira. 

— Pois então iremos depois do meio-dia. Agora é preciso que, antes 

de mais nada, tenhamos todos os fatos em perfeita ordem. Se os 

recapitularmos, o dr. Watson ficará plenamente inteirado da situação. A 

senhora me disse que a sra. Ronder é sua inquilina há sete anos e que só lhe 

viu o rosto uma vez. 

— E antes nunca o tivesse visto! — exclamou a Sra. Merrilow. 

— Estava, segundo entendi, terrivelmente mutilado. 

— Sr. Holmes, com certeza, teria dificuldade em dar àquilo o nome de 

rosto. É o que lhe digo. Nosso leiteiro viu-a de relance, uma vez, quando ela 

espiava da janela de cima, e deixou cair a lata, entornando todo o leite na 

calçada. É assim o rosto de que lhe falei. Quando eu a vi (cheguei de repente, 



 
 

apanhando-a desprevenida), ela cobriu-o depressa e disse: "Agora, sra. 

Merrilow, já sabe por que é que eu nunca tiro o meu véu". 

— Sabe alguma coisa de sua história? 

— Absolutamente nada. 

— Quando ela chegou, não trouxe referências? 

— Não, senhor, mas trouxe muito dinheiro, e deu-me boa parte dele.            

— Apresentou alguma razão por ter escolhido sua casa? 

— A casa fica bastante afastada da rua e quase não é visível. Ademais, 

só alugo um quarto e não tenho família. Calculo que ela tenha ido a outras e 

verificado que a minha lhe convinha mais. O que ela quer é isolamento, e paga 

para ficar sozinha 

— Diz a senhora que ela nunca mostrou o rosto, desde sua chegada 

até hoje, salvo uma única ocasião, acidentalmente. Isso é por certo um caso 

notável, e não me admiro de que a senhora deseje que o examinem. 

           — Eu não o desejo, sr. Holmes. Dou-me por satisfeita uma vez que 

receba o aluguel. Não seria possível arranjar um inquilino mais sossegado e 

que desse menos trabalho. 

— Então, a que deve essa sua atual resolução? 

— A causa, sr. Holmes, é a saúde de minha inquilina. Ela parece estar 

definhando. E tem qualquer coisa de terrível no espírito. "Assassinato!", grita 

ela. "Crime de morte!" E uma vez ouvi-a dizer em voz alta: "Você é um 

monstro, uma fera!" Era de noite. A voz ressoou pela casa toda e causou-me 

arrepios. Então, de manhã, fui procurá-la. "Sra. Ronder", disse eu, "se tem 

qualquer coisa que lhe pesa na consciência, posso mandar chamar um padre, 

ou avisar a polícia. Com um ou com outro, a senhora se sentirá aliviada." "Por 

caridade, a polícia não!", disse ela. "E o padre não pode modificar o que já se 

passou. E contudo", acrescentou, "eu me sentiria bem mais tranquila se 

alguém soubesse a verdade antes de minha morte." "Bem", respondi, "se quer 

uma sugestão, há esse detetive de que tanto falam os jornais… ", desculpe, 

sr. Holmes. E ela concordou imediatamente. "É esse o homem", disse ela. 

"Não sei como é que ainda não tinha pensado nisso. Traga-o aqui, sra. 

Merrilow, e, se ele não quiser vir, diga-lhe que sou a mulher de Ronder, o dono 



 
 

do pavilhão de feras. Diga-lhe isso e dê-lhe o nome Abbas Parva." Aqui está 

como ela o escreveu: Abbas Parva. "Isso o fará vir, se é o homem que penso." 

— E acertou — disse Holmes. — Muito bem, Sra. Merrilow. Gostaria 

de ter uma pequena conversa com o dr. Watson. 

     Nem bem a nossa visitante havia saído da sala, Sherlock Holmes atirou-se 

avidamente a uma pilha de livros que estava a um canto. Tão ansioso estava 

que nem se ergueu, mas sentou-se no chão. 

— Na época, Watson, o caso não deixou de me preocupar. Prova do 

que digo são estas minhas notas à margem. Confesso que não pude decifrar 

o enigma. E todavia estava convencido de que o juiz errara. Você não se 

lembra da tragédia de Abbas Parva? 

— Não, Holmes. 

— Ronder era um nome que andava na boca de todos. Era o rival de 

Wombwell e de Sanger, um dos maiores donos de circo do seu tempo. 

Possuíam entre as atrações um belo leão do norte da África. Seu nome era 

Rei do Saara. "Tanto Ronder como a mulher costumavam dar comida ao leão 

à noite. Ora ia um, ora ambos. Naquela noite, há já sete anos, foram os dois, 

e aconteceu um fato medonho, cujos pormenores nunca ficaram esclarecidos. 

    "Parece que Ronder jazia por terra, com a parte posterior da cabeça 

esmagada e fundos sinais de garras no crânio. Isso se dera a pouco menos 

de dez metros da jaula, que estava aberta. Perto da porta da jaula estava a 

sra. Ronder. O leão dilacerara-lhe de tal modo o rosto que ninguém pensou 

que pudesse escapar com vida. Conjeturou-se que o casal estava para 

penetrar na jaula, mas que, quando a porta foi aberta, o animal se atirou a 

eles. Somente seis meses depois é que ela pôde depor, mas deu-se por 

encerrado o inquérito, sendo proferida afinal a sentença de morte acidental. 

— Que outra alternativa podia haver? — perguntei. 

           — É o que se dizia.  Além disso, foi dito, durante os depoimentos que, 

justamente no momento em que o leão rugia e a mulher berrava, um homem 

começou a gritar, tomado de terror. 

