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CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Edipar apresenta aqui este Manual do 
Professor Digital para a obra O mistério das aranhas verdes. 
Trata-se de uma proposta que visa contribuir para a formação 
de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, 
contando com a sua mediação e a da escola. 

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e 
se ensina, dado que não é um ato natural como a fala, por 
exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser formado. 
A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série 
de competências e habilidades que devem ser trabalhadas na 
escola por meio de estratégias e projetos que possibilitem a 
compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens como 
uma prática social, uma ferramenta que lhes possibilitará 
não só a comunicação com aqueles com quem se relacio-
nam, mas a compreensão de si próprios e do mundo em 
que vivem. 

Este Manual é um convite à EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA, aquela que, como define o educador espanhol 
Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das 
obras e dos autores e autoras mais significativos do cânone 
literário, mas, também e sobretudo, para a aquisição de 
hábitos de leitura e de capacidades de análise dos textos, 
para o fomento da experiência literária em torno de di-
ferentes tipos de texto e, inclusivamente, para o estímulo 
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da escrita criativa de intenção literária” (LOMAS, O valor 
das palavras II, 2006). 

Entendemos que a educação literária é algo que come-
ça na mais tenra idade, em casa e em família, e se estende 
por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida escolar, pois 
acreditamos que aprender a ler é muito mais que aprender 
a decifrar palavras. Nessa perspectiva, este Manual será 
sempre uma dentre as inúmeras possibilidades de trabalho 
para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a to-
mar o livro O mistério das aranhas verdes como um ponto 
de partida para sua programação do ensino da leitura 
em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades 
para poder oferecer aos seus alunos razões e opções para 
ler, multiplicando e diversificando situações de leitura 
que, sabemos, são infinitas. Quanto mais ricas e variadas 
elas forem, mais chances as crianças e os jovens terão de 
aprender por meio dos textos que leem. 

Apostamos no papel fundamental do professor e da 
escola como mediadores de leitura e entendemos que tam-
bém é nossa função, como editores, fortalecer e estimular 
as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque 
acreditamos na condição formativa da literatura, não só 
no contexto didático-pedagógico, mas como possibilidade 
de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser 
humano. 
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Esperamos que este Manual se constitua numa fer-
ramenta de acesso à língua escrita e compreensão leitora, 
elementos essenciais tanto para a apropriação de todas as 
matérias do currículo escolar como para a construção de 
cidadãos atuantes na sociedade em que vivemos. 

Edipar
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CONHECENDO OS 
AUTORES E A OBRA 

Membro da Academia Brasileira de Letras (eleito em 2000), 
Carlos Heitor Cony é um importante autor brasileiro, 
representante do neorrealismo nacional. Cony publicou 
mais de cem obras, entre romances, contos, adaptações para 
TV, roteiros para cinema etc. Além disso, trabalhou em 
grandes jornais do país, tais como o Jornal do Brasil e Folha 
de S.Paulo, além de ter sido comentarista na rádio CBN.

Entre os prêmios que ganhou por sua obra, desta-
cam-se os Jabutis de 1996 e 1997, pelos romances Quase 
memória e A casa do poeta trágico, e os dois prêmios Manuel 
Antônio de Almeida, por A verdade de cada dia e Tijolo de 
segurança, conquistados também consecutivamente nos 
anos de 1957 e 1958.

Já a escritora Anna Lee, doutora em Literatura pela 
PUC-RJ, assim como Carlos Heitor Cony, trabalhou em 
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grandes jornais brasileiros, foi colunista na Folha de S.Paulo, 
trabalhou nas revistas Manchete e Desfile. Escreve roteiros 
para a Rede Globo e já ganhou uma menção honrosa no 
prêmio Jabuti (2004), junto com Cony, pela obra O beijo 
da morte, na categoria Reportagem e Biografia. A autora 
chama Carlos Heitor Cony de “pai literário”, pelos inúmeros 
trabalhos realizados conjuntamente.

O livro O mistério das aranhas verdes é um romance 
policial que tem por motivação inicial o sumiço de Flavinho, 
irmão mais novo da protagonista Carol. Ao sair para ir à 
escola, engessado, pois havia machucado a perna, o meni-
no desaparece por dias, levando a família a contratar um 
detetive particular para encontrá-lo.

