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CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Petra apresenta aqui este Manual do Professor 
Digital para a obra O mistério da coroa imperial. 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 relacionam, 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 au-
tores 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 diferentes tipos de texto e, 
inclusivamente, para o estímulo 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 
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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 tomar 
o livro O mistério da coroa imperial como um ponto de par-
tida 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 também 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 didáti-
co-pedagógico, mas como possibilidade de desenvolvimento 
da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Manual se constitua numa ferramenta 
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. 

Petra
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APRESENTAÇÃO

Conhecendo os autores e a obra

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

Entre os prêmios que ganhou por sua obra, destacam-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, con-
quistados também consecutivamente nos anos de 1957 e 1958.

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

O livro O mistério da coroa imperial é um romance com 
aspectos detetivescos e de aventura que conta a história de 
Carol, a protagonista, e suas amigas Duda e Paulinha em 
uma jornada permeada por elementos históricos na cidade 
imperial de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ao serem 
raptadas por um suposto namorado de Regina, amiga da 
mãe de Carol, as meninas são obrigadas a participar de uma 
tentativa de roubo com o grupo de criminosos chefiados pelo 
Homem do Terno Branco.

Esse ladrão, grande apreciador de raridades, mistura 
elementos típicos do charme do “crime sofisticado” e da pe-
riculosidade das ações ilegais. Carol, uma menina de apenas 
13 anos, vê-se perdida entre a admiração que tem por essa 
sofisticação e a raiva pela maldade das ações do bando, o que 
dá um ar psicológico a certas partes da narrativa. Além disso, 
o suspense toma conta da história por apresentar cenas em 
que tudo pode acontecer com as três amigas.

Desenvolvida em media res, ou seja, começando pelo 
meio do enredo, para depois retornar ao início dos fatos, a 
narrativa segue a intuição da protagonista, que, para entender 
os motivos do que estava acontecendo, tentou relembrar os 
acontecimentos anteriores, pois “sabia que a pista verdadeira 
estava sempre ligada aos primeiros momentos do crime”. 
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Em outros momentos, a história faz cortes temporais para 
melhor ambientar o leitor em relação aos acontecimentos e 
às intenções dos personagens, como no caso de Regina, que 
é dopada por Pedro e “desaparece” por um tempo, deixando 
no ar uma suspeita de sua participação no crime.

Por que você vai gostar desse livro?

“Como vamos roubar essa coroa, sem cúmplice?”, pergunta 
Anna Lee a Carlos Heitor Cony na sala onde se encontra a 
Coroa Imperial em Petrópolis. A fala (logicamente ficcional 
do ponto de vista da intenção), encontrada na quarta capa do 
livro, gera um clima suspensivo que envolverá todo o romance, 
levando o leitor a assumir a posição de detetive, assim como 
faz a protagonista da história.

O mistério da coroa imperial é isto: um romance que, num 
primeiro momento, instigará o leitor a perscrutar as intenções 
dos personagens, suas falas e gestos, suas presenças e ausências. 
Logo no primeiro capítulo, ao sair para um passeio na trilha 
imperial com Pedro, recente “caso” de Regina, Carol e suas 
amigas são sequestradas pelo guia e mais dois comparsas e 
colocadas em uma casa isolada em Petrópolis.

Por que elas estão sendo sequestradas? Seria para garantir 
um resgate? Por que Regina não apareceu naquela manhã? 
Quem é Pedro, na verdade? 

Essa série de perguntas instigará professores e alunos a 
procurarem por pistas e a levantarem hipóteses que poderão 
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indicar um caminho de leitura muito interessante. Acrescenta-
-se a essas indagações o desenrolar do enredo, que passa por 
uma visita ao museu imperial e uma conversa sobre a coroa 
em exposição, “a joia mais valiosa da América do Sul”. Pronto, 
o que temos é um ótimo motivo para nos envolver com esses 
personagens e tentarmos entender as relações que estabelecem 
e os motivos que os conduzem.

Ressalte-se que Carol tem talento para resolver crimes e 
que há uma ansiedade da personagem principal em relação 
ao chefe do bando, o Homem do Terno Branco. Esse aspecto 
renderá uma ótima discussão com os alunos sobre a sedução 
do crime e o envolvimento com pessoas mais velhas.

Atividades

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 con-
tato 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.

