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Apresentação

Práticas leitoras: dinamizando acervos, linguagens,
manifestações artísticas e culturais
Tania Mariza Kuchenbecker Rösing*

Um resgate das origens
O Centro de Referência de Literatura e Multimeios, em funcionamento em prédio contíguo à Biblioteca Central, conhecido mais
intimamente como Mundo da Leitura e entendido como um laboratório de leitura ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(IFCH) – Curso de Letras da Universidade de Passo Fundo, tem sua
origem no Programa Salas de Leitura, implementado pela Fundação
de Apoio ao Estudante do Ministério da Educação em 1984. Suas
ações de preparação de professores para a criação de salas de leitura,
de formação de leitores entre crianças jovens e adultos, de seleção de
acervos literários infantis e juvenis e de distribuição dessas obras em
escolas de diferentes regiões brasileiras aconteceram até 1988.
A coordenação do Mundo da Leitura participou como convidada
do primeiro grupo brasileiro constituído por dez professores universitários que pensaram, a partir de reuniões em Belo Horizonte/MG,
as estratégias de funcionamento dos cursos destinados à preparação dos professores para a criação de salas de leitura nas escolas.
Contribuíram, também, com critérios para a constituição de acervos

* Doutora em Letras pela PUC/RS. Pós-Doutora em Educação pela Universidade de Extremadura, Badajoz, Espanha.
Professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo. Coordenadora do Centro
de Referência de Literatura e Multimeios do Curso de Letras da Universidade de Passo Fundo. Criadora e coordenadora das Jornadas Literárias de Passo Fundo no período de 1981 a 2015. Pesquisadora produtividade CNPq.
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literários a serem distribuídos entre as escolas participantes. Já se
percebia o pouco entusiasmo de professores e de alunos pela leitura.
Para ampliar o interesse, foi pensada a criação de espaços informais
– as salas de leitura – com acervos específicos para seduzirem alunos
e professores a se envolverem com textos literários inovadores para
a época.
A partir da Universidade de Passo Fundo, foram realizados encontros com professores de escolas públicas da região de influência
direta dessa instituição, tendo sido criadas 1.127 salas de leitura. A
decoração simples, fruto da criatividade dos professores, utilizou desde móveis reaproveitados, restaurados e almofadas multicoloridas a
pelegos para acomodar os possíveis leitores num ambiente descolado,
confortável, muitas vezes com música ambiente.
Nessa mesma direção, foi criada uma Sala de Leitura no prédio
onde funcionava o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Passo Fundo, constituindo-se como um ambiente confortável e acolhedor para alunos e professores que desejassem viajar
pelas histórias numa circunstância de conforto, com as orientações
de um aluno bolsista. Cada usuário da sala divulgava o espaço, o
acervo e as possibilidades de tomar por empréstimo títulos de textos
literários recentemente publicados.
Com a saída da coordenadora para realizar curso de mestrado,
a direção do IFCH suspendeu as atividades da Sala de Leitura, retirou móveis, acervos e equipamento de som, encerrando-os numa sala
fechada. Já os livros, estes ficaram à disposição de quem quisesse
usar exemplares do grande acervo existente, sem a orientação de nenhum mediador de leitura. O retorno da coordenadora viabilizou a
abertura do acervo para a consulta de alunos de licenciaturas, especialmente de Letras e de Pedagogia. Processo similar, de suspensão
das atividades pela segunda vez, foi motivado pelo afastamento da
coordenação para realizar sua formação no doutorado. Mais uma vez,
no retorno da coordenadora e com sua eleição para o cargo de Vice-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da UPF, em 1994,
foram, novamente, ativadas as ações da Sala de Leitura no prédio do
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Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e, na sequência, determinada sua transferência de espaço para dependências da Biblioteca
Central e sua transformação em Centro de Referência de Literatura
e Multimeios – Mundo da Leitura. O processo de dinamização de
seus acervos que se ampliaram para diferentes linguagens foi desenvolvido pelo primeiro grupo de monitores em l997, que, sob orientação da coordenadora, desencadearam a organização de práticas leitoras multimidiais, ampliando os interesses e necessidades de leitores
em formação num espaço de propostas inovadoras de leitura, o que
permanece até hoje. Professores, alunos, interessados na leitura de
diferentes cidades, de diferentes regiões e estados usufruem da experiência de leitura proposta pelo Mundo da Leitura, dos diferentes
acervos, podendo não apenas utilizá-los no local de funcionamento,
mas tomá-los como empréstimo gratuito para leitura nas escolas e
nas residências particulares. Essas ações acontecem no contexto do
ensino, da pesquisa e da extensão propugnadas pela Universidade
enquanto instituição de ensino superior. O trabalho desenvolvido no
espaço do Mundo da Leitura e no âmbito de suas propostas tem assumido um caráter precursor, com reconhecimento nacional e internacional inegável.

A seleção do tema norteador
Ações de leitura precisam ser organizadas a partir de um tema
norteador. Reuniões semanais dos integrantes do Mundo da Leitura,
com a participação de monitores, professores, representantes da Secretaria Municipal de Educação e da 7ª Coordenadoria Regional de
Educação discutem sobre interesses e necessidades de leitura entre
crianças, jovens, adultos ligados a escolas de Educação Infantil, do
Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior, incluindo o público adulto, entre os quais se encontram pais e avós, comunidade em geral que usufrui de seus acervos. Objetivos começam a ser
delineados a partir da identificação desses interesses e necessidades,
observados os perfis de representantes de público determinado, seus
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usos e costumes, suas maneiras de agir e de reagir frente a determinados questionamentos sobre situações sociais, sobre convicções de
foro íntimo, observadas, inclusive, suas relações com a moda no jeito
de vestir, de pentear os cabelos, de tratar da higiene, de se manifestar quanto a questões de natureza estética.
A multiplicidade de acervos – livros, revistas, CDs, DVDs, filmes, conjuntos de slides, audiolivros –, ao lado do uso da internet, de
tablets, de smartphones, determina o modo como as ações de leitura
são elaboradas e, posteriormente, implementadas em determinado
público, podendo ser multimidiais, hipermidiais, considerando, especialmente, a atração que crianças e jovens demonstram por textos apresentados em distintos suportes eletrônicos, a intimidade que
demonstram em navegar nesses meios, ao lado da comunicação que
efetivam pelas redes sociais jamais vista em qualquer período da história da humanidade.
Constata-se que a escola tem perdido terreno na determinação
dos interesses de leitura de seus alunos, mas que as leituras ocorrem
entre crianças e jovens especialmente, em desacordo com as convicções de um professor, ligado apenas à valorização de clássicos da literatura. Assim, professores e monitores motivados pela possibilidade
de realização da 16ª Jornada Nacional de Literatura, prevista para o
período de 29 de setembro a 2 de outubro de 2015, e que foi suspensa
por determinação da Reitoria da UPF e pela Prefeitura Municipal
devido à falta de recursos para sua viabilização, não captados pela
equipe responsável por essa tarefa, decidiu-se pelo tema #leituraseleitoresemliberdade. Entenderam os integrantes da comissão
organizadora da 16ª Jornada que era preciso valorizar a leitura fora
da escola, a leitura para além dos muros escolares, a leitura apesar
dos professores, a leitura efetiva entre crianças e jovens, independentemente dos baixos índices de leitura apresentados em diferentes
pesquisas nacionais e internacionais sobre o desempenho de leitura
entre representantes desse público. As palavras “leituras”, “leitores”
e a expressão “em liberdade” precisam ser refletidas individualmente e no conjunto que constitui o tema, motivando professores e lei-
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tores em formação a exercerem uma reflexão crítica sobre seu agir
num mundo onde a leitura aparece de diferentes formas, seja nas
práticas sociais, seja em confronto com as práticas pedagógicas realizadas na escola, seja como influência de amigos, de postagens nas
redes sociais, seja como resultado de buscas de interesses e de necessidades reais. São hábitos de leitura que precisam se transformar em
comportamentos de leitura, passando a assumir relevância singular
na vida de jovens e de adultos principalmente. Produções científicas
devem ser consultadas sobre interesses de leitura de jovens leitores,
ao lado de registros na mídia sobre essas questões, o que, certamente, contribuirá para o entendimento da situação contemporânea da
leitura e dos leitores.
Com essa decisão coletiva, as práticas leitoras propostas pelo
Mundo da Leitura em 2015 para alunos de Educação Infantil, do
Ensino Fundamental, divididos em grupos – 1º e 2º anos, 3º, 4º anos,
5º e 6º anos, 7º, 8º, 9º anos e Ensino Médio, mais o Ensino Superior,
onde são geradas as ideias que sustentam os desdobramentos das
Jornadas Literárias –, são apresentadas com o intuito de desenvolver parte de seu conteúdo no espaço do Centro, sob orientação de
monitores, e a segunda parte, com a previsão de cinco atividades a
serem realizadas no espaço da escola, sob orientação de professores
que passam a mediar a leitura. Cada etapa precisa ser avaliada pelos regentes das turmas que participam das práticas realizadas no
Mundo da Leitura, no momento em que acompanham alunos, em
cotejo com as atividades realizadas na escola, produzindo, assim, um
parecer sobre vantagens, dificuldades, resultados alcançados, sugestões de mudanças para a organização de práticas futuras.