— Com certeza foi o tal Ronder. 



 
 

— Mas, se o homem tinha o crânio esfacelado, não estava mais em 

condições de gritar. Houve, pelo menos, duas testemunhas que falaram nos 

gritos de um homem que se misturavam com os de uma mulher. 

— Acredito que todo o acampamento andaria aos berros. 

— Mas, por que é que este havia de atacá-los ferozmente se até 

costumava brincar com eles e executar números dentro da jaula? 

— É possível que o mesmo inimigo tenha feito alguma coisa para 

enfurecer o bicho. 

           — Olhe, Watson, há um ponto a favor de sua teoria. Ronder tinha muitos 

inimigos. Edmunds me disse que ele ficava horrível quando bebia. Era um 

homenzarrão corpulento, e batia e golpeava a torto e a direito. 

      Quando o nosso carro nos deixou, encontramos a gorda matrona. Depois 

de havermos tranquilizado, subimos a escada mal-atapetada e fomos 

introduzidos no aposento da misteriosa inquilina. 

 Cobria-lhe o rosto um espesso véu preto, que descia até o lábio superior, 

deixando descoberta uma boca bem-feita e um queixo delicadamente 

arredondado. 

— Meu nome não lhe é desconhecido, sr. Holmes — disse ela. — Pensei 

que isso seria razão suficiente para o senhor vir. 

— É exato, senhora. — Então por que não conta à polícia o que sabe? 

         — Não podia suportar o escândalo e a publicidade que resultariam de 

um exame feito pela polícia. Não me resta muito que viver, mas desejo morrer 

sossegada. E, contudo, queria encontrar um homem de discernimento a quem 

pudesse contar minha terrível história, de modo que, quando me for desta 

vida, tudo possa ser bem compreendido. 

— Obrigado. Mas sou uma pessoa com responsabilidades. Portanto, não 

lhe posso prometer que não me julgue no dever de referir o caso à polícia. 

           — Não me importo com o uso que o senhor possa fazer de minha 

tragédia. Narrando-a, aliviarei minha consciência. 

     A mulher levantou-se e tirou de uma gaveta o retrato de um homem.  

— Este é Leonardo — disse ela. 

— Leonardo, o acrobata que prestou depoimento? 



 
 

— Exatamente. E este… este é meu marido. Era um cara horrendo, um 

porco humano, ou melhor, um javali humano, pois era incrível sua 

bestialidade.  

— Quando me tornei mulher, aceitei ser sua esposa. A partir desse dia, 

vivi num inferno, sendo ele o demônio que me atormentava. Ele me largava 

para correr atrás de outras, amarrava-me e açoitava-me com o chicote quando 

eu me queixava. Todos tinham pena de mim e nojo dele, mas que podiam 

fazer? Todos o temiam, pois era medonho a qualquer hora, e, quando bêbado, 

chegava a ser sanguinário. Todos os melhores elementos nos deixaram, e a 

companhia começou a decair. Somente Leonardo e eu a sustentávamos, com 

o pequeno Griggs, o palhaço. "Foi aí que Leonardo começou a influir 

decisivamente em minha vida. Teve pena de mim e ajudou-me, até que, por 

fim, nossa intimidade se converteu em amor. Meu marido desconfiou, mas 

creio que era tão covarde. Vingou-se a seu modo, torturando-me mais do que 

nunca.  Meu marido não podia continuar a viver. Planejamos tirar-lhe a vida. 

"Leonardo tinha um cérebro engenhoso e inventivo”. Fizemos uma clava 

e, na cabeça de chumbo dessa clava, ele fixou cinco longos pregos de aço.  

Isso se destinava a dar a meu marido o golpe mortal, deixando a prova de que 

o causador de sua morte fora o leão que íamos soltar. 

     Meu marido e eu fomos dar comida à fera. Leonardo esperava no canto. 

Ouvi a pancada da clava esmigalhando o crânio de meu marido. Dei um salto 

à frente e soltei o cadeado que prendia a porta da grande jaula do leão.  

      "Quando abri a porta de ferro da jaula, o animal pulou para fora e caiu 

sobre mim. Leonardo podia ter-me salvo. Mas o homem perdeu a calma. Ouvi-

o gritar, tomado de terror, depois vi-o voltar-se e fugir. No mesmo instante, os 

dentes do leão cravaram-se no meu rosto e eu mal tinha consciência da dor. 

Quando voltei a mim e me olhei ao espelho, amaldiçoei aquele leão por não 

ter me privado da vida. Só um desejo eu tinha: Era cobrir-me de tal forma que 

meu pobre rosto não fosse visto por ninguém, e morar num lugar onde não 

fosse procurada por ninguém que tivesse me conhecido”.  

         — Pobre senhora! — Mas que foi feito desse tal Leonardo? 

         — Nunca mais o vi. É provável que, em seguida, tenha logo amado uma 

dessas garotas que levávamos conosco através do país. 



 
 

          — E ele morreu? 

— Afogou-se o mês passado, quando tomava banho perto de Margate. 

— Minha vida já não me pertence — Que utilidade pode ela ter para 

alguém? 

— Quem sabe? O exemplo do sofrimento levado com paciência já é em 

si a mais preciosa das lições para um mundo impaciente. 

— Eu queria saber se o senhor suportaria isso — disse ela. 

  Era horrível. Não há palavras que possam descrever a configuração de 

um rosto quando o próprio rosto não existe. Dois dias depois, ao visitar meu 

amigo, ele me indicou uma garrafinha azul em cima do balcão da lareira. 

