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CARTA AO(À) PROFESSOR(A)
Prezado(a) professor(a),
Este material foi produzido com o objetivo de orientá-lo(a) na exploração, em sala de aula,
do livro A tempestade, adaptado da obra de William Shakespeare por Lillo Parra e ilustrado por
Jefferson Costa. Buscamos, por meio dele, apresentar informações que poderão enriquecer o
seu trabalho e, consequentemente, contribuir para o avanço da aprendizagem dos estudantes.
Assim, ofereceremos, nas seções seguintes, dicas de leitura que objetivam possibilitar a ampliação
dos seus estudos, além de propostas de atividades que você poderá utilizar no planejamento
das suas aulas.
Através deste guia, pretendemos ajudá-lo(a) a realizar um trabalho consistente com o livro.
É importante, porém, que você tenha em mente que as propostas aqui apresentadas são apenas
sugestões que devem ser adequadas à realidade em que você trabalha. Também é necessário
considerar que a sua atuação como mediador(a) de leitura é fundamental para o crescimento
dos estudantes; não basta apenas deixar que eles leiam, aleatoriamente, a obra.
Quando adotada como objeto de estudo, a literatura, inevitavelmente, passará por um processo
de escolarização,1 o que não necessariamente é um problema. Para que essa escolarização seja
feita de forma adequada, o(a) professor(a) precisa estar atento(a) ao fato de que a leitura literária
não deve se restringir a uma exploração puramente didática de um texto. É necessário permitir
que a turma se aproprie da obra e a explore em todas as suas potencialidades, a fim de construir
uma relação significativa com ela. Nesse sentido, faz-se importante proporcionar o manuseio
do livro e a liberdade para que os estudantes se expressem em relação ao que foi lido.Vale ter
em mente, também, que a obra literária admite várias possibilidades de leitura e interpretação.
Por isso, é interessante que, em torno do livro lido, sejam propostos debates, análises, reflexões
e atividades de produção textual. É sempre muito válido soltar a criatividade para construir
propostas de trabalho diversificadas e inovadoras, que fujam aos modos tradicionais de exploração
da leitura, focados na coleta de dados paratextuais e no preenchimento de fichas e questionários
que não valorizam a experiência do leitor.
E por falar em experiência... Não há como refletir sobre a formação do leitor deixando de
lado a dimensão do prazer que a leitura proporciona. Sem negar a importância da exploração
didática do texto literário para o desenvolvimento das habilidades acadêmicas necessárias, é
preciso considerar o importante papel que a escola desenvolve fascinando jovens leitores. Não
basta ensinar a ler, é preciso ensinar a gostar de ler. Nesse sentido, pensar sobre as escolhas
das obras que serão apresentadas aos estudantes é tão (ou mais) importante quanto discutir
as formas de se explorar essas obras. A construção de uma experiência de leitura significativa
começa por um bom texto.
1