No caso deste livro, a construção de uma narrativa de-
tetivesca, em que o leitor se coloca junto à protagonista para 
desvendar o mistério — em meio a situações de cunho pessoal 
da personagem, típicas do gênero romance —, é adequada a 
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jovens do 8º e 9º anos. Já capazes de interagir criticamente com 
a obra literária, eles se apropriam da narrativa e dialogam com 
as nuances sugeridas pelos autores. A linguagem direta e ligeira 
adotada também favorece a fruição da leitura por esses jovens.

De acordo com a indicação da BNCC, as atividades aqui 
propostas seguirão por uma via que possibilite a melhor frui-
ção do texto literário em todas as suas dimensões, sem perder 
de vista a construção ativa de sentidos e a leitura crítica. Nas 
próprias palavras da BNCC, sobre a necessidade de o aluno:

Envolver-se em práticas de leitura literária que possibi-
litem 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).
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PRÉ-LEITURA

Orientações para Língua Portuguesa

Atividade 1

Segundo Karl Erik Schøllhammer, em A cena do crime, a 
literatura moderna faz o leitor assumir uma posição cada 
vez mais parecida com a do detetive, levantando hipóteses, 
colhendo pistas nas entrelinhas, nos implícitos do texto, para 
que possa resolver o enigma por detrás das meras aparências 
das ações (Schøllhammer, 2013). 

Junto a essa ideia, sabemos que o ato de leitura se dá, 
principalmente, no levantamento de hipóteses que o leitor 
efetua a partir de seu conhecimento prévio de mundo (língua, 
história, sociedade, arte etc.) e das hipóteses levantadas a partir 
da própria leitura (Kleiman, 2004).
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Na descrição da habilidade (EF69LP45) da BNCC, 
lemos o seguinte:

Posicionar-se criticamente em relação a textos per-
tencentes a gêneros como quarta capa, programa (de 
teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, 
comentário em blog/vlog cultural etc., para selecionar 
obras literárias e outras manifestações artísticas (cine-
ma, teatro, exposições, espetáculos, CDs, DVDs etc.), 
diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e 
reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha 
do livro ou produção cultural e consultando-os no 
momento de fazer escolhas, quando for o caso (BNCC, 
2018, p.155).

Baseando-se nessa descrição e associando-a ao fato de 
que, em um momento de pré-leitura, é necessário motivar 
os alunos para a leitura e checar o repertório cultural por eles 
trazido, as atividades de pré-leitura que apresentaremos darão 
ao professor a oportunidade de preparar e instigar o aluno 
para o encontro com a obra apresentada. 

Aconselhamos, nesse primeiro momento, a confecção de 
uma lista de obras que tenham a temática em comum com 
a do livro, o que pode ser feito por meio do questionamento 
sobre o significado do título da obra e dos elementos da quarta 
capa. O que o mistério, a história do Império brasileiro e a 
coroa podem indicar sobre o conteúdo da obra?



13

Assim, uma postura ativa, por parte dos alunos, diante 
dos elementos paratextuais, como capa e quarta capa, será 
requisitada, contemplando a possibilidade real de produção 
de sentido da obra com a participação dos leitores.

Com essa ideia de investigação com o levantamento de 
hipóteses, as atividades desenvolvidas em sala de aula poderão 
começar por uma verificação do repertório dos alunos em 
relação ao gênero apresentado. Provavelmente alguns alunos 
não saberão indicar as características do romance policial 
e, por isso, é aconselhável que o professor inicie a conversa 
falando sobre filmes que têm como temática grandes roubos. 

Obras como Uma saída de mestre (F. Gary Gray, 2003), 
Onze homens e um segredo (Steven Soderbergh, 2001), Um 
crime nada perfeito (Peter Hewitt, 2009) seriam de grande 
validade para uma exposição e discussão de como se dá a 
representação artística dos criminosos sob um prisma de 
sedução e sofisticação. 

É necessário atentar-se para uma discussão no campo 
da ética (a qual será explorada de forma mais abrangente 
nas atividades pós-leitura) que possibilite aos alunos coloca-
rem-se criticamente em relação às representações efetuadas 
tanto nos filmes quanto nas obras. Segundo a BNCC, “dessa 
maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso 
com a formação e o desenvolvimento humano global, em 
suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral 
e simbólica” (BNCC, 2018, p.16). 

