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A presente Unidade Didática tem como objetivo 
realizar uma leitura reflexiva dos contos clássicos, 
estabelecendo elos de intencionalidade com as 
releituras contemporâneas desses contos, com o 
intuito de provocar o desenvolvimento da imaginação, 
a socialização em grupo, a percepção de mundo, e a 
construção da identidade e autonomia do aluno. Será 
desenvolvida com os alunos do 7º Ano do Ensino 
Fundamental no Colégio Estadual Vila Alta em Alto 
Paraíso-PR. O trabalho está pautado na teoria 
Bakhtiniana,- do uso da linguagem numa perspectiva 
interacionista, dialógica, discursiva,- onde o 
reconhecimento das vozes sociais e das ideologias 
presentes no discurso, ajudam na construção de 
sentido de um texto e na compreensão das relações 
de poder a ele inerentes. Portanto, visa propiciar o 
desenvolvimento de uma atitude crítica que leve o 
aluno a perceber o sujeito presente nos textos e, 
ainda, a tomar uma atitude responsiva diante deles. 
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1. Apresentação 

 

Esta Unidade Didática se inscreve no Programa de Desenvolvimento 

Educacional-PDE do Estado do Paraná e é intitulada “Contos Clássicos: uma 

 leitura contemporânea”, sendo voltada para o 7º Ano do Ensino Fundamental. Ela

será desenvolvida no Colégio Estadual Vila Alta, em Alto Paraíso-PR, o qual é de 

médio porte e recebe alunos, em sua maioria, oriundos da zona rural, 

especificamente de acampamentos de sem terras, ribeirinhos e também da área 

urbana. A turma na qual será aplicada esta unidade didática é composta por 

aproximadamente 32 alunos pré-adolescentes, entre 11 e 13 anos de idade.  

Sua implementação justifica-se por uma necessidade de intervenção 

pedagógica acerca do trabalho com a leitura, constatada após investigação e 

observação realizada sobre o dia-a-dia da sala de aula e sobre os resultados das 

diversas avaliações externas, tais como Prova Brasil, SAEP, ENEM, e internas 

ocorridas no âmbito escolar.  

A unidade tem como objetivo promover a realização de uma leitura reflexiva 

dos contos clássicos, estabelecendo elos de intencionalidade com as releituras 

contemporâneas desses contos, com o intuito de provocar o desenvolvimento da 

imaginação, a socialização em grupo, a percepção de mundo, e a construção da 

identidade e autonomia própria do aluno. Observamos ao longo da nossa 

trajetória na educação formal, que é possível, por meio da leitura, proporcionar a 

aquisição de informações relacionadas a todas as áreas do conhecimento, 

abrindo os horizontes do saber, já que, a leitura facilita a comunicação, favorece a 

interação e a emancipação do sujeito.       

Observamos que os alunos, ao chegarem ao sexto ano do Ensino 

Fundamental, trazem consigo um encantamento pelos Clássicos da literatura 

Infantil, porém, ao avançarem para o sétimo ano, quando têm uma idade na qual 

eles já não se veem como crianças, acabam por se distanciarem dessa literatura 

e, de modo geral, das diversas possibilidades de leitura. Isso acarreta em baixos 

índices nas avaliações externas, pela falta de interpretação, de criticidade ao 

defenderem uma ideia e baixo desempenho na escrita em todas as disciplinas 

curriculares. A questão é “como fazer para resgatar o hábito e interesse dos 



alunos pela leitura?” e amenizar o problema advindo desde a alfabetização, que 

perdura pelas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental e Médio. 

Esta unidade será desenvolvida em 32 horas/aulas, organizada em três 

partes:  

Na primeira será trabalhada, em dez (10) horas, aulas a configuração do 

gênero, sua função social, bem como a análise linguística, proporcionando ao 

aluno intervenções e criando subsídios para que o mesmo possa interpretar o 

meio social em que vive. 

 Na segunda parte, com onze (11) horas aulas, serão elencados textos que 

dialogam com a temática do gênero em diferentes suportes, envolvendo também 

análise linguística. 

 E na terceira parte, também com onze (11) horas aulas, serão abordadas 

as rupturas, a permanência de ideias e conceitos dos contos clássicos na leitura 

contemporânea, bem como a escrita da releitura dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Caro aluno, nesta primeira parte será trabalhada a configuração do 

gênero conto de fadas e a sua função social, também veremos um pouco da 

aplicabilidade da análise linguística. Será desenvolvida em 10 horas/aula, 

constituída pelo texto: “Branca de Neve”.  

Objetivo 

 Formar leitores capazes de dar sentido ao texto e de realizar a 

compreensão e a interpretação do mesmo. 

Conteúdos: 

Você sabia que os contos de fadas tiveram sua origem na transmissão 

oral de narrações folclóricas e de contos populares? - Fala-se que sejam 

remanescentes de antigos mitos. Também há quem diga que foram sonhos 



contados como histórias, os quais foram modificando-se por meio da tradução 

oral. Até por volta do século XVII, os contos de fada não eram destinados apenas 

às crianças, mas também a adultos das classes mais baixas da população, como 

lenhadores e camponeses (Franz, 1985, p. 18). Em algumas vilas europeias, 

havia narradores profissionais de contos de fada, os quais tinham aprendido o 

ofício no ambiente doméstico. Eram contados para populações agrícolas, 

principalmente, como entretenimento durante o inverno. Von Franz (1985, p. 21) 

afirma que tendo estudado contos de fada durante um longo período, chegou à 

conclusão de que existem típicas ramificações europeias e africanas de contos de 

fada. Conforme a autora, embora possa ter feito alguma confusão nos nomes dos 

contos, é visível o parentesco entre eles. Ela acrescenta que, de certa forma, os 

contos de fada são também influenciados pela civilização em que surgiram, mas 

muito menos que os mitos, devido à sua estrutura mais elementar (Von Franz 

1985, p. 21). Beatrice Phillpotts (Montena, 2000, p. 6) explica que as fadas são 

tão eternas como os seres humanos que as criaram e que a crença em seres 

sobrenaturais tem existido sempre, embora com características diferentes em 

diferentes gerações.  

Leia o texto e desenvolva as atividades: 

Figura 1 – Branca de Neve 

 
Fonte: A autora, 2016. 

 

 

 



 

Branca de Neve 

Um conto de fadas dos Irmãos Grimm 

Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo, 

uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era 

inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar 

os flocos de neve que dançavam no ar; mas com isso se distraiu e furou o dedo 

com a agulha. Na neve que tinha caído no beiral da janela pingaram três gotinhas 

de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou:  

— Pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e 

com os cabelos negros como o ébano… 

Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido.  

Ela deu à luz uma menina de cabelos bem pretos, pele branca e face rosada. O 

nome dado à princesinha foi Branca de Neve.  

Mas quando nasceu a menina, a rainha morreu. Passado um ano, o rei se casou 

novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa invejosa e cruel.  

Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela 

perguntava, com vaidade:  

— Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu.  

E o espelho respondia:  

— Em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior.  

O tempo passou. Branca de Neve cresceu, a cada ano mais linda…  

E um dia o espelho deu outra resposta à rainha.  

— A sua enteada, Branca de Neve, é agora a mais bela.  

Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um de seus guardas e lhe ordenou que 

levasse a enteada para a mata e lá a matasse. E que trouxesse o coração de 

Branca de Neve, como prova de que a missão fora cumprida.  

O guarda obedeceu. Mas, quando chegou à mata, não teve coragem de enfiar a 

faca naquela lindíssima jovem inocente que, afinal, nunca fizera mal a ninguém.  

Deixou-a fugir. Para enganar a rainha, matou um veadinho, tirou o coração e 

entregou-o a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação.  

Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata, 

ansiosa por se distanciar da madrasta e da morte.  



Os animais chegavam bem perto, sem a atacar; os galhos das árvores se abriam 

para que ela passasse.  

Ao anoitecer, quando já não se aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca 

de Neve viu numa clareira uma casa bem pequena e entrou para descansar um 

pouquinho.  

Olhou em volta e ficou admirada: havia uma mesinha posta com minúsculos sete 

pratinhos, sete copinhos, sete colherezinhas e sete garfinhos. No cômodo 

superior estavam alinhadas sete caminhas, com cobertas muito brancas.  

Branca de Neve estava com fome e sede. Experimentou então uma colher de 

sopa de cada pratinho, tomou um gole do vinho de cada copinho e deitou-se em 

cada caminha, até encontrar a mais confortável. Nela se ajeitou e dormiu 

profundamente.  

Os donos da casa voltaram tarde da noite; eram sete anões que trabalhavam 

numa mina de diamantes, dentro da montanha.  

Logo que entraram, viram que faltava um pouco de sopa nos pratos, que os copos 

não estavam cheios de vinho… estranho.  

Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam mexidas… E na última cama — 

surpresa maior! — Estava adormecida uma linda donzela de cabelos pretos, pele 

branca como a neve e face vermelha como o sangue.  

— Como é linda! — Murmuraram em coro.  

— E como deve estar cansada — disse um deles —, já que dorme assim.  

Decidiram não incomodar; o anão dono da caminha onde dormia a donzela 

passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca 

de Neve se viu cercada pelos sete anões barbudinhos e se assustou. Mas eles 

logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda.  

— Como se chama? — Perguntaram.  

— Branca de Neve.  

— Mas como você chegou até aqui, tão longe, no coração da floresta?  

Branca de Neve contou tudo. Falou da crueldade da madrasta, da sua ordem para 

matá-la, da piedade do caçador que a deixara fugir, desobedecendo à rainha, e 

de sua caminhada pela mata até encontrar aquela casinha.  

— Fique aqui, se gostar… — propôs o anão mais velho.  



— Você poderia cuidar da casa, enquanto nós estamos na mina, trabalhando. 

Mas tome cuidado enquanto estiver sozinha. Cedo ou tarde, sua madrasta 

descobrirá onde você está, e se ela a encontrar… não deixe que ninguém entre! É 

mais seguro.  

Assim começou uma vida nova para Branca de Neve, uma vida de trabalho.  

E a madrasta? Estava feliz, convencida de que beleza de mulher alguma 

superava a sua.  

Mas, um dia, teve por acaso a ideia de interrogar o espelho mágico:  

— Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu? 

E o espelho respondeu com voz grave:  

— Na mata, na casa dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais  

bela  que nunca!  

A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda: Branca de Neve ainda 

vivia! Resolveu agir por si mesma, para que não houvesse no mundo inteiro 

mulher mais linda do que ela.  

Pintou o rosto, colocou um lenço na cabeça e irreconhecível, disfarçada de velha 

mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu à 

porta e Branca de Neve, ingenuamente, foi atender.  

A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias, e a princesa apreciou um lindo cinto 

colorido.  

— Deixe-me ajudá-la a experimentar o cinto. Você ficará com uma cintura fininha, 

fininha — disse a falsa vendedora, com uma risada irônica e estridente, apertando 

cada vez mais o cinto.  

E apertou tanto, tanto, que Branca de Neve se sentiu sufocada e desmaiou, 

caindo como morta. A madrasta fugiu.  

Pouco depois, chegaram os anões. Assustaram-se ao ver Branca de Neve 

estirada e imóvel.  

O anão mais jovem percebeu o cinto apertado demais e imediatamente o cortou. 

Branca de Neve voltou a respirar e a cor, aos poucos, começou a voltar a sua 

face; melhorou e pôde contar o ocorrido.  

— Aquela velha vendedora ambulante era a rainha disfarçada — disseram logo 

os anões.  

— Você não deveria tê-la deixado entrar. Agora, seja mais prudente.  



Enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o espelho mágico e se 

surpreendeu ao ouvi-lo dizer:  

— No bosque, na casa dos anões, minha querida rainha, há Branca de Neve, 

mais bela que nunca.  

Seu plano fracassara! Tentaria novamente.  

No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil, 

que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã, sem dizer nada, apenas sorrindo 

um sorriso desdentado. A princesinha nem suspeitou de que se tratava da 

madrasta, numa segunda tentativa.  

Branca de Neve, ingênua e gulosa, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira 

mordida, caiu imóvel.  

Dessa vez, devia estar morta, pois o socorro dado pelos anões, quando 

regressaram da mina, nada resolveu. 

Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum, apenas o corpo caído.  

Branca de Neve parecia dormir; estava tão linda que os bons anõezinhos não 

quiseram enterrá-la.  

— Vamos construir um caixão de cristal para a nossa Branca de Neve, assim 

poderemos admirá-la sempre.  

O esquife de cristal foi construído e levado ao topo da montanha. Na tampa, em 

dourado, escreveram: “Branca de Neve, filha de rei”.  

Os anões guardavam o caixão dia e noite, e também os animaizinhos da mata – 

veadinhos, esquilos e lebres — todos choravam por Branca de Neve.  

Lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho mágico:  

— Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu.  

A resposta era invariável.  

— Em todo o mundo, não existe beleza maior.  

Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal; o rosto branco como a neve e 

de lábios vermelho como sangue, emoldurado pelos cabelos negros como ébano. 

Continuava tão linda como enquanto vivia.  

Um dia, um jovem príncipe que caçava por ali passou no topo da montanha.  

Bastou ver o corpo de Branca de Neve para se apaixonar, apesar de a donzela 

estar morta. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal. 



Havia tanta paixão, tanta dor e tanto desespero na voz do príncipe, que os anões 

ficaram comovidos e consentiram.  

— Está bem. Nós o ajudaremos a transportá-la para o vale. A donzela Branca de 

Neve será sua.  

Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho.  

Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e 

quase caiu. Reequilibrou-se a tempo.  