A esse respeito, veja o artigo da professora Magda Soares: SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy
A. M.; BRANDÃO, Heliana M. B.; MACHADO, Maria Zélia V. (Orgs.). A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed.
3. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 17-48.
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A tempestade, de Lillo Parra e Jefferson Costa, é uma obra que certamente será uma
importante aliada nesse processo de sedução para a literatura. Publicado em 2012, o título é
um dos exemplares da Coleção Shakespeare em Quadrinhos, que apresenta novas versões para
grandes clássicos do famoso escritor inglês. As adaptações são feitas em forma de graphic novels
(romances gráficos) e, como é característico do gênero, utilizam recursos próprios da arte
sequencial e conjugam palavras e imagens para contar histórias.
Em relação ao enredo, você encontrará uma narrativa que conserva a essência da original de
Shakespeare, escrita em formato de texto teatral e apresentada pela primeira vez para James I, no
palácio de Whitehall, em 1611. A tempestade é uma história que mistura conspirações políticas,
planos de vingança, magias que assustam, encantam e enlouquecem, confusões, trapalhadas e
até uma bela história de amor.
Após um ato de traição política orquestrado pelo seu irmão Antônio e por Alonso, rei
de Nápoles, Próspero, antigo Duque de Milão e mago poderoso, vê-se obrigado a se refugiar
em uma ilha deserta com sua filha, Miranda. Passados doze anos, o ex-duque utiliza seus
conhecimentos de magia e, ajudado por Ariel, um espírito servil, faz naufragar em sua ilha
uma embarcação em que estavam os seus traidores, voltando de uma viagem à África. Tem
início, então, um astuto plano de vingança, em que, como um diretor de teatro, o ex-duque
utiliza a magia para manipular espíritos e coordenar várias cenas, a fim de enlouquecer os
seus inimigos. Surpreendentemente, quando enfim se revela aos náufragos, Próspero acaba
por perdoar a todos. Será com a ajuda do inexperiente coração de Miranda, que nunca havia
visto outro homem a não ser seu pai, e do amado dela, Ferdinando, filho do rei Alonso, que
o mago reestabelecerá a paz.
William Shakespeare nasceu na cidade inglesa de Stratford-upon-Avon em 1564. Autor de
tragédias como Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu e Julieta, é considerado um dos maiores escritores
de todos os tempos. Sua obra, composta também por comédias, peças históricas e poemas, reúne
temas clássicos e populares. Seu texto inigualável é marcado por personagens célebres e por
reflexões sobre a existência humana. Um autor de talento único, Shakespeare escreveu peças
que atravessam os séculos, permanecendo tão relevantes e significativas quanto na época em
que foram escritas. Muitos críticos acreditam que A tempestade foi a sua última peça.
Jefferson Costa nasceu em São Paulo, no ano de 1979. É casado e tem três filhos. Ilustrador
e quadrinista, adaptou para os quadrinhos o livro Kiss me Judas, além de participar de diversas
outras publicações, entre elas, os álbuns Quebra Queixo Technorama I, II e III, a revista Front e a
coletânea Bang Bang.
O roteirista Lillo Parra também nasceu em São Paulo, no ano de 1972. Durante vinte
anos, dedicou-se exclusivamente às artes cênicas, dez deles no Teatro Popular União e Olho
Vivo (coletivo teatral fundado em 1966). Sua paixão por quadrinhos o levou a criar o blog
Gibi Rasgado, especializado em resenhas de HQs. Pela adaptação da peça Sonhos de uma noite
de verão para a Coleção Shakespeare em Quadrinhos foi indicado como roteirista revelação no
Troféu HQ Mix de 2012, o “Oscar” dos quadrinhos. No ano seguinte, recebeu o prêmio junto
a Jefferson Costa, na categoria “Adaptação para os quadrinhos”, pelo trabalho em A tempestade.
Vamos conversar um pouco mais sobre a obra?
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Em sintonia com a BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem como um de seus principais objetivos
apresentar parâmetros e diretrizes que auxiliem você, professor(a), na tarefa de preparar
os(as) estudantes brasileiros(as) para o futuro (cf. BRASIL, 2018, p. 5). Para isso, estabelece as
aprendizagens que todo estudante do país deve conhecer ao longo da Educação Básica.
As propostas de atividades deste material digital estão em conformidade com a BNCC e
apontam, para sua consulta, as principais habilidades que podem ser desenvolvidas no decorrer
do seu trabalho com a obra em sala de aula.
Cada habilidade na BNCC é identificada por um código alfanumérico cuja composição
é a seguinte:

EM 13 LGG 103
O primeiro par de letras
indica a etapa de Ensino Médio
O primeiro par de números
(13) indica que as habilidades
descritas podem ser
desenvolvidas em qualquer série
do Ensino Médio, conforme
definição dos currículos

A segunda sequência de
letras indica a área (três
letras) ou o componente
curricular (duas letras):
LGG = Linguagens
e suas Tecnologias
LP = Língua Portuguesa
MAT = Matemática
e suas Tecnologias
CNT = Ciências
da Natureza e suas
Tecnologias
CHS = Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

Os números finais indicam a competência específica à qual se relaciona a habilidade (1º número) e
a sua numeração no conjunto de
habilidades relativas a cada competência (dois últimos números).
O uso de numeração sequencial
para identificar as habilidades
não representa uma ordem ou
hierarquia esperada das aprendizagens. Cabe aos sistemas
e escolas definir a progressão
das aprendizagens, em função de seus contextos locais.

Sempre que desejar, acesse a BNCC2 a partir do QR Code ao lado e
consulte os textos que descrevem cada competência ou habilidade relacionadas nas propostas de atividades.

2

DISPONÍVEL EM:

Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 21 abr. 2021.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I
As atividades
propostas ao
longo desta seção
objetivam colaborar,
principalmente, para o
desenvolvimento das
seguintes habilidades
descritas na BNCC:
Língua Portuguesa:
(EM13LP01)
(EM13LP10)
(EM13LP13)
(EM13LP14)
(EM13LP28)
(EM13LP45)
(EM13LP52)
Linguagens e suas
Tecnologias:
(EM13LGG703)

Professor(a), nesta seção, você encontrará sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas,
principalmente, nas aulas de Língua Portuguesa. Trata-se de um conjunto de propostas
elaboradas à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, visando ao
desenvolvimento de habilidades previstas para essa faixa de escolarização. Serão enfocadas, de
modo especial, o desenvolvimento das capacidades argumentativa e inferencial dos estudantes,
tanto por meio da escrita quanto através da oralidade. A fim de fornecer uma ideia mais precisa
sobre o trabalho que se propõe a partir do livro A tempestade, as sugestões apresentadas estão
organizadas em três grandes blocos, que tratarão da pré-leitura, da leitura e da pós-leitura.

PRÉ-LEITURA
Antes de partir para a leitura da história propriamente dita, é importante motivar os estudantes
para ela e aguçar a curiosidade deles a respeito do livro a ser lido. Se a escola tiver uma biblioteca,
a preparação para a leitura pode ser um ótimo momento para utilizá-la. Vale, inclusive, levar
a turma para retirar o livro direto da estante. Caso isso não seja possível, pode ser interessante
buscar algum outro espaço confortável, em que professor(a) e estudantes se sintam à vontade.
Nesse momento, é recomendável criar um ambiente de descontração, que favoreça a liberdade
para que todos se expressem a respeito das expectativas para a leitura a ser realizada. Durante
a pré-leitura, é importante que os alunos formulem hipóteses a respeito da obra. Apresente o
livro e, antes de abri-lo, inicie a sua exploração. Uma boa leitura começa pela capa!