Concomitante a isso, o professor poderá entregar um ma-
terial de apoio no qual os alunos encontrarão informações sobre 
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os maiores roubos da história (sugestão: https://super.abril.
com.br/historia/quais-foram-os-maiores-roubos-da-historia/). 
Esse primeiro momento será de vital importância para prender 
a atenção dos alunos e instigá-los a ler o romance oferecido. 

A conversa vai ao encontro da indicação da BNCC no que 
se refere à necessidade de ampliação do mundo de referências 
do aluno e ao cruzamento de informações intertextuais, como 
podemos ver na citação a seguir:

Ao longo do Ensino Fundamental, os alunos devem 
expandir seu repertório e ampliar sua autonomia nas 
práticas artísticas, por meio da reflexão sensível, ima-
ginativa e crítica sobre os conteúdos artísticos e seus 
elementos constitutivos e também sobre as experiências 
de pesquisa, invenção e criação (BNCC, 2018, p. 195).

Com essa abordagem baseada no levantamento de hipóte-
ses a partir de “pistas” deixadas pelo texto, e no levantamento 
do repertório, com a lista de obras conhecidas, como a apre-
sentação de outras obras, que servem como ampliação do já 
conhecido pelo aluno, o professor conseguirá tanto motivar 
os estudantes a lerem a obra como iniciá-los no universo 
trazido pelo romance. Isso os fará fruírem o texto, alargando 
seus potenciais humanizadores e imagéticos de forma crítica 
e participativa.

https://super.abril.com.br/historia/quais-foram-os-maiores-roubos-da-historia/
https://super.abril.com.br/historia/quais-foram-os-maiores-roubos-da-historia/
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Atividade 2

Ainda na linha do levantamento de hipóteses, o professor 
poderá ler o primeiro e o segundo capítulos da obra em sala 
de aula com os alunos. Essa leitura deverá ser tópica, ou seja, 
deverá ressaltar para os alunos que procurem por informações 
específicas no texto com o intuito de indicarem os rumos 
das ações.

O professor requisitará que os alunos se atentem pri-
meiramente às atitudes de Pedro no passeio em que acaba 
por raptar as meninas. Depois, os alunos deverão reparar nas 
reações e pensamentos da protagonista, Carol, em relação ao 
passeio que realizam no Museu Imperial de Petrópolis e, por 
último, na admiração que ambos acabam demonstrando pela 
Coroa Imperial. 

Trechos como este:

De repente, Carol não viu nem ouviu mais nada. Foi 
como se uma luz vermelha se acendesse dentro de sua 
cabeça: “Essa joia deve valer uma fortuna! E como é que 
nunca tentaram roubá-la?” Ia justamente perguntar isso 
ao guia, se já houvera alguma ameaça de roubo, quando 
desviou os olhos da Coroa Imperial para a cara de Pedro 
e voltou a ter a impressão inicial que ele lhe causara: ele 
parecia um dos bandidos que conhecera durante o caso 
das Aranhas Verdes. O jeito com que olhava para a joia era 
estranho, parecia fascinado. Seria admiração ou cobiça? 
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Tal leitura ativará, certamente, a imaginação dos alunos. 
Aproveitando-se dessa curiosidade, o professor pedirá que os 
alunos, tendo em vista que muitos já terão percebido qual é 
o plano de Pedro, escrevam o que imaginam ser o plano do 
guia para se apoderar da joia imperial. Para ajudar, um mapa 
do museu e das ruas que o cercam poderá ser fornecido. 

É pertinente fazer com que o aluno também escreva a 
possibilidade de falha e as repercussões que tal atitude poderá 
influir na vida do criminoso, sem contar o perigo ao qual o 
ato expõe outras pessoas. 

Dessa forma, o professor poderá trabalhar conjuntamente 
a escrita, a criatividade, o levantamento de hipóteses e uma 
reflexão crítica das consequências que quaisquer atos podem 
ter na vida pessoal e social do indivíduo em formação. 

Esse capítulo escrito pelos alunos deverá ficar guarda-
do para que seja, posteriormente, ao término da leitura da 
obra, comparado com o desenrolar do enredo oficial do livro. 
Dizemos oficial, pois de maneira alguma o final escrito pelo 
aluno será descartado, mas constituirá uma possibilidade 
de consecução de determinada história, fazendo com que a 
sala perceba a narrativa como uma construção consciente e 
intencional.
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ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Orientações para Língua Portuguesa

Após a leitura da obra, o primeiro momento seria o de checar 
até que ponto as hipóteses de leitura se confirmaram e como 
se distanciaram do previamente apontado. Além disso, po-
derão comparar também as escolhas estéticas dos autores em 
relação às outras obras anteriormente citadas em sala de aula 
que abordem o mesmo tema.