A programação das práticas e os tipos de leitor
Se entendemos a leitura em sua acepção mais ampla, como processo de significação de textos pelo leitor, no âmbito do sistema literário autor-texto-leitor, momento em que os textos são apresentados
numa dimensão do impresso ao digital, objetiva-se abranger nesse
processo o entendimento de linguagens distintas emergentes do contexto da arte e da cultura. Parte-se do tema norteador para selecio-
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nar texto literário específico e, desse modo, encontrar desdobramentos de seu conteúdo abordados em outras linguagens.
Questionamentos surgem da leitura atenta dos textos, constituindo-se como um processo de reflexão ampla de seus conteúdos,
de sua linguagem, das perguntas que suscitam e das possibilidades
polifônicas de respostas às indagações desses textos. Ampliam-se as
possibilidades de relação dos conteúdos com a realidade socio-histórica, cultural e artística a ser feita pelos possíveis leitores. Instala-se,
nesse ponto, a pesquisa em diferentes suportes, a serem abordados
na análise dos conteúdos propostos.
Para que isso aconteça, é necessário levar em conta os tipos de
leitor com os quais vamos interagir e o tipo de leitura que vamos
propor. A leitura considerada como prática cultural precisa se constituir, não necessariamente em primeiro plano, no ato de ler individual, privado, de vários textos, realizado em diferentes perspectivas:
como decifração do código escrito/impresso, numa atitude silenciosa
e solitária de envolvimento com o texto, para perceber seu conteúdo e sua forma de expressão em profundidade, valorizando-o como
um constructo, identificando, posteriormente, suas relações sociais e
históricas numa atmosfera de silêncio – livros, revistas, histórias em
quadrinhos, jornais, textos religiosos, documentos, receitas culinárias, receitas médicas, bulas de remédio, manuais –, portanto textos
verbais e não verbais, inclusive os entendidos como textos não literários e os textos literários por excelência.
A classificação preconizada por Santaella para leituras similares às propostas anteriormente traduz-se nos adjetivos meditativo
e contemplativo. Entende a ilustre pesquisadora que esse tipo de
leitura deve ocorrer:
[...] separado de lugares de um divertimento mais mundano, o leitor se
concentra na sua atividade interior, separando-se do ambiente circundante. É uma atividade de leitores sentados e imóveis, em abandono,
desprendidos das circunstâncias externas. Mas esse aparente abandono não deve nos levar a minimizar o fato de que a leitura também é
trabalho: por trás da aparente imobilidade, há a produção silenciosa da
atividade leitora (2004, p. 23).
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A riqueza de materiais veiculadores de informações nas diferentes cidades, sinais de alerta de diferentes naturezas, intertextos
empregados em peças publicitárias, placas, marcas, vitrines, luzes,
situações cotidianas da população em geral, seguranças do trânsito,
de lojas, de bancos, de edifícios, de casas particulares, a mescla de
sirenes dos carros da polícia e de instituições hospitalares, comportamentos alternativos, apresentação de artistas de rua nas sinaleiras,
pessoas conversando, gritando, telefonando, homeless disputando
um espaço debaixo de marquises, carros em profusão, coletivos urbanos, tudo isso precisa despertar a atenção do sujeito que circula entre
diferentes ambientes, deslocando-se como pedestre ou por meios de
transportes os mais diversos, precisam transformar essa complexidade em significativo material de leitura. É a leitura da cidade, de suas
condições de habitabilidade, do comprometimento com as necessidades básicas dos cidadãos, da mobilidade urbana, de identificação de
formas de acessibilidade para pessoas com dificuldades de diferentes
naturezas, para idosos, respeito ao espaço público dos pedestres.
Santaella denomina esse tipo de leitor de movente, fragmentado, declarando que:
É nesse ambiente que surge o nosso segundo tipo de leitor, aquele que
nasce com o advento do jornal e das multidões nos centros urbanos
habitados de signos. É o leitor que foi se ajustando a novos ritmos da
atenção, ritmos que passam com igual velocidade de um estado fixo
para um móvel. É o leitor treinado nas distrações fugazes e sensações
evanescentes cuja percepção se tornou uma atividade instável, de intensidades desiguais. É, enfim, o leitor apressado de linguagens efêmeras, híbridas, misturadas [...] Um leitor de fragmentos, leitor de tiras de
jornal e fatias da realidade (2004, p. 29).

Esse perfil exemplifica de forma clara o que significa ser um leitor do mundo antes de ser um leitor das palavras, conforme o ponto
de vista de Paulo Freire. A circulação pelos diferentes ambientes precisa despertar a atenção do sujeito para as peculiaridades do mundo
em que vive e seu compromisso em contribuir, realizando ações capazes de mudar muitos cenários.
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A chegada à era digital, infinita multiplicidade de usos da internet,
seduzem sujeitos de diferentes idades a navegar por telas diferenciadas,
em diálogo, num processo de convergência de linguagens, promovendo
uma revolução efetiva nos usos, nos costumes, nos valores, portanto,
nas formas de agir, de pensar e de sentir dos sujeitos. O envolvimento
com as telas constitui-se como um desafio de leitura de seus conteúdos,
de suas linguagens. É o leitor da era virtual que consegue compreender
o hibridismo de recursos e de linguagens – som, imagem, texto, programas informáticos – e navegar entre eles. Santaella chama de leitor
imersivo “aquele que navega entre nós e nexos, construindo roteiros
não lineares, não sequenciais” (2004, p. 37).
Abrem-se horizontes inimagináveis aos leitores digitais que
passam a viver novos tempos de comunicação e a conviver com as
necessidades de preparação de sujeitos analógicos. O que se considerava apenas letramento passa a se pluralizar – multiletramentos –,
abrangendo multiplicidade de linguagens, pluralidade cultural, diversidade cultural. Para Chartier,
O novo suporte do texto (a tela do computador) permite usos, manuseios,
intervenções do leitor infinitamente mais numerosos e mais livres do
que qualquer uma das formas antigas do livro. [...] O leitor não é mais
constrangido a intervir na margem, no sentido literal ou no sentido
figurado. Ele pode intervir no coração, no centro (1998, p. 88-91).

Mudanças significativas na leitura e na escrita determinam a
emergência de novos gêneros discursivos em nosso cotidiano: páginas, chats, tweets, posts... provocam desempenhos inesperados nas
leituras que se realizam em meio a hipertextos multimidiáticos e
hipermidiáticos. Essa realidade impõe não apenas ao professor, mas
a todos os interessados em vivenciar as novas tecnologias, o desencadeamento de um processo de aprendizagem capaz de colocá-lo na discussão dos novos meios de comunicação, na prática efetiva de novos
formatos de leitura e de escrita.
O surgimento de iPads, iPhones, smartphones determinou o uso
do dedo na tecnologia conhecida como touch screen. Contribuições
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significativas de Santaella permitem que se entenda a hipermobilidade e a comunicação ubíqua que passamos a desenvolver, a vivenciar, a praticar. É o leitor ubíquo e suas peculiaridades. São de sua
autoria as seguintes palavras:
De 2006 para cá, o desenvolvimento tecnológico me levou à convicção de
que a condição contemporânea de nossa existência é ubíqua. Em função
da hipermobilidade, tornamo-nos seres ubíquos. Estamos, ao mesmo
tempo, em algum lugar e fora dele. Tornamo-nos intermitentemente
pessoas presentes-ausentes. Aparelhos móveis nos oferecem a possibilidade de presença perpétua, de perto ou de longe, sempre presença. Somos abordados por qualquer propósito a qualquer hora e podemos estar
em contato com outras pessoas quaisquer que sejam suas condições de
localização e afazeres. Corpo, mente e vida ubíquas (2013, p. 16).

Estamos tão acostumados a usar o dedo na manipulação desses
equipamentos que nem nos perguntamos por que esse toque é tão
eficiente. Essas indagações importantes sucumbem em meio ao automatismo com que lidamos nesses equipamentos inteligentes. Desenvolvemos uma comunicação permanente pelas redes sociais, usando
recursos infinitos inerentes a esses equipamentos. A atração em que
se constituem para a maioria esmagadora da população de diferentes
idades não propicia reflexões sobre a submissão que eles nos impõem.
Santaella elucida essa questão:
Por que é que o touch screen pegou em lugar da interface de voz? Em
primeiro lugar, porque muita pesquisa foi feita com adolescentes e eles
diziam assim, “imagina, eu não vou ficar conversando com celular, porque
eu pareço um imbecil”. Mas, a outra razão [...] é o problema do sistema
sensório humano e do sistema tátil do corpo que concentra toda a inteligência na ponta dos dedos. Então, toda a nossa inteligência tátil está
concentrada “aqui”, e daí a gente pega a evolução da espécie e vê que
quando o ser humano se tornou bípede, que daí ele passou de “hominedae
A”, humano, e liberou a mão. É por isso que essa sutileza da mão, aliás o
João Cabral tem um poema onde ele fala do futebol, e ele diz assim, “dar
aos pés a sutileza da mão”, que é “o macaco não faz ‘isto’”. Então, essa sutileza e toda a inteligência tátil do nosso corpo se concentra ‘aqui’. Liberou
a testa, o desenvolvimento do neocórtex e o ser humano se torna bípede
e desenvolve aí, todo o sistema de visualidade. É por isso que o sistema
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de visualidade até ao ponto de a gente falar que nós vivemos hoje uma
verdadeira hipertrofia da visão, mas isso é parte característica da evolução biológica para a sobrevivência humana. Olhe, a mão, fabuloso órgão.
Só tem um órgão do nosso corpo que pode competir com a mão. É a boca.
Serve para comer, falar, cantar – que é uma exuberância da fala – e beijar.
[...] a mão é um órgão tátil e é o único órgão do nosso corpo que é sensório
e é através do qual nós agimos. Então, ele é um órgão inteligente, tátil,
e agenciador. É isso que nos faz compreender por que é que é com a mão
que a gente hoje navega com equipamentos muito pequenos. E ele é todo
adaptado para essa inteligência tátil-sensória da ponta dos dedos, que é
isso que se chama touch screen, que é a tela sensível ao toque. O que é
que isso traz? Há uma sincronia. E isso que é importante, sincronia entre
perceber, sentir, pensar e inteligir (2015, p. 5).

