
 

Queridos alunos do sétimo ano, 

 

Queremos fazer algumas indicações de textos literários, e também de filmes e séries, 

que possam continuar as conversas que tivemos nas aulas presenciais. Mas, olha, são apenas 

sugestões, para quem puder e quiser acessar.  

Falávamos sobre literatura policial, lembram? Chegamos a ler um conto bem legal, 

chamado “Um crime quase perfeito”, do escritor argentino Roberto Arlt. Chegamos a usar o 

slide abaixo, para mostrar os elementos essenciais das histórias policiais: 

 

 

 
Slide usado nas aulas de Português, exibindo os elementos básicos das histórias policiais 

 

 

Falamos sobre o personagem famoso, Sherlock Holmes, criado pelo escritor Arthur 

Conan Doyle. Vejam algumas curiosidades sobre esse detetive, o mais famoso do mundo: 

 
 

 

 Mais de 250 filmes têm Sherlock como 

protagonista. O Guinness – O livro dos recordes 

registra que ele é o personagem mais vezes 

representado no cinema: setenta atores foram 

Sherlock alguma vez. 
 

 A famosa frase “Elementar, meu caro Watson”, 

com a qual Holmes parabenizava o seu parceiro 

cada vez que Watson chegava a alguma 

conclusão não aparece em nenhuma narrativa 

de Doyle. Foi o cinema quem a colocou na boca 

de Sherlock. 
 

 Embora os livros falem que Sherlock fumava um 

cachimbo, foi um ator quem decidiu como seria o 

utensílio. Ele escolheu um que não escondesse 

o seu rosto e lhe permitisse falar claramente. 

 
DEPINO, Amaicha. Detetive Intrínculis e o roubo da Mona Lisa. 

São Paulo: Panda Books, 2013, p. 12. 
 

 

COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II   

Português – 7º ano 

 

Professores: Bráulio, Sheila e Yandara Coordenadora: Juliana Berlim TURMA:  

NOME: NÚMERO: 

 
Cena do filme “Holmes & Watson” (2018) 

 
Imagem disponível em: 

http://www.oscinefilos.com/2018/09/trailer-de-
holmes-watson-e-lancado.html 



Vocês sabiam que existe até Museu do Sherlock Holmes, em Londres? Sim, o Museu 

tenta reproduzir, tal como Arthur Conan Doyle criou nos livros, como seria a casa do detetive. 

Vejam nos links:  

https://www.londresparaprincipiantes.com/museu-sherlock-holmes/ 

           https://www.youtube.com/watch?v=5cUPl4Zmcxs 

 

Indicamos, também, a série “Sherlock”, disponível na Netflix, principalmente o primeiro 

episódio, que faz uma adaptação do livro “Um estudo em vermelho”. O detetive Sherlock 

aparece como um personagem moderno, que vive no nosso tempo e usa tecnologias atuais 

para resolver crimes, bem diferente de como ocorre na obra literária que inspirou a série. Mas a 

genialidade, as características do personagem e vários fatos do enredo se mantiveram. É uma 

série que pede muita atenção do espectador, pelo ritmo acelerado de ações. A classificação 

indicativa é 14 anos. 

 

                              
Livro “Um estudo em vermelho”        Série “Sherlock”, primeiro episódio “Um estudo em rosa” 

 

Abaixo, mais algumas indicações de filmes e livros. Leiam e assistam tentando lembrar 

as características que já estudamos da ficção policial.  

 

                                       
Livro “Assassinato no expresso do oriente”,        Filme que adaptou a obra de Agatha, 

escrito por Agatha Christie          lançado em 2013 

https://www.londresparaprincipiantes.com/museu-sherlock-holmes/
https://www.youtube.com/watch?v=5cUPl4Zmcxs


 

                         
               Filme “O escaravelho do diabo”, disponível  

                no Globoplay para assinantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiquem seguros, em casa. E até o próximo material! 

 

Muitos abraços, 

   

 Bráulio, Sheila e Yandara. 

Livro “O escaravelho do diabo”, da 

escritora brasileira Lúcia Machado de 

Almeida. A obra está disponível no 

link 

https://leituramelhorviagem.files.word

press.com/2016/11/o-escaravelho-do-

diabo-lucia-machado-de-almeida.pdf 

 

https://leituramelhorviagem.files.wordpress.com/2016/11/o-escaravelho-do-diabo-lucia-machado-de-almeida.pdf
https://leituramelhorviagem.files.wordpress.com/2016/11/o-escaravelho-do-diabo-lucia-machado-de-almeida.pdf
https://leituramelhorviagem.files.wordpress.com/2016/11/o-escaravelho-do-diabo-lucia-machado-de-almeida.pdf