 Esse tipo de atividade trará ao aluno a consciência das 
diferentes abordagens que cada obra pode trazer para deter-
minado assunto, e dos avanços e das recuperações estéticas 
que determinado livro apresenta em relação ao gênero ao 
qual se associa. Após esse momento, o professor pode ler um 
conto policial de Edgar Allan Poe e fazer a comparação das 
escolhas narrativas de ambos, romance e conto, com o intuito 
de deixar claro o que significam essas escolhas.
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Para maior detalhamento dessa parte, proporemos a 
atividade a seguir:

Carol, a protagonista dividida 

Sob os apontamentos do professor, os alunos procurarão 
desenvolver um perfil da protagonista do romance, fazendo 
uma lista de suas atitudes, porém, mais especificamente, uma 
observação atenta sobre os pensamentos e sentimentos dela. 
Essa revisitação ao texto contribuirá para o fortalecimento das 
características da personagem na compreensão dos alunos, e 
os fará revisar algumas interpretações ainda não esclarecidas 
para os mesmos.

Após o levantamento desse perfil psicológico da pro-
tagonista, os alunos deverão fazer um comparativo das ca-
racterísticas dela com outros detetives, espiões, policiais que 
conhecem de outras obras artísticas. O apontamento sobre a 
idade, a escolaridade e a posição social da protagonista poderá 
ajudar neste momento. Essa atividade está de acordo com o 
que indica a BNCC no que diz respeito ao desenvolvimento 
de atividades literárias em sala de aula:

Para tanto, as habilidades, no que tange à formação lite-
rária, 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); 
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às escolhas que constituem o estilo nos textos, na con-
figuração do tempo e do espaço e na construção dos 
personagens (BNCC, 2018, p.134).

O objetivo, neste momento, é fazer com que os alunos 
percebam a fragilidade na qual se encontra a protagonista 
(uma menina de 13 para 14 anos), mas como ela lida com 
tudo isso com grande engenhosidade. Dado isso, o professor 
apresentará os aspectos a serem levados em conta na hora de 
definir os personagens complexos e os personagens planos em 
uma narrativa.

Essa definição poderá ainda permitir a comparação da 
montagem da personagem Carol e a construção da personagem 
Duda, sua amiga. O professor lerá em voz alta a descrição de 
Duda fornecida pelo narrador:

Duda tinha sido a amiga inseparável até o começo do 
seu namoro com Fred. Também filha de pais separados, 
com a mesma idade, o mesmo corpo desenvolvido, mas 
com uma carência quase doentia de afeto. Conheciam-se 
havia anos. E juraram que seriam amigas toda a vida, 
acontecesse o que acontecesse. Mas quando aconteceu 
Fred na vida de Carol, a amiga se ressentiu, tornou-se 
possessiva. Embora normal o afastamento das amizades 
quando surge o primeiro namoro, no caso de Duda 
fora diferente. No início, a amiga fazia de tudo para 
não deixá-la sozinha com Fred. Aparecia nas festas, na 
praia, no cinema ou em qualquer outro lugar onde eles 
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estivessem. Naturalmente, Duda via em Fred o rival que 
lhe roubara a melhor amiga. Carol procurou entendê-la. 
Com o tempo, tudo se acertaria.

Depois de alguns meses, Duda parou de perse-
gui-los, mas não perdia uma oportunidade de criticar 
Fred. Carol levou a convivência com a amiga até onde 
pôde, até que se deu conta de que ela estava obcecada 
em separá-la do namorado.

Percebia que Duda se tornara dependente dela. 
Nada fazia sem antes consultá-la. Não era capaz de 
comprar um par de sapatos, se ela não estivesse perto e 
aprovasse a escolha. E as roupas que pedia emprestado? 
Como gostava do que era dela! Até o perfume que usava 
era o mesmo da amiga: Carolina Herrera.