Peguei-a. Via-se nela um rótulo vermelho que indicava veneno. — Acido 

prússico? — inquiri. 

— Exatamente. "Aí lhe mando minha tentação." Foi esse o recado. Creio, 

Watson, que podemos adivinhar facilmente o nome da corajosa mulher que o 

envio. 

Disponível em: https://mundosherlock.wordpress.com/canon_e/arthur-conan-doyle-

historias-de-sherlock-holmes-1927/a-inquilina-do-rosto-coberto. Acesso em 10 de novembro 

de 2016. 

 

 

 

 

 

Agora, é a sua vez: responda as perguntas seguintes sobre os principais fatos 

do texto: 

 

a) Afinal, qual era o grande mistério a ser resolvido? 

 

b) Por que Holmes foi procurado para resolver o caso? 

 

c) Quais foram os recursos que ele utilizou para solucioná-lo? 

 

A primeira impressão é a 
que fica!  

 
 

https://mundosherlock.wordpress.com/canon_e/arthur-conan-doyle-historias-de-sherlock-holmes-1927/a-inquilina-do-rosto-coberto
https://mundosherlock.wordpress.com/canon_e/arthur-conan-doyle-historias-de-sherlock-holmes-1927/a-inquilina-do-rosto-coberto


 
 

d) É possível afirmar que o detetive é dotado de “poderes sobrenaturais”? Por 

quê? 

 

e) Toda história possui um narrador. No conto lido, quem narra o misterioso 

caso da Inquilina do rosto coberto? Como você chegou a essa conclusão?  

 

f) Qual é (são), em resumo, a(s) razão(ões) pela qual(ais) a Sra. Ronder 

decidira se esconder de tudo e de todos?  

 

g) O conto que você acabou de ler apresenta duas histórias: uma que diz 

respeito ao crime em si, e outra que diz respeito à história da investigação. 

Quem conta a história do crime no conto lido?  

 

h) Na sua opinião, por que o fato não é narrado pelo próprio Holmes, 

protagonista da investigação? 

 

i) A existência do discurso direto – representado pela fala dos personagens – 

é de extrema importância na construção do conto de enigma. Por quê? 

Justifique com elementos do texto.  

 

 

 

 

 

O conto de você leu é de autoria do famoso escritor Arthur Conan Doyle, que 

viveu na Inglaterra no século XIX. Suas histórias são sempre ambientadas em 

cenários bem específicos. Sobre isso, responda: 

 

a) O texto permite ao leitor identificar o período supracitado por meio da 

caracterização das personagens e dos objetos mencionados. Por isso, 

volte ao texto e cite esses elementos. 

 

Onde? Quando a história 
acontece? 

 
 



 
 

b) Como é o espaço narrativo, ou seja, onde o enredo se desenrola? Como 

é sua caracterização? Comprove sua resposta com elementos do texto. 

 

c) Afinal, qual é a importância da caracterização desse espaço para a 

construção do clima de suspense e de mistério que sempre pairam 

nessas histórias? 

 

 

 

 

 

Com a ajuda de seu professor, vá até a sala de informática e pesquise a 

respeito:  

 Que filmes se têm produzido? 

 Há alguma série? 

 Além das histórias de Conan Doyle, outros autores são alcançaram 

repercussão cinematográfica? 

 Como é o cenário? 

 A trilha sonora? 

 A iluminação? 

 A vestimenta das personagens? 

   

Ao final da atividade, escreva um relato em que você apresente as 

informações encontradas. 

 

 

 

 

 

Assista aos fragmentos selecionados dos filmes Sherlock Holmes e Jumper 

para responder as questões que seguem: 

 

a) No filme, quais as principais características de Sherlock Holmes? 

E no cinema? Como os 
produtores têm retratado 
as histórias de enigma? 

 
 

 
Aprendendo com um Filme: 

 
 
 



 
 

b) Afinal, qual crime ele tenta desvendar? Ele, de fato, consegue? Como? 

c) Antes da apresentação da resolução dos enigmas, você já havia 

conseguido chegar a uma solução? Por quê? 

d) Descreva o cenário do filme, a iluminação, a caracterização das 

personagens. 

e) Descreva a personagem Jump. 

f) Quais traços nos permitem aproximá-la de Sherlock Holmes? 

g) Como é o cenário? A trilha sonora? A iluminação das cenas a que você 

assistiu? 

 

Saiba mais sobre o autor 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi um escritor e médico britânico, nascido na 
Escócia, mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o 
detetive Sherlock Holmes, consideradas uma grande 
inovação no campo da literatura criminal. Foi um renomado 
e prolífico escritor cujos trabalhos incluem histórias de ficção 
científica, novelas históricas, peças e romances, poesias e 
obras de não-ficção. 

A sua primeira obra notável foi Um Estudo em Vermelho, 
publicada no Beeton’s Christmas Annual de 1887, e que foi a 
primeira vez em que Sherlock Holmes apareceu. Holmes era 
parcialmente baseado em seu professor de sua época na 
universidade, Joseph Bell, a quem Conan Doyle escreveu: "É 
mais do que certo que é a você a quem eu devo Sherlock 
Holmes… Com base no centro de dedução, na interferência e 
na observação que ouvi você inculcar, tentei construir um 
homem”. 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle. 

Acesso em 10 de novembro de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle


 
 

3. Atividade identificação e retomada de conceitos 

 

 

 

 

 

Agora que vocês já leram um conto de mistério e conheceram um pouco da 

história das suas principais características, identifiquem, no quadro abaixo, os 

termos que em nada se relacionam com esse tipo de história.  