Durante o processo de preparação para a leitura, é interessante valorizar a obra em sua materialidade. Incentive os seus alunos a manusear o livro, apreciando-o como um objeto estético!

• Ao apresentar a capa do livro, chame a atenção para o título A tempestade. O que ele sugere
a respeito da história a ser lida?
• Convide os estudantes a observar a ilustração presente na capa e discuta com eles:
• O que essa ilustração mostra?
• O que é possível supor sobre as personagens retratadas?
• Em que época, provavelmente, a história se passará? Que elementos permitem essa conclusão?
• Essa ilustração pode auxiliar na criação de outras hipóteses a respeito da narrativa a ser lida?
• Direcione os alunos a associar o título à ilustração da capa e estimule a criação de hipóteses
a respeito da história presente no livro. Invista na descontração e permita que os estudantes
se expressem livremente!
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• Sinalize à turma que a história a ser lida foi adaptada da obra homônima do escritor inglês
William Shakespeare, por Lillo Parra, que se encarregou do roteiro, e Jefferson Costa, que
ficou responsável pelas ilustrações.
• Pergunte aos estudantes se eles conhecem alguma obra de Shakespeare.
• Saber que o texto a ser lido foi originalmente escrito por um autor tão renomado
interfere nas expectativas que os estudantes têm para a leitura? Se sim, de que forma?
• Comente sobre a importância do escritor para a literatura universal e diga que A tempestade
foi originalmente escrita em forma de texto teatral e que muitos críticos acreditam ser essa
a última peça de Shakespeare.
• Conte que a obra a ser lida é uma graphic novel (romance gráfico). Aproveite para conversar
sobre as experiências de leitura dos alunos com textos dessa natureza.
• Os estudantes conhecem esse gênero?
• Têm experiência na leitura dele?
• Conhecem outros autores de graphic novels?
• Quais são as expectativas da turma para essa leitura?

Professor(a), História em Quadrinhos (HQ) geralmente é uma categorização usada para
fazer referência a todo tipo de arte sequencial, mas, do ponto de vista teórico, é possível
estabelecer algumas diferenças entre as HQs e as graphic novels. Embora ambos os tipos de
publicação possuam linguagens que se assemelham em muitos aspectos, as graphic novels
são, segundo o artista norte-americano Will Eisner, um gênero que surgiu a partir da
transformação dos temas e dos recursos gráficos utilizados nos quadrinhos. Além disso,
elas apresentam uma mudança de público-alvo, pois são voltadas para um leitor mais
amadurecido, possuindo, por isso, uma narrativa mais sofisticada, tanto no aspecto verbal
quanto no visual. Essas publicações costumam ser mais trabalhadas e possuir um nível de
elaboração maior do que o das HQs.
No paratexto que se encontra ao final do livro do estudante, há uma explicação mais
detalhada sobre o gênero graphic novel e sua história. Explore-a com a turma!
• Inicie a exploração dos paratextos. Leia com seus alunos o texto da contracapa, que,
geralmente, tem o objetivo de atrair o possível leitor para o livro em questão.
• As informações encontradas confirmam as hipóteses anteriormente levantadas?
• A partir delas, as expectativas criadas para a leitura se modificam?
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Para lembrar...
Todas as mensagens e os comentários acessórios que cercam o texto são chamados de paratextos. São exemplos: prefácios, dedicatórias, apresentações dos autores, orelhas, entre outros.
• Explore, ao final do livro, as informações sobre os autores. Destaque o fato de eles terem
sido premiados com o troféu HQ Mix 2013, o “Oscar” dos quadrinhos, na categoria
“Adaptação”, em virtude do trabalho realizado na graphic novel A tempestade.
• Convide os alunos à leitura. Oriente-os a verificar se as hipóteses formuladas serão
confirmadas pela história. Sinalize o fato de a graphic novel ser um gênero de texto em
que imagens e palavras estão associadas na construção da narrativa, o que demanda uma
leitura integral do texto.

LEITURA
A condução da leitura depende da sua sensibilidade em relação ao grau de proficiência dos
seus alunos. Como a HQ foi adaptada de um texto publicado no início do século XVII, pode
despertar algumas dificuldades de compreensão nos estudantes e, por isso, demandar mais de
uma leitura. Nesse processo, a sua mediação, no sentido de auxiliá-los nas suas dificuldades, é
fundamental. Mas, atenção: tenha cuidado para não impossibilitar uma experiência individual
dos alunos com o livro. Se julgar válido, proponha uma primeira leitura individual e uma
segunda dialogada, na qual sejam estabelecidos “intervalos de leitura”,3 pausas em que ocorrerá
uma discussão sobre o que foi lido até o momento. Esse processo auxiliará na continuidade da
leitura e na compreensão da obra pelos alunos. A frequência e a duração dos intervalos deverão
ser estipuladas observando-se o nível de maturidade da turma.
2

Durante os intervalos de leitura, também pode ser interessante trazer outros textos – ou até
atividades estruturadas – que dialoguem com a obra que está sendo trabalhada. Considerando
as possibilidades de exploração interdisciplinar que a obra oferece, esses momentos podem ser
uma ótima oportunidade para envolver professores de outra área do conhecimento, como a de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, em uma leitura coletiva com discussão de fragmentos.