Os tipos de leitor identificados como meditativo, movente,
imersivo e ubíquo devem coexistir, segundo reflexão de Santaella.
Não se pode ser leitor ubíquo sem que se tenha a experiência da leitura nas telas, muito menos sem que se tenha a preocupação em ler o
que nos rodeia, muito menos de ler solitária e silenciosamente. Essa
proposta constitui-se num grande desafio aos professores que ainda
não são leitores efetivos. Como conduzir processos de ensino e aprendizagem sem profissionalismo e sensibilidade? Sem serem leitores,
portanto?
Organizar práticas leitoras enquanto conjunto de ações de leitura, estruturado pelo professor, por um grupo de professores de forma
interdisciplinar e hipermidiática, para serem desenvolvidas com os
alunos de determinado nível escolar, na condição de mediadores, é
tarefa complexa que pressupõe determinação e estudos e discussões
interdisciplinares permanentes. Como selecionar textos literários,
linguagens a eles relacionadas, manifestações culturais referentes
sem o devido preparo? Destinam-se essas práticas a alunos inteligentes, com experiência significativa nas telas e nos equipamentos
móveis, com vivências culturais importantes, já conhecedores de
linguagens que, se ampliadas, poderão transformá-los em sujeitos
críticos. Objetiva-se com isso, a longo prazo, transformar hábitos de
leitura de professores e de alunos em comportamentos perenes de
leitura. A leitura deve ser compreendida como um conjunto de comportamentos determinados por processos cognitivos armazenados na
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memória do indivíduo, que emergem durante o ato de ler. Professores
e alunos precisam estar sintonizados, conectados para se aprimorarem conjuntamente pelo uso de múltiplos recursos disponíveis na diversidade de leituras que podemos realizar. Alunos/leitores e professores mediadores de leitura sempre colaboraram coletivamente nos
diferentes processos de significação dos textos. A cultura colaborativa sempre existiu, tornando-se inaceitável ser considerada apenas a
partir do advento da internet.
Faz-se necessário destacar, ainda, que a leitura compromete a
escrita como um bem cultural à medida que viabiliza o entendimento
do mundo em suas múltiplas facetas e a divulgação das experiências
nele vivenciadas, tarefa que se desenvolve no contexto da escola ou
nas práticas sociais. Atividades de escrita, a partir das possibilidades de cada leitor, foram sugeridas como parte do processo de formação de leitores que valorizam a escrita como forma de divulgação do
conhecimento, da arte, da cultura e das conquistas tecnológicas.
Todas as propostas constantes nestes Roteiros foram elaboradas
observando a multiplicidade de leitores em que se constituem professores, alunos e a necessidade de estimulá-los a desenvolver diferentes leituras como leitores diferenciados, que permitem dentro de si o
desenvolvimento dos diferentes tipos de leitor.

Considerações finais
O Centro de Referência de Literatura e Multimeios, mais uma
vez, oferece aos leitores propostas de leitura experimentadas num
espaço em que se relacionam atividades de ensino, pesquisa e extensão, basilares numa universidade. Formar leitores é atividade
desafiadora, ao mesmo tempo difícil, silenciosa e lenta. As experiências desenvolvidas há dezoito anos são cumulativas, determinando
mudanças de rumo, selecionando teóricos cujas obras realmente são
sustentadoras de ações de leitura inovadoras, práticas, com resultados concretos na formação de leitores.
Os Roteiros de práticas leitoras para a escola IV, ora disponibilizados aos leitores interessados, foram elaborados cuidadosamente por uma equipe interdisciplinar criativa, leitora, interessada em
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oferecer vivências de leitura capazes de promover maior entusiasmo
pelo ato de ler, na perspectiva de significação de textos protagonizada
pelo leitor. Ler literatura. Ler manifestações de arte e cultura. Ler em
diferentes suportes. Ler a partir de consultas bibliográficas variadas
e de linguagens as mais significativas relacionadas aos temas selecionados. Em seus conteúdos foram sugeridas atividades orais, atividades em que se testa a competência narrativa, as possibilidades de
contação de histórias de vida, de histórias literárias e, nas práticas
sociais, a valorização da comunicação oral e do poder da argumentação. Sugeriram-se, também, manifestações da cultura letrada, entre
as quais se encontram propostas de leitura da pintura, da música, do
teatro, da dança, da arquitetura, da escultura, da fotografia.
A Coleção Mundo da Leitura – Roteiros de práticas leitoras para
a escola IV se constitui numa homenagem à artista plástica, professora e pesquisadora Maria Lucina Busato Bueno, que completa
40 anos de arte. A capa de cada um dos seis roteiros apresenta uma
reprodução de exemplares de sua vasta obra, numa demonstração
viva do seu fazer artístico, de suas pesquisas, do legado de arte que
oferece aos seus familiares, amigos e apreciadores da arte maior.
Desejam seus autores se unirem às homenagens feitas à Maria
Lucina em 2015, bem como apresentar práticas leitoras cujas sugestões contam, prezado leitor, com suas considerações críticas na elaboração de novas propostas a serem desenvolvidas no contexto da
escola e da vida.

Referências
CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Edunesp,
1998.
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São
Paulo: Paulus, 2004.
_______. Comunicação ubíqua. Repercussões na cultura e na educação. São Paulo:
Paulus, 2013.
_______. Contribuições do livro digital para o universo infantil. Palestra no lançamento
do Prêmio Jabuti 2015. São Paulo, 1 jul. 2015. Disponível em: <http://cbl.org.br/upload/
Palestra-Lucia-Santaella-Transcri%C3%A7%C3%A3o-22_06.pdf>. Acesso em: 20 jul.
2015.
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Percurso poético das cores: 40 anos de arte

40 anos de arte
Uma trajetória em nome do fazer artístico. Pesquisar, observar,
testar... misturar, fazer... E fazer novamente, e... pintar, pintar sempre.
A apropriação de pigmentos naturais, a extração de cores de infinitas matérias-primas é mais do que um processo adotado por Maria
Lucina, é um ofício, um dever de ver além do que nos é apresentado
e, muitas vezes, não percebido, a natureza em sua essência, além do
contemplativo.
Cores em infinitos matizes estão por toda a parte na natureza e
a apropriação dessas cores somente os sensíveis de olhar e coração o
fazem. E assim essa trabalhadora das artes faz, no seu tempo, com
sua habilidade, sem vaidades e com sua humildade de aprender.
Maria Lucina poderia utilizar uma infinidade de cores e pigmentos prontos, fáceis, disponíveis, mas não o faz. Ela os produz. Sua
arte não tem pressa, não tem prazo, não tem a obviedade do imediato.
Interessa a essa alquimista, a essência da origem, a cor extraída, que
tem história, tem tempo, tem textura e cheiro, tem um DNA e local
de nascimento. Cada pigmento, ao se concretizar, recebe sua identidade, como um novo ser a habitar o seu universo. O nosso universo.
A natureza e as relações humanas são as fontes de inspiração
para concretizar suas pinturas, um universo de imagens e seres que
nos observam e nos falam, como a nos convidar a integrar o seu espaço. São seres atentos, curiosos como a criadora, que interagem com o
entorno e nos instigam, a saber, mais, a ver além.
Uma produção tão arraigada com os elementos da natureza evidencia-se na escolha de suportes e formatos variados. Nada é igual,
cada imagem tem uma forma resultante da incansável pesquisa.
Tudo se mostra orgânico, como os elementos dos quais ela extrai a
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matéria-prima, do mesmo modo que sua composição de cores abarca
uma fluidez que torna ocres, amarelos e verdes uma paleta única.
Maria Lucina é a representação da essência do fazer artístico.
Mesmo nas pinturas figurativas sua criação vai além do formal. Ela
nos inspira, provoca, nos faz refletir, repensar o olhar e, finalmente,
ver além.
Porto Alegre, maio de 2015.
Silvio Bento
Gerente de Cultura do Sesc/RS

* Texto apresentado na abertura da Exposição Percurso poético das cores, 40 anos
de arte, Maria Lucina Busato Bueno, em homenagem a Maria Lucina Busato
Bueno, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS), em Passo Fundo
- RS, em 06 de maio de 2015, por iniciativa do Museu, da Faculdade de Artes e
Comunicação/UPF e da Divisão de Cultura do Sesc/RS.