O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço da maçã envenenada, que 

Branca de Neve trazia ainda na boca, caísse. Assim a donzela se reanimou. 

Abrindo os olhos e suspirando se sentou e, admirada, quis saber:  

— O que aconteceu? Onde estou?  

O príncipe e os anões, felizes, explicaram tudo.  

O príncipe declarou-se a Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca de 

Neve aceitou, felicíssima.  

Foram para o palácio real, onde toda a corte os recebeu.  

Foram distribuídos os convites para a cerimônia nupcial. Entre os convidados 

estava a rainha madrasta — mas ela mal sabia que a noiva era sua enteada. 

Vestiu-se a megera suntuosamente, pôs muitas joias e, antes de sair, interrogou o 

espelho mágico:  

— Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu.  

E o fiel espelho:  

— No seu reino, a mais bela é você; mas a noiva Branca de Neve é a mais bela 

do mundo.  

Louca de raiva, a rainha saiu apressada para a cerimônia. Lá chegando, ao ver 

Branca de Neve, sofreu um ataque: o coração explodiu e o corpo estourou, 

tamanha era sua ira.  

Mas os festejos não cessaram um só instante. E os anões, convidados de honra, 

comeram, cantaram e dançaram três dias e três noites. Depois, retornaram para 

sua casinha e sua mina, no coração da mata. 

 

Fonte: Alfabetização: livro do aluno/Ana Rosa Abreu [et al.] Brasília : 

FUNDESCOLA/SEF-MEC, 2000. 3 v.: 128 p. n. 2. © 2000 Projeto 

Nordeste/Fundescola/Secretaria de Ensino Fundamental 



 Atividades 

01- O conto que você acabou de ler é uma narrativa, pois possui a função social 

de entreter e despertar a imaginação, por meio da imitação da realidade e 

também assim se define por apresentar os chamados cinco elementos da 

Narrativa:                                                                                                        

Personagem                                                                                                              

Espaço                                                                                                                            

Narrador                                                                                                                 

Tempo                                                                                                                             

Enredo 

Vamos agora conhecer cada um desses elementos, começando pelo 

PERSONAGEM - que é qualquer ser que pratica ações em uma história, podendo 

ser classificado de três formas diferentes: 

1º-PROTAGONISTA - Principal, é aquele que aparece na maioria dos capítulos e 

tem um papel fundamental no enredo. 

2º- ANTAGONISTA - É o vilão da história, aquele que atrapalha o protagonista na 

realização de seus objetivos.  

3º- COADJUVANTES - São os personagens que possuem participação na 

história, mas não aparece o tempo todo. 

 No Conto acima quais personagens, poderíamos classificar como: 

a) Protagonista: ____________________________________________________ 

b) Antagonista: _____________________________________________________ 

c) Coadjuvante: ____________________________________________________ 

 

02- ESPAÇO- é o lugar ou lugares, onde a narrativa se desenvolve, é muito 

importante, pois adianta certas sensações. 

 Tendo em vista o que é espaço, é possível mencionar com precisão   onde 

ocorreram os fatos do conto, aqui estudado? Transcreva duas citações 

mencionadas no texto sobre o espaço? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



03- NARRADOR- É o responsável em contar a história e pode ser: 

1º- Narrador Personagem- que é aquele que participa da história e narra sempre 

em primeira pessoa (eu). 

2º Narrador Observador - que é aquele que não participa da história apenas conta 

em terceira pessoa (ele). 

 

 Agora que já sabemos quais os tipos de narradores existentes, analise no 

conto “Branca de Neve” qual foi o tipo de narrador? Justifique. Justifique. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

04- TEMPO _ É quando acontece a história e pode ser: 

1- CRONOLÓGICO _ Onde ocorre quando a passagem do tempo segue em 

ordem do relógio, é marcado por algumas palavras, tais como: ontem, uma 

semana depois, algum tempo antes, ás duas horas. 

2- PSICOLÓGICO _ quando o personagem está pensando, imaginando, 

relembrando ou sonhando, é um tempo que não pode ser medido pelo relógio, 

pois o que durou uma década para acontecer, em um sonho passa-se em uma 

noite (tempo cronológico). 

 Desta forma, analisando o texto, podemos dizer que ele acontece em um 

tempo_________________, pois apresenta menções tais como: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

05- ENREDO _ É o que sustenta a história, poderíamos dizer o “esqueleto”, e se 

divide em três partes:  

1ª- INTRODUÇÃO _ Onde são apresentados o personagem principal, o lugar e 

tudo está em harmonia. 

2ª- COMPLICAÇÃO OU CLÍMAX _ Parte em que surge um problema e tira toda 

harmonia da história que precisa ser resolvido rapidamente. 



3ª- DESFECHO _ É a parte do texto mais dificultosa, na qual o personagem 

principal se arrisca, para depois conseguir recuperar uma harmonia maior que a 

do início da história. 

 Viu como é fácil perceber o enredo, então vamos brincar, colorindo cada parte 

do conto com uma cor diferente; a Introdução de amarelo, a Complicação ou 

Clímax de azul e o Desfecho de vermelho. 

 

06- Muito bem, agora que já aprendemos sobre a narrativa, que tal encontrar no 

quadro abaixo 25 palavras relacionadas ao gênero Contos de Fada:  

 

 

07- De volta ao conto, podemos perceber que tanto a Rainha como a Branca de 

Neve se apresentam como mulheres prendadas. Você concorda com essa 

afirmativa? Que atividades elas sabiam fazer que comprovassem isso? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



08- No texto, após a morte da Rainha, o rei casa-se novamente, podemos dizer 

que a nova rainha também era prendada? Quais eram as suas características?   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

09- De que forma a madrasta controlava a sua vaidade? E de quem ela ganhou 

esse objeto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10- Em diversos momentos na história percebe-se que existe o poder do mal e o 

poder do bem, em que situação isso fica evidente? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11-Muitas vezes precisamos da ajuda de alguém para superar algumas situações 

difíceis na vida, desta forma Branca de Neve também recebeu ajuda dos sete 

anões, porém, de acordo com o texto, esta ajuda foi gratuita? Quais foram as 

condições para ela ficar morando com eles? Escreva o fragmento do texto que 

comprova como seria a sua nova vida. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12- Durante a narração, Branca de Neve é caracterizada como pessoa do bem e 

a madrasta como pessoa do mal, porém no desfecho, a madrasta quando estava 

na festa de casamento passou mal, subtendemos que ela enfartou; O que 

aconteceu com o festejo? Na sua concepção está correto? Na vida real qual seria 

a atitude das pessoas diante deste acontecimento? Argumente. 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13- Depois de resolvido o conflito, os sete anões mudaram a vida deles? 

