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Apresentação:  

No primeiro trimestre de 2018, as turmas de sétimo ano (701, 703, 702 e 704) receberam como 

proposta de trabalho das professoras de Português, Yandara Moreira e Milena Eich, a realização de um 

painel policial com base nas pistas dos crimes que ocorrem na narrativa de “O escaravelho do diabo”, de 

Lúcia Machado de Almeida, livro da conhecida Série Vagalume.  

Essa proposta foi inspirada nos filmes e séries de thriller criminal, nos quais geralmente o espectador 

acompanha a investigação pelo olhar do detetive, tentando compreender as pistas deixadas pelo 

assassino. Nesse mesmo gênero cinematográfico, são frequentes as sequências em que se exibe um painel 

onde estão expostos diversos elementos (fotos da perícia, notícias de jornal, palavras-chave, retrato falado 

etc.) que foram reunidos ao longo da investigação.  

Os trabalhos dos alunos, por sua aprimorada execução, ganharam uma exposição na entrada do 

prédio principal da escola.  

 

Objetivo Geral:   

Estimular a leitura literária da obra “O escaravelho do diabo”, na qual o leitor acompanha o 

envolvimento leigo e obstinado do protagonista Alberto na investigação dos crimes que assolam a cidade 

de Vista Alegre e atingem seu irmão Hugo. Os conhecidos recursos e conteúdos da literatura policial, nessa 

obra, aparecem adequados ao universo infanto-juvenil: os crimes, a investigação, as pistas falsas, a 

revelação do assassino.   
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A escolha por relacionar a literatura policial ao cinema do mesmo gênero se justifica pela 

recorrência com que essas linguagens retratam personagens obcecados pela apuração de crimes. 

Importante destacar que o filme homônimo à obra de Lúcia Machado de Almeida, embora tenha sido 

mencionado, não guiou, ao longo do projeto, o tipo de relação abordada entre cinema e literatura. Ou 

seja, o foco não foi a adaptação cinematográfica, mas sim as possíveis semelhanças entre realizações do 

gênero policial nessas duas formas artísticas.  

 

Objetivos Específicos:   

 Estimular habilidades de leitura literária. 

 Promover leituras compartilhadas.  

 Apresentar o romance selecionado como exemplar da literatura policial. 

 Apresentar brevemente o cinema policial, suas características fundamentais e recursos estéticos 

mais frequentes. 

 Enriquecer a experiência do aluno como espectador, tentando ultrapassar o seu mero processo de 

identificação com os filmes. 

 

Recursos utilizados:   

 Datashow e som adequados para exibição de slides e vídeos. 

 Slides. 

 Material didático impresso. 

 Sequências cinematográficas (trechos cortados de seus filmes de origem). 

 Auxílio da Direção Pedagógica do campus na sugestão e viabilização da exposição dos painéis 

policiais. 

 Auxílio da equipe de docentes de Artes na concepção de uma exposição-instalação.   

 

Passo a passo:   

 Num primeiro momento, foram feitas aulas expositivas sobre a literatura policial, chamando 

atenção para seus elementos típicos e sua filiação à tradição literária estrangeira, da qual se destacaram 

nomes como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Raymond Chandler, Dashiell Hammet, Patricia 

Highsmith. Também foram apresentados alguns modelos dessa literatura, as chamadas narrativas 

whodunnit?, noir, de serial killer e de thriller psicológico, exemplificadas com breve leitura de alguns 

trechos. 

 Como vários desses enredos se tornaram adaptações cinematográficas, a apresentação do 

cinema policial se deu concomitantemente à da literatura policial, com especial destaque ao cinema 

noir, cuja estética marcante rende até hoje derivados, inclusive em clipes musicais. Por isso, nos slides 

usados, há desde trechos citados de “As aventuras de Sherlock Holmes”, de Arthur Conan Doyle a planos 

do filme “O Falcão Maltês”, de John Huston, ou do clipe “Smooth criminal”, de Michael Jackson.  

Esse primeiro momento permitiu que os alunos fossem introduzidos ao universo da ficção policial e tivessem 

prazo suficiente para acessar a obra (adquirindo, pegando emprestado, ou mesmo baixando em PDF, 

disponível na internet) “O escaravelho do diabo”, selecionada como leitura literária da primeira 

certificação. 