18

Maria Lucina: entre tantas tintas e tantas obras

A trajetória de 40 anos da artista plástica Maria Lucina Busato
Bueno está marcada pela produção criativa de um número imenso de
pinturas indescritíveis, comprometidas com a expressão artística do
humano presente em seu dia a dia, ao mesmo tempo em que manifesta, com a mesma perfeição, seu perfil de investigadora. Tem realizado, ao longo de sua história pessoal, experiências de mescla de produtos do mercado com elementos da natureza, conseguindo resultados
inesperados e a concepção de cores surpreendentes, empregadas em
muitas de suas obras, promovendo a emergência de matizes inimagináveis. Essa primeira declaração promoveu a possibilidade de o Centro de Referência de Literatura e Multimeios unir-se ao Museu de
Artes Visuais Ruth Schneider, à Faculdade de Artes e Comunicação
e à Divisão de Cultura do Sesc/RS nas homenagens que realizaram
e continuam a realizar pela produção artística de quatro décadas de
autoria de Maria Lucina. Suas obras constituem-se em representações estéticas do ser humano em todas as dimensões. Em pinceladas
firmes, concebe figuras e formas capazes de surpreender o olhar mais
ingênuo ao mesmo tempo que desafiam os apreciadores a sentir e a
avaliar sua produção nos parâmetros mais altos de reconhecimento
de uma obra plástica de alta qualidade técnica e artística.
Homenageamos a artista plástica que tem sido sensível a todos
os convites que recebe para enriquecer ações, produtos ou eventos
com sua arte. Homenageamos a investigadora. Ainda num tempo
em que a pesquisa não assumia o merecido destaque institucional
enquanto universidade, Maria Lucina desenvolvia timidamente com
seus alunos investigações para conseguir produtos alternativos a serem usados em suas obras, oferecendo caminhos a serem percorridos
por alunos de escolas em suas tentativas de representação plástica,
empregando outros produtos, novas tintas, para criar matizes jamais
usados numa pintura. Usando expressões de Roseli Dolesky Pretto,
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saudosa artista plástica e também amiga da homenageada, tem-se
o seguinte: “É nisso que se fundamenta o trabalho de Maria Lucina
– a viabilidade da arte como expressão do ser humano em qualquer
circunstância, deselitizando o fazer pictórico e atingindo, com sua
proposta, tanto a periferia como o meio rural”.
Homenageamos a educadora. Exerceu a docência em escolas públicas, tendo dedicado quase três décadas à formação artística de
estudantes na Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade
de Passo Fundo. Desenvolveu no espaço acadêmico o gosto pela obtenção da cor, estimulando seus alunos a ampliarem suas buscas a
partir de seus próprios referenciais infantis. Transformou-se numa
pesquisadora de grandeza maior.
Homenageamos a mulher. Constituiu, juntamente com Sófocles
Bueno, uma família bonita, alegre, comprometida com princípios que
enaltecem o ser humano em diferentes dimensões. Seus filhos, seus
netos receberam e continuam a receber seus ensinamentos, comprometendo cada um e todos com o desenvolvimento de uma vida digna,
exemplar, portanto.
Homenageamos a amiga engajada na história, nas ações das
Jornadas Literárias, realizadas no período de 1981 a 2015. Esteve
junto conosco no desenvolvimento de propostas de artes plásticas
que permitiram a realização de um conceito amplo de leitura, considerando obras de arte plástica como importantes textos a serem
significados por leitores/receptores, ao lado de textos literários. Não
apenas criou imensos painéis que enriqueceram os olhos dos participantes das Jornadas em diferentes edições, como foi desafiada a
oferecer pinturas específicas, individuais a escritores e artistas presentes nas Jornadas. Apoiou as diferentes comissões organizadoras.
Compartilhou preocupações, dificuldades, sempre pronta a contribuir com uma possível solução. Foi presença permanente em toda a
caminhada. Suas obras comprovam.
Desejamos, portanto, nas capas desta série de Roteiros de práticas leitoras para escola IV, homenagear Maria Lucina Busato Bueno,
publicando, com muita honra, com muita sensibilidade, imagens de
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algumas de suas obras, gentilmente cedidas pela autora para essa
finalidade. Sem dúvida, nos caminhos e nos espaços por onde circularem estes roteiros, haverá olhos atentos e surpresos com a beleza
em que se constituem essas imagens.
Obrigada, Maria Lucina, pela produção artística que ofereces
aos apreciadores das manifestações artísticas, das manifestações
culturais. Obrigada por seu talento, por seu perfil investigativo que
resultou na emergência de cores mais que singulares. Obrigada pela
pessoa que és, pelo ser humano em que te constituis. Obrigada pelo
exemplo de vida bem vivida junto com teus queridos familiares e com
teus amigos. Obrigada por teres contribuído de forma determinada
com a formação de públicos para as artes.
Esta homenagem que fazemos a ti, Maria Lucina, engradece todos os integrantes do Mundo da Leitura e todas as pessoas que tiveram o grande privilégio de trabalhar contigo, de enfrentar dificuldades contando com teu olhar pacificador, de realizar grandes ações
culturais com a tua participação. Estamos felizes. Muito obrigada.
Tania Mariza Kuchenbecker Rösing
Coordenadora do Centro de Referência de
Literatura e Multimeios
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Biografia da artista homenageada

Maria Lucina Busato Bueno
Pintora, desenhista,
arte-educadora e pesquisadora, Maria Lucina é
natural de Casca, RS, e
vive e trabalha em Passo
Fundo. Possui Pós-Graduação em Arte, Teoria
e Métodos pela Universidade de Passo Fundo
(UPF). Foi docente de
pintura, Titular III, por
27 anos, nos cursos de
Educação Artística, Artes Plásticas e Artes Visuais da Faculdade de
Artes e Comunicação da UPF. Publicou, em 1998, seu primeiro livro, intitulado Tintas naturais: uma alternativa à pintura artística,
e seu mais recente em 2005, intitulado Vivências do fazer pictórico
com tintas naturais, ambos editados pela Editora Universidade de
Passo Fundo. Ganhou importantes premiações, dentre as quais se
destacam a Grande Medalha de Prata, em 1994, no XVIII Salão de
Artes Plásticas de Franca, SP, o 4º Prêmio, em 1994, na XVIII Edizione - Accademia Intenazionale D´Arte Moderna, em Roma, Itália, e o
2º Prêmio em 1997, na XX edição da mesma premiação, bem como o
Troféu Vasco Prado, em 2005, como artista homenageada na 11ª Jornada Nacional de Literatura. Suas exposições já percorreram, além
de Passo Fundo, diversas outras cidades do Brasil, entre as quais se
destacam Bento Gonçalves, Carazinho, Porto Alegre, Santa Maria e
Santo Ângelo, no RS, Jundiaí, Mogi-Mirim, Santo André e São Paulo,
em São Paulo, Curitiba e Londrina, no Paraná e Aracaju, em Sergi-
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pe, além de diversos outros países, como México, Canadá, Argentina e Itália. Suas obras podem ser encontradas em painéis e murais
espalhados por distintos espaços de Passo Fundo, especialmente no
Museu de Artes Visuais Ruth Schneider.
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Prática leitora no Mundo da Leitura
Era uma vez... revisitando os contos de fadas
Objetivo:
Estimular a leitura de contos de fadas clássicos e a interação
com essas histórias por meio de releituras contemporâneas registradas no Livro dos vilões: novos contos de fadas. Cotejar linguagens,
como a audiovisual, a digital e a imagética, possibilitando aos alunos
uma experiência mais ampla de leitura de contos de fadas.

Materiais e recursos:
Livro O Livro dos Vilões, de Fábio Yabu
Livro Contos maravilhosos infantis e domésticos, de Jacob e Wilhelm
Grimm, tomos I e II
Livro Branca dos mortos e os sete zumbis, de Fábio Yabu
Livro Chapeuzinho vermelho e outras histórias, de Charles Perrault
Livro A psicanálise dos contos de fadas, de Bruno Bettelheim
Imagens de personagens de contos de fadas em folhas A3
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Tablets
Reportagem A verdadeira moral da história, da revista Mundo
Estranho
Filme Branca de neve e os sete anões, dos estúdios Disney
Filme Caminhos da floresta, dos estúdios Disney
Aplicativo Lendas de Grim: a noiva abandonada, de Artifex Mundi
Música Era uma vez, da banda Terra Celta

Etapas propostas:
1.

Recepcionar os alunos no espaço aberto do Centro de Referência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura e realizar a
apresentação dos diferentes ambientes.
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2.

Convidar os alunos a percorrer as estantes do espaço, realizando
a leitura das imagens sobre o tema da atividade leitora proposta,
Era uma vez... revisitando os contos de fadas, direcionando-os à
arena para a atividade leitora.
3. Resgatar as imagens que estavam dispostas nas estantes de livros e exibi-las aos alunos a fim de que comentem sobre as imagens selecionadas. Dentre elas, selecionar cinco para exibição,
suscitando a discussão e introduzindo o tema da prática leitora.
4. Solicitar que os alunos narrem um conto de fadas que conhecem
e/ou a versão que conhecem do conto Chapeuzinho vermelho.
5. Realizar a contação parcial do conto A menina e o lobo, do autor
Fábio Yabu, retirado da obra O livro dos vilões. Após a narração,
apresentar a obra e o escritor Fábio Yabu.
Pessoas boazinhas são chatas. Não há nada melhor que um bom vilão. Sei do que estou falando.
Também tenho meus momentos de maldade. Vocês
me conhecem bem... Por isso mesmo estou certa
de que vão se divertir muito com este livro. Irmãs
que amam sapatos e odeiam a meia-irmã – muito
natural, é claro; uma madrasta hilária viciada num
app para iPad e em experiências com venenos,
huahuahua; uma bruxa que me lembrou muito dos
tempos de colégio; e um lobo com crise de consciência... vai entender!
Então vamos parar de enrolação! Se estiverem na
praia, peçam uma bebida bem geladinha e ajeitem
seus óculos escuros, porque é impossível parar de ler
as novas histórias desses vilões cheios de classe e...
maldade. Você sabe que me ama, Xoxo, Blair Waldor.
In: YABU, Fábio, et. al. O livro dos vilões. Rio de
Janeiro: Galera Record, 2014.
Fábio Yabu nasceu em Santos, em 1979. É
escritor e ilustrador, com obras publicadas
no Brasil e Portugal. Criou a série Princesas
do mar, exibida diariamente nas TVs de mais
de 50 países. Na literatura infantil, publicou
Raimundo, cidadão do mundo e Apolinário, o
homem-dicionário, adotados por escolas em
todo o país. Publicou em 2012 o livro A última
Princesa, voltado para o público jovem, e em
2013 Branca dos mortos e os Sete zumbis e
outros contos macabros.
Fonte: WIKIPEDIA. Fábio Yabu. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bio_
Yabu>. Acesso em: 15 jun. 2015.
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6.

Apresentar as características dos contos de fadas por tópicos,
sintetizando o que a pesquisadora Nelly Novaes Coelho anuncia
como sendo suas características essenciais:
Quais características um texto deve ter para ser conto de fadas?
Narrativa (história) conservada da tradição oral
Tem na sua origem a lenda
Presença do fantástico; do maravilhoso
O mítico (está ligado ao mito)
Tem caráter pedagógico (conscientizador)
Todo conto de fadas tem de ter fada?
Não!
Mas tem de ter:
Metamorfose das personagens (príncipe que se transforma em sapo)
Uso de talismã (espelho mágico, vara de condão)
Força do destino (bruxa que lança o feitiço na princesa)
Magia e divindade(intervenção mágica, o milagre, a transformação)
In: COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise, didática. São Paulo:
Moderna, 2000. p. 172-180.

7.

Revisitar diferentes versões do conto de fadas Chapeuzinho vermelho, compiladas por diferentes autores em distintos períodos
da história:
-- Apresentar o escritor Charles Perrault, suas publicações de
contos de fadas de 1697 e ler (contar) a versão do conto aos
alunos, utilizando o livro Chapeuzinho vermelho e outras histórias;
-- Apresentar os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, suas publicações de contos de fadas de 1822 e ler (contar) a versão dos
autores aos alunos utilizando o livro Contos maravilhosos infantis e domésticos, tomos I e II;
-- Apresentar a versão do conto criada por Fábio Yabu, Branca
dos mortos e os sete zumbis, e ler (contar) o conto aos alunos;
-- Apresentar outras versões infantis, juvenis e em graphic
novel, sem necessariamente ler suas versões.
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8.