Transcreva um fragmento do texto que comprove a sua resposta? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf32.php 

 

14- Quais os adjetivos usados pela Rainha Mãe, para caracterizar a filha que 

sonhava ter? E com quais características a sua filha nasceu? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15-Que palavras caracterizam Branca de Neve como uma pessoa boa? E quais 

caracterizam a madrasta como uma pessoa má? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

16- Observe o seguinte trecho: “— Mas como você chegou até aqui, tão longe, no 

coração da floresta? Branca de Neve contou tudo. Falou da crueldade da 

madrasta, da sua ordem para matá-la, da piedade do caçador que a deixara fugir, 

Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se 

"encaixa" diretamente ao lado de um substantivo. 

Ao analisarmos a palavra “bondoso”, por exemplo, percebemos que além de 

expressar uma qualidade, ela pode ser "encaixada diretamente" ao lado de um 

substantivo: homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. 

Já com a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, não acontece o 

mesmo; não faz sentido dizer: homem bondade, moça bondade, pessoa 

bondade.  

Bondade, portanto, não é adjetivo, mas substantivo. 



desobedecendo à rainha, e de sua caminhada pela mata até encontrar aquela 

casinha”. 

 Temos neste trecho duas palavras que caracterizam uma qualidade dos 

personagens, podemos dizer que essas palavras são adjetivos? Justifique. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Transcreva o trecho transformando as palavras destacadas em adjetivos. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

17- Segundo esta parte do texto:  

“— O que aconteceu? Onde estou? O príncipe e os anões, felizes, explicaram 

tudo. O príncipe declarou-se à Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca 

neve aceitou, - felicíssima.” 

Que adjetivo revela como estava Branca de Neve neste momento? Quem afirma 

isso? Na sua concepção, que outro adjetivo poderia ser utilizado neste momento? 

Tendo em vista que Branca de Neve não conhecia o príncipe, você acredita que 

ela aceitou casar-se com ele por amor?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Dadas às circunstâncias em que ela se encontrava, qual poderia ser o motivo 

para casar-se com ele? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Esta situação acontece na atualidade com sucesso? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



Discurso Direto 

 No discurso direto o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar 

fielmente a fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir 

com autenticidade. 

Características 

 -Utilização dos verbos da categoria dicendi, ou seja, aqueles que têm relação 

com o verbo "dizer", chamados de "verbos de elocução", a saber: falar, responder, 

perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. 

 -Utilização dos sinais gráficos - travessão, exclamação, interrogação, dois 

pontos, aspas. 

 -Inserção do discurso no meio do texto - não necessariamente numa linha 

isolada. 

Exemplos: 

1-Os formandos repetiam: "Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus 

semelhantes com firmeza e honestidade.". 

2-O réu afirmou: "Sou inocente!" 

3-Querendo ouvir sua voz resolveu telefonar: 

— Alô, quem fala? 

— Bom dia, com quem quer falar? — Respondeu com tom de simpatia. 

Discurso Indireto 

 No discurso Indireto o narrador da história interfere na fala do personagem, 

pois ao utilizar suas palavras, faz escolha das mesmas, para descrever  

verbalizando os fatos . Aqui não encontramos as próprias palavras da 

personagem. 

Características 

 -O discurso é narrado em terceira pessoa. 

 -Algumas vezes, são utilizados os verbos de elocução, por exemplo: falar, 

responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, contudo não há utilização do 

travessão, uma vez que geralmente as orações são subordinadas, ou seja, 

dependem de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção 

“que” (verbo + que). 

Exemplos: 



 1._Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus 

semelhantes com firmeza e honestidade. 

 2._O réu afirmou que era inocente. 

 3._Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou 

quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e 

perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/discurso-direto-indireto-e-indireto-livre/ 

 

18- Leia este fragmento do texto: “Na manhã seguinte, quando despertou, Branca 

de Neve se viu cercada pelos sete anões barbudinhos e se assustou. Mas eles 

logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. — Como se chama? — 

Perguntaram. — Branca de Neve. — Mas como você chegou até aqui, tão longe, 

no coração da floresta?”. 

 De quem são as três vozes que aparecem neste trecho. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

19- Neste trecho:  

“O príncipe declarou-se à Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca de 

Neve aceitou felicíssima”. 

 

A fala do príncipe e da Branca de Neve não aparece, é o narrador que descreve, 

reescreva-a na forma direta, ou seja, da forma como ele e ela provavelmente 

teriam dito um para o outro. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

20- Como ficaria o discurso direto abaixo, reescrito no indireto? 

 “Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela 

perguntava, com vaidade:  

— Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu.  



E o espelho respondia:  

— Em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior”.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Apresentação 

Na segunda parte serão elencados textos que dialogam com a temática 

do gênero em diferentes suportes, envolvendo também análise linguística. 

Esta parte será desenvolvida em 11 horas/aulas, constituída dos 

seguintes textos: A bela Adormecida e o filme Malévola.  

Objetivos 

 Reconhecer os elementos essenciais presentes no gênero conto de fadas 

clássico concomitantemente com as suas releituras contemporâneas; 

 Ampliar os modos de leitura e o desenvolvimento mais adequado do leitor 

em formação, ensinando como o processo de leitura funciona e 

conscientizando o aluno para este processo. 

 

Conteúdos:  

Figura 2 – A Bela Adormecida 

 
Fonte: A autora, 2016. 



 

 

A Bela Adormecida 

Irmãos Grimm 

 

Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas 

pouco felizes, porque não tinham filhos. — Se pudéssemos ter um filho! — 

Suspirava o rei. — E se Deus quisesse, que nascesse uma menina! — Animava-

se a rainha. — E por que não gêmeos? — Acrescentava o rei. Mas os filhos não 

chegavam, e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com 

os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões, e em 

todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas, numa tarde de verão, a 

rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do parque real. E, de 

repente, pulou para fora da água uma rãzinha. — Majestade, não fique triste, o 

seu desejo se realizará logo: daqui a um ano a senhora dará à luz uma menina. E 

a profecia da rã se concretizou. Alguns meses depois nasceu uma linda menina. 

O rei, louco de felicidade, chamou-a Flor Graciosa e preparou a festa de batizado. 

Convidou uma multidão de súditos: parentes, amigos, nobres do reino e, como 

convidadas de honra, as fadas que viviam nos confins do reino: treze. Mas, 

quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro-mor correu até 

o rei, preocupadíssimo. — Majestade, as fadas são treze, e nós só temos doze 

pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver de comer no prato de prata, 

como os outros convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida... O rei 

refletiu longamente e decidiu: — Não convidaremos a décima terceira fada — 

disse, resoluto. — Talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos 

uma festa. Assim, não teremos complicações. Partiram somente doze 

mensageiros, com convites pare doze fadas, conforme o rei resolvera. No dia da 

festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia Flor Graciosa e 

ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. — Será a mais bela moça do 

reino — disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço. — E a de caráter 

mais justo — acrescentou a segunda. — Terá riquezas a perder de vista — 

proclamou a terceira. — Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu — 

afirmou a quarta. — A sua inteligência brilhará como um sol — comentou a quinta. 