PÓS-LEITURA
1º momento: reflexão sobre a experiência
Terminada a leitura, é interessante promover um momento inicial de troca de impressões
a respeito da obra. O clima deve ser de uma discussão informal, em que os estudantes sintam
liberdade para compartilhar experiências ou opiniões.
3
2

Para ampliar os seus conhecimentos sobre esse assunto, leia: COSSON, R. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
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• Inicie a conversa convidando os alunos a se expressar livremente a respeito da leitura
realizada. Convide-os ao compartilhamento de impressões sobre a obra como um todo
(incluindo seus aspectos verbais e não verbais).
• O que os estudantes pensam sobre o enredo construído por Lillo Parra? Foi possível
compreender bem a história por meio do enredo? Faltou alguma informação para
que ele ficasse mais claro?
• E sobre os desenhos de Jefferson Costa?
• Esteticamente, como eles avaliam a graphic novel?
• Gostaram das relações construídas, pelos autores, entre o texto verbal e as ilustrações? Houve
alguma dificuldade, durante a leitura, no estabelecimento dessas relações?
• Retome as hipóteses levantadas antes do início da leitura. Elas foram confirmadas?
• A tempestade é um texto clássico que, mesmo alguns séculos após a morte do seu autor,
continua conquistando inúmeros leitores. Discuta com os estudantes: quais características
da obra eles acreditam serem responsáveis por esse sucesso?
• Os clássicos são inesquecíveis, estão no imaginário das pessoas e atravessam os séculos,
mantendo-se atemporais, porque refletem valores universais da humanidade – e instigam
a sua reflexão –, independentemente da época em que foram escritos. Os estudantes
percebem a abordagem desses valores universais na obra lida? Se sim, como se dá essa
abordagem?

2º momento: produções escritas e orais
Após o momento de troca de impressões acerca da obra, é interessante propor atividades
que envolvam escrita e oralidade, e visem ao desenvolvimento das habilidades descritas, para
o Ensino Médio, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Desse modo, será sugerida,
nesta seção, uma atividade de produção de resenhas críticas escritas e audiovisuais.

Trabalhando a expressão de opiniões: o gênero resenha crítica
Nesta seção, propõe-se a produção de uma resenha crítica sobre a obra literária A tempestade,
primeiramente, em formato escrito e, em um segundo momento, audiovisual. Com essa atividade,
espera-se que os estudantes tenham a oportunidade de expressar as suas opiniões a respeito da
obra lida, utilizando argumentos para sustentá-la.
A fim de que a condução da atividade se dê de forma mais didática e significativa para os
estudantes, sugere-se que ela seja executada em etapas, que serão apresentadas a seguir.
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1. Análise de resenhas críticas de livros presentes em jornais ou revistas, impressos ou digitais,

com o objetivo de compreender os aspectos estruturais e discursivos desse gênero.
Professor(a), ao propor uma atividade de análise aos estudantes, a sua atuação como
mediador(a) é fundamental. Auxilie-os na identificação do texto e elabore questões que
possam direcionar os seus olhares para a compreensão do gênero em estudo. São exemplos
de questões que podem ser propostas:
P O título da resenha é coerente com o conteúdo?
P Há uma apresentação geral de dados técnicos da obra resenhada (indicação do título,
do autor, do ano de lançamento, da editora etc.)? De que modo essa apresentação é
feita no texto?
P O resenhista fez um resumo da narrativa, de forma objetiva e consistente? Se sim, quais
informações integram esse resumo?
P É possível perceber facilmente uma avaliação crítica do autor a respeito da obra
resenhada? Se sim, como se dá essa percepção?
2. Escrita de resenhas críticas da graphic novel A tempestade. É interessante que essa produção

seja feita após a realização das atividades de análise da obra, a fim de que os estudantes
tenham mais condições de fazer uma apreciação crítica consistente dela. Ao construir
a proposta de trabalho que será apresentada aos estudantes, é importante delimitar as
condições de produção4 (como público-alvo e objetivo do texto, por exemplo), pois, desse
modo, eles poderão construir um projeto de texto mais coerente com a expectativa
do(a) professor(a).
3

Professor(a), você já ouviu falar nos booktubers?
São pessoas que produzem conteúdos relacionados ao universo da leitura, como resenhas
e indicação de livros, bate-papo com autores, cobertura de eventos literários, entre outros,
e os publicam em canais do YouTube. Esses influenciadores digitais têm alcançado cada
vez mais popularidade entre os jovens leitores e exercido um papel importante sobre as
práticas de leitura deles. Fazendo uma pesquisa no Google pelo termo booktuber, você
encontrará vários canais para conhecer.
3. Após a produção, a revisão e a reescrita das resenhas sobre o livro A tempestade, os estudantes

devem acessar canais de booktubers para assistir às resenhas audiovisuais que eles publicam,
observando as suas características. Em seguida, podem gravar as próprias resenhas, utilizando
telefones celulares, e publicá-las em um canal criado pela turma.