Ao tratar das complicações que o sumiço traz e o 
modo como um personagem, ao longo de uma série de 
ações e pensamentos se coloca no mundo para produzir 
um sentido no mesmo, a história encontraria no romance 
seu gênero por formação (BAKHTIN, 1988, p. 403). 
A necessidade da proteção da esfera íntima (família), e 
não coletiva (como no épico), colabora para a definição 
dessa obra como romance.

Ao longo da narrativa, podemos perceber que Carol, 
uma menina de apenas treze anos, possui um “faro dete-
tivesco” que a torna muito perigosa para os planos de um 
criminoso conhecido somente pela alcunha de Homem de 
Terno Branco. As pistas que vai encontrando e sua capa-
cidade dedutiva fazem de Carol uma personagem muito 
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próxima dos grandes detetives da literatura mundial, tais 
como Sherlock Holmes, de Conan Doyle, e C. Auguste 
Dupin, de Edgar Allan Poe.

As descobertas que a menina realiza colocam-na na 
mira do grupo de bandidos chefiado pelo antagonista, 
que, em vários momentos da trama, assume um semblante 
inteligente e sedutor que confunde a personagem principal. 
Por conta das cenas que envolvem Carol e os criminosos, a 
aventura e o suspense podem ser tomados como elementos 
certos no livro O mistério das aranhas verdes.

Além disso, a multiplicidade de vozes encontrada 
no romance, como as ofertas de ajuda dos personagens 
Ronaldo e Bob, constitui uma polifonia capaz de des-
pertar o leitor para uma reflexão sobre as mais diferentes 
formas de se entender a vida. A relação da inteligência 
com a ciência, com a religião ou com a simples intuição 
dedutiva faz desse romance uma obra valiosa da literatura 
infantojuvenil.

Por que você vai gostar desse livro

O que faz um médico perguntar detalhes da rotina a 
um menino que acabou de ter a perna engessada? Dados 
como colégio em que estuda, horários de saída e entrada, 
frequência às aulas, brinquedos preferidos, entre outros ques-
tionamentos, são levantados pelo dr. Araripe, plantonista 
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que atende Flavinho quando este é levado pela mãe ao 
pronto-socorro para examinar sua perna.

Ao tomar conhecimento de tais perguntas, a prota-
gonista da história, Carol, não consegue compreender que 
relevância tais informações poderiam ter para o médico. 
Além disso, o fato de nenhuma radiografia ter sido feita 
antes do engessamento também a deixa desconfiada das 
reais intenções daquele senhor em relação a seu irmão.

Dois dias depois, Flavinho some. Ao longo dos dias 
seguintes, a família toma as devidas providências. Procura 
a polícia, que parece não saber muito como lidar com o 
caso. Apelam para um detetive, que passa mais de quatro 
dias sem obter informações relevantes para o desfecho do 
possível sequestro. Os pais — Marta, com quem as crianças 
moram, e Jorge — unem-se, apreensivos, no intuito de 
descobrir o paradeiro do filho.

Já Carol, contando com a ajuda de seu namorado, Fred, 
resolve buscar informações por conta própria. É exatamente 
dessa forma que ela chama a atenção dos criminosos que 
estão por trás do desaparecimento do menino. Quanto mais 
próxima fica da verdade, maior o perigo que representa 
para os bandidos. 

A história ganha mais dramaticidade quando a pro-
tagonista se torna o principal alvo dos criminosos, sendo 
raptada duas vezes. Na primeira vez, desenvolve um plano 
arriscado e mirabolante para escapar da situação em que 
se encontra.
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Qual será a participação do médico nesse desapareci-
mento? Quais seriam as motivações dos bandidos? No que 
um menino com uma perna engessada poderia interessar 
a criminosos tão perigosos? E a mais intrigante pergunta: 
quem realmente é o Homem do Terno Branco?

As respostas só serão encontradas na leitura da obra, 
que poderá, exatamente pelo suspense sempre presente em 
romances policiais, instigar os alunos (leitores) a aproveita-
rem uma ótima leitura em sala de aula. De linguagem fácil 
e enredo acessível, essa leitura poderá ser fruída de maneira 
bem proveitosa por alunos de 8º e 9º anos.