Onze fadas já tinham desfilado em frente ao berço; faltava somente uma 



(entretida em tirar uma mancha do vestido, no qual um garçom desajeitado tinha 

virado uma taça de sorvete), quando chegou à décima terceira, aquela que não 

tinha sido convidada por falta de pratos de ouro. Estava com a expressão muito 

sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um 

olhar maldoso para Flor Graciosa, que dormia tranquila, e disse em voz 

baixíssima: — Aos quinze anos a princesa vai se ferir com o fuso de uma roca e 

morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador. Então se aproximou a 

décima segunda fada, que devia ainda oferecer seu presente. — Não posso 

cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho poderes só para 

modificá-la um pouco. Por isso, a Flor Graciosa não morrerá; dormirá por cem 

anos, até a chegada de um príncipe que a acordará com um beijo. Passados os 

primeiros momentos de espanto e temor, o rei, considerada a necessidade de 

tomar providências, instituiu uma lei severa: todos os instrumentos de fiação 

existentes no reino deveriam ser destruídos. E, daquele dia em diante, ninguém 

mais fiava, nem linho, nem algodão, nem lã. Ninguém além da torre do castelo. 

Flor Graciosa crescia, e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam 

dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa, os súditos a adoravam. No 

dia em que completou quinze anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados 

numa partida de caça. Talvez, quem sabe, em todo esse tempo tivessem até 

esquecido a profecia da fada malvada. Flor Graciosa, porém, estava se 

aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. 

Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de 

uma velha torre, abriu-o, subiu a longa escada e chegou, enfim, ao quartinho. Ao 

lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com o fuso uma 

meada de linho. A garota olhou, maravilhada. Nunca tinha visto um fuso. — Bom 

dia, vovozinha. — Bom dia a você, linda garota. — O que está fazendo? Que 

instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu 

com ar bonachão: — Não está vendo? Estou fiando! A princesa, fascinada, olhava 

o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. — Parece mesmo 

divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Posso 

experimentá-lo também? Sem esperar resposta, pegou o fuso. E, naquele 

instante, cumpriu-se o feitiço. Flor Graciosa furou o dedo e sentiu um grande 

sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento, e seus 



olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o 

palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de 

caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães 

no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e 

o servente que lavava as louças; adormeceram os cavaleiros com as espadas na 

mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos 

braseiros e nas lareiras parou de queimar, parou também o vento que assobiava 

na floresta. Nada e ninguém se mexiam no palácio, mergulhado em profundo 

silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata. Tão extensa 

que, após alguns anos, o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a 

ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais 

alta. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história de Flor Graciosa, a 

bela adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, 

a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino 

cruel. Alguns, mais audaciosos, tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande 

barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por 

vontade própria: os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam 

passar: seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar, e fechavam as 

mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em 

condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, 

sacrificavam a própria vida. Um dia, chegou às redondezas um jovem príncipe, 

bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida que, desde 

muitos anos, tantos jovens procuravam em vão alcançar. — Quero tentar eu 

também a aventura — disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco 

distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. — Ninguém nunca conseguiu! — 

Outros jovens, fortes e corajosos como você, falharam... — Alguns morreram 

entre os espinheiros... — Desista! — Eu não tenho medo — afirmou o príncipe. — 

Eu quero ver Flor Graciosa. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua 

vontade se completavam justamente os cem anos da festa do batizado e das 

predições das fadas. Chegara, finalmente, o dia em que a bela adormecida 

poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo viu que, no 

lugar das árvores e galhos cheios de espinhos, se estendiam aos milhares, bem 

espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores 



cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir; e voltou a se 

fechar logo, após sua passagem. O príncipe chegou a frente do castelo. A ponte 

levadiça estava abaixada e dois guardas dormiam ao lado do portão, apoiados 

nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, 

outros encostados nos cantos; os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam 

em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o 

príncipe ouvia sua própria respiração, um pouco ofegante, ressoando naquela 

quietude. A cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira. Salões, 

escadarias, corredores, cozinha.... Por toda parte, o mesmo espetáculo: gente 

que dormia nas mais estranhas posições. E todos exibiam as roupas que haviam 

sido moda exatamente há cem anos. O príncipe perambulou por longo tempo no 

castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava à torre, subiu a escada e 

chegou ao quartinho em que dormia Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, 

com os cabelos soltos, espalhados nos travesseiros, o rosto rosado e risonho. O 

príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou se inclinou e deu-lhe um beijo. 

Imediatamente, Flor Graciosa abriu os olhos e olhou a sua volta, sorrindo: — 

Como eu dormi! Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora 

em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a 

rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados, os cavalos na 

estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de forragem, os cães no 

pátio começaram a ladrar, os pássaros esvoaçaram, deixando seus esconderijos 

sob os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro que 

assava a carne; o servente, bocejando, continuou lavando as louças, enquanto as 

damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. Também dois moleques 

retomaram a briga, voltando a surrar-se com força. O fogo das lareiras e dos 

braseiros subiu alto pelas chaminés, e o vento fazia murmurar as folhas das 

árvores. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la, 

chorando, agradeceram ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de cem 

anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa que, por sua vez, já estava 

apaixonada pelo seu valente salvador. 

Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001614.pdf 

 

 



 

  

Atividades 

01- Agora que você já conhece essa linda história e diante do que estudamos 

sobre os contos de fadas, podemos afirmar que este texto se trata de uma 

narrativa? Por quê? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

02- Muito bem, como vimos o rei e a rainha eram considerados jovens, poderosos 

e ricos, porém mesmo com essas qualidades não se sentiam realizados, pela 

ausência de um filho, quais as consequências dessa situação? Transcreva do 

texto o trecho que comprova a sua afirmativa. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

03- Diante deste problema, onde e por quem e como o rei e a rainha encontraram 

uma solução? Se esse problema fosse hoje, onde e por meio de quem eles 

buscariam uma solução? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

04_ O batizado, tanto naquela época como agora trata se de um evento muito 

importante para algumas famílias, digno de festejos, desta forma os convidados 

são indispensáveis. Quem foram os súditos que o rei mandou convidar? Entre 



eles quem eram os de honra? Qual foi o conflito encontrado para se realizar o 

convite?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

05_Digamos que você não foi convidado para uma festa muito importante, porque 

o responsável não poderia lhe oferecer as mesmas regalias que os outros 

convidados teriam, isso seria uma ofensa para você? Para a 13ª fada foi uma 

grande ofensa, não ser convidada para o batizado da princesa. Qual foi a 

justificativa do rei para não a convidar? Tal justificativa  foi convincente? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

06_ Diante de tantos presentes maravilhosos já entregues à princesa pelas fadas, 

tais como: riquezas, beleza, caridade. Qual foi o presente dado pela penúltima 

fada  que evitou uma tragédia maior? Descreva o seu presente? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