Apresentar versões cinematográficas:
-- Primeiro filme de longa-metragem de animação de contos de
fadas, produzido pelos estúdios Disney em 1937: Branca de
neve e os sete anões. Exibir um trecho aos alunos.
-- Apresentar o filme Caminhos da floresta, lançado em 2015,
que aborda alguns contos de fadas. Exibir o trailer.

9.
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No espaço virtual, acessar o blog da prática leitora disponível em
<http://revisitandooscontosdefadas.blogspot.com.br/>, e solicitar
que os alunos assistam ao videoclipe Era uma vez, da banda
brasileira Terra Celta. Após, os alunos deverão comentar sobre a
música e o tema contos de fadas. Também poderão ler postagem
sobre a temática, como sugestões de filmes e livros e, nos tablets,
acessar o aplicativo Lendas de Grim: a noiva abandonada, distribuído por Artifex Mundi.

Algumas das Imagens utilizadas durante o caminho das intervenções

O Lobo e Chapeuzinho Vermelho, ilustração de Gustave Doré (1883)

Chapeuzinho Vermelho, ilustração de Na
Young Wu (2014)

Ilustração do livro Branca dos mortos e
os sete zumbis, de Michel Borges (2014)

Branca de Neve, ilustração de Marilen
Adrover (2014)
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Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Registro iconográfico da prática leitora

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

E.M.E.F. Guaraci
Barroso Marinho
(Passo Fundo - RS),
em visita no dia
06/04/2015

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

E.M.E.F. Guaraci
Barroso Marinho
(Passo Fundo - RS),
em visita no dia
06/04/2015

E.M.E.F. Guaraci
Barroso Marinho
(Passo Fundo - RS),
em visita no dia
06/04/2015
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Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

Foto: Arquivo Mundo da Leitura.

E.M.E.F. São Luiz Gonzaga
(Passo Fundo - RS), em
visita no dia 11/05/2015

E.M.E.F. Dom José
Gomes (Passo Fundo
- RS), em visita no dia
05/10/2015
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Atividades para serem desenvolvidas na escola

Atividade 1 – Branca dos mortos e os sete zumbis
Objetivo:
Estimular a leitura de contos de terror inspirados em contos de
fadas tradicionais.

Materiais e recursos:
Livro Branca dos mortos e os sete zumbis, de Fábio Yabu
Livro Contos de Andersen, de Hans Christian Andersen
Livro Contos maravilhosos infantis e domésticos, de Jacob e Wilhelm Grimm, tomos I e II
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

Etapas propostas:
1.

32

Apresentar o livro Branca dos mortos e os sete zumbis, de Fábio
Yabu, que será trabalhado nesta atividade. Exibir o booktrailer
– a divulgação do livro em formato audiovisual – produzido pela
editora Globo Livros, disponível em <https://www.youtube.com/
watch?v=xUThbN63cnQ>.

“Leitor, estas não são histórias de ninar. Acenda a luz e
aceite a insônia. Segundo Charles Perrault, que, no século
XVIII, compilou lendas muito mais antigas, Chapeuzinho
Vermelho morre estraçalhada pelo lobo. Segundo o relato
dos irmãos Grimm, no século XIX, a rainha má que tentou
matar Branca de Neve era mãe, não madrasta. Segundo
Hans Christian Andersen, a pequena vendedora de fósforo
morre de frio sem que ninguém a ajude. Segundo Halliwell-Phillipps, o porquinho que construiu a casa de tijolos deixou seus dois irmãos morrerem sem defesa. Contos de
fadas são cruéis.” (Max Mallmann)
In: YABU, Fábio. Branca dos mortos e os sete zumbis: e
outros contos macabros. 2. ed. São Paulo: Globo, 2013.

2.

Apresentar o autor, lendo a biografia que consta no livro e/ou
resgatando a biografia que consta na atividade leitora aplicada
no Mundo da Leitura.

3.

Apresentar os contos da obra de Fábio Yabu e propor aos alunos
que cada um selecione um dos contos do livro e realizem leituras
individuais para posterior socialização.

4.

Solicitar que os alunos pesquisem sobre o conto de fadas clássico
que inspirou o conto de terror de Fábio Yabu, utilizando os livros Contos de Andersen, de Hans Christian Andersen, e Contos
maravilhosos infantis e domésticos, de Jacob e Wilhelm Grimm,
tomos I e II.
O livro é constituído de 48 contos com suas ilustrações originais.
Publicado em 1978, reúne os mais lindos contos de fadas e contos maravilhosos escritos pelo dinamarquês Hans Christian Andersen (1805-1875). Dentre os contos estão A pequena sereia e
A menina dos fósforos.
In: ANDERSEN, Hans Christian. Contos de Andersen. 7. ed. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

33

A obra Contos maravilhosos infantis e domésticos compila a versão integral da primeira
edição dos contos completos publicados em
1812 e 1815 e transcritos pelos irmãos Grimm,
nunca antes publicada no Brasil. Reúne a
versão original das 156 histórias, diretamente traduzidas do alemão, pela especialista
Christine Röhrig. As ilustrações são do gravurista pernambucano J. Borges e a editora é
a Cosac Naify. Além dos contos, também são
traduzidos os prefácios escritos pelos Grimm
e algumas notas de cunho histórico.
In: GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm. Contos
maravilhosos infantis e domésticos. São Paulo:
Cosac Naify, 2012.
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5.

Promover um seminário para discutir os contos lidos, os de terror, do livro de Fábio Yabu, e os de fadas originais. Os alunos
deverão recontar a história lida e apresentar à turma o conto
de fadas original que inspirou a criação do conto de terror que
leram.

6.

Sugerir aos alunos que criem um conto em que utilizem elementos ou personagens de conto de fadas e que criem uma nova narrativa, assim como fez o escritor Fábio Yabu com o livro Branca
dos mortos e os sete zumbis.

7.

Promover a leitura e audição dos contos criados pelos alunos e
a sua divulgação em seminário de leitura, bem como a publicação em rede social, caso a turma mantenha alguma atividade
on-line.

Atividade 2 – Versões cinematográficas dos contos de fadas
Objetivo:
Promover a interação dos alunos com a linguagem audiovisual
por meio de versões cinematográficas de contos de fadas tradicionais.

Materiais e recursos:
Lista de filmes com versões de contos de fadas
Livro Contos maravilhosos infantis e domésticos, de Jacob e Wilhelm Grimm, tomos I e II
Computador com acesso à internet e projetor multimídia
Câmera digital
Tablet

Etapas propostas:
1.

Iniciar a atividade resgatando com os alunos filmes sobre conto
de fadas que eles conheçam, assistidos recentemente.

2.

Apresentar aos alunos o primeiro filme de longa-metragem de
contos de fadas, produzido pelos estúdios Disney em 1937: Branca de Neve e os sete anões.
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Branca de Neve e os Sete Anões (no original em inglês:
Snow White and the Seven Dwarfs) é um filme estadunidense do gênero romance e aventura, lançado em 1937. É o
primeiro longa-metragem de animação dos estúdios Disney
e é baseado no conto de fadas Branca de Neve, dos Irmãos
Grimm. Branca de Neve e os sete anões foi o primeiro filme
de animação produzido nos Estados Unidos, o primeiro totalmente a cores, o primeiro a ser produzido por Walt Disney
e o primeiro filme entre os considerados clássicos Disney.
Fonte: WIKIPEDIA. Branca de Neve e os sete anões (filme). Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_de_Neve_e_
os_Sete_An%C3%B5es_(filme)>. Acesso em: 15 jul. 2015.

3.

Apresentar sugestões de filmes como o tema contos de fadas ou
inspirados nesse gênero literário. Dentre as sugestões, selecionar um filme para ser assistido. É importante verificar a classificação etária indicativa de cada produção audiovisual sugerida.

Enrolados é um longa-metragem de animação produzido em 2010 pela Walt Disney Animation Studios baseado no conto
de fadas alemão Rapunzel, dos Irmãos
Grimm.
Fonte: WIKIPEDIA. Tangled. Disponível
em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Tangled>.
Acesso em: 27 jul. 2015.

Caminhos da floresta é um filme de fantasia
musical produzido pela Walt Disney Pictures. É dirigido por Rob Marshall. Baseado
no musical homônimo da Broadway de
Stephen Sondheim, o foco da trama é um
casal sem filhos, que tem de acabar com
uma maldição colocada sobre eles por uma
bruxa vingativa. Sua história se entrelaça
com a de personagens de contos de fadas,
como Chapeuzinho Vermelho e Cinderela.
Fonte: WIKIPEDIA. Caminhos da floresta.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/
wiki/Caminhos_da_Floresta>. Acesso em:
27 jul. 2015.
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João e Maria caçadores de bruxas. O que
aconteceu com João e Maria 15 anos após
quase serem devorados por uma bruxa má
que os atraiu até a casa de doces no meio
da floresta? Nessa repaginação do conto
de fadas, descobrimos que os irmãos se
transformaram em impiedosos caçadores
de bruxas. Dirigido por: Tommy Wirkola.
Fonte: WIKIPEDIA. Hansel and Gretel:
Witch Hunters. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Hansel_and_Gretel:_
Witch_Hunters>. Acesso em: 27 jul. 2015.

Cinderella é um filme live-action norte-americano de fantasia romântica de 2015,
dirigido por Kenneth Branagh, a partir do
roteiro de Chris Weitz. A história é inspirada no conto de fadas de Charles Perrault
e na animação de 1950 da Walt Disney de
mesmo nome.
Fonte: WIKIPEDIA. Cinderella. Disponível
em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinderella_(2015)>. Acesso em: 27 jul. 2015.