4
3

GERALDI, J.W. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
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Outras possibilidades de exploração
Na seção
“Aprofundamento”,
há dicas de filmes
produzidos a partir da
obra A tempestade.
Vale a pena conferir!

Devido à sua longevidade, A tempestade vem ganhando, ao longo do tempo, várias adaptações
que visam a tornar a obra mais acessível ao público leitor, além de versões em meios diversos,
como o cinema e a televisão. A abordagem, em sala de aula, dessas versões criadas para a
produção de William Shakespeare pode acrescentar inúmeros desdobramentos criativos ao
trabalho pedagógico, considerando que cada uma delas é um produto diferenciado, com uma
linguagem rica e própria de cada meio. Desse modo, pode ser interessante propor atividades
que levem os estudantes a elaborar comparações, fazendo um levantamento de similaridades
e diferenças entre o livro de Lillo Parra e Jefferson Costa, e essas outras produções que se
originaram a partir da mesma obra. São algumas possibilidades de trabalho:
• criação de um clube de leitura na escola, para que os estudantes possam formar uma comunidade
de leitores e trocar experiências de leitura, buscando, assim, avançar na ampliação de sua bagagem
cultural e estética. Outras obras de Shakespeare podem ser sugeridas para leitura nesse clube ou,
então, obras que dialoguem com o tema ou o gênero literário de A tempestade;

Na seção “Sugestões
de referências
complementares”,
há indicação de
obras que podem ser
exploradas durante as
aulas. Confira!

• estudo da estrutura do texto dramático e adaptação da graphic novel lida para o teatro;
• pesquisa sobre filmes, textos ou imagens, adaptados do texto shakespeariano A tempestade
ou inspirados nele. Além de ter acesso a uma grande variedade de produções culturais,
professor e estudantes poderão escolher algumas para fazer uma análise coletiva, observando,
por exemplo, a forma como são construídas as personagens principais em cada uma delas;
• pesquisa de outras obras de Shakespeare, a fim de ampliar os conhecimentos sobre a produção
literária do escritor.
Professor(a), propor uma atividade de pesquisa é uma boa oportunidade para trabalhar
habilidades relacionadas
P à identificação de fontes confiáveis;
P aos procedimentos de seleção e registro das informações encontradas;
P à produção de textos pertencentes aos diversos gêneros textuais envolvidos na realização
de pesquisas;
P à compreensão das formas de organização do conhecimento científico;
P à exploração de textos pertencentes aos campos de atuação social dispostos na BNCC,
tais como filmes, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, entre outros.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II
As atividades
propostas ao
longo desta seção
objetivam colaborar,
principalmente, para
o desenvolvimento das
seguintes habilidades
descritas na BNCC:
Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas:
(EM13CHS101)
(EM13CHS103)
(EM13CHS104)
Língua Portuguesa:
(EM13LP01)
(EM13LP03)
(EM13LP10)
(EM13LP27)
(EM13LP29)
(EM13LP33)
Linguagens e suas
Tecnologias:
(EM13LGG704)

Nesta seção, há sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas de forma interdisciplinar
pelos diferentes campos do saber que compõem a estrutura curricular do Ensino Médio,
visando ao desenvolvimento de habilidades previstas para essa faixa de escolarização. Tratase de um conjunto de propostas elaboradas à luz da Base Nacional Comum Curricular do
Ensino Médio, visando à ampliação da leitura realizada e à complementação do trabalho
pedagógico com a obra.