07_Qual foi a atitude do Rei para proteger a princesa da maldição? Essa ação foi 

eficiente? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



08_As leis que temos hoje também são para nos proteger, você se sente 

protegido diante das leis do nosso país? Pinte de vermelho o dever garantido no 
artigo 227, da Constituição Brasileira, que se  assegura a proteção integral à 

criança e ao adolescente. Constituição Federal (1988). 
"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão." (BRASIL, 1988) 
 

 Em que você se sente mais prejudicado? Argumente sobre: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

09_ Segundo o texto, a Bela Adormecida descansava, - protegida pelo bosque 

cerrado e  alguns príncipes tentaram, sem êxito, chegar ao castelo, pois a grande 

barreira de mato e espinheiros, fechada e impenetrável, parecia animada por 

vontade própria: os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam 

passar, seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar, alguns tinham 

sorte e conseguiam escapar e outros, sacrificavam a própria vida. Até que um dia, 

chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso que resolveu 

também tentar alcançar a princesa e mesmo sendo aconselhado a não ir se 

arriscou, descreva como foi a sua aventura.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10_Muito bem, vamos refletir! Segundo o texto, o último príncipe era, jovem, 

bonito e corajoso, foram esses adjetivos que garantiram o seu sucesso? Qual 

outro fato é citado no texto  contribuiu com a sua conquista? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11_O fato de todo o castelo ter adormecido e acordado ao mesmo tempo em que 

a princesa, foi algo positivo para que ela retomasse sua vida em sociedade? 

Argumente.   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12_Qual foi à primeira ação do Rei e da Rainha ao despertar do sono de cem 

anos? Eles tinham consciência que estavam dormindo? Comprove com um 

pequeno trecho do texto. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13-O príncipe pediu ao rei a mão da princesa em casamento, no mesmo dia em 

que a conhecera e a despertara de um sono de cem anos e foram felizes para 

sempre. Analise, existiam cem anos entre eles, apesar dela ter despertado ainda 

em uma época de reis, rainhas e princesas, pois o tempo não parou. Na 

contemporaneidade eles teriam muitas chances de ser feliz para sempre? 

Justifique.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

14- No trecho seguinte do texto estão ausentes algumas palavras, às quais 

classificamos como verbos e são fundamentais para dar sentido ao texto. Desta 

forma acrescente ao texto os verbos que estão faltando:                  

 

“Na mesma hora em que Flor Graciosa______________, o castelo todo também 

___________. O rei e a rainha ___________para trocar os trajes de caça 

empoeirados, os cavalos na estrebaria______________ forte, reclamando suas 

rações de forragem, os cães no pátio _________________ a ladrar, os pássaros 

esvoaçaram, deixando seus esconderijos sob os telhados e voando em direção 

ao céu. ___________ também o cozinheiro que assava a carne; o servente, 

bocejando, ____________ lavando as louças, enquanto as damas da corte 

___________________ a enrolar seus cabelos. ” 

 Qual o tempo verbal que predominou no trecho acima? _________________. 

Figura 3 - Malévola 

 

Fonte: A autora 2016. 

 

Filme: Malévola 

Cleodete Avanci 

 

O filme MALÉVOLA - É de 2014, dos estúdios Walt Disney, ele mostra uma 

releitura do conto A BELA ADORMECIDA, pensado a partir da clássica animação 

de 1959, da própria Disney. Nesta releitura são elaborados novos elementos e o 

foco narrativo desta vez, referente à perspectiva da vilã do enredo (antagonista). 



O filme se inicia mostrando Malévola ainda jovem, vivendo muito feliz em um 

reino longe dos seres humanos, como uma poderosa fada, que se  apaixona por 

um camponês chamado Stefan, um jovem ambicioso, cujo interesse em ser Rei é 

muito maior que o sentimento que nutri por Malévola. No decorrer da história ele 

vai ganhando a sua confiança para depois traí-la, após o acontecido Malévola 

passa a viver isolada, em um reino de escuridão, enchendo- se de muito ódio e 

rancor, até que chega aos seus ouvidos a informação de que o Rei daria uma 

festa de batizado para a sua filha, recém-nascida, princesa Aurora. Ainda cheia 

de ódio e ressentimentos, ela foi à festa sem ser convidada. Lançando sobre a 

criança uma maldição, que em seu aniversario de dezesseis anos, espetar o dedo 

em uma agulha de tear e cair em um sono profundo. A partir disso mesmo 

odiando a princesa inicialmente, Malévola começa a desenvolver um carinho  um 

sentimento de afeição pela menina, acompanhando o seu crescimento. O filme 

apresenta a narrativa de modo muito significativa, de maneira, que a personagem 

que era a vilã, representada pela atriz Angelina Jolie, passa a ser vista, como 

vítima e conduz o expectador a torcer por ela, passando de odiada  a ser amada e 

compreendida. 

13- Na História, A Bela Adormecida quem é a personagem Malévola?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

14- Já no Filme, como é a convivência de Malévola com o ambiente e os 

personagens de seu reino? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

15- Existiam dois reinos muito próximos no filme, qual era diferença entre eles na 

narrativa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

16- Marque V para verdadeiro e F para falso sobre alguns fatos que aconteceram 

logo no início do filme, quando Malévola se depara com o camponês Stefan: 

(  ) Ela o salvou de uma situação muito arriscada, pois estava roubando e foi pego 

pelos personagens do reino. 

(  ) O dois eram muito jovens, ou seja uma menino e uma menina. 

(  ) Stefan tinha o sonho de ser um grande fazendeiro. 

(  ) Ele jogou seu anel,que queimara a mão de Malévola, pois ferro fere as fadas. 

(  ) Malévola não gostou da presença dele em seu reino, por isso, ele não mais 

retornou. 

 

16- O título do filme está em consonância com o enredo? Justifique: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

17- Malévola e Stefan se tornaram muito mais que amigos, até que o Rei, 

moribundo, fez uma proposta aos soldados: 

 Que proposta foi esta? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 O que era maior no coração de Stefan, a ambição ou o amor que sentia por 

Malévola?  E porque Malévola não percebia isso? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

18- Tanto no texto como no filme existiu uma Bela Adormecida, em que se 

diferem as duas histórias, quanto ao despertar da princesa? 



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

19- Como poríamos caracterizar o sentimento do (a) personagem ao  beijar a 

princesa, no final da história no texto, e no filme? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

20-  Tendo em vista que Stefan era ambicioso, ao conseguir a coroa de rei, que 

era o seu maior desejo, conseguiu ser feliz? Quais os desafios que surgiram para 

ele? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

No momento em que Malévola foi encurralada pelo exército do rei, mesmo depois 

de ter quebrado o encantamento de sua filha Aurora, que fato a fortaleceu para 

lutar e que a levou a vitória? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

O que aconteceu com os dois reinos no final do filme? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Em que momento do filme, Malévola demonstra que a princesa ganhara o seu 

coração? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Quando Malévola perdeu suas asas, sentiu-se fraca e frágil, porém, mesmo 

assim, um dia ela teve uma atitude louvável, que atitude foi essa? E o que essa 

atitude mudou em sua vida? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



21-  Muito bem, vimos a mesma história contada a partir de pontos de vistas 

diferentes, isso prova que cada personagem tem sua maneira própria de pensar e 

agir. O que podemos concluir desta reflexão? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

22- Que fim teve o rei? Que outro desfecho você daria para ele? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

23- Tendo em vista a narrativa do filme, que conclusão poderíamos tirar sobre a 

atitude de pessoas que julgamos serem muito “más”? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

24- Palavras Cruzadas: ‘Filme Malévola 

Figura 4 – Olhar de Malévola 

 



Fonte: A autora 2016.