 

vítima princesa suspeito testemunha criminoso 

mistério enigma suspense calma medo 

dedução confissão intimação traição humilhação 

crime caso mago investigação resolução 

cerimônia inocente assassino culpado álibi 

 

 

4. Estudo do Contexto de Produção 

 

 Qual é a finalidade do Conto de Enigma/Mistério? 

 A quem se destina? 

 Em que veículos de comunicação circula? Livros? Revistas? Jornais? 

Sites? 

 Quais são os temas tomados como ponto de partida? 

 

 

 

 

 
Hora de vermos o que 

aprenderam... 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Convido vocês a mostrarem seus conhecimentos participando do 

questionário logo abaixo. Vocês poderão fazer a atividade com o auxílio 

de seu colega. Não vale pesquisar! 

 

Responda rápido!!! 

 

 O que é uma história de Enigma? 

 Quais fatos podem desencadear um crime? 

 Qual é o perfil das pessoas que cometem esses mesmos crimes? 

 E as vítimas? Como se caracterizam? O que elas “oferecem” aos seus 

algozes? 

 Quem foi Arthur Conan Doyle? 

 Por que se costuma afirmar que sua personagem alcançou maior 

repercussão que ele próprio? 

 Quais são os recursos de Sherlock Holmes emprega para solucionar seus 

mistérios? 

 Em algum momento, há presença do sobrenatural? 

 Existe “crime perfeito”, ou todos sempre deixam alguma pista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estamos chegando ao fim do 

nosso primeiro módulo. 
 
 



 
 

MÓDULO 2  

POR ENTRE OS ESPAÇOS DO ENIGMA E DO MISTÉRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A literatura constitui um espaço 
inesgotável de expressão das experiências, 
angústias e anseios humanos do passado, 
presente ou futuro, o que põe em relevo seu 
caráter atemporal. Em todas essas 
manifestações, o homem – sequioso de 
conhecimento – mergulha no mundo 
interior e exterior com o objetivo maior de 
desvendar o desconhecido.  

A ficção de enigma, por sua vez, ao 
ganhar vida por meio do gênero conto, 
configura-se como um leque de grandes e 
incontáveis possibilidades de 
desenvolvimento da análise crítica e 
detalhista, da contemplação do mistério e 
de tantos segredos que cerceiam a vida 
humana.  

Nessas histórias, o leitor é convidado 
a testemunhar histórias aparentemente 
inexplicáveis, personagens desafiadores 
nos quais – por vezes – poderá encontrar as 
próprias interrogações, os próprios medos e 
as angústias com que convive desde sempre. 

 
 



 
 

1. Atividade de reconhecimento do contexto discursivo 

 

 Segundo o texto, por que as histórias de mistério, de enigma tanto 

fascinam o público? 

 O texto deixa entrever que existe uma faixa-etária, um perfil específico 

para o público desse tipo de história? 

 Qual é o papel, a função desse gênero? 

 

2. Atividade de pesquisa 

 

Além de Conan Doyle, há outros dois grandes autores, 

universalmente conhecidos por suas obras de enigma cujo mistério é 

solucionado por meio de técnicas de observação, análise dedutiva, 

raciocínio lógico que, em conjunto, compõem um minucioso trabalho de 

investigação. 

Agatha Christie e Edgar Allan Poe são conhecidos por suas 

narrativas envolventes e mistérios que desafiam a atenção e a capacidade 

do público de solucionar crimes “quase perfeitos”.  

Com a ajuda do professor, vá até o laboratório de sua escola e 

pesquise sobre eles: 

 

 Quem foram? 

 

 Quais são suas principais obras? 

 

 Qual é o nome dos detetives que criaram? 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Com a ajuda de sua professora, elaborem cartazes que em que vocês 

apresentem os resultados das pesquisas e, depois, organizem uma 

amostra no mural da escola para que todos possam ler e conhecer! 

 

 

3. Atividade de leitura comparada 

 

A mulher de vermelho (Adaptado) 

Agatha Christie 

 

O relógio da catedral soava as 00:00. O frio da madrugada invadia as 

ruas. Janelas fechadas. Silêncio. Um bairro tranquilo, todos ocupados demais 

com suas vidas não sabiam quem morava ao lado. Talvez por isso, a viatura 

da polícia local assustasse com sua presença. 

Ninguém vira ou ouvira nada, mas havia um corpo no chão. Uma 

mulher.  

(...) 

– Meu Deus! Um assassinato? Que horror! Como foi? 

(…) 

Todos assustados, não tinham muito a dizer. Os policiais olhavam o 

corpo e coçavam as próprias cabeças. “Como, diabos, isso foi acontecer? ” 

O detetive examinava o corpo agora. Mandara chamar a denunciante 

do caso. A mulher chegou, enrolada em um roupão atoalhado, cachecol no 

pescoço e bobes na cabeça. (...)  

– Acalme-se, senhora! Não sou pago para pensar a respeito do que 

fazem os outros a hora de dormir… por favor continue… – E, virando-se para 

o policial que o assistia, disse, em tom imperativo: 

– Vá buscar uma cadeira e um café para a senhora… 

– Eyelesbarrow! – Respondeu com certa empáfia. 

 
É hora de compartilhar nossos 

conhecimentos! 



 
 

– Muito bem, Sr.ª Eyelesbarrow. Por volta de que horas a senhora olhou 

para fora? 

– Eram onze horas… ah! Obrigada, meu jovem! Que café gostoso! 

Minha mãe costumava… 

O detetive pigarreou e a gorda senhora retomou seu relato, um tanto 

envergonhada pelo deslize. 