Jack: o caçador de gigantes é um filme de
aventura de 2013 dirigido por Bryan Singer. O roteiro, de Darren Lemke, Christopher McQuarrie e Dan Studney, é uma
adaptação cinematográfica da clássica
história João e o pé de feijão.
Fonte: WIKIPEDIA. Jack the_Giant Slayer.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/
wiki/Jack_the_Giant_Slayer>. Acesso em:
27 jul. 2015.

Branca de Neve e o caçador é um filme de
fantasia e ação norte-americano de 2012
dirigido por Rupert Sanders, inspirado no
conto de fadas alemão Branca de Neve,
compilado pelos Irmãos Grimm. O filme é
o primeiro longa-metragem de uma planejada trilogia.
Fonte: WIKIPEDIA. Snow White and
the Huntsman. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Snow_White_and_
the_Huntsman>. Acesso em: 27 jul. 2015.

Gato de botas é um filme de animação
produzido pela DreamWorks Animation,
em 2011, estrelando as vozes de Antonio
Banderas e Salma Hayek. A trama centra-se na personagem Gato de botas, antes
do primeiro Shrek e mostra o felino em um
plano de assalto ao lado de Humpty Dumpty e Kitty para roubar a famosa gansa das
fábulas que bota ovos de ouro.
Fonte: WIKIPEDIA. Puss in Bots. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Puss_
in_Boots>. Acesso em: 27 jul. 2015.

A bela e a fera é um filme franco-alemão de romance e fantasia baseado no
conto de fada tradicional homônimo de
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve.
Escrito por Christophe Gans e Sandra
Vo-Anh e dirigido por Christophe Gans, o
filme estrelou Léa Seydoux, como Bela,
e Vincent Cassel, como Fera. O filme foi
lançado na França, em 12 de fevereiro de
2014.
Fonte: WIKIPEDIA. La Belle et la Bête. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
La_Belle_et_la_B%C3%AAte_(2014)>.
Acesso em: 27 jul. 2015.
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4.

Após a exibição do filme, abrir espaço para discussão. Resgatar
com os alunos o conto de fadas que estava aludido no filme assistido. Caso os alunos não conheçam o conto original, utilizar
o livro Contos maravilhosos infantis e domésticos, de Jacob e
Wilhelm Grimm, tomos I e II, que compila contos de fadas, para
apresentar o texto literário original.

5.

Propor aos alunos que produzam um curta-metragem a partir
de um conto de fadas clássico.
Os alunos poderão escolher um conto de fadas do livro Contos maravilhosos infantis e domésticos, de Jacob e Wilhelm Grimm ou poderão escolher fazer uma releitura da lista de filmes sugeridos. Utilizarão um dos equipamentos sugeridos - tablet,
câmera digital, filmadora, celular - para gravar o curta-metragem e poderão publicar
em sites de compartilhamentos de vídeos em formato digital. Para que os alunos
conheçam produções audiovisuais nacionais e produções escolares, acessar os
sites nos endereços eletrônicos <www.portacurtas.org.br> e <www.curtanaescola.
org.br>.

6.
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Promover a exibição das produções audiovisuais realizadas pelos alunos, baseadas em suas experiências com os contos de fadas e as versões cinematográficas, socializando-as. O professor
poderá organizar um festival de curtas-metragens sobre contos
de fadas na escola, mobilizando os alunos participantes e toda a
comunidade escolar.

Atividade 3 – A versão dos vilões
Objetivo:
Promover a interação dos alunos com adaptações de contos de
fadas tradicionais e versões cinematográficas que abordam a perspectiva dos vilões nas histórias, a fim de que os alunos possam conhecer outras possibilidades de concepção de narrativa.

Materiais e recursos:
Livro O livro dos vilões, de Fábio Yabu
Filme Malévola, de Robert Stromberg
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

Etapas propostas:
1.

Apresentar a obra O livro dos vilões, com novos contos de fadas
por Cecily von Ziegesar, Carina Rissi, Diana Peterfreund e Fábio Yabu. Solicitar que cada aluno escolha um conto do livro e
realize a leitura individual. Os contos são:
-----

2.

#stepsisters – sobre sapatos e selfies, de Cecily von Ziegesar;
Menina veneno, de Carina Rissi;
Quanto mais afiado o espinho, de Diana Peterfreund;
A menina e o lobo, de Fábio Yabu.

Promover, entre os alunos, a socialização do conteúdo da obra
lida, em que cada aluno deverá compartilhar suas impressões
de leitura a partir do conto escolhido, apresentando o conto de
fadas original que inspirou a versão do texto do Livro dos vilões.
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3.

Exibir o filme Malévola, dos estúdios Disney, dirigido por Robert
Stromberg.
Baseado no conto A Bela Adormecida, o filme conta a
história de Malévola (Angelina Jolie), protetora do reino
dos Moors. Desde pequena, essa garota com chifres e
asas mantém a paz entre dois reinos diferentes, até se
apaixonar pelo garoto Stefan (Sharlto Copley). Os dois
iniciam um romance, mas Stefan tem a ambição de se
tornar líder do reino vizinho e abandona Malévola para
conquistar seus planos. A garota torna-se uma mulher
vingativa e amarga, que decide amaldiçoar a filha recémnascida de Stefan, Aurora (Elle Fanning). Aos poucos, no
entanto, Malévola começa a desenvolver sentimentos de
amizade em relação à jovem e pura Aurora.
Fonte: WIKIPEDIA. Maleficent. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Maleficent>. Acesso em: 27 jul. 2015.

4.
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Propor aos alunos que selecionem um dos vilões presentes nos
contos lidos, no filme assistido e/ou que estejam em outros contos de fadas não trabalhados nessa atividade. Solicitar, também,
que produzam um conto com a versão desse vilão. Após a produção, os alunos apresentarão o conto produzido para a turma.

Atividade 4 – Alice no País das Maravilhas
Objetivo:
Possibilitar a interação e a leitura do livro Alice no País das
Maravilhas, propondo o diálogo do livro com as linguagens musical,
imagética e audiovisual.

Materiais e recursos:
Livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll
Filme Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton
Música e vídeo da canção Alice, de Avril Lavigne
Ilustrações da história Alice no País das Maravilhas de diferentes artistas
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

Etapas propostas:
1.

Iniciar a atividade com a audição e posterior leitura da letra da
música Alice, da cantora canadense Avril Lavigne. O vídeo oficial da música está disponível no Youtube.
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2.

Após a audição da música e a leitura da letra, perguntar aos
alunos se:
-- Conheciam a música? E a cantora?
-- Gostaram do videoclipe assistido e da música lida?
-- O título da música lembrou-lhes alguma história ou livro?

3.

Apresentar o livro Alice no País das Maravilhas e seu autor
Lewis Carroll.
Alice no País das Maravilhas é a obra mais conhecida de Charles Lutwidge Dodgson, publicada em 4 de julho de 1865, sob o pseudônimo de Lewis Carroll. É uma
das obras mais célebres do gênero literário nonsense (sem sentido, contrassenso ou
absurdo, é uma expressão inglesa que denota algo disparatado, sem nexo). O livro
narra a história de uma menina chamada Alice que cai em uma toca de coelho que a
transporta para um lugar fantástico povoado por criaturas antropomórficas, revelando um mundo onírico e maravilhoso. O livro divide-se em doze capítulos, e em cada
capítulo há uma ilustração que revela detalhes do capitulo, a saber:
I.

Descendo pela toca do Coelho

II.

A poça de lágrimas.

III.

A corrida-Caucus e uma longa história

IV.

O coelho manda um recado pelo lagarto

V.

O conselho de uma lagarta

VI. Porco e pimenta
VII. Um chá muito louco
VIII. O campo de croqué da rainha
IX. A história da tartaruga falsa
X.

A quadrilha das lagostas

XI. Quem roubou as tortas?
XII. O depoimento de Alice
Fonte: WIKIPEDIA. Alice no País das Maravilhas. Disponível em: <https://pt.wikipedia.
org/wiki/Alice_no_Pa%C3%ADs_das_Maravilhas>. Acesso em: 27 jul. 2015.
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4.

Após breve apresentação do autor e do livro, realizar a leitura
para os alunos do primeiro capítulo, Descendo pela toca do coelho,
a fim de que eles possam conhecer o início da aventura.

5.

Exibir ilustrações de diferentes artistas sobre a história. No site
Geekness há uma postagem com 32 ilustrações de Alice no País
das Maravilhas, disponível em <http://geekness.com.br/ilustracoes-de-alice-pais-das-maravilhas/>.

6.

Solicitar aos alunos a leitura integral do livro Alice no País das
Maravilhas, de Lewis Carroll.

7.

Promover um seminário de socialização da leitura, em que todos
os alunos deverão participar, relatando suas experiências com o
livro.

8.

Promover a exibição do filme homônimo ao livro, Alice no País
das Maravilhas, do diretor Tim Burton.
Alice no País das Maravilhas, conhecido também
como Tim Burton’s Alice in Wonderland, é um filme
estadunidense-britânico de 2010, dirigido por Tim
Burton e baseado no clássico Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll.
A história do filme se passa 13 anos após o evento
original e Alice já está com 19 anos. O filme tem no
elenco Mia Wasikowska como Alice, Johnny Depp
como o Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter
como a rainha Vermelha e Anne Hathaway como a
rainha Branca.
Fonte: WIKIPEDIA. Alice no País das Maravilhas
(2010). Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Alice_no_Pa%C3%ADs_das_Maravilhas_(2010)>.
Acesso em: 27 jul. 2015.

9.

Solicitar que os alunos escrevam um texto sobre suas experiências e vivências de leituras desenvolvidas durante a atividade
sobre o livro Alice no País das Maravilhas, dialogando com a
linguagem audiovisual, musical e imagética.

