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•

Redação entregue a lápis, será cancelada.

•

A redação deverá ser feita na folha pautada .
Professora Walkyria

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Leia o texto abaixo, observe as imagens e siga as instruções para elaborar sua redação.
Fotógrafo capta clima sombrio de 'casas mal assombradas' nos EUA
Seph Lawless percorreu o país para retratar locais que foram palco de crimes e outros eventos
terríveis.

Muitas pessoas garantem que o ex-dono da mansão Milan praticava bruxaria. (Foto: Seph Lawless)

Casas mal-assombradas povoam o imaginário popular e metem medo em muitas pessoas, mas não
a Seph Lawless. O fotógrafo americano percorreu os Estados Unidos para captar o clima sombrio de
muitas delas. Em seus retratos, ele reúne locais onde [...] ocorreram eventos trágicos.
Este trabalho foi transformado no livro digital 13: An American Horror Story ("13: Uma História de
Terror Americana", em tradução livre).
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A 'casa das bonecas' é uma mansão abandonada na cidade de Filadélfia, onde bonecas, serras e instrumentos estão
distribuídos por prateleiras de metal por vários ambientes. (Foto: Seph Lawless)

Em Ohio, casa onde aconteceu uma tragédia. (Foto: SephLawless )

(Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/01/fotografo-capta-clima-sombrio-de-casas-mal-assombradas-nos-eua.html- adaptado)

Como se vê na notícia, certas construções podem aguçar a imaginação das pessoas e provocar as
mais variadas reações. No módulo 6, a narração e a descrição foram estudadas e você percebeu as
diferenças entre os dois tipos textuais. No entanto, apesar de diferentes, estas estratégias de escrita
podem ser complementares.
Sua tarefa será criar uma narrativa que se passe no interior de uma das casas
fotografadas. Invista em descrições (subjetiva ou objetiva) e faça do espaço um elemento
essencial para o conflito presente no enredo. Seu texto deve receber um título e ter entre 15 e
20 linhas. Mãos à obra!
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