– Bem, como já disse, eram onze horas da noite. Eu sempre olho a rua 

toda pela minha janela. Dá para se fazer isso olhando lá de cima, do meu 

quarto, mas esta noite, eu estava tricotando na sala e acabei cochilando. Um 

leve ruído me acordou. No início, achei que havia sonhado, mas fui 

recobrando a consciência e percebi que se tratava de um barulho como o de 

um motor. 

– E… – O detetive a encorajava. 

– E me dei conta de que não podia ser de um motor de carro, pois 

estava muito abafado, a não ser que viesse de longe… olhei o relógio da sala 

e eram exatamente 22:45. Fiquei quieta, esperando ouvir mais, mas ele logo 

parou, como se houvesse sumido… então fui espiar pela cortina e foi então 

que vi! Alguém ou algo embrulhado em um tecido cinza estava jogado em 

frente à casa da nova vizinha.  

      (...) 

Mais uma vez, aqueles olhos envelhecidos e assustados da nobre 

senhora caíram sobre o detetive, mas este por conhecer nobres senhoras 

como aquela, resolveu dar por encerrada a questão, dando-lhe algo com que 

pudesse se contentar: 

– Obrigado, senhora! Assim que tivermos mais informações, 

entraremos em contato! Pode ser que a chame outra vez para futuros 

esclarecimentos… 

– Oh, detetive! Foi uma honra ajudar! Só cumpri com meu dever de 

cidadã! –Respondeu, orgulhosa de si mesma. 

– O policial aqui a acompanhará até a sua casa… até logo! 

– Oh! Até logo! – E saiu, ajeitando um bobe, muito cheia de si… 

 



 
 

Assim que a senhora Eyelesbarrow afastou-se, o detetive pensou em 

voz alta: - Esta velha é bastante intrometida! – um policial ouvindo aquilo, 

sorriu em resposta. 

Voltando-se para a casa da morta, o detetive recomeçou a examinar o 

cadáver. “A resposta só posso encontrar em você! ” – Pensou. O que havia 

nele? 

Uma mulher caída em frente à porta de sua casa. Lily era o nome 

gravado na chave encontrada em sua bolsa de cetim preto. Além da chave, 

um frasco de perfume sem rótulo e um batom vermelho. Não havia 

documentos e nem dinheiro. Apenas isto. 

Ela trajava um vestido vermelho bem decotado. Estava bem maquiada. 

Um casaco cinza bastante pesado para a estação. Não fazia tanto frio assim. 

Não possuía marcas visíveis e, para ser sincero, nem parecia estar morta! 

Qualquer um diria que morreu dormindo, não fosse o local onde havia sido 

encontrada. E assim, não havendo nada mais urgente a se fazer no local, 

decidiu que o corpo deveria ser removido imediatamente. 

 

(...) 

 

No necrotério, John esperava o resultado da autópsia. 

(...) 

– Bem, pelo menos a faixa de horário cabe exatamente no depoimento 

daquela senhora… Mas, e as marcas de pneus…? Um carro parou na frente 

da casa, alguém a viu morrer ou a matou e depois foi embora. 

– Eram recentes também. Tudo indica que estavam limpos antes, pois 

não encontrei nenhum vestígio de solo que seja diferente do jardim. 

– Havia pegadas, Mike? – perguntou John ao legista. 

– Não, John, sem pegadas. Se alguém esteve lá, ficou tempo suficiente 

para deixar aquelas marcas e ver a garota morrer sem descer do carro. E olhe 

que foi por pouco tempo! Ela morreu quase que instantaneamente! Um 

tremendo colapso! 

– Jovem demais para um infarto! Há tantos indícios e vestígios de 

assassinato e mesmo assim não parece assassinato… 



 
 

– Parece que os dois nunca viram um caso de envenenamento antes! 

 

O detetive e o legista viraram-se assustados com a voz repentina atrás 

deles. Era Melissa Harven, a “especialista” como era conhecida entre os 

policiais. Chegara de repente, como era seu costume e também como de 

costume solucionaria o caso sem pestanejar. 

 

– Envenenamento?! Como? Se não há indícios de que nada tenha sido 

ingerido pela morta! 

– Mike, querido, se fizer uma autópsia mais detalhada, descobrirá que 

ela morreu de infarto, causado pela alteração de íons potássio em seu 

metabolismo, o que pode ocorrer naturalmente… 

– Mas, então…? 

– Não, meu bem, ela não ingeriu potássio… 

– Explique-se! – Ordenou John impaciente. 

– O frasco de perfume. – Respondeu enigmática. 

(...) 

Melissa calçou as luvas e pôs-se a analisar o frasco e seu conteúdo. 

Cinco minutos depois, ia falar com o detetive. Todos os policiais se reuniram 

à volta dela, com rostos apreensivos. 

– Um frasco sem rótulo, o aroma é característico de fabricação 

artesanal. A julgar pelos gostos da morta, não era uma garota acostumada a 

luxos, e por isso, não poderia distinguir um perfume original de um fabricado 

no quintal de casa. Provavelmente, e de acordo com os testes preliminares, 

vários sais de potássio, incluindo o cianeto, foram misturados em 

concentrações diferentes que não causam lesões a epiderme, mas que ao 

penetrar a pele e cair na corrente sanguínea, fazem um grande estrago. Ela 

passou o perfume no andar de cima, no quarto, e quando desceu os últimos 

degraus, começou a sentir frio e suar intensamente, para disfarçar pôs o 

casaco. Mas, o casaco também tinha outra finalidade. Não era interessante 

chamar atenção para si, vestida daquele jeito. A escolha do local onde ela 

morava mostra isto. As pessoas que vivem ali são muito discretas. Tão 



 
 

discreta que vivia ali a quatro meses e ninguém sabia nada dela. Mas não 

acaba aí. – Avisou aos presentes. 