PRÉ-LEITURA
Investigando o contexto histórico da obra
A tempestade, embora seja uma obra de ficção, está repleta de representações que estão
diretamente relacionadas ao momento histórico em que se deu a produção da obra original.Tais
representações se fazem presentes, por exemplo, ao se observar as semelhanças existentes entre a
viagem do rei Alonso,Antônio e os demais tripulantes do navio que naufraga na ilha e a expansão
europeia na África; a relação entre Próspero e seu escravo, Caliban, filho da bruxa Sycorax, como
metáfora do sistema colonialista; a tempestade e os monstros que serão encontrados como símbolo
do imaginário acerca da descoberta de novas terras e os perigos que a navegação oferecia. Desse
modo, para que os estudantes do Ensino Médio tenham um melhor entendimento acerca da
graphic novel, é interessante que se realize, antes da leitura da obra, uma pesquisa, coordenada pelos
professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, sobre o contexto em que se deu a
produção da obra de William Shakespeare. São temáticas que podem ser exploradas nessa atividade:
• a expansão europeia nos séculos XV e XVI, e o imaginário que se desenvolveu a respeito
de novos e diferentes modos de vida;
• o encontro entre europeus e as diferentes civilizações na África e na América;
• a Europa e o Novo Mundo e suas relações econômicas, sociais e culturais no sistema colonial;
• imperialismos;
• a literatura, o teatro e as outras artes como fontes históricas.
Antes de estruturar a proposta que será apresentada aos estudantes, é importante que os professores
responsáveis pela condução do trabalho de pesquisa tenham feito uma leitura prévia da obra, a fim
de fazer uma delimitação mais precisa dos objetivos pedagógicos a serem atingidos, bem como das
estratégias e das metodologias que serão adotadas. Nessa leitura prévia, pode-se, também, selecionar
outros tópicos que necessitem ser abordados para um melhor entendimento do livro pelos alunos.
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Para fins de organização didática, sugere-se que a proposta de trabalho a ser apresentada
aos estudantes seja estruturada em etapas, que compreendam:
P levantamento de informações;
P leitura, organização e seleção dos dados;
P produção de relatório de pesquisa;
P revisão e reescrita do texto produzido, com o auxílio de um(a) professor(a);
P produção de materiais de apoio à apresentação oral (cartazes, apresentação em PowerPoint,
vídeos, banners…);
P apresentação oral para a turma;
P discussão sobre as apresentações.

LEITURA
Explorando as relações com o texto original
As adaptações literárias para o formato de graphic novel são uma interessante estratégia para
promover o contato dos estudantes com as obras clássicas, possibilitando experiências de leitura
lúdicas e significativas. Ao trabalhá-las em sala de aula, porém, é necessário não perder de vista
a importância de estabelecer um diálogo desses textos com os seus originais, a fim de que o
estudante amplie a sua percepção acerca da obra e dos usos que, nela, são feitos da linguagem
literária. Nesse sentido, durante a leitura de A tempestade de Lillo Parra e Jefferson Costa, é
interessante que se proponha, nas aulas de língua inglesa, a leitura do texto de Shakespeare,
ainda que em fragmentos, em paralelo com o romance gráfico. A definição do excerto que
será explorado deve ser feita com base no nível de maturidade da turma. A fim de dinamizar o
contato dos estudantes com o texto clássico, podem ser utilizadas diferentes estratégias, como
leitura dialogada ou dramatização.

PÓS-LEITURA
Dialogando com as artes plásticas
Mesmo já tendo se passado alguns séculos desde a morte de William Shakespeare, seus
textos continuam a ser lidos e admirados mundo afora. Ainda hoje, inúmeras produções
culturais são inspiradas na obra do dramaturgo inglês. No campo das artes plásticas, não é
difícil encontrar obras que remetam às célebres personagens shakespearianas. Um exemplo
disso são as pinturas feitas pelo artista inglês John William Waterhouse para retratar a jovem
Miranda, filha do Duque Próspero, de A tempestade. As obras, que datam de 1875 e 1916,
estão reproduzidas a seguir.

MAT ERI AL DI GI TAL DO PROFESSO R – A T E M P E S TA D E

13

Reprodução/Wikimedia Commons

Como forma de ampliação do trabalho pedagógico indicado a partir de A tempestade,
pode-se propor uma atividade que vise à exploração das pinturas de Waterhouse, bem
como de outras que tenham como inspiração a obra de William Shakespeare. Essa atividade,
que deverá ser realizada após a leitura do livro de Lillo Parra e Jefferson Costa, poderá
envolver diferentes áreas do conhecimento, como Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e
Linguagens e suas Tecnologias, e ser conduzida pelo(a) professor(a) de Arte. Para permitir
aos estudantes a experimentação artística, pode ser proposta a criação de paródias a partir
de algumas obras ou, ainda, de trechos da graphic novel.

Para lembrar…
A paródia consiste na recriação de um texto com o objetivo de questionar, criticar,
ironizar, negar, confrontar ou romper com as características do texto original. Na
paródia, há um desvio da obra que serviu de base, pois o objetivo é propor outra
abordagem, frequentemente humorística, rompendo com a seriedade do texto original.
Nesse tipo de intertextualidade, o texto motivador não é apenas o ponto de partida;
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ele permanece entrevisto no espaço do texto recriado. Uma paródia pode ser feita
a partir de um poema, uma música, um filme, uma peça teatral ou qualquer outro
objeto cultural.

APROFUNDAMENTO
Professor(a), ao
realizar um estudo
da obra, levando
em consideração os
aspectos sinalizados
nesta seção, é
possível trabalhar,
principalmente, estas
habilidades descritas
na BNCC:
Língua Portuguesa:
(EM13LP06)
(EM13LP49)
(EM13LP50)
(EM13LP53)
Linguagens e suas
Tecnologias:
(EM13LGG302)

Professor(a), lembre-se
sempre de revisitar
o paratexto ao final
da obra literária.
As informações
lá aportadas
complementam o seu
trabalho em sala de
aula, principalmente
no que diz respeito à
contextualização de
autores, ao gênero
literário e às temáticas
abordadas na obra.