Mediante tal descrição, o professor pedirá aos alunos 
que encontrem cenas/diálogos, descrições no romance que 
confirmem ou contrariem tal percepção de Carol, discutindo 
em sala de aula as possibilidades de se entender a relação das 
duas amigas. Essa pluralidade de vozes e possibilidades na 
compreensão de um texto enriquece o seu entendimento, 
além de expor os alunos ao diálogo aberto sobre uma obra, 
revelando gostos e percepções, assim como indica a BNCC 
na habilidade EF69LP46:

Participar de práticas de compartilhamento de leitura/
recepção de obras literárias/manifestações artísticas, como 
rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação 
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de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações tea-
trais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, 
saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas 
(de leitores, de cinéfilos, de música etc.), dentre outros, 
tecendo, quando possível, comentários de ordem esté-
tica e afetiva e justificando suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para jornais, blogs e redes sociais 
e utilizando formas de expressão das culturas juvenis, 
tais como vlogs e podcasts culturais (literatura, cinema, 
teatro, música), playlists comentadas, fanfics, fanzines, 
e-zines, fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, trailer 
honesto, vídeo-minuto, dentre outras possibilidades de 
práticas de apreciação e de manifestação da cultura de 
fãs (BNCC, 2018, p. 155).

A fragilidade da protagonista frente à 
sedução do crime

O professor poderá aproveitar essa análise sobre as caracterís-
ticas dos personagens e focar, mais uma vez, nas reações de 
Carol. Contudo, agora o enfoque se dará nos pensamentos 
e emoções dela no tocante ao Homem do Terno Branco. O 
professor pedirá que os alunos escrevam no caderno uma das 
reações/pensamentos da protagonista em relação a ele. Poderão 
copiar diretamente do livro trechos, como: 
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Carol ergueu o corpo e, procurando não demonstrar 
medo, aguardou que ele se aproximasse. O vulto abai-
xou-se num canto e acendeu um abajur. O primeiro 
sentimento foi de decepção. Por um instante, quando 
tinha diante de si apenas um vulto, pensou ser o Homem 
do Terno Branco. Por mais que a situação fosse de pe-
rigo, sentia necessidade de revê-lo. Mistura de pavor e 
curiosidade, queria checar novamente aquela voz macia, 
aqueles gestos tranquilos, o modo leal e quase afetuoso 
de dizer a coisa mais simples do mundo e que era ela: 
Carolina.

Com isso, uma discussão sobre os sentimentos explícitos/
implícitos deverá ser efetuada em sala de aula, levando os 
alunos a perceberem que há um misto de repulsa e atração 
por parte de Carol pelo criminoso que lidera o bando. 

Com base nas declarações dos alunos, o professor co-
meçará a perguntar sobre o que os alunos pensam sobre o 
relacionamento amoroso com disparidade de faixa etária. As 
opiniões devem ser anotadas e organizadas entre as favoráveis 
e as desfavoráveis. Após essa discussão, o professor perguntará 
aos alunos se eles conhecem algum caso famoso que exem-
plifique essa situação.

A turma comparará os casos apontados com a descrição 
do livro. Essa comparação servirá para que a sala consiga 
compreender de que forma os autores se utilizam de dados 
ficcionais para abordar temas importantes de nosso convívio 
social. Além disso, o professor deixará clara a manipulação 
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das palavras no romance para que se perceba a atração entre 
os dois personagens.

Isso deve motivar os alunos a se colocarem mais uma 
vez em relação ao assunto proposto. Sendo assim, o pro-
fessor mediará a discussão, sempre tentando associá-la 
ao contexto criado pelo romance. Por último, o seguinte 
parágrafo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
deverá ser lido:

ART. 4º Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da 
tipificação das condutas criminosas, são formas de 
violência:

a) qualquer conduta de discriminação, depreciação 
ou desrespeito em relação à criança ou ao adolescente 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, 
ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação 
sistemática (bullying) que possa comprometer seu 
desenvolvimento psíquico ou emocional (ECA, 2017, 
p. 183).

Após a leitura, o professor poderá explicar a diferença 
entre artigos, parágrafos e incisos de uma lei. Isso facilitará a 
compreensão do que está sendo elaborado pelo trecho lido. 
Tendo isso feito, o professor dará ênfase ao final do parágrafo, 
que se relaciona à responsabilidade psíquica e emocional do 
desenvolvimento do adolescente.
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Logo após, o professor voltará ao romance e retomará 
a discussão com uma série de perguntas à sala, podendo ser 
de maneira oral ou escrita, que terá por objetivo fazer com 
que a turma relacione os textos lidos e consiga responder 
principalmente a estas questões:

a. Quais são os sentimentos de Carol em relação 
ao Homem do Terno Branco?

b. Quais seriam os motivos de Carol apresentar tais 
pensamentos e emoções pelo criminoso?

c. Qual seria a responsabilidade do criminoso em 
relação a esses sentimentos?

d. Essa relação é benéfica ou maléfica a Carol?
e. Como entender essa situação de acordo com a 

lei apresentada?