– Prossiga então! – Pediu o detetive, incomodado por ela outra vez 

roubar-lhe o caso. 

– Como queira, detetive! O homem com quem ela ia se encontrar 

furtivamente é casado, e ele querendo livrar-se da amante, que começava a 

exigir muito dele, resolve matá-la sem deixar pistas, porém, a maior pista que 

ele pôde deixar foi este perfume. Agindo premeditadamente, deu-lhe o 

perfume de presente, pedindo que o usasse em seu próximo encontro, 

provavelmente iludindo-a com alguma mentira… Então, foi até a casa dela 

como combinado, para certificar-se de que tudo ia correr bem. Ele queria ter 

certeza de que ela morreria. Com esse intuito, calculou o tempo de reação do 

cianeto e parou o carro na frente da casa dela e por um descuido, o fez sobre 

o jardim e não sobre a calçada. E, no exato momento em que ela havia 

acabado de trancar a porta e guardado a chave em sua bolsa, calculo eu, às 

22:40, caiu morta. Ali, ele ficou por uns minutos, tentando ver se ela agonizava 

ou já estava morta mesmo. Preferiu não correr o risco de descer do carro e, 

em baixa velocidade, evitando ruídos do motor do veículo, foi embora. 

(...) 

Um pesado silêncio de segundos recaiu entre os dois. John a fitava 

com desespero até que a luz veio à sua mente: 

– Oras! Mas isto é… O chefe do laboratório da universidade! – Bradou 

John, dando um salto da cadeira. 

– Mas como pode ter certeza que é ele? – Perguntou Mike subitamente, 

– Elementar, meu caro Mike! É o único homem casado que trabalha lá. – 

Melissa respondeu sorrindo, triunfante. 

http://www.recantodasletras.com.br/contospoliciais/595485 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recantodasletras.com.br/contospoliciais/595485


 
 

 

 

 

 

 

a) O texto que você acabou de ler pode ser considerado um enigma? Por 

quê? 

 

b) Você acha que a mulher de bobes ajudou na investigação? Comente. 

 

c) O detetive recomeçou a examinar o cadáver para encontrar a resposta 

do assassinato. O que ele encontrou? 

 

d) Diante dessas provas encontradas em frente à porta da vítima, o detetive 

chegou a alguma conclusão? Escreva a respeito. 

 

e) Descreva a moça encontrada morta. 

 

f) Você não achou estranho a moça estar usando um casaco bastante 

pesado para a estação? Porquê? 

 

g) Qual foi o resultado da autópsia feita pelo legista? O que lhe causou 

espanto? 

h) Porque o legista não pensou em envenenamento ao fazer a autopsia do 

cadáver? 

 

i) “Há tantos indícios e vestígios, de assassinatos e mesmo assim não 

parece assassinato...” Por que John disse isso? 

 

j) Quem resolveu o enigma? 

 

k) Que enigma era? 

 

 
Em grupo, responda as perguntas 

sobre o texto que você acabou de 
ler. 
 



 
 

l) O que passou despercebido aos olhos do legista e do detetive John? 

 

m)  Quem era o assassino da moça do conto que você acabou de ler e por 

quê? 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) Existem diferenças nos crimes entre o texto do Módulo I e o que você 

acabou de ler? Quais? 

 

b) Qual texto você encontrou maior facilidade de interpretação? Por quê? 

 

c) Qual o enigma a ser desvendado tanto no primeiro texto quanto neste? 

 

d) Qual o texto que você achou que houve mais suspense? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encontre semelhanças do texto de 

Conan Doyle e da Agatha 
Christie. O que eles têm em 

comum? 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A F L K V B J H E A 

B U J H R Y B D G S 

D E T E T I V V K S 

E I Y O E R S I C A 

F V R A P U T T A S 

H I U T E S Y I D S 

L E G I S V I M A I 

L E G I S T A A V N 

E N I G M A R S E A 

S O I C I D N I R T 

I N D I C I O S I O 

G B R A B I O F A K 

V E S T I G I O S L 

E S T R A N H O I H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Encontre no caças-palavras 10 
palavras que se referem ao texto: 

 
 



 
 

 

MÓDULO 3 

 

TRABALHANDO A ESCRITA 

 

 

Elementar, meu caro 

aluno:  

A primeira 

etapa de escrita 

contempla a seleção 

de alguns pontos 

importantes do seu 

texto: crime, autor, 

vítima, meios 

empregados para 

chegar a seu objetivo, 

pistas verdadeiras, 

pistas falsas, 

suspeitos, detetive, 

solução. 

Para cada uma das perguntas abaixo, você deverá desenvolver, no 

mínimo, um parágrafo.  

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qual será o grande crime que motivará a investigação realizada 
em seu texto?  

 
2. Quem é a vítima? Como ela é? Quais motivos teria dado ao 

assassino para realizar o crime? Uma rica herança? Traição? 
Vingança? Um amor não correspondido? Dívidas?  

 
3. Quais foram os meios que o criminoso usou? Que arma? 

Quando? Onde?  
 

4. Como tentou disfarçar o crime para se livrar da culpa? 
 

5. Quais pistas ele deixou? 
 

6. Quem será o detetive de minha história? Como ele é? Aqui vales 
características físicas e psicológicas. 

 
7. Qual parece ser a solução mais fácil para o caso? Qual é a 

solução correta? Afinal, quem é o verdadeiro assassino? 
 