A tempestade é um livro que, para contar uma história, utiliza recursos de construção
próprios da arte sequencial. Isso significa dizer que o enredo da obra é apresentado
através de uma linguagem específica (que mistura palavras, imagens e recursos gráficos
variados) e estruturado em torno dos elementos básicos dos textos narrativos. Assim, em
um estudo da obra, é importante observar algumas dessas características que ela possui.

A linguagem gráfica dos quadrinhos
Para iniciar a exploração do livro lido, não se pode perder de vista que, em uma graphic
novel, há um trabalho cuidadoso por trás da elaboração do texto, tanto no seu aspecto
verbal quanto no visual. Portanto, quando tratamos de uma obra como A tempestade, é
necessário compreender o processo de leitura de uma forma mais ampla, contemplando,
assim, toda a complexidade do texto. Para ler a obra de Lillo Parra e Jefferson Costa, o leitor
precisa estar atento às várias possibilidades de construção de sentido, que se estabelecem
a partir da associação entre palavras e imagens. É interessante explorar os quadrinhos
individualmente, mas não se pode deixar de lado a ideia das páginas como um todo que
possibilita a construção de muitos sentidos.

Professor(a), após a primeira leitura, folheie novamente o livro com os seus alunos,
estimulando-os a observar as imagens. Sinalize a importância de a obra não ser apenas
lida, mas também apreciada. Pode ser interessante dialogar com a turma sobre o forte
apelo visual de algumas páginas, como a 4, a 45, a 46 e a 62, por exemplo. Convide os
estudantes a apontar outras partes do livro que lhes tenham chamado a atenção!

No que diz respeito à construção gráfica da obra, é interessante observar que, na graphic
novel, não há um padrão regular em relação à quantidade de quadros e à sua disposição em
linhas. Por esse motivo, para a compreensão do texto não verbal de A tempestade, é interessante
que as páginas sejam analisadas isoladamente, buscando compreender o porquê das escolhas
feitas pelo ilustrador. Na página 27, por exemplo, a fim de dar destaque a uma cena, em que
ocorreria a execução do rei e do seu fiel amigo, Gonçalo, por Antônio e Lorde Sebastião, ela
foi representada em um quadro que se destaca em relação aos demais presentes na página. Essa
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ênfase se deve ao fato de o quadro principal ser consideravelmente maior do que os demais,
que têm aproximadamente o mesmo tamanho.

Outro importante aspecto a se considerar, na construção visual da narrativa, diz respeito
à ideia de proporcionalidade entre os elementos, que também se configura como um recurso
explorado pelo autor. Em A tempestade, é possível perceber a utilização desse recurso, por exemplo,
na página 4, em que se observa a embarcação usada pelos inimigos de Próspero ocupando
apenas uma pequena área da página, que é tomada por ondas muito maiores do que o próprio
barco. Ainda nessa imagem, a sobreposição de elementos e a falta de espaços sem preenchimento
colaboram para a construção da tensão narrativa, promovendo uma ideia acerca da dimensão
do evento que as personagens estavam enfrentando.
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Além dos aspectos anteriormente sinalizados, também é interessante se observar que, em
pontos específicos da história, o ilustrador opta por focalizar ou “enquadrar” determinados
elementos essenciais à construção da narrativa visual. Na página 12, por exemplo, o destaque
que se dá às expressões faciais das personagens que foram atingidas pela tempestade permite
ao leitor a percepção do pânico que elas estão experimentando no momento ou, em outras
palavras, o acesso ao mundo interior dos tripulantes que estavam na embarcação prestes
a naufragar.
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Ainda em relação às imagens, é válido destacar a seleção de cores utilizadas para as cenas e
relacionar as escolhas do autor com os diferentes momentos da narrativa. Como é possível perceber,
a obra tem, em sua maior parte, uma grande diversidade de tons, o que torna as imagens bastante
chamativas. Em alguns momentos, porém, é possível observar que a paleta diversificada dá lugar
a uma seleção de cores mais restrita, como, por exemplo, na página 16, em que é apresentado o
escravo Caliban, filho da bruxa Sycorax com o Demônio. Nessa parte do enredo, a opção por
tons escuros e pouco diversificados cria um clima pesado, um pouco sombrio, inclusive. Por
outro lado, na página 45, em que é narrado o festejo preparado por Próspero para comemorar
o casamento de Miranda e Ferdinando, pode-se perceber o emprego de tons claros e vivos, que
ajudam a construir a ideia de alegria trazida pelo momento. A exploração do contraste que se
estabelece a partir das duas cenas referidas, bem como entre outras partes da narrativa que podem
ser selecionadas, tem o potencial de motivar uma interessante discussão em sala de aula.

MAT ERI AL DI GI TAL DO PROFESSO R – A T E M P E S TA D E

18

© Lillo Parra/Jefferson Costa

Analisar a composição das cores e a sua importância para a construção de sentidos pode
ser uma tarefa interessante para ser desenvolvida em parceria com o(a) professor(a) de Arte.