10. Sugerir aos alunos que, após a realização da atividade com o
livro Alice no País das Maravilhas, realizem a leitura da obra
Alice no País do Espelho, também do escritor Lewis Carroll. Assim, pode-se pensar em uma nova proposta de atividade leitora
a partir da leitura.
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Atividade 5 – Conto de fadas e conto popular
Objetivo:
Promover a interação dos alunos com o conto popular brasileiro
e os contos de fadas por meio da produção audiovisual Hoje é dia de
Maria, que aborda em sua estética e concepção elementos presentes
nessas narrativas.

Materiais e recursos:
DVD da microssérie televisiva Hoje é dia de Maria, dirigida por
Luis Fernando Carvalho
Livro Contos populares do Brasil, de Sílvio Romero
Computador com acesso à internet e projetor multimídia

Etapas propostas:
1.

Apresentar a microssérie Hoje é Dia de Maria, do diretor brasileiro Luis Fernando Carvalho.
Hoje é Dia de Maria é uma microssérie brasileira, dirigida por Luis Fernando Carvalho, com autoria também de
Luís Alberto de Abreu. Inspirada em texto do dramaturgo
Carlos Alberto Soffredini, a trama recorreu a elementos
folclóricos e míticos, presentes em contos populares
compilados por Câmara Cascudo, Mário de Andrade
e Sílvio Romero, para contar as aventuras da menina
Maria. A microssérie é dividida em jornadas, sendo a primeira composta por oito capítulos de 40 minutos aproximadamente.
Fonte: G1. Memória Globo. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/hoje-e-dia-de-maria.htm>. Acesso em: 5 jun. 2015.
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2.

Propor aos alunos que assistam à primeira jornada da microssérie, em seus oito capítulos, a fim de que possam conhecer a
produção audiovisual na íntegra. Divulgar aos alunos que a microssérie é uma produção que une contos populares brasileiros e
contos de fadas em um universo maravilhoso.

3.

Apresentar aos alunos o livro Contos populares do Brasil, de
Silvio Romero, livro que compila alnguns dos contos que inspiraram e que estão presentes na microssérie Hoje é dia de Maria.
Silvio Romero, um dos mais importantes
pesquisadores do folclore brasileiro, com mais de
noventa livros publicados, apresenta, em Contos
populares do Brasil, o resultado de estudos e
sistematizações científicas do folclore brasileiro,
tendo em vista a busca de um caráter nacional, com
base no princípio da mestiçagem entre os elementos
europeu, indígena e negro. O livro é dividido por
seções. Na seção I, contos de origem europeia, na
seção II, contos de origem indígena e na seção III,
contos de origem africana e mestiça.
Fonte: ROMERO, Silvio. Contos populares do Brasil.
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.

4.

Realizar a leitura de um conto popular da seção I, os contos de
origem europeia – Maria Borralheira, com o intuito de apresentar um dos contos populares que foi utilizado na microssérie.

5.

Propor aos alunos que pesquisem outros contos populares que
dialoguem com os contos de fadas ou que sejam versões nacionais das narrativas originais e apresentem essa pesquisa e leituras aos demais colegas, socializando suas experiências. Os
alunos poderão realizar a leitura dos contos da seção I – contos
de origem europeia – do livro Contos populares do Brasil, de Silvio Romero.
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_______ et al. O livro dos vilões. Rio de Janeiro: Galera Record, 2014.
YOUTUBE. Avril Lavigne - Alice (Official Music Video). Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=Gv_Nw-oUibE>. Acesso em: 3 jun. 2015.
_______. Booktrailer Branca dos mortos e os sete zumbis. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=xUThbN63cnQ>. Acesso em: 26 maio 2015.
_______. Branca de Neve e os sete anões completo (1938). Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=pV3ISzuKU8w>. Acesso em: 27 maio 2015.
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Sugestões de leitura
Livros
BARRIE, James Mathew. Peter Pan e Wendy. São Paulo: Companhia das Letrinhas,
1999.

Apresentado em versão integral, Peter Pan e Wendy é um dos
grandes clássicos da infância. A história circula no Brasil, sobretudo,
como desenho animado ou em edições simplificadas. O encanto não
se perde, é verdade, mas é preciso conhecer o texto de J. M. Barrie
para testemunhar a alta qualidade literária da obra. A figura de Peter Pan é o melhor exemplo da densidade psicológica surpreendente
que o autor infunde a seus personagens. Peter, como se sabe, é o
menino que se recusa a crescer. Tudo o que deseja na vida é ser exatamente o que já é: criança. Peter Pan e Wendy surgiu como peça de
teatro. Em 1930, J. M. Barrie doou os direitos autorais do livro a um
hospital infantil de Londres. Em 1987, cinquenta anos após a morte
do autor, esses direitos expiraram, mas o Parlamento inglês abriu
uma exceção e determinou que o hospital continuasse a recebê-los
enquanto existisse.
BAUM, Lyman Frank. O mágico de Oz. Porto Alegre: L&PM, 2001.

Quando um terrível ciclone levou Dorothy, a órfã, e seu cãozinho
Totó do Kansas até a Terra de Oz, ela temeu nunca mais ver sua tia
Emily e seu tio Henry. Mas ela encontrou os munchkins e eles lhe
disseram para seguir a estrada dos tijolos amarelos até a Cidade
das Esmeraldas, onde o grande mágico de Oz lhe concederia qualquer desejo. No caminho, ela encontrou o Espantalho sem cérebro, o
Lenhador de lata e o Leão covarde. Os quatro amigos partiram em
busca de seus mais profundos desejos e, numa série de aventuras
fantásticas, eles encontram um campo de papoulas mortíferas, animais selvagens, macacos voadores, uma bruxa malvada, uma bruxa
boa e o próprio mágico de Oz.
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CABOT, Meg et al. O livro das princesas. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2014.

“Olá amigos, fãs e companheiros admiradores de princesas. Eu
mal pude acreditar quando alguém do Brasil permitiu que eu desse uma olhadinha neste livro. Acreditem no que digo, esse livro é
de releituras contemporâneas, com reviravoltas que farão você dizer
owwwnn… Uma Cinderela DJ? Rapulzel popstar? Bela é uma supermodelo? E unicórnios em A Bela Adormecida? Sim, por favor! Mais,
mais. Por favor. Não se preocupem, tem mais, muito mais. Eu amei,
e vocês também vão! Sinceramente, sua alteza real, a princesa Mia
Thermopolis, Genovia, 2013.”
COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000.

Que lugar ocupa a literatura infantil, neste limiar de século,
num mundo como o nosso, dominado pela imagem e pela velocidade
eletrônica? Essa é a interrogação-eixo a que esse volume pretendeu
responder, tendo no horizonte duas premissas: a crença na energia
mágica da palavra ou da experiência literária e a urgência de pensarmos uma educação renovada, ou melhor, nos novos caminhos do
saber a serem trilhados pelas novas gerações. Amplo painel de análises, questionamentos e “sínteses provisórias” acerca do fenômeno
literário, o livro Literatura infantil inscreve-se na linha de pensamento que, em meio à crescente complexidade e desumanização do
mundo atual, busca novas soluções para a reintegração harmoniosa
eu-mundo, que se faz urgente. Esteticamente, para o leitor dos anos
1990, ela preserva as características que sempre encantaram os leitores de todas as idades.
DUFFY, Chris. Contos de fadas em quadrinhos: clássicos contados por extraordinários
cartunistas. Rio de Janeiro: Galera Record, 2015.

Uma terra nada, nada distante... Príncipes e princesas reinavam no reino do traço mágico. Cada um deles possuía um talento
único. Alguns dominavam as cores; outros, a técnica. Mas todos possuíam inegável capacidade de transformar tudo o que tocavam em
algo mais divertido ainda. Chris Duffy reuniu esse grupo encantado
para recontar em quadrinhos os mais amados contos de fadas. Algu-
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mas fábulas se mantêm fiéis às originais. Mas outras trazem reviravoltas divertidas e, muitas vezes, emocionantes. Ao todo, dezessete
histórias ganham novo colorido e humor.
MASTROBERTI, Paula. Uma princesa e uma ervilha. Porto Alegre: Mercado Aberto,
2004.

O livro é baseado no conto homônimo de Hans Christian Andersen e foi publicado em 2004. Um príncipe procura por uma esposa,
mas não pode ser qualquer uma: ela tem que ser absolutamente perfeita, uma princesa verdadeira. Na internet, ele encontra cinco sites
de jovens que o interessam. Por qual delas ele se decidirá? Nessa recriação do conto de Andersen, a autora fala da busca pelo amor ideal
e de como ele pode estar no nosso alcance, bem debaixo do nosso nariz.
PIMENTA, Paula. Princesa adormecida. 3. ed. Rio de Janeiro: Galera Record, 2014.

“Meu cotidiano era normal. Tá, quase normal. Vivia com meus
(superprotetores) tios, era boa aluna, tinha grandes amigas. Até que
de uma hora para a outra, tudo mudou. Imagine acordar um dia e
descobrir que o mundo que você achava que era real, nada mais é
do que um sonho. E se todas as pessoas que você conheceu na vida
simplesmente fossem uma invenção e, ao despertar, percebesse que
não sabe onde mora, que nunca viu quem está do seu lado, e, especialmente, que não tem a menor ideia de onde foi parar o amor da
sua vida?”
SALAMERO, Nunila López; SIERRA, Myruam Cameros. A Cinderela mudou de ideia.
São Paulo: Planeta do Brasil, 2010.

E viveram felizes para sempre, uma sentença incansavelmente
ouvida por todas as mulheres durante toda a vida, desde a infância,
em filmes, novelas, livros… uma sentença que pressupõe que todas
têm o mesmo sonho e que, sem um príncipe que as salve, não há como
ser feliz. Nossa Cinderela se vê sufocada dentro de um sonho que
ela não planejou, mas ao qual se submeteu por acreditar que seria o
melhor para sua vida, afinal, “o que mais uma mulher pode querer?”
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Mas, enfim, surge o dia em que ela conhece a fada do ‘chega!’ e descobre que uma mulher pode e quer ser muito mais. Ela, então, decide
descalçar os sapatinhos de cristal, descer do salto alto e partir em
uma agradável viagem na qual descobrirá um mundo muito maior,
que a faz se sentir completa pela primeira vez em sua vida.”
WARNER, Marina. Da fera à loira: sobre contos de fadas e seus narradores. São Paulo:
Companhia das Letras, 1999.