 

 
Horizontal: 

02. Demonstração de amor 

06.  Sentimento nobre 

08. Ambiente natural 

09. Pai da princesa 

11. Estado da princesa aos 16 anos 

12. Jovem ambicioso 

13. Fala da madrinha 

15. Lutam pelo reino 

Vertical: 

01. Histórias que emocionam 

03. Lutou bravamente por Malévola 

04. Presente da Malévola 

05. Protetora da princesa 

07. Ausência da luz 

10. Filho do Rei 

14. Sentimento destruidor 

 
 

 

 

 

 

 



Apresentação 

Na terceira parte, serão abordadas as rupturas, a permanência de ideias 

e conceitos dos contos clássicos na leitura contemporânea, bem como a 

elaboração de releituras de Contos Clássicos. 

Esta parte, que será desenvolvida em 11 horas/aula, cujo material de 

trabalho constitui-se pelo texto: “Sete Anos e mais sete” (Marina Colasanti), pelas 

atividades de ruptura dos conceitos clássicos e reescrita de contos. 

 

Objetivo 

 Ampliar os modos de leitura e corroborar com o desenvolvimento do leitor 

em formação, ensinando como o processo de leitura funciona e 

conscientizando o aluno para este processo. 

 

Conteúdos: 

Sete Anos e mais sete - Marina Colasanti  

Era uma vez um rei que tinha uma filha. Não tinha duas, tinha uma, e 

como só tinha essa, gostava dela mais do que qualquer outra. 

A princesa também gostava muito do pai, mais do que qualquer outro, até 

o dia em que chegou o príncipe. Aí ela gostou do príncipe mais do que qualquer 

outro. 

O pai, que não tinha outra para gostar, achou logo que o príncipe não 

servia. Mandou investigar e descobriu que o rapaz não tinha acabado os estudos, 

não tinha posição, e o reino dele era pobre. Era bonzinho, disseram, mas enfim, 

não era nenhum marido ideal para uma filha de quem o pai gosta mais do que de 

qualquer outra. 

O rei então chamou a fada madrinha da princesa. Pensaram, pensaram, e 

chegaram à conclusão de que o jeito melhor era botar a moça para dormir. Quem 

sabe, no sonho sonhava com outro e se esquecia dele. 

Dito e feito, deram uma bebida mágica para a jovem, que adormeceu na 

hora sem nem dizer boa noite. 

Deitaram a moça numa cama enorme, num quarto enorme, dentro de 

outro quarto enorme, aonde se chegava por um corredor enorme. Sete portas 



enormes escondiam a entrada pequena do enorme corredor. Cavaram sete 

fossos ao redor do castelo. Plantaram sete trepadeiras nos sete cantos do 

castelo. E puseram sete guardas. 

O príncipe ao saber que sua bela dormia por obra da magia, e que 

pensavam assim afastá-la dele, não teve dúvidas. Mandou construir um castelo 

com sete fossos e sete plantas. Deitou-se numa cama enorme, num quarto 

enorme, aonde se chegava por um corredor enorme disfarçado por sete enormes 

portas e começou a dormir. 

Sete anos se passaram e mais sete. As primeiras plantas cresceram ao 

redor. Os guardas desapareceram debaixo das plantas. As aranhas teceram 

cortinados de prata ao redor das camas, nas salas enormes, nos enormes 

corredores. E os príncipes dormiram em seus casulos. 

Mas a princesa não sonhou com ninguém a não ser com o príncipe. Se 

manhã sonhava que o via debaixo da sua janela tocando alaúde. De tarde 

sonhava que se sentava na varanda e que ele brincava com o falcão e com os 

cães enquanto ela bordava no bastidor. E de noite sonhava que a Lua ia alta e 

que as aranhas teciam sobre o seu sono. 

E o príncipe não sonhou com ninguém a não ser com a princesa. De 

manhã sonhava que via seus cabelos na janela, e que roçava alaúde para ela. De 

tarde sonhava que se sentavam na varanda, e que ela bordava enquanto ele 

brincava com os cães e com o falcão. E de noite sonhava que a Lua ia alta e que 

as aranhas teciam. 

Até o dia em que ambos sonharam que era chegada a hora de casar, e 

sonharam um casamento cheio de festa e de música e de danças. E sonharam 

que tiveram muitos filhos e que foram felizes para o resto da vida. 

COLASANTI, Marina. Uma ideia toda azul. Rio de Janeiro: Nórdica, 1979. 

 

 

Atividades 

 

01-Este texto, da escritora Mariana Colasanti, é parecido com o conto: 

(  ) A Bela Adormecia (  )  Branca de Neve (  ) Cinderela (  ) A Bela e a Fera 



02- Qual seria o motivo para o rei achar que o príncipe não servia para a sua 

filha? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

03_Observe o trecho: “Era uma vez um rei que tinha uma filha. Não tinha duas, 

tinha uma, e como só tinha essa, gostava dela mais do que qualquer outra.” Qual 

o sentido desta expressão: “gostava dela mais do que qualquer outra”? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

04_ Nas outras versões, do conto o rei implorava para que a fada madrinha não 

fizesse mal algum à princesa, e ela não o obedece, no texto acima, de que forma 

podemos compreender o relacionamento entre o rei e a fada madrinha? Há 

divergências? Justifique. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

05_ Mediante esse início do texto: “Era uma vez, um rei que tinha uma filha. Não 

tinha duas, tinha uma, e como só tinha essa, gostava dela mais do que qualquer 

outra. A princesa também gostava muito do pai, mais do que qualquer outro, até o 

dia em que chegou o príncipe. Aí ela gostou do príncipe mais do que qualquer 

outro. O pai, que não tinha outra para gostar, achou logo que o príncipe não 

servia”. 

Podemos concluir que o sentimento de gostar aqui acima descrito era (  ) 

verdadeiramente sincero, puro (  ) ou falta de opção de não ter a quem gostar? 

O fato do pai da princesa a querer bem, lhe confere o direito de decidir por ela a 

sua vida amorosa? Argumente. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



06_ Qual a diferença na atitude do príncipe no texto clássico e no contemporâneo, 

quando ele soube que a princesa foi encantada e estava dormindo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

07_O final do texto de Colasanti, a resolução da história ficou mais no plano da 

imaginação, do irreal ou fixou-se na realidade? Que efeito de sentido teve este 

desfecho? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Caro aluno... 