 Com o livro agora nas mãos, realizou-se leitura compartilhada em sala de aula, em geral distribuída 

entre alunos e professora. Esta assumia voz de narrador e os alunos encarnavam vozes dos personagens. 

Esse artifício permitiu que a professora demonstrasse modulações importantes da linguagem literária 

através de sua prosódia e conduzisse a leitura com fluidez e expressividade favoráveis ao entendimento 

do enredo, sem preterir a necessidade de desenvolver a leitura oral em voz alta dos alunos. O primeiro 

capítulo, “O mensageiro da morte”, motivou, ainda, exercícios sistematizados em material impresso e 

respondidos por escrito, que abrangeram os princípios para análise do gênero policial e do enredo em si 

mesmo: o protagonista, projetado claramente como o investigador leigo obstinado; o narrador onisciente; 

o primeiro crime de um provável serial killer; e o vocabulário próprio das narrativas policiais. Também foram 

sistematizados por escrito exercícios a partir do capítulo 18, “A sombra”, onde ocorre a segunda aparição 

do assassino e o narrador manifesta novamente sua onisciência, dessa vez para descrever as sensações 

de paixão amorosa do protagonista Alberto, comparando-as com a imagem do quadro “Os namorados”, 

de Marc Chagall. Esse capítulo se encerra com um tiro, cena propositalmente descrita de modo a não 

identificar o autor do disparo, estratégia também analisada em sala de aula.  

 O projeto, então, passou a se dedicar novamente ao cinema, tendo como foco o personagem do 

investigador obsessivo, já apresentado às turmas na literatura pela figura do protagonista Alberto, de “O 

escaravelho do diabo”. Exibiram-se algumas cenas de filmes e séries policiais, sempre observando a 

adequação do conteúdo da cena à faixa etária dos espectadores, como “O silêncio dos inocentes”, do 

diretor Jonathan Demme, “True Detective”, de Cary Fukunaga, e “O mecanismo”, de José Padilha. As 

sequências escolhidas culminavam reiteradamente na imagem de um quadro ou de um mural onde 
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estavam concentradas as diretivas da investigação: setas que conectavam fotos de suspeitos, notícias de 

jornal, palavras-chave etc.  

 Essas cenas propiciaram a formalização da proposta de trabalho aos alunos. Divididos em trios, eles 

deveriam criar um painel policial, de acordo com o enredo da obra “O escaravelho do diabo”, 

imaginando que Alberto, junto a outro personagem, o investigador oficial Pimentel, montaria esse mural 

investigativo. Sugeriram-se como elementos para compor esse painel os dados textuais espalhados pela 

narrativa de Lúcia Almeida (por exemplo, as notícias sobre os crimes, os bilhetes deixados propositalmente 

pelo serial killer) e algumas imagens criadas pelo trio a partir das descrições presentes na obra (o retrato 

falado do criminoso, as imagens dos embrulhos com os escaravelhos, as fotos de cenas de crime e da 

“fantasia” usada pelo assassino, o mapa da cidade de Vista Alegre, com destaque para os locais dos 

crimes). 

 Os alunos apresentaram oralmente seus painéis, mostrando os crimes que resolveram destacar e as 

motivações para escolha e produção das imagens, bem como os sentidos de suas setas ou barbantes 

ligando informações investigativas. Num dos grupos, as alunas envolveram-se tanto com a ideia que 

realizaram a apresentação oral como peritas, vestiram luvas e levaram saquinhos para isolar os objetos das 

cenas dos crimes de “O escaravelho do diabo”. 

Os trabalhos ganharam uma exposição na entrada do prédio principal da escola. Foi possível, com auxílio 

da equipe de professores de Artes, conceber uma exposição-instalação: os painéis foram exibidos no local 

montado como uma cena de crime, com fitas de isolamento e marcas do contorno do “corpo da vítima” 

no chão, a ser “periciada” pelos visitantes. Um convite ao olhar da comunidade escolar, que também 

poderia despertar para as narrativas policiais na literatura e no cinema.  

 

 

Tempo de duração:  

Um trimestre 

 
  

 

 

 

  