Por fim, o professor poderá requisitar uma última es-
crita na qual os alunos produziriam um texto argumentativo 
sobre o assunto. Esse tipo de abordagem fortalecerá o senso 
crítico de leitura dos alunos, aumentando seu conhecimento 
de mundo e o equipando com ferramentas para lidar com 
questões sociais de pertinente valor comunitário.
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ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES 
— LUGARES, OBJETOS E 

SEUS SIGNIFICADOS

Atividade 1

Língua Portuguesa e História

Um segundo trabalho pós-leitura poderá ser direcionado 
para uma qualificação dos lugares e objetos descritos na 
história, o que ajudará na percepção de como esses espaços 
e elementos cênicos narrados constituem-se por meio de 
significados históricos e sociais importantes na compreensão 
do romance.

A primeira atividade, conjuntamente com a disciplina 
História, poderá ser realizada a partir da visita das meninas 
ao Museu Imperial de Petrópolis. Nesse caso, os professores 
partiriam da cena narrada para a construção de uma pesquisa 
sobre os principais sujeitos históricos do momento imperial 
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brasileiro, bem como da relação da cidade de Petrópolis com 
esse passado nacional.

Os professores pedirão que os alunos pesquisem a his-
tória da própria Coroa Imperial, onde foi feita, por quem, 
curiosidades etc. A pesquisa também abrangerá outros objetos 
reais de grande valor escolhidos pelos professores. 

Outro olhar em associação com a História poderá se dar 
a partir do determinado trecho:

Carol percebeu que o guia ficou sem graça com aquela 
advertência. Tentou amenizar a situação: 

— Por que tantos leques? — perguntou ao guia, 
fingindo-se interessada. — É por que não havia ar re-
frigerado nem ventilador naquele tempo? 

Pedro riu: 
— Os leques eram também um requinte, um de-

talhe da elegância da época. Não serviam apenas para 
abanar nos dias de calor. Eram um status e também 
uma forma de comunicação. Com um simples fechar de 
leque, uma mulher podia fechar uma questão. Abrindo-o 
lentamente, podia sugerir um sim… compreende? O 
leque era uma espécie de código. 

— Uma senha, que nem no e-mail? 
— Mais ou menos — admitiu Regina. Muitos 

casos rolavam por causa do movimento de um leque…

A partir desse ponto, os professores poderão propor 
uma atividade de pesquisa em grupo do valor simbólico de 
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objetos comuns na época imperial. Poderão propor também 
uma exposição na escola dos trabalhos apresentados pelos 
alunos. Esse tipo de atividade vai ao encontro da necessidade 
de uma formação integral, associando um aprofundamento 
relativo às disciplinas com uma aproximação de múltiplos 
conhecimentos (BNCC, 2018, p.134).

Atividade 2

Língua Portuguesa e Geografia

Por último, o professor de Língua Portuguesa se utilizará 
da ajuda do professor de Geografia para auxiliar os alunos a 
construírem alguns significados na leitura da obra.

No quarto capítulo, Carol, ao tentar levantar hipóteses 
sobre o motivo do sequestro, pondera o seguinte: 

Tudo não passava de suposições. De concreto, somen-
te havia a realidade: estava mais uma vez nas mãos de 
bandidos cujas intenções não podia imaginar. Dinheiro 
não era o caso: nem ela nem as amigas tinham famílias 
ricas para justificar o sequestro.

Levando em consideração a ponderação da protagonista, 
o professor pedirá que os alunos façam um levantamento dos 
lugares mencionados pelo narrador como habituais do convívio 
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dos personagens, colhendo dados como grupo social que 
habita esses lugares e sua renda estimada. Essas informações 
serão debatidas pela turma, no intuito de ratificar ou retificar 
a imagem que Carol tem de si e do próprio grupo social. 

Lugares como Baixo Gávea, Leblon (localizados na cidade 
do Rio de Janeiro), casas em cidades próximas entrarão no 
debate para que os alunos possam construir um tipo social a 
partir dessas informações. Esse trabalho, além de ampliar a visão 
de mundo, poderá dar subsídios aos alunos para a interpretação 
dos fatos ocorridos na obra. 
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