
 

 

Tarefa 14 professora Rosania 
 

Proposta de Redação 
 

Para lembrar: o objetivo dos contos de enigma é fazer o leitor, mesmo tendo acesso às mesmas pistas 
que o detetive, se surpreender no final, no momento em que o mistério é esclarecido. Em um conto de enigma 
bem construído, todas as evidências necessárias à elucidação do mistério são fornecidas na progressão do 
enredo (desenvolvimento). O autor deve planejar o enredo de modo que haja não só um motivo para o crime e 
um meio de executá-lo, mas também pistas que o detetive, usando o raciocínio lógico, consegue seguir, 
chegando à solução do mistério – um processo que o leitor também vai poder seguir. 

Agora, você aluno do colégio WRJ será o escritor britânico Arthur Conan Doyle, conhecido por sua 
personagem mais famosa, Sherlock Holmes, e usará o enredo apresentado abaixo para escrever um novo conto 
de enigma para seus leitores adolescentes. Seu texto será publicado em seu próximo livro de histórias de 
investigação policial “O primeiro caso”. O foco narrativo será em primeira pessoa e quem narra é o 
detetive/investigador (personagem responsável por investigar e solucionar o caso). É fundamental que a 
sequência narrativa seja organizada e que haja uma progressão em seu enredo. 
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Para planejar bem seu conto: 
 
1. Lembre-se das personagens necessárias para construir um conto de enigma: detetive, vítima, suspeitos e 

criminoso. Assistente do detetive e testemunhas não são personagens obrigatórias. 
2. Defina quem será o culpado e qual a sua motivação para realizar o crime. 
3. Pistas falsas é uma opção para enriquecer sua história e trabalhar com a quebra de expectativa, mas não é 

um item obrigatório. 
4. É fundamental que as pistas sejam coerentes com a solução do crime. 
5. É fundamental planejar bem e organizar a sequência narrativa.  
6. Seu texto precisa de um título. 
7. Faça seu planejamento com qualidade. Ele é indispensável para o bom resultado do seu texto. 
8. Após terminar o planejamento ou rascunho, faça uma revisão detalhada. Evite repetições e confira se a 

progressão narrativa está clara, articulada e se não há incoerências em seu enredo. 
9. Evite rasuras e cuide da apresentação estética do seu texto. 

 
  
 

 Bom trabalho!  
Prof.ª Rosania Mª Inácio. 

 