Além disso, a reflexão constante, o levantamento de 
hipóteses, a criticidade sempre exigida pelas cenas e compor-
tamentos dos personagens, além da problemática bem x mal, 
levarão os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 
a adquirirem práticas que serão constantemente cobradas 
no Ensino Médio e em sua participação social responsável.
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ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

Orientações para Língua Portuguesa

A demanda escolar pelo contato do aluno dos anos 
finais do Ensino Fundamental com literatura requer uma 
apropriação mais madura do texto, uma vez que esse aluno 
já teve contato com variadas obras ao longo de sua vida 
escolar. Além disso, há a demanda por uma percepção mais 
apurada dos processos de construção de sentido de um livro 
que tem como eixo principal a ficcionalização das relações 
sociais e suas peculiaridades.

Seguindo a indicação da BNCC, as atividades aqui 
propostas seguirão por uma via que possibilite a melhor 
fruição do texto literário em todas as suas dimensões, sem 
perder de vista a construção ativa de sentidos e a leitura 
crítica. Ou, nas próprias palavras da BNCC sobre a neces-
sidade do aluno de:
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Envolver-se em práticas de leitura literária que 

possibilitem o desenvolvimento do senso estético para 

fruição, valorizando a literatura e outras manifestações 

artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 

lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o 

potencial transformador e humanizador da experiência 

com a literatura (BNCC, 2018, p. 85).

Atividade 1

O objetivo desta primeira atividade é fazer com que os 
alunos percebam que o personagem do detetive encerra em 
si uma personificação da racionalidade ocidental, enquanto 
os vilões acabam por representar a “maldade” das crenças 
irracionais.

Parte 1 — O detetive dos romances policiais clássicos 
sempre apresentou, de certa forma, uma capacidade de-
dutivo-lógica muito apurada. Esses personagens, como os 
já citados neste Manual, além de outros construídos por 
romancistas como Sidney Sheldon, são apresentados sempre 
como defensores de uma postura racionalizada diante dos 
acontecimentos do cotidiano.
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No livro O universo da ficção policial, de Joaquim 
Rubens Fontes, lemos que esse caráter lógico e racionalista 
foi o grande propulsor das narrativas policiais:

O elemento mais importante deste tipo de romance 

é a construção do enigma, a trilha do labirinto que o 

autor planeja primeiro e camufla depois, para que mais 

tarde seja descoberto pelo personagem devido, de for-

ma certa, no momento exato (...). O que possibilitou 

o sucesso do romance policial na segunda metade do 

século XIX foi a influência positivista no raciocínio e 

na lógica e seu consequente emprego no desvelamento 

dos mistérios (FONTES, 2012, p. 29).

Se tomássemos os personagens de O mistério das aranhas 
verdes e os comparássemos entre si para ver os que melhor 
se encaixariam na descrição de um detetive clássico, o perfil 
de Carolina seria o último a ser sugerido por muitos leitores 
desse gênero.

Aproveitando-se dessa vertente de representação dos 
detetives dos romances policiais, o professor poderá passar 
o filme Sherlock Holmes (Guy Ritchie, 2009) e pedir que 
os alunos tentem compreender o perfil do personagem 
principal. Em seguida, pedirá que os alunos escrevam as 
principais características do detetive. 

Após o filme, o professor poderá passar um pequeno 
episódio do desenho animado Scooby Doo (num primeiro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guy_Ritchie
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momento, poderá ser visto como muito infantil, mas ex-
plique aos alunos que há uma intenção na atividade de-
senvolvida) e, no final, pedir que os alunos escrevam quais 
as atitudes adotadas pela turma de jovens investigadores 
para que chegassem à resolução do mistério. Após isso, um 
quadro comparativo poderá ser construído, contemplando 
os atributos que o filme e o desenho ressaltaram como 
positivos na composição dos perfis dos detetives.

Essa prática, na qual os alunos montarão perfis a partir 
de produções audiovisuais, contempla o que é requisitado 
pela BNCC no que tange ao desenvolvimento de práticas 
de leitura que abranjam diversas manifestações culturais, 
com privilégio da prática escrita:

Compete ainda a este campo o desenvolvimento 

das práticas orais, tanto aquelas relacionadas à produ-

ção de textos em gêneros literários e artísticos diversos 

quanto as que se prestam à apreciação e ao comparti-

lhamento e envolvam a seleção do que ler/ouvir/assistir 

e o exercício da indicação, da crítica, da recriação e 

do diálogo, por meio de diferentes práticas e gêneros, 

que devem ser explorados ao longo dos anos (BNCC, 

2018, p. 155).