8. Qual será o desfecho da história? 

 

 
Agora é a vez de vocês! Inspirem-se 

na imagem, bem como nos 
grandes autores que conhecemos, 
e comecem a elaborar sua História 

de Mistério! 
 
 



 
 

 

 

 

 

Após a correção do seu professor, faça a reescrita do seu conto 

observando os apontamentos presentes no material.  

Lembre-se: Seu texto poderá ser o escolhido para a Adaptação e 

Encenação Teatral! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agora, é hora de aperfeiçoarem seu 

texto! 
 



 
 

MÓDULO 4 

PARA O MELHOR TEXTO A MELHOR ENCENAÇÃO: DA ESCRITA À 

ORALIDADE 

 

1. RODA DE LEITURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que os textos já foram corrigidos e reescritos, 
vocês se organizarão em círculo e apresentarão seus 
contos. Se preferirem, poderão contar a história, ou 
lê-la em voz alta. 

Neste momento, é muito importante que vocês fiquem 
atentos também às histórias criadas pelos colegas, 
pois, em seguida, será o grande momento em que 
escolherão o melhor dentre todos os contos! 

Ao final de cada apresentação, observem: 

 O enredo tem começo, meio e fim? 

 As personagens se mantiveram e tiveram um 
desfecho? 

 Houve, de fato, um mistério a ser desvendado? 

 O desfecho foi coerente com as pistas 
apresentadas? 

 



 
 

 

2. ADAPTANDO O CONTO DE ENIGMA PARA O TEATRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigam as instruções a seguir: 

 

 Organizem-se em grupos; 

 Cada um receberá parte do texto escolhido; 

 Com o material a ser adaptado, a tarefa é transformar uma narrativa (o 

conto) em texto dramático, ou seja, num texto teatral. 

 

 

Mas, afinal, como é um texto dramático? Qual é a sua estrutura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A primeira característica do texto teatral é que, ao contrário da 
narrativa, ele é feito para ser encenado; 
 

 Por isso, muitas vezes, além das falas, o texto traz também indicação 
do modo como a personagem deve agir (exaltado, calma, surpreso, 
triste); 

 

 Além disso, o texto traz também indicação do cenário: “batem à porta, 
quem entra e quem sai de cena”; 

 Ante a cada fala, é preciso também indicar o nome da personagem que 

falará. 

 
Agora que vocês já escolheram o 

conto que será encenado pela 
turma, é hora de “pôr a mão na 

massa”! 



 
 

 

 

 

 

 

CENA UM 

(CENÁRIO) 

Quando o pano se abre o palco está completamente às escuras. A 

música vai sumindo e sendo substituída por um assovio agudo da mesma 

canção. Ouve-se um agudo grito de mulher, seguido de uma mistura de vozes 

masculinas e femininas, que dizem “Meu Deus, o que foi? ”, “Foi por lá”, “Oh, 

Meu Deus! ”. Depois ouve-se um apito de polícia, seguido por vários outros 

apitos de polícia, até que tudo fica em silêncio.  

VOZ NO RÁDIO: ...e, segundo a Scotland Yard, o crime teve lugar no número 

24 da Rua Culver, em Paddington. (As luzes se acendem, mostrando a grande 

sala de Monkswell Manor. É um fim de tarde, quase escuro. Vê-se neve caindo 

pesadamente, pela janela ao fundo. Um bom fogo queima na lareira. Um 

letreiro recém-pintado está encostado ao arco à E; nele está escrito, em letras 

grandes: “PENSÃO MONKWELL MANOR”.) A mulher assassinada era uma 

Sra. Maureen Lyon. Em conexão com o assassinato, a polícia está ansiosa 

por entrevistar um homem, visto nas vizinhanças, que usava sobretudo 

escuro, cachecol claro e um chapéu de feltro, mole. (MOLLIE RALSTON entra 

pelo arco à DA. E alta, jovem, com ar franco, tem vinte e poucos anos. Pôs a 

bolsa e as luvas na poltrona ao C, depois vai até o rádio e o desliga no final 

da fala que se segue. Coloca um pequeno embrulho na estante da 

escrivaninha, que tem portas.) Os motoristas devem tomar cuidado com 

estradas bloqueadas pela neve. A pesada nevasca deve continuar e por todo 

o país haverá formação de gelo, particularmente no norte e nordeste da 

Escócia. MOLLIE: (Chamando.) Sra. Barlow! Sra. Barlow! (Não recebendo 

resposta ela vai até a cadeira de braços ao C, pega a bolsa e uma das luvas 

e depois cruza o arco à DA, retira seu casacão e volta.) Brr! Que frio! (Vai ao 

comutador acima da porta à DB e acende as arandelas da lareira. Vai até a 

janela, sente o calor do radiador e fecha as cortinas. Depois desce até a 

 
Antes de começarem o trabalho, 

vamos conhecer um trecho da 

peça “A Ratoeira”, de Ágatha 

Christie. 

 

 



 
 

mesinha do sofá e acende a lâmpada que está em cima. Olha em volta e vê 

o letreiro na escada. Pega-o e coloca-o contra a parede e da reentrância que 

forma o banco da janela. Dá um passo atrás e acena com a cabeça.) Está 

bonito, mesmo — oh! (Nota a falta do ‘S’ no letreiro.) Que estupidez de Giles. 

(Olha o relógio de pulso, depois o de parede.) Puxa!  

 

(MOLLIE corre pela escada acima e GILES entra pela porta principal à D. É 

um rapaz um tanto arrogante, porém atraente, de vinte e tantos anos. Bate os 

pés para livrar-se da neve, abre a arca de carvalho e coloca dentro uma 

grande sacola que carregava. Tira o sobretudo, o chapéu e o cachecol, desce 

e atira-os sobre a poltrona ao C. Depois vai esquentar as mãos no fogo.)  