O tempo da narrativa
A história da graphic novel se inicia com uma sequência de cenas que retratam os desafios
vividos pelos tripulantes de um navio para tentar se salvar em meio a uma tempestade que
os atingiu em alto mar. Na embarcação, encontram-se, entre outras personagens, Antônio, o
irmão de Próspero que lhe usurpou o trono, seu filho Ferdinando e o Rei Alonso, cúmplice
no ato de traição que culminou no golpe político contra o ex-Duque de Milão. Essa sequência
se estende ao longo de três páginas, nas quais é possível perceber uma forte tensão que toma
conta do enredo, interrompida no último quadro da página 6, que mostra um dia ensolarado,
bem diferente do que havia sido retratado nas cenas anteriores.
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Na página seguinte, logo de início, é apresentado um grande quadro ao qual estão sobrepostos
quatro menores. Nessa parte do enredo, a imagem que mais se destaca é a de duas personagens no
topo de uma montanha de frente para o mar, como se o estivessem observando. Nesse momento,
não é possível saber, de início, quem são elas, pois são apresentadas apenas as suas sombras, o que
colabora para a construção de um clima de mistério na narrativa. É somente por meio dos quadros
menores que integram a cena que o leitor perceberá que as referidas personagens são Próspero, o
responsável por provocar a tempestade utilizando seus poderes mágicos, e Miranda, sua filha, que
lhe pediu que pusesse fim àquele evento climático que atingia uma bela embarcação.
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Após esse momento, Próspero e Miranda aparecem em um local que aparenta ser uma
caverna e, então, ele anuncia: “É chegada a hora de você saber a verdade sobre nossa história
e o lugar de onde viemos” (p. 7); depois questiona a filha: “Diga, Miranda, por acaso você se
lembra da época anterior à nossa chegada na ilha?”.
Relativamente ao tempo em que ocorrem as ações, é possível afirmar que, até o momento
em que Próspero interroga a filha, elas se passam em um presente, obedecendo a uma cronologia
na apresentação dos fatos. A partir desse ponto, porém, essa cronologia será quebrada, dando
início a uma sequência em que quadros que retratam esse momento presente serão intercalados
com outros em que se apresentam ações passadas, que visam a esclarecer para Miranda (e
consequentemente para os leitores) o porquê de o ex-Duque e sua filha encontrarem-se naquela
ilha. Sobre as cenas que integram esses momentos de flashback narrativo, há que se destacar que
são graficamente demarcadas por meio de uma moldura e de uma diferenciação na paleta de
cores, conforme se vê nas páginas 8 e 9.

Ao final da página 10, após descobrir como se deu o golpe político que levou o seu pai a
perder o posto de Duque e os obrigou a se exilar na ilha onde vivem, Miranda adormece e,
então, aparece Ariel, fiel servo de Próspero, que é revelado como o responsável pela execução da
tempestade, em cumprimento às ordens do seu senhor. Ao ser questionado se havia cumprido
a missão que lhe fora dada (“Executou a tempestade como lhe ordenei?”), o espírito inicia
um relato que se constitui como um segundo flashback (p. 11). Dessa vez, porém, os fatos
rememorados referem-se a um passado próximo e visam a esclarecer como se deu o episódio
que causou desespero aos inimigos de Próspero.

MAT ERI AL DI GI TAL DO PROFESSO R – A T E M P E S TA D E

21

© Lillo Parra/Jefferson Costa
© Lillo Parra/Jefferson Costa

Quando, após cumprir a tarefa que lhe fora designada, Ariel descobre que teria uma nova
missão, o servo demonstra o seu descontentamento, argumentando que a liberdade lhe havia
sido prometida pelo seu senhor. Próspero, porém, nega-se a libertá-lo e diz ainda não haver
chegado o momento em que isso ocorrerá. Em seguida, ele rememora os tormentos dos quais
libertou o espírito, que havia sido aprisionado pela maléfica bruxa Sycorax, mãe do escravo
Caliban. Durante o relato dos episódios relacionados à libertação de Ariel, ocorre um terceiro
flashback, que é consideravelmente mais curto do que os anteriores, estendendo-se por poucos
quadros, e se encerra com o despertar de Miranda (p. 14).
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Após esse momento, o enredo retoma a lógica de organização linear inicialmente estabelecida.
Os fatos voltam a se situar no presente da narrativa e a serem organizados de maneira cronológica,
tendo em vista a sequência em que ocorrem as ações integrantes do enredo.
Professor(a), durante o estudo da A tempestade, a compreensão acerca da organização
temporal dos fatos do enredo é de grande importância para a compreensão da narrativa.
Discuta esse assunto com a turma! Busque auxiliar os estudantes na percepção dos flashbacks
e do papel que eles desempenham na construção da graphic novel.

As personagens
No livro Shakespeare: A invenção do humano, o famoso crítico norte-americano Harold
Bloom afirma que o dramaturgo inglês compreendia a alma humana como nenhum outro autor
jamais compreendeu e, por isso, alterou os rumos da literatura mundial. Shakespeare não apenas
escreveu os maiores clássicos que o teatro já conheceu, como também criou uma galeria de
personagens que seguem fascinando a humanidade, