
O filme
Em 1870, na Londres vitoriana, várias pessoas, após serem atingidas por um 

dardo, são afetadas por alucinações, as quais acabam por levá-las à morte. É den-
tro deste contexto que Sherlock Holmes e John Watson se conhecem, quando ain-
da são adolescentes e estudam numa escola pública inglesa. Nesta mesma época 
Holmes soluciona o seu primeiro caso.

 

Curiosidades
•	 Como a falsa neve utilizada durante as filmagens de O Enigma da Pirâmide  

matou a grama da Universidade de Oxford, onde parte do filme fora rodado, 
o produtor Steven Spielberg reembolsou a universidade com a quantia gasta 
para a recuperação da grama local. 

Prêmios
•	 Oscar de Melhor Música: Bruce Broughton/Saturn Awards, 1986

Indicações
•	 Melhores Efeitos Especiais / Oscar, 1986
•	 Melhor Filme de Fantasia / Satur Awards, 1986
•	 Melhor Roteiro: Chris Columbus / Satur Awards, 1986

O Enigma da Pirâmide

Gênero: Aventura/Suspense
Duração: 109 minutos
Lançamento: 1985
Produção: EUA 
Classificação etária: 12 anos

Ficha técnica
Direção: Barry Levinson
Produção: Mark Johnson, Henry 
Winkler, Steven Spielberg
Roteiro: Arthur C. Doyle 
(personagens), Chris Columbus
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Figurino: Raymond  Hughes

Edição: Stu Linder
Efeitos especiais: Industrial Light & 
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Elenco
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Alan Cox- John Watson
Sophie Ward – Elizabeth Hardy
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Susan Fleetwood – Sra. Dribb
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Nigel Stock – Waxflatter
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(Young Sherlock Holmes)



Algumas possibilidades de trabalho com o filme
O Enigma da Pirâmide

•	 Áreas curriculares: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas
•	 Sugestão de disciplinas: Língua Portuguesa, Arte, Inglês, História, Geografia 
•	 Tema: Pluralidade Cultural: valores éticos, elementos da linguagem 

cinematográfica, elementos da estrutura narrativa, literatura estrangeira, li-
teratura brasileira

Orientações preliminares
Seria muito enriquecedor se os alunos soubessem quem foi Sherlock Holmes. 

Melhor ainda se pudessem ler um conto protagonizado por essa personagem que 
conquista fãs há muitas gerações de leitores. 

Além de boas traduções, há também versões adaptadas para estudantes de in-
glês. O professor de Inglês pode avaliar essa possibilidade e, caso julgue possível, 
promover a leitura (ou parte dela) de um conto juntamente com os alunos.

Escritos por Sir Arthur Conan Doyle (Escócia,1859 – Inglaterra, 1930), médico e es-
critor britânico, os romances e contos protagonizados por Holmes transformaram-
-se em referência para narrativas policiais e de enigma posteriores. Conan Doyle era 
assíduo leitor de Edgar Allan Poe, criador da tradição da literatura policial, além da 
de terror. Se tem em Poe um mestre, Conan Doyle deixou à posteridade um mode-
lo de personagem. Sem dúvida, nele foram inspirados Hercule Poirot, personagem 
criada por Agatha Christie; Nero Wolf, criação de Rex Stout; Salvo Montalbano, cria-
do por Andrea Camillieri – e muitos outros. No momento propício, o professor de 
Língua Portuguesa pode discutir com os alunos as origens da tradição em que se 
inscrevem as narrativas protagonizadas por Holmes. 

Os alunos também podem se aproximar do filme e do seu protagonista obser-
vando a capa do DVD. Ali estão destacados os elementos mais característicos da 
personagem: o chapéu, o cachimbo, a lente onde foi escrito o nome do filme em 
português, o título original em inglês e o nome do diretor. 

Sugerimos que o filme seja visto integral e preferencialmente  junto com o pro-
fessor de Língua Portuguesa. Depois, na medida em que se mostrar necessário, que 
sejam retomadas algumas cenas em aulas de diferentes disciplinas. 

Atividades
1. O professor de História pode trabalhar o contexto histórico do filme, organizar 

a turma em grupos e orientar uma pesquisa sobre a Inglaterra vitoriana (período, 
principais transformações culturais, políticas, econômicas, agrícolas, habitacionais, 
científicas, entre outras) para ser, posteriormente, apresentada pelos grupos. 

Os dados da pesquisa que os alunos considerarem relevantes podem ser regis-
trados em cartazes a serem afixados no mural da sala de aula.

2. Com o professor de Geografia, os alunos podem complementar a pesquisa 
inicialmente conduzida pelo professor de História buscando imagens que mostrem 



a Londres do final do século XIX. O filme se esforça por compor um ambiente som-
brio, que mostre uma cidade fria, muito movimentada mas também ocupada pela 
pobreza. A discussão sobre os elementos de linguagem que compõem essa atmos-
fera está proposta mais adiante para os professores de Língua Portuguesa e de Arte, 
mas ela pode ser parcialmente antecipada pelo professor de Geografia, que verá, 
com os alunos, os elementos que compõem o espaço nesse momento da história da 
cidade, como as carruagens, a neve incessante, ruas enlamaçadas, e a representação 
de uma certa pobreza que está nos rostos sujos, nas roupas dos frequentadores da 
taberna, na mendicância no caminho até lá.

Vale destacar que, só entre 1790 e 1841, Londres passou de 1 milhão a cerca de 
2,5 milhões de habitantes. A cidade não tinha estrutura para suportar um cresci-
mento como esse e o capitalismo logo passou a mostrar que não traria o paraíso 
para a classe trabalhadora. Vivendo em condições miseráveis, com salários às vezes 
irrisórios, em um espaço urbano mais e mais degradado, a população irá enfrentar 
o desemprego, a fome, a destruição dos valores tradicionais. Essas circunstâncias 
favorecem o aumento da violência e da criminalidade. É nesse contexto que surge 
o gênero narrativo de enigma, romance e conto policial. A importância desse con-
texto para o surgimento do gênero justifica uma pesquisa iconográfica, que pode 
ser feita em sites de busca de imagens. Fotos, gravuras e ilustrações podem comple-
mentar o painel com os resultados da pesquisa histórica. Há imagens disponíveis na 
internet. O professor de Geografia pode, alternativamente, pedir uma comparação 
com imagens da cidade hoje e observar as mudanças por que passou o espaço ur-
bano.

3. O professor de Língua Portuguesa pode retomar a pesquisa e observar que 
é nesse contexto que prosperam as histórias envolvendo crimes. Os Crimes da Rua 
Morgue, por exemplo, de Edgar Allan Poe – considerado por muitos como um mo-
delo para o gênero que teria muitos desdobramentos depois –, foi publicado pela 
primeira vez em 1843; Um Estudo em Vermelho, primeiro romance protagonizado 
por Holmes, é de 1887 – ou seja, final do século XIX, quando cidades como Londres 
sofriam um rápido crescimento demográfico e, com ele, viam crescer um contingen-
te de miseráveis, vivendo em condições muito precárias. Essa realidade está repre-
sentada em O Enigma da Pirâmide. É possível identificá-la, por exemplo, nas cenas 
em que o jovem Holmes anda pela cidade em direção à loja de curiosidades ou à 
taberna. Solucionar os crimes pela inteligência, como o faz Holmes, não significaria 
afirmar a vitória da civilização e da razão sobre a barbárie? A discussão dessa ques-
tão pode encerrar a atividade.

4. Seria interessante ainda, para explorar o contexto de produção do filme, o 
professor de Língua Portuguesa discutir o público previsto pelo filme. O apelo à 
diversão e à aventura, a idade das personagens parece visar ao público juvenil, mas 
outros ingredientes podem atrair uma plateia mais ampla, incluindo os amantes do 
gênero narrativa de enigma ou policial, ou ainda os admiradores da personagem.

Ao discutir essas questões, ressalte que O Enigma da Pirâmide não se limita a 
imaginar como teria sido a personagem na juventude e de que modo se deu seu 
encontro com o inseparável parceiro, Dr. Watson; ele também explora, além dos 



elementos policialescos da criação original, outros próprios das narrativas de 
aventura, o que dá uma nova feição à tradição em que se inscrevem as narrativas 
de Conan Doyle.

5. Sem se inspirar em nenhuma história escrita por seu criador – Conan Doyle –, 
o roteirista Chris Columbus, o mesmo que dirigiu os dois primeiros filmes da série 
de Harry Potter, imaginou como poderia ter sido a juventude de Sherlock Holmes 
e o encontro com seu inseparável companheiro de investigações, Dr. Watson. Seria 
interessante identificar com os alunos os elementos importantes para a caracteriza-
ção da personagem original, como o uso de um certo tipo de casaco, o hábito de 
sempre andar com uma lente de aumento, suas tentativas de tocar violino, sua frase 
típica “Elementar, meu caro Watson” e a dedução como procedimento de análise 
que o filme recupera. Mais do que isso, o filme imagina as situações em que passou 
a usar seu famoso chapéu e fumar cachimbo. 

Depois de identificar esses elementos, os alunos podem, junto com o professor 
de Arte, compor a personagem num desenho ou colagem e organizarem uma ex-
posição dos “Sherlocks” criados.

Com relação ao inseparável companheiro de Sherlock, John Watson, o filme con-
ta que eles se conheceram quando Watson chega a seus aposentos em sua nova 
escola. Na história criada por Conan Doyle, eles se conhecem em 1881, quando Wat-
son, já formado, procura acomodação em Londres, e Holmes, alguém para dividir 
as despesas. Os dois passam, então, a compartilhar os aposentos do 221B, na Baker 
Street. O professor de Língua Portuguesa pode comparar a versão original com a do 
filme discutindo por que o roteirista teria reinventado esse encontro antecipando 
os fatos. Para discutir a questão, uma estratégia seria pedir aos alunos para imagina-
rem o filme sem a personagem de Watson. Que papel ele cumpre no enredo? Quais 
foram suas descobertas mais importantes? É ele, por exemplo, quem identifica a 
música que acompanha a ação da criatura com capuz, que descobre, um pouco sem 
querer, a ilustração que vai dar uma pista decisiva para Holmes entender por que 
aquelas pessoas estavam sendo assassinadas.

6. Uma das marcas do protagonista é o poder de dedução que ele adota como 
método para desvendar crimes. No filme, como um perspicaz observador, ele de-
duz, por exemplo, que o nome do colega que chega é James Watson porque vê o 
monograma J. Watson na mala de viagem – o nome do menino é John, mas Holmes 
arrisca James por ser um nome comum na Inglaterra; percebe que ele vem do norte 
por causa do tipo de sapatos que usa e que Holmes havia visto em uma visita àquela 
região do país; que o pai dele é médico por causa da enciclopédia médica que car-
rega, raramente vista em mãos de não médicos; que o colega escreve muito porque 
vê um calo no dedo médio de sua mão esquerda; e que ele gosta de pudim de 
caramelo por causa de uma mancha em seu paletó: “Elementar, meu caro!”. Outro 
exemplo é a charada que ele lança a Watson – de que cor é o urso? Ao final, Watson 
consegue acertar depois de seguir o método dedutivo: o único quarto com vista só 
para o sul está no Polo Norte – trata-se, portanto, de um urso polar, que é branco.

A dedução é um método que parte do geral para o particular. No caso das dedu-
ções da personagem, elas dependem, entre outras coisas, de um acurado poder de 



observação e da capacidade de estabelecer vínculos lógicos de causa e consequên-
cia. O professor de Filosofia poderia começar explorando exemplos clássicos como 
o do silogismo (Todos os homens são mortais; Sócrates é homem; portanto, Sócra-
tes é mortal) e mostrar as falácias que se podem construir a partir desse jogo lógico.

Com o professor de Filosofia, ainda, os alunos poderiam fazer as atividades pro-
postas a seguir.

a) No primeiro capítulo do romance O Signo dos Quatro, Holmes se refere ao mé-
todo dedutivo. Reproduzimos a seguir um trecho desse capítulo com lacunas. Sob a 
orientação do professor de Filosofia, os alunos devem levantar possibilidades para 
completar o texto e identificar a conclusão a que chegou o detetive (a quem Watson 
havia mandado um telegrama):

— [...] A observação me diz que você tem um pequeno torrão avermelhado 
preso à sola do sapato. Exatamente em frente à agência postal da Wigmore Street, 
abriram a calçada ,  (deixando um pouco de terra no caminho, de forma que é difícil não 

pisá-la ao entrar). A terra é de um vermelho típico, que, até onde sei, não se encontra 
em qualquer outro lugar das redondezas. Tudo isso é observação. O resto é dedu-
ção. [...] 

eu sabia que não tinha escrito uma carta, uma vez que passei toda a manhã sen-
tado à sua frente. Vejo, além disso, que há uma folha de selos na sua escrivaninha e 

um grosso maço de postais.  Para que iria, então, à agência postal, senão para mandar 

um telegrama? Elimine todos os outros fatores, e o que restar deve ser a verdade.

b) Proponha aos alunos para comporem um retrato de uma pessoa com base no 
retrato do quarto dela. Na foto se vê uma estante de livros bem desorganizada, rou-
pas jogadas pelo quarto, a cama arrumada, um computador aberto, uma xícara de 
café com um resto do líquido dentro, uma foto de um paraquedista em pleno voo, 
canetinhas de várias cores espalhadas na mesa. Os alunos devem associar a maioria 
dos elementos a uma característica.

c) Poderia, ainda, ser organizada uma gincana para explorar essa habilidade. Os 
alunos seriam organizados em grupos; cada grupo deve formular um enigma ou 
charada cuja solução possa ser desvendada por dedução, como no caso da charada 
do urso. Os outros grupos devem, por dedução, dar a resposta da charada; quem 
acertar ganha um ponto. Ganha o grupo que fizer mais pontos.

7. Alguns elementos são fundamentais para a construção da lógica narrativa. O 
professor de Língua Portuguesa pode propor a construção de um infográfico para 
analisar esses dados de construção do enredo. Organizados em grupos, os alunos 
irão construir e preencher os diagramas a seguir.



Grupo 1: deve levantar os índices e o que indicam no enredo.

 

Grupo 2: observa a construção da motivação dos assassinatos e o significado do 
fogo no delírio de várias personagens atingidas pelo dardo envenenado, construin-
do um diagrama como o apresentado a seguir.

 

Construção de 
hotel no Egito

Motivos dos assassinatos

Descoberta de uma pirâmide 
subterrânea com a tumba de 
cinco princesas egípcias

Tumba saqueada pelo grupo 
do hotel mas enfrentaram a 
revolta dos moradores

Juram vingar os pais 
e recolocar o corpo 
das cinco princesas 
egípcias no lugar 

Descendentes dos 
anglo-egípcios ligados 
ao Rame Tap perderam 
seus pais no ataque

Várias personagens atingidas pelo dardo 
envenenado têm delírio com fogo

Inglaterra manda tropas para 
conter a população e, na 
batalha, a cidade pega fogo

A música
Presença da mulher 
encapuzada

Marca a identidade da 
mulher encapuzada

Metáfora do enfrentamento real 
entre Holmes e o professor Rathe

A pulseira

Os duelos

Índices ligados 
aos assassinatos



Grupo 3: explica o papel do tecido, dos recortes de jornal e do desenho no enredo. 

Como dinâmica, o professor pode dar o desenho geral do diagrama e o texto 
dos primeiros quadros indicando o que se espera de informação em cada caso. Ao 
final da atividade, os alunos podem ilustrar o diagrama com fotos ou gravuras e 
expô-los no mural da classe.

8. O filme, assim como as narrativas policiais e de enigma em geral, frequente-
mente são dominados por uma atmosfera sombria, introspectiva, misteriosa. Essa 
atmosfera é traduzida, na linguagem do filme, de diversas maneiras. 

O professor de Arte pode discutir com os alunos o modo como isso acontece, 
observando espaços em que ocorrem ações do filme próprias das narrativas poli-
ciais e de enigma.

Os alunos poderiam observar os espaços em que se passa o filme e associarem a 
cada um as cenas que neles ocorre:

•	 Subsolo – onde ocorrem os cultos do templo da seita Rame Tep
•	 Cemitério – por onde Holmes, Watson e Elizabeth passam quando fogem 

depois que são descobertos no templo secreto
•	 Igreja – onde ocorre o assassinato do Reverendo Nesbitt
•	 Loja de curiosidades, de antiguidades – esculturas ganham vida no delírio de 

Waxflatter; Holmes e seus amigos se informam sobre a zarabatana fatal
•	 Taberna – Holmes e seus amigos ficam sabendo da existência da seita de 

Rame Tep 

Encontrado por 
Elizabeth durante 
um passeio com 
seu cão Ancas, que  
surpreendem a pessoa 
com capuz que atirava 
os dardos envenenados

A análise do 
tecido mostra 
traços de parafina 
que vem de uma 
fábrica específica

A fábrica abriga o 
templo de Eh-Tar

Descoberta por 
acaso por Watson 

Mostra quem é o grupo 
visado pelos assassinos e 
permite a Holmes prever 
a próxima vítima

Vai conversar 
com Cragwitch 
e solucionar o 
enigma

Levantam a suspeita de Holmes por 
trazerem sempre um assassinato 
destacado 

Fazem Holmes supor 
que esses assassinatos 
tenham alguma ligação

Tecido

Foto

Recortes de jornal



9. Com relação à linguagem do cinema, ainda, os alunos podem discutir com o 
professor de Arte os elementos que ajudam a compor essa atmosfera: a iluminação, 
a caracterização dos espaços, as cenas interiores.

Destaca-se no filme a exploração da sombra: a pessoa com capuz se esgueira 
por ruas e outros ambientes escuros, sugerindo ao espectador um perigo, uma 
ameaça: há alguém encoberto, que não se deixa ver; uma identidade secreta que 
produz no espectador um suspense, a expectativa de que algo perigoso pode acon-
tecer a qualquer momento. Ao longo do filme, a sombra é trabalhada como índice: o 
espectador aprende que ela sempre vem acompanhada por uma morte.

Além da sombra, vale destacar a iluminação do filme, que prefere os tons escu-
ros na maioria das cenas, ou uma luz que atravessa a escuridão, imprimindo drama-
ticidade às situações representadas, como na fuga do templo depois que Holmes 
denuncia a presença dele e dos colegas ao gritar contra os que jogam cera fervente 
sobre uma pessoa viva.

Ao final da discussão, o professor pode sugerir que os alunos escolham em um 
livro uma cena de suspense e a filmem no celular, prestando atenção aos efeitos da 
iluminação e aos efeitos que querem criar a partir dela. Seguem duas sugestões.

Primeira:
Nunca fui tão gentil com o velho como durante toda a semana antes de matá-
lo. E todas as noites, por volta de meia-noite, eu girava o trinco da sua porta 
e a abria, ah, com tanta delicadeza! E então, quando tinha conseguido uma 
abertura suficiente para minha cabeça, punha lá dentro uma lanterna furta-fogo 
bem fechada, fechada para que nenhuma luz brilhasse, e então eu passava a 
cabeça. Ah! o senhor teria rido se visse com que habilidade eu a passava. Eu 
a movia devagar, muito, muito devagar, para não perturbar o sono do velho. 
Levava uma hora para passar a cabeça toda pela abertura, o mais à frente 
possível, para que pudesse vê-lo deitado em sua cama. Aha! Teria um louco sido 
assim tão esperto? E então, quando minha cabeça estava bem dentro do quarto, 
eu abria a lanterna com cuidado — ah!, com tanto cuidado! —, com cuidado 
(porque a dobradiça rangia), eu a abria só o suficiente para que um raiozinho 
fino de luz caísse sobre o olho do abutre.

POE, Edgar Allan. “O coração delator”. Em: Os Melhores Contos de Loucura. 
Organização de Flávio Moreira da Costa; tradução de Celina Portocarrero. Rio 
de Janeiro: Ediouro, 2007, p. 175.

Segunda:
O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter-se alastrado furioso 
pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrara-se ávido pelos rachões dos 
mármores, invadira as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se 
quisesse com sua violenta força de vida cobrir para sempre os últimos vestígios 
da morte. Foram andando pela longa alameda banhada de sol. Os passos de 
ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita do som das folhas 
secas trituradas sobre os pedregulhos. Amuada mas obediente, ela se deixava 
conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou 
outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. [...] 
— É imenso, hein? E tão miserável, nunca vi um cemitério mais miserável, 
que deprimente — exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um 
anjinho de cabeça decepada. — Vamos embora, Ricardo, chega. [...] 
— Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. 
— É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais.  
[...] 
Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas 
voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, 
repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as 
rugazinhas sumiram.

TELLES, Lygia Fagundes. “Venha ver o pôr do sol”. Em: Mistérios. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1981, p. 205-6.



10. O figurino também é fundamental na linguagem do cinema. No filme O Enig-
ma da Pirâmide ele é importante componente de uma atmosfera mais sombria: as 
cores das roupas ficam entre o preto e o cinza, o marrom e o bege.

A música não só ajuda a criar essa atmosfera, o suspense, mas, como já foi visto, 
funciona, no caso do filme sobre Holmes, como um índice.

Esses elementos, combinados à luz, aos enquadramentos, aos cenários, ajudam 
a criar uma atmosfera sombria, densa, própria do gênero, e um suspense que pren-
de a atenção do espectador.

O professor de Arte pode discutir esses aspectos com os alunos, levando-os a 
perceber o papel desses elementos no filme, as cores predominantes das roupas. 
Em seguida, podem fazer uma pesquisa sobre o vestuário na era vitoriana como 
forma de ampliar o conhecimento sobre o período e avaliar se a escolha do figurino 
do filme condiz com o período em que se passa a história.

O professor pode ainda pedir aos alunos para identificarem uma cena em que a 
música tenha papel relevante na construção do suspense.

11. O roteirista de O Enigma da Pirâmide, Chris Columbus, dirigiu os dois pri-
meiros filmes da série de Harry Potter. A digital do cineasta fica evidente na seme-
lhança da ambientação da cena do jantar na escola de Holmes e Watson e na de 
Hogwarts, em Harry Potter. O professor de Arte pode procurar na internet a foto 
de uma cena de um jantar em Hogwarts e pedir aos alunos para compararem os 
elementos do cenário: as mesas longas, a iluminação a velas, todos os alunos de 
uniforme, a atmosfera austera.

Para concluir a atividade, o professor pode perguntar aos alunos se gostariam de 
ter uma escola como aquela. A que tipo de aluno ela atende? Como seria a escola 
que gostariam de ter?

12. O Enigma da Pirâmide se destaca pelos efeitos especiais usados na produção 
de certas cenas. Por exemplo, aquelas em que aparecem esculturas que se mexem, 
em que o cavaleiro do vitral salta da parede e luta com o Reverendo Nesbitt. O pro-
fessor de Arte poderia explorar esse aspecto no filme a partir da leitura do trecho de 
uma crítica disponível no site Cine Repórter

 
O Enigma da Pirâmide ganhou fama por ser o primeiro filme de Hollywood a 
colocar um ator de carne e osso contracenando com um personagem 100% 
digital (o chamado CGI). A cena em questão acontece na primeira metade do 
filme e ocorre durante uma alucinação [...]. A alucinação faz um sacerdote ver 
um cavaleiro medieval descer do vitral da igreja e atacá-lo com uma espada.

Disponível em: <http://www.cinereporter.com.br/criticas/enigma-da-piramide-o/> 
Acesso em: 8 abr. 2015.

Sugere-se discutir com os alunos: O que esses efeitos acrescentam ao filme? Que 
possibilidades de filmagem abre esse recurso?

13. O filme constrói uma visão do mundo adulto que já esteve presente em ou-
tros filmes de Steven Spielberg. Com o professor de Filosofia, os alunos podem dis-
cutir que visão é essa e como ela é construída. O professor de Química, um pouco 
atrapalhado, ao qual os alunos pouco prestam atenção; o detetive Lestrade, que 



não dá atenção às revelações de Holmes; o professor enganado por Dudley acredi-
tando que a cola jogada no chão durante uma prova era dele e não de Holmes; o di-
retor do colégio enganado pelo professor Rathe e sua irmã, Mrs. Dribb – todos eles 
representam uma ordem que a inteligência de Holmes subverte. No mundo adulto, 
tem valor positivo a ciência e inventividade de Waxflatter. E, no final, ganham a ou-
sadia, a inteligência e a juventude de Watson, Elizabeth e Holmes.

Que significado tem essa vitória do ponto de vista dos valores? A discussão des-
sa questão pode encerrar a atividade.

14. O professor de Arte pode aprofundar a discussão iniciada na questão anterior 
e fazer uma relação entre o mundo adulto retratado aqui e em um grande sucesso 
do cinema também dirigido por Spielberg, E.T.: nesse filme, Elliot, com a cumplici-
dade de sua irmã mais nova, Gertie, e de seu irmão adolescente, irá driblar o mundo 
dos adultos, representado pelos cientistas, que veem no extraterrestre um objeto 
científico, e pela mãe deprimida depois de abandonada pelo pai das crianças. Elliot 
quer salvar o amigo, ainda que isso signifique separar-se dele e deixar um pouco de 
sua infância para trás. 