Dessa forma, o professor conseguirá levar os alunos 
a uma compreensão da tradição literária/cultural na cons-
trução de narrativas policiais e de um tipo determinado 
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de personagem que sempre aparece nessas composições: o 
detetive. É importante ressaltar que não serão todas histórias 
policiais que apresentarão esse perfil.

Parte 2 — Na segunda parte desta atividade, o professor 
pedirá que os alunos respondam às seguintes perguntas:

1. Quem são os vilões das histórias às quais assistimos?
2. Quais os objetivos deles?
3. De que meios eles se utilizam para alcançar seus 

objetivos?

Com essas perguntas, o professor iniciará uma dis-
cussão em sala de aula que terá por objetivo fazer com que 
os alunos percebam a utilização de um medo não racional 
(magia, monstros etc.) para a efetivação de um objetivo 
cruel. A essa percepção, o professor vai contrapor o perfil 
racional-lógico apresentado pelos detetives.

Sendo assim, a compreensão das diferenças entre dete-
tives e criminosos será alçada a uma condição dos limites da 
racionalidade x limites das crenças e superstições. Não será o 
objetivo desfazer-se das orientações religiosas seguidas pelos 
alunos, mas levá-los a compreender como esse gênero foi 
criado e como tem sido manipulado na contemporaneidade. 
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ATIVIDADES PÓS-LEITURA

ORIENTAÇÕES PARA LÍNGUA PORTUGUESA

Atividade 1

Continuando com o trabalho em cima do gênero po-
licial e suas dimensões estético-filosóficas, o professor, após 
a leitura do texto, desenvolverá a temática racionalidade 
x crença a partir da releitura do capítulo 10. Porém, antes 
de iniciar essa releitura, o professor deverá fazer algumas 
perguntas à turma:

1. Quem é o vilão dessa história?
2. O que ele tem em comum com os vilões do filme 

e do desenho?
3. Ele se utiliza de que recursos para alcançar seus 

objetivos?
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4. Quais personagens estão mais próximos da ideia 
de crenças e superstições antigamente associadas 
aos vilões?

Depois dessas perguntas, é esperado que os alunos 
compreendam que Regina e Bob são personagens mais 
próximos aos aspectos da superstição, e que eles são parte 
do núcleo “do bem” na narrativa. Dessa forma, abrir-se-á 
para o professor uma oportunidade de discutir que mo-
tivação levou os autores a relacionarem as crenças com o 
lado bom da história.

Ao mesmo tempo, leia este trecho do capítulo 3 com 
os alunos: 

Os conselhos “esotéricos” de Regina, cuja presença 

se tornou constante desde o sumiço de Flavinho, anima-

vam a todos, mais talvez do que as promessas da polícia 

e do detetive. Carol prestou atenção ao que ela disse e 

assim fortaleceu a decisão que tomara: “Os milagres 

existem, mas é melhor não esperar por eles.” 

Agiria por conta própria e só sossegaria quando 

descobrisse onde estava o irmão. Lembrou os livros po-

liciais que tanto gostava de ler. Julgava-se a pessoa mais 

indicada para desvendar aquele mistério. Nem seus pais 

sabiam tanto a respeito de Flavinho quanto ela. E eles 

estavam preocupados demais para raciocinar com frieza. 
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Ressalte com os alunos o apego que Carol manifesta 
pela crença de Regina e, depois, como a protagonista escolhe 
o caminho da “racionalidade fria”. Essa atividade possibi-
litará que os alunos percebam que a detetive da história, 
Carol, continua seguindo certa tradição da confecção dos 
perfis dos detetives de histórias policiais. Contudo, essa 
mesma personagem consegue valorizar e respeitar as demais 
crenças e modos de viver.

Isso vai ao encontro do que é proposto pela BNCC, 
quando lemos que o ensino de literatura tem que prezar, 
também, pela

(...) experimentação da arte e da literatura como 

expedientes que permitem (re)conhecer diferentes manei-

ras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, pelo confronto com 

o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização 

e de respeito pela diversidade (BNCC, 2018, p. 154).

