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1) Faça um texto relatando suas impressões sobre os contos extraordinários de Sherlock 

Holmes. A seguir, acrescente em seu relato uma comparação com as da tradutora Marcia 

Kupstas (ver texto “Paixão à primeira leitura”, p. 124). 

2)  Pesquise sobre as características do gênero conto de detetive, instigando a reflexão sobre 

os contos apresentados: Quem conta a história? Como o narrador organiza os fatos? 

3)  Descreva, em um pequeno texto, as características do detetive e de seu assistente. Quais 

seriam as diferenças de personalidade entre Sherlock Holmes e seu parceiro Watson. 

4)  O gênero combina ficção com raciocínio e inferências lógicas.  Faça uma síntese sobre as 

características mais evidentes do gênero, nos contos estudados. 

5)  Vocês prestaram atenção nos dados bibliográficos no início de cada conto?  Eles localizam a 

época descrita em cada história. 

 Compare o comportamento social entre o final do século XIX e o início do século XXI. 

Em “O Diamante Azul”, o estudo do chapéu revela conhecimentos científicos ultrapassados, 
como, por exemplo, o tamanho da cabeça sugerir que o dono é intelectual, e o notório 

machismo contido na ideia de a mulher ter de cuidar da boa aparência do marido. 

 

 

 

  No século XIX a Inglaterra consolidou-se como grande potência mundial e, no final 

desse século, Londres era uma grande cidade, abrigando cerca de 4 milhões de habitantes. A 

riqueza e os desejos provocados pela sociedade de consumo atraem a delinquência e o crime, 

motivados, na maioria das vezes, pela imensa distância e desigualdade entre as classes sociais. 

 

6)  Escolham um conto do livro e criem ilustrações, recontando-o na forma de história em 

quadrinhos, conforme já estudamos. 

 

7) Paródia é uma imitação conceitual que busca o ridículo por meio do exagero ou da deforma- 

ção, elabore uma paródia de um dos contos explorando algumas das seguintes artes e mídias: 



desenho, recorte e colagem, música, dança, anúncio de jornal, comercial de TV, capítulo de 

novela, cena de filme etc. 

8)  No conto “A face amarela”, o personagem Effie morou em Atlanta, nos Estados Unidos da 
América, e ficou viúva do primeiro marido em função da epidemia de febre amarela. Tal fato, 

infelizmente, não é coisa do passado. No Brasil, por exemplo, houve um surto de febre 

amarela em Minas Gerais em 2003. O que você sabe sobre a febre amarela? É uma doença 

infecciosa, transmitida por mosquitos, que ocorre exclusivamente na América Central, na 

América do Sul e na África. 

  A vacina contra a febre amarela é eficiente, gratuita e confere imunidade por, pelo 

menos, 10 anos. 

 Pesquisem as doenças transmitidas por insetos (febre amarela, dengue, malária, 

doença de Chagas, doença do sono etc.), as áreas de risco no Brasil, as manifestações e as 

medidas de proteção. Logo, produzirá uma produção de texto seguindo as orientações abaixo: 

Agora, chegou sua vez de ser Watson, e terá um blog na qual documenta as aventuras de 

Sherlock Holmes! Sua missão será escrever uma crônica para blog, contando como o detetive 

desvendará um mistério ocorrido no Brasil. 

 Você escolherá uma doença transmitida por insetos, na qual pesquisou, e com todo 

suporte da pesquisa, criará um misterioso caso envolvendo a enfermidade. 

 Use todo engenho de um detetive para solucionar esse mistério! 

 

Sherlock Holmes 

 

 

 