O professor de Arte pode ainda fazer uma comparação entre a cena em que 
Elliot foge em uma bicicleta pela floresta até que vê um obstáculo intransponível. 
Magicamente, a bicicleta começa a voar, passa na frente de uma lua cheia – situação 
que produz uma das cenas mais emblemáticas da magia do cinema. Se possível, o 
professor pode procurar essa cena na internet (usando como palavras-chave, por 
exemplo, ET cena da bicicleta ou ET bike scene) e compará-la com aquela em que 
Holmes usa o invento de Waxflatter para voar e alcançar a carruagem em que o 
professor Rathe leva Elizabeth.

Que semelhanças e que diferenças os alunos percebem entre as cenas? Em am-
bas trata-se de um voo redentor, que afirma a vitória dos heróis, um, criança e outro, 
adolescente.

 
15. Steven Spielberg dirigiu também outro grande sucesso do cinema: a série 

Indiana Jones, o arqueólogo inglês que, em suas pesquisas, acaba se envolvendo 
em perigosas aventuras.

No segundo episódio da série, Indiana Jones e o Templo da Perdição, o herói tem 
como missão resgatar as pedras roubadas por um feiticeiro e libertar crianças escra-
vizadas. Para cumpri-la, enfrenta o fanatismo de um culto que sacrifica seres huma-
nos. A cena do cerimonial no templo da seita também conta com rituais de cruelda-
de semelhantes aos que aparecem no filme O Enigma da Pirâmide. A cena do ritual 
no filme de Indiana Jones pode ser encontrada na internet (sugere-se pesquisar em 
sites de busca por meio de palavras-chave como Indiana Jones templo da perdição 
cena do culto; a cena acontece aproximadamente a 59’06’’ do filme).

O professor de Língua Portuguesa poderia conduzir uma discussão observando 
como o diretor segue uma espécie de gramática própria na construção de cenas 
como essa: o figurino, a organização e a ornamentação do templo, o lugar onde 
ficam os fiéis e aquele que conduz o culto, o modo como matam as vítimas dos 
sacrifícios. A discussão pode ser feita inicialmente em grupos e, em seguida, cada 
grupo apresenta para a classe as conclusões a que chegou.



O professor de Filosofi a poderia complementar a atividade abrindo uma discus-
são sobre o fanatismo a que leva o desejo de vingança do professor Rathe e sua irmã 
Mrs. Dribb. A atividade pode estar articulada a História: o professor dessa disciplina 
pode propor uma pesquisa em grupo sobre movimentos gerados pelo fanatismo 
religioso, político, econômico. Os grupos deverão fazer uma apresentação oral so-
bre os dados recolhidos e encerrar a atividade com uma discussão sobre as conse-
quências desse fanatismo que a História mostra. 

16. A amizade entre Holmes e Watson, entre Holmes e o professor Waxfl atter, en-
tre Holmes, Watson e Elizabeth forma um pano de fundo importante no fi lme. Não 
fossem essas relações afetivas, Holmes não teria conseguido desvendar o enigma 
da pirâmide. O fi lme nos fala também sobre perdas afetivas importantes: Waxfl atter 
e Elizabeth morrem. Watson segue como companheiro inseparável de Holmes.

O professor de Filosofi a poderia discutir esses aspectos no fi lme e, em seguida, 
discutir com os alunos: Qual a importância das amizades? Que valores estão envol-
vidos nas nossas relações? O que é ser amigo de verdade?

Os alunos podem discutir em pequenos grupos e depois cada grupo apresenta 
suas ideias aos colegas e o professor abre um debate para o confronto dessas ideias.

17. A personagem de Holmes enfrenta vários desafi os ao longo do fi lme. Tem 
de superar a expulsão da escola, a descrença do inspetor Lestarde quando tinha 
certeza dos perigos que várias pessoas corriam, a morte de seu mentor, Waxfl atter, 
de sua namorada, Elizabeth. 

Apesar de tudo, Holmes seguiu sua vida e, como sabemos, transformou-se em 
um dos mais famosos detetives de todos os tempos. Claro que estamos no terreno 
da fi cção. Mas também na vida encontramos muitos exemplos de superação. O alu-
no conhece algum? O professor de Língua Portuguesa pode pedir aos alunos para 
escreverem histórias de superação de pessoas próximas deles. Vale também encon-
trar histórias já escritas e ler para a classe.

Como conclusão da atividade, o professor poderia perguntar: Qual o valor da 
persistência, da coragem, da ousadia?

O CINEMA VAI À ESCOLA