Realizada essa leitura com a turma, o professor pedirá 
que os alunos leiam novamente os quatro últimos parágrafos 
do capítulo 9 e o capítulo 10 inteiro, reparando nas atitudes, 
profissões e crenças de cada personagem envolvido nessa 
parte. Assim feito, poderá discutir sobre como cada per-
sonagem se comporta diante do mistério, atentando para:



22

* As profissões de Ronaldo (médico) e Bob (vendedor 
hippie) e suas posturas diante do mistério do segundo 
sequestro de Carol;

* A postura de Carol diante do perigo, e como ela 
procura resolver os obstáculos que enfrenta.

Após essa leitura topicalizada, é esperado que os alu-
nos estejam prontos para relacionar a profissão de médico 
à ciência, e o comportamento de Bob a uma crença do 
personagem. É muito importante frisar como os dois per-
sonagens, até o fim do décimo capítulo, trabalham juntos 
para tentar desvendar algumas questões do crime cometido. 
Assim, o professor poderá dizer que esses personagens são 
representados com arquétipos do comportamento humano: 
o médico como aquele que acredita na ciência e o vendedor 
hippie como aquele que tem muitas crenças.

Juntamente com essa atividade, o professor poderá 
introduzir a leitura do texto de Marcelo Gleiser, “Mitos, 
ciências e religiosidade”, encontrado na Folha de S.Paulo, 
cujo link é: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/
fe1104201005.htm> (Acesso em junho de 2018).

A partir dessa leitura, os alunos deverão indicar quais 
expressões desconhecem e procurá-las no dicionário. Caso 
não seja possível utilizar o artigo sugerido, a atividade pode 
ser feita a partir do conhecimento prévio dos alunos sobre o 
tema. Um pequeno glossário será formado em sala de aula, 
com a ajuda do professor para as expressões mais específicas. 
Concomitante a isso, uma discussão será realizada, tendo 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1104201005.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1104201005.htm
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por objetivo a compreensão de como a ciência está em 
nossas vidas hoje. Mais uma vez, uma série de perguntas 
poderá conduzir a atividade:

1. Quais são os confortos que a ciência nos traz hoje 
em dia?

2. Como um cientista alcança suas descobertas?
3. Você já pensou em inventar alguma coisa? O quê?

Da mesma forma, haverá perguntas que levarão os 
alunos a refletirem sobre a importância da religiosidade 
nas vidas daqueles que a valorizam:

1. Por que você acha que as pessoas acreditam em 
Deus ou em deuses?

2. Qual a importância da religião na vida das pessoas?
3. Você segue alguma? Como ela o ajuda a compre-

ender o mundo?

Por fim, o professor convidará a turma a fazer um texto 
explicando por que tanto ciência quanto religião fazem 
parte da vida humana e como elas são importantes para 
a construção de uma sociedade respeitosa e democrática.
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Atividade 2

Ainda aproveitando a leitura do capítulo 10, o professor 
pedirá que os alunos construam uma linha do tempo dos 
acontecimentos descritos no texto. O objetivo desta ativi-
dade é fazer com que os alunos reconheçam a mudança do 
foco narrativo e percebam a concomitância de ações que 
ocorrem em lugares diferentes.

Partindo da solidão de Carol no novo cativeiro, as 
ações da personagem são descritas no pretérito perfeito: 
acordou, sentiu, conseguiu etc., enquanto as ações ocorridas 
na casa da mãe de Carol, Marta, são representadas com certo 
predomínio dos verbos no pretérito imperfeito: pensava, 
procurava, achava etc. O professor questionará a turma 
sobre a relevância dessa mudança no tempo verbal para a 
compreensão da linha temporal da narrativa. 

Essas observações ajudarão o aluno na construção do 
sentido do texto, observando um dos elementos básicos 
dos textos narrativos: o tempo. Assim descreve a BNCC: 

Para tanto, as habilidades, no que tange à formação 

literária, envolvem conhecimentos de gêneros narrativos 

e poéticos que podem ser desenvolvidos em função dessa 

apreciação e que dizem respeito, no caso da narrativa 

literária, a seus elementos (espaço, tempo, personagens); 

às escolhas que constituem o estilo nos textos, na con-

figuração do tempo e do espaço e na construção dos 
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personagens; aos diferentes modos de se contar uma 

história (em primeira ou terceira pessoa, por meio de 

um narrador personagem, com pleno ou parcial domínio 

dos acontecimentos) (BNCC, 2018, p. 136).