  

 GILES: Mollie? Mollie? Mollie? Onde é que você está? (Ela entra à E.) 

MOLLIE: (Alegre.) Tendo de fazer todo o trabalho, seu bruto. GILES: Ah, está 

aí — deixe tudo comigo. Quer que carregue a cadeira? MOLLIE: Já está feito. 

GILES: (Beijando-a). Olá, meu bem. Seu nariz está frio. MOLLIE: Eu acabei 

de entrar. GILES: Por quê? Onde é que você foi? Saiu com este tempo? 

MOLLIE: Tive de ir à aldeia ver umas coisas que tinha esquecido. Você 

comprou a tela do galinheiro? GILES: Não tinham o tipo certo. Fui procurar 

numa outra espelunca, mas também não adiantou. Desperdicei o dia. Meu 

Deus, estou gelado. O carro estava derrapando para todo lado. A neve está 

caindo sem parar. Quer apostar como estaremos bloqueados pela neve 

amanhã? 

 Disponívelem:http://www.kbook.com.br/livraria/wp-content/files_mf/aratoeiraagathachristie.pdf. 

Acesso em 07 de dezembro de 2016. 
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 Como deveria ser o cenário para uma peça como essa? 

 Qual é a função dos nomes à esquerda de cada parágrafo? 

 Qual é a função dos fragmentos que estão entre parênteses? 

 E para a adaptação do conto escolhido? Qual será o cenário? 

 E a trilha sonora? Que músicas, efeitos ou sons melhor se adaptam à 

história? 

 Quem são os alunos que desempenharão os papeis? 

 E o figurino? Haverá uma vestimenta específica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Após a leitura do fragmento, com a 

orientação da Professora, é hora 

de observarem: 

de Ágatha Christie. 

 

 

 
Agora, é com vocês... 

Bom trabalho e ótimo espetáculo a 

todos! 

 

 



 
 

 

 

 

 

Esta produção didático-pedagógica, no formato de unidade didática, foi 

elaborada visando contribuir no desenvolvimento da ação prática pedagógica do 

doce crente e da equipe pedagógica que atua na educação básica. Este material 

didático apresenta uma parte do conteúdo, com textos para leitura e atividades 

a serem realizadas, a saber: 

 

 1º módulo  

o Iniciar a aula através do texto de imagem elaborado pela autora 

sobre conto de enigma/mistério com socializações de 

interpretações escritas.  

o Leitura do texto A inquilina do rosto coberto (adaptado) de Arthur 

Conan Doylan com intervenções. Na sequência interpretações 

orais e escritas sobre o mesmo.  

o Logo após os alunos deverão ir com a ajuda do professor à sala de 

informática e pesquisar sobre filmes de conto de enigma/mistério. 

Ao final da atividade, os mesmos escreverão um relato 

apresentando as informações encontradas. 

o Na sequência assistirão aos fragmentos dos filmes Sherlock 

Holmes e Jumper, e deverão responder algumas questões 

sugeridas. 

o Prosseguindo com o gênero conto de enigma será apresentado 

aos alunos um pouco sobre o escritor Arthur Ignatius Conan 

Doyle e sua famosa personagem Sherlock Holmes. 

o Por último será trabalhado exercícios de fixação do gênero conto 

de enigma, com estudo e contexto de produção, e responda rápido. 
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 2º módulo: 

o Conhecendo o gênero conto de enigma através de explanações e 

explicações e atividades de reconhecimento de contexto 

discursivo. 

o Em seguida, ir até o laboratório de informática e pesquisar sobre 

os autores Conan Doyle, Agatha Christie e Edgar Allan Poe. 

o Elaborar cartazes sobre as pesquisas encontradas e organizar uma 

amostra no mural da escola para que todos possam ler e conhecer 

os autores. 

o Dando sequência leitura do texto adaptado A mulher de vermelho 

de Agatha, com intervenções e em grupo responderão as questões 

sobre o texto, fazendo semelhanças e diferenças sobre os textos 

de Conan Doyle e Agatha Christie. 

o Por último, farão um caça-palavras sobre o texto cujo as palavras 

são: autópsia, legista, vestígios, vitima, detetive, enigma, cadáver, 

indícios, estranho e assassinato. 

 3º módulo: 

o Agora é a vez de produzir um conto de enigma, com os devidos 

itens, respondendo (no texto) as questões apresentadas.  

o Após a correção das respectivas questões, os alunos deverão fazer 

a reescrita do texto (em grupo) acrescentando detalhes ou não. 

 4º módulo: 

o Será apresentado a estrutura do texto teatral aos alunos onde eles, 

em grupo, deverão escolher um conto e transformá-lo em um texto 

teatral.  

 

 

 

 



 
 

 

 

A avaliação deve acompanhar o desenvolvimento do aluno, orientar as 

possibilidades de desempenho futuro e mudar as práticas insuficientes, 

apontando novos caminhos para superação de problemas, fazendo emergir 

novas práticas educativas. Assim, o processo de aprendizagem deve ser 

contínua e dar prioridade à qualidade e ao desempenho do aluno ao longo da 

implementação, ou seja, as questões que, no decorrer dos módulos forem 

trabalhadas com os alunos, terão caráter de averiguação e orientação da 

aprendizagem, objetivando a qualidade. 

Desta forma, ao término de cada módulo, será verificado, através das 

atividades propostas se houve a apropriação do gênero conto de enigma e se 

este foi satisfatório, com a respectiva peça teatral. 

.  
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