A importância dos contos de fadas em nossa cultura dificilmente
pode ser exagerada. Eles assumiram na época moderna uma função
civilizadora, didática e edificante. Histórias como Cinderela, Branca
de Neve e A bela e a fera, entre muitas outras hoje difundidas pelos
meios de comunicação de massa, foram aceitas como parte de um
tesouro comum e ajudaram a consolidar um universo de mitos partilhado por pessoas das mais diversas idades. Marina Warner, neste
livro, revela as tensões e os dramas reais que nos contos se dissimulam, com atenção especial voltada à figura feminina. A autora vai
além da análise literária e psicanalítica que domina a leitura crítica:
ela mostra um painel da transformação histórica dos contos de fadas
que, quanto mais reconhecemos, menos fantásticos nos parecem.
WILLINGHAM, Bill. Fábulas. São Paulo: Panini Comics, 2002.

Era uma vez… você já parou para pensar em como seria se o
mundo dos contos de fadas fosse real? Bill Willingham fez isso e criou
uma das séries Vertigo mais aclamadas dos últimos tempos. Em Fábulas, ele revisita centenas de lendas do folclore do mundo inteiro e
as traz para o mundo moderno em uma abordagem extremamente
criativa. Mostrando as relações entre as fábulas, sua relação com o
mundo real e como enfrentam o terrível Adversário, a terrível força
que as expulsou de seu mundo encantado, a série inova e se diferencia em relação aos demais materiais do gênero. Acompanhe o dia a
dia de versões como você nunca viu da Branca de Neve, do lobo mau,
do Pinóquio e de muitos outros personagens que você acha que conhece, mas não faz ideia de como seriam em nossa realidade.
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Audiovisuais
A GAROTA da capa vermelha. Direção: Catherine Hardwicke. Produção: Leonardo DiCaprio. Estados Unidos: Appian Way Productions, 2011. DVD.

Idade Média. Valerie (Amanda Seyfried) é uma jovem que vive
em um vilarejo aterrorizado por um lobisomem. Ela é apaixonada
por Peter (Shiloh Fernandes), mas seus pais querem que se case com
Henry (Max Irons), filho de uma família rica do local. Diante da situação, Valerie e Peter planejam fugir, mas veem seus planos irem
por água abaixo quando a irmã mais velha de Valerie é assassinada
pelo lobisomem que ronda a região. Adaptação moderna da clássica
história da Chapeuzinho Vermelho.
BRANCA de Neve e o caçador. Direção: Rupert Sanders. Produção: Sam Mercer. Estados Unidos: Roth Films, 2012. DVD.

Em um reino de tirania, a vaidosa e egoísta rainha Ravenna
(Charlize Theron) descobre que sua enteada, Branca de Neve (Kristen Stewart), está destinada a superá-la não apenas como “a mais
bela de todas”, mas também como governante do reino. A rainha ouve
de seu espelho mágico (Christopher Obi) que a única maneira de permanecer no poder é consumir o coração de Branca de Neve e conseguir a imortalidade. Enquanto isso, Branca de Neve escapa para a
Floresta Negra e Ravenna recruta o caçador Eric (Chris Hemsworth)
para matá-la. Eric, no entanto, apieda-se da jovem princesa e lhe ensina a arte da guerra. Agora, com a ajuda de sete anões, de Eric e do
Príncipe William (Sam Claflin), Branca de Neve inicia uma rebelião
para derrubar sua madrasta de uma vez por todas.
DEU a louca na Branca de Neve. Direção: Steven E. Gordon. Produção: Boyd Kikland.
Estados Unidos: Focus Filmes; Kickstart Productions, 2009. DVD.

Nesta história, a princesa Branca de Neve é uma adolescente que
prefere se divertir com seus amigos a ajudar os camponeses. Quando
seu pai se encanta de lady Vaidosa, uma bruxa que pretende governar o reino, Branca de Neve torna-se uma ameaça e logo é enganada
pela bruxa, que começa a espalhar boatos aos habitantes da cidade,
forçando-a a fugir. Com a reconstrução da casa dos três porquinhos
e a ajuda dos sete anões, Branca de Neve aprende o verdadeiro valor
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da amizade. Agora, apenas ela pode evitar o casamento de seu pai
com a malvada lady Vaidosa. Com ajuda de Manco e Mambo, ela terá
que provar que pode governar, trazendo o equilíbrio de volta para a
balança do bem e do mal.
DEU a louca na Chapeuzinho. Direção: Cory Edwards. Produção: David Lovegren et al.
Estados Unidos: Focus Filmes, 2006. DVD.

A tranquilidade da vida na floresta é alterada quando um livro
de receitas é roubado. Os suspeitos do crime são Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau, o lenhador e a vovó, mas cada um deles conta
uma história diferente sobre o ocorrido. Cabe então ao inspetor Nick
Pirueta investigar o caso e descobrir a verdade.
EM BUSCA da Terra do Nunca. Direção: Marc Foster. Estados Unidos: Miramax Films;
Film Colony, 2004. DVD.

Os indicados ao Oscar, Johnny Depp, e os vencedores, Dustin
Hoffman, Kate Winslet e Julie Christie, apresentam esse fantástico
conto de fadas sobre um dos maiores escritores infantis e as pessoas
que o inspiraram a criar sua obra-prima Peter Pan. O dramaturgo
James M. Barrie está numa encruzilhada em sua carreira quando
se vê sem inspiração para sua próxima peça. É quando conhece por
acaso uma jovem viúva e seus quatro filhos. Juntos eles iniciam uma
amizade que aflora de novo a imaginação de Barrie para produzir seu
melhor trabalho. Com um elenco de estrelas e um tratamento impecável, Em busca da Terra do Nunca foi considerado um dos melhores
filmes do ano de 2004 e venceu o Oscar de melhor trilha sonora.
FAERIE Tale Theatre (Teatro dos Contos de Fadas). Disponível em <https://www.youtube.com/channel/UCXsAnnJGDbcL08TQaUBrW1g>. Acesso em: 20 jul. 2015.

Série estadunidense produzida entre 1982 e 1987, criada pela
renomada atriz norte-americana Shelley Duvall. Foi exibida no Brasil pela TV Cultura. Todos os episódios completos estão disponíveis
no Youtube. Há versões dos contos O príncipe sapo, Rapunzel, João e
o pé de feijão, entre outros. Ao todo são sessenta episódios com duração de 60 minutos cada um.
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GRIMM. Direção: David Greenwalt. Produção: Jim Kouf. Estados Unidos: Hazy Mills
Productions, 2011. Série televisiva.

Nick Burkhardt (David Giuntoli) é um detetive de homicídios
que recebe novas responsabilidades após descobrir que é descendente de Grimm, uma sociedade secreta. O seu principal objetivo é conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre a vida real e a mitologia. A nova rotina traz desafios e perigos, sobretudo à noiva de Nick,
Juliette Silverton (Bitsie Tulloch), e ao colega de trabalho, Hank Griffin (Russell Hornsby).
OS IRMÃOS Grimm. Direção: Terry Giliam. Produção: de Charles Roven. Reino Unido;
Estados Unidos: Europa Filmes, 2005. DVD.

Wilhelm (Matt Damon) e Jacob (Heath Ledger) são dois irmãos
famosos pelos seus contos de fadas, recheados de personagens mágicos. Eles percorrem a Europa comandada por Napoleão Bonaparte,
enfrentando monstros e demônios falsos em troca de dinheiro rápido.
Porém, quando as autoridades francesas descobrem o plano deles,
os irmãos são colocados para enfrentar uma maldição real em uma
floresta encantada, na qual jovens donzelas desaparecem misteriosamente.
ONCE upon a time. Direção de Edward Kitsis. Produção de Adam Horowitz. Estados
Unidos: ABC Studios, 2011. Série televisiva.

Once upon a time é uma série norte-americana televisiva de drama-fantasia baseada nos contos de fadas. A série estreou em 23 de
outubro de 2011, nos Estados Unidos, pelo canal ABC. Tudo acontece
na fictícia cidade litorânea de Storybrooke, no Maine. Seus moradores são personagens de vários contos de fadas que foram transportados para o mundo real e tiveram suas memórias reais roubadas
por uma poderosa maldição. Os episódios normalmente apresentam
o enredo principal em Storybrooke, e um enredo secundário de outro
ponto da vida de um personagem antes de a maldição ser lançada.
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Internet
Curtas na escola. Disponível em: <http://www.curtanaescola.org.br/>.

Um projeto para o educador interessado em incrementar sua
prática pedagógica utilizando o recurso dos curtas-metragens. O Curtas na escola tem como objetivo promover e incentivar o uso de curtas-metragens brasileiros como material de apoio pedagógico em sala de
aula. Esse projeto está diretamente ligado ao projeto Porta curtas.
Grims legends: the forsaken bride. (Lendas de Grim). Artifex Mundi. Disponível em:
<http://www.artifexmundi.com/page/grim/>.

Jogo on-line interativo de aventura inspirado no imaginário e
nas lendas dos contos de Grimm. Ambientado em um mundo encantado de lendas e magia, cheio de florestas sombrias, templos proibidos e castelos abandonados, um reino de segredos obscuros, onde seu
destino estava escrito muito antes de nascer. Nas sombras de uma
floresta antiga, no fundo de um vale nebuloso, está a vila isolada de
Ravenbrook.
Porta curtas. Disponível em: <http://portacurtas.org.br/>.

O Porta curtas é um projeto que visa não apenas reunir os melhores curtas-metragens brasileiros na internet, mas também formar
um painel representativo da produção nacional de curtas em termos
de décadas, técnicas, tendências e elencos. O Porta curtas é pioneiro
no Brasil, pois todos os curtas disponíveis são exibidos em sua forma
original, sem cortes, e os direitos autorais dos criadores são sempre
respeitados.
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