A presente unidade didática, tem como pressuposto a terceira concepção: a 

linguagem é uma forma de Interação, em concordância com as DCEs, segundo 

as quais a leitura é vista como um ato dialógico e interlocutivo. O leitor, nesse 

contexto, tem um papel ativo no processo da leitura, e para se efetivar como 

coprodutor, procura pistas formais, formula e reformula hipóteses, aceita ou rejeita 

conclusões, usa estratégias baseadas no seu conhecimento linguístico, nas suas 

experiências e na sua vivência sociocultural.  

 

08_ Muito bem, agora, que já viajamos por vários textos que nos mostraram que a 

pesar da semelhança entre eles e do enredo parecido, as histórias podem nos 

transmitir conceitos e perspectivas totalmente diferentes, dependendo da forma 

como o narrador transmite a história. Podemos afirmar que o nosso papel como 

leitor é passivo ou ativo na leitura? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



Produção de texto: 

Caros alunos, veremos, a partir de agora, pequenos vídeos sobre contos já 

conhecidos por vocês para relembrarmos tais histórias, e para  trabalharmos as 

possibilidades de releitura e formas diversas de contá-la. Nesta etapa do nosso 

estudo convido  vocês  a fazer uma leitura criterioso do texto e a escolher um 

personagem com o qual mais se identificaram. A partir disso você produzira uma 

narrativa cujo foco é o ponto de vista da história contada tem como perpesctiva oe 

personagem que você escolheu previamente .Assim você reescreverá o conto 

recriando A história, com A liberdade para mudar não só o enredo, como também 

o título. Vamos lá!  

O Patinho Feio -08h36min 

https://www.youtube.com/watch?v=UleHGh7yOX8 

Os três Porquinhos - 08h27min 

https://www.youtube.com/watch?v=M_QpsigrVaM 

A cigarra e a Formiga – 08h11min 

https://www.youtube.com/watch?v=IezC65lMZKY 

João e o Pé de feijão – 11h48min 

https://www.youtube.com/watch?v=dbwquQI5utI 

 

09_ Agora que já relembramos esses contos, vamos seguir um roteiro com os 

elementos que compõem uma narrativa, para melhor organizar a sua produção 

textual, uma vez que após a escrita e reescrita do texto, o mesmo será digitado e 

encadernado junto com as produções dos demais colegas e catalogado na 

biblioteca. Também faremos a exposição dos originais no pátio do colégio, para 

que possamos compartilhar as produções com os outros estudantes e 

comunidade escolar. Coloque a sua criatividade e imaginação em ação, deixe- se 

“mergulhar” no mundo do Era uma vez... 

A seguir, escolha um personagem principal, que melhor o represente, para narrar   

o enredo que se aproxima de alguma situação vivida por você; 

1º Passo – Quem serão seus personagens? 

A – 1º- PROTAGONISTA- ____________________________________________ 

B- 2º- ANTAGONISTA- ______________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=UleHGh7yOX8
https://www.youtube.com/watch?v=M_QpsigrVaM
https://www.youtube.com/watch?v=IezC65lMZKY
https://www.youtube.com/watch?v=dbwquQI5utI


C- 3º- COADJUVANTE(S) - __________________________________________-

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2º - Passo – E qual espaço, essa história vai acontecer? Lembre que o lugar é 

muito importante no enredo para criar sensações. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3º Passo _ E o Narrador como será? Personagem, primeira pessoa (eu) ou 

observador terceiro pessoa (ele). 

_________________________________________________________________ 

4ª – Passo_ Determinar se o TEMPO: se ele será, cronológico (segue em ordem 

do relógio), ou psicológico (tempo que não pode ser medido pelo relógio). 

_________________________________________________________________ 

5º _ Todos os passos são importantes, mais esse é fundamental, pois agora, você 

vai definir o ENREDO, ou seja, sobre o que vai falar e como será a história. Assim 

de forma bem sucinta, mencionar a seguir, como abordará a introdução, a 

complicação e o desfecho, na história que você escreverá: 

1) Introdução; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) Complicação; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) Desfecho; 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________   



10- Agora escreva o conto, mínimo 20 linhas e no máximo 25 linhas! 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11- Após a escrita, você, que é o escritor, será o primeiro leitor e corretor do texto. 

Faça a leitura de seu texto com tranquilidade e reflita sobre: 1. Se o usou do 

discurso direto e indireto corretamente esta adequado; 2. Observe à pontuação, 

os parágrafos, a concordância; 3. Se existe coerência em seu texto; 4. Se seu 

texto atente-se ao gênero proposto, (caso contrário revise-o e reescreva-o 

novamente de modo a contemplar as condições de produção). A partir dessas 

reflexões, você fará a 1ª reescrita do seu texto, cujo objetivo é tornar o texto 

melhor escrito e mais adequado à sua proposta de produção. 

 



 

1ª Reescrita do texto: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11- Agora, em grupo de três alunos, vocês, irão trocar os três textos e cada um 

fará a revisão do texto do colega, fazendo os apontamentos sobreo que deve ser 

alterado. Faça as anotações sobre a revisão realizada na ficha a seguir: 



A-Nome (dos corretores) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

B-Que alterações foram sugeridas? Por quê? _____________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  Nesta 2ª. Reescrita do texto, você irá observar atentamente as sugestões feitas 

pelos seus colegas de classe, porém deve atentar-se para não descaracterizar a 

sua história, mas sim apenas melhorar a escrita da mesma. E para finalizar a 

produção, textual a professora fará uma correção do tipo classificatória, 

apontando e sugerindo as alterações.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12- Parabéns!  Chegamos a 3 º. Reescrita do texto, agora após termos percorrido 

todos os passos para se produzir um texto de forma coerente e criativa é 

importante que você se concentre focando nas alterações a serem feitas, 

lembrando que esta é a última versão  da  produção textual, que certamente será 

um sucesso. Bom trabalho!  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



13_ Para melhor complementar a sua narrativa, crie aqui uma ilustração que á 

represente, procure demonstrar o espaço, personagens, algum momento da 

narrativa, enfim de uma forma a sua imaginação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14_ E para finalizar o nosso trabalho, vamos formar quatro grupos na sala, em 

seguida sortearei um conto para cada grupo, para que produzam uma paródia, no 

mínimo 15 linhas e no máximo 25, será entregue em uma folha a parte, contendo 

o nome de todos do grupo, o nome do conto e da produção escolhida. E quando 

finalmente estiver pronto, serão feito as apresentações em sala de aula. Esta é 

uma oportunidade de mostrarem o seus talentos, sejam brilhante!  

 

Muito bem, parabéns! Encerramos esta unidade didática, a sua participação e 

empenho foram fundamentais, para que pudéssemos ampliar o nosso 

conhecimento. 
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