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RESUMO: 

Introdução: Essa pesquisa foi desenvolvida com bolsa de Iniciação Científica da FAPEMIG, 

no período de março de 2016 a fevereiro de 2017. Os contos de fadas clássicos são uma das 

primeiras leituras orais ou escritas que a criança faz na escola e em casa. Por sua vez, os 

filmes baseados em contos clássicos, sejam eles os originais ou suas releituras, fazem parte do 

currículo cultural da nossa sociedade e devem ser objeto de trabalho em sala de aula. A 

sociedade do século XX, assim como as representações cinematográficas produzidas neste 

período, sofreu modificações sobre temas como feminismo, exclusão, sexualidade, família, 

trabalho, comportamento social, educação, violência. Temas que aparecem nos filmes e que 

possibilitam compreender um século de profundas, múltiplas e, às vezes, efêmeras mudanças. 

Objetivo: Analisar como os contos de fadas foram adaptados pelo cinema de formas variadas 

ao longo do século XX e nas primeiras décadas do século XXI e como eles podem ser 

trabalhados em sala de aula. Metodologia: Utilizamos a leitura e análise dos filmes e a 

pedagogia de projetos para construir uma sugestão de como utilizá-los em sala de aula como 

forma de promover o gosto pela leitura e escrita de diversos gêneros textuais. Resultados e 

discussão: Analisamos dois filmes e suas releituras: Branca de Neve e os sete anões (1937) e 

Branca de Neve e o caçador (2012); A Bela adormecida (1959) e Malévola (2014) buscando 

perceber suas semelhanças e diferenças de abordagem e propusemos um projeto de aula 

interdisciplinar utilizando A Bela adormecida. O projeto interdisciplinar, intitulado 

“Recontando os contos clássicos”, voltado para alunos do 5° ano do Ensino Fundamental, 

com o objetivo de, por meio do conto e dos filmes (A Bela adormecida e Malévola),  

desenvolver o olhar crítico do aluno a partir das diferentes narrativas; promover a percepção 

das múltiplas formas de contar uma história sob o ponto de vista de diferentes personagens e 

permitir espaços nos quais a criança possa aprimorar o hábito da leitura e escrita. Propusemos 

a leitura do conto, assistir as duas versões do filme, discutir as semelhanças e diferenças na 

narrativa e depois (re)construir, em grupo, um conto de fadas clássico a partir do ponto de 
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vista de outro personagem. A socialização da produção seria por meio de um livro 

confeccionado pelos alunos e apresentado por meio de diferentes modalidades: leitura oral, 

teatralização, curta metragem, etc. Conclusão: O cinema é um instrumento pedagógico rico 

em possibilidades dentro e fora da sala de aula. Seus diversos gêneros permitem ao professor 

combinações e atividades interdisciplinares que possibilitam ao aluno a oportunidade de 

desenvolver suas habilidades e competências e adquirir conhecimentos múltiplos sobre temas 

diversos, analisando desde o conto clássico até suas releituras ao longo do tempo. 

 

Órgão financiador: FAPEMIG 

 

Palavras chave: Contos clássicos. Cinema. Releituras.  

  

 