Além disso, o professor poderá perguntar aos alunos 
sobre a forma como o autor indicou a passagem de um 
contexto (Carol/cativeiro) para o outro (Família e amigos/
casa). Isso ajudará alguns a perceberem estratégias de leitura 
que contribuem para a compreensão não só do capítulo, 
mas de toda a obra e de outras obras que poderão utilizar-se 
desse artifício.

Obs.: o uso dos tempos verbais é riquíssimo ao longo 
de todo o romance. Sugerimos que os professores realizem 
um trabalho de reconhecimento da utilização dos mesmos 
para a montagem de uma linha temporal do romance como 
um todo, dividindo a sala em grupos que indicarão os 
variados tempos da história e quando cada personagem 
entrou na narrativa:

* Antes do sumiço de Flavinho;
* Logo após o sumiço de Flavinho;
* Uma semana após o sumiço de Flavinho.  
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Atividade 3

Por último, indicamos uma atividade que terá por 
objetivo fazer com que os alunos interajam mais ativamente 
na produção de sentidos da obra, colocando-se na figura 
de escritores/detetives. 

No capítulo 12 do romance, lemos o tão esperado 
encontro de Carol com o Homem do Terno Branco. Nesse 
encontro, ocorre um diálogo que resolve todos os enigmas 
da narrativa entre a protagonista e o antagonista (termos que 
poderão ser explorados pelo professor), sob um efeito de 
suspense que prende os leitores e os surpreende. O criminoso 
revela a Carol todo o seu plano, bem como informações de 
extremo valor para a compreensão da obra.

Como os leitores já saberão, o criminoso consegue es-
capar. Contudo, as revelações poderão ajudar a encontrá-lo, 
ou, ao menos, a descobrir sua real identidade. Com base 
na leitura feita pelos alunos, pergunte:

1. Que informações podemos encontrar no texto que 
nos auxiliem a descobrir a identidade do criminoso?

2. De que maneira essas informações poderiam ser 
úteis?

A partir das respostas dos alunos, peça que eles anotem 
as melhores ideias que escutaram. Logo depois, peça que 
produzam um último capítulo para o livro, contando como 
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Carol, com ajuda de um policial, constrói um plano para 
capturar o bandido de uma vez por todas. Nesse capítulo 
o aluno deverá escrever:

• Como Carol se lembrou do diálogo (momento, 
situação, se teve algo que a fizesse se lembrar 
etc.);

• Como a protagonista procura a polícia para 
informar o que sabe sobre o Homem do Terno 
Branco;

• Quais argumentos ela utiliza para convencer 
o policial a deixá-la ajudar nas perseguições;

• Como encontram o criminoso;
• Quais joias a polícia recupera e devolve aos 

seus donos (para este último ponto, peça que 
os alunos realizem uma pesquisa sobre as joias 
desaparecidas na história).

O professor deverá chamar a atenção dos alunos para 
o uso dos tempos verbais na produção textual, para que 
não haja discrepância entre a obra e o texto.

Além disso, os alunos deverão ouvir todas as produções 
dos colegas, fazendo apontamentos sobre as melhorias que 
podem ser feitas ou elogiando os pontos de maior destaque 
dos textos dos colegas. 

Assim sendo, os alunos exercitarão a crítica literária 
mais próxima, além de se atentarem para uma argumentação 
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coerente sobre as questões relevantes à construção de uma 
narrativa policial, o que lhes dará o domínio do gênero 
tanto como fruidores quanto como autores.
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ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR 
— CIÊNCIAS

Junto com o professor de Ciências, o docente de Língua 
Portuguesa poderá requisitar uma pesquisa na qual os alu-
nos procurarão por questões conflitantes entre ciência e 
religião, como:

• Doação de sangue;
• Células-tronco;
• Operação do prepúcio;
• Mutilação genital;
• Ingestão de substâncias alucinógenas.

Os professores mediarão toda a pesquisa, apontando 
textos e procurando dar todo o apoio aos alunos, por se 
tratar de temas polêmicos. Contudo, se preferirem, podem 
escolher outras temáticas menos polêmicas, aproveitando 
para conhecer mais essa interação entre ciência e religião.
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Após a pesquisa, cada grupo deverá apresentar seus 
resultados, levando em consideração o respeito pela diver-
sidade de crenças e opiniões, mas mantendo uma postura 
objetiva no tratamento do tema. Depois, seria interessante 
que essa pesquisa fosse levada para toda a escola, em forma 
de debates, palestras, exposição de cartazes etc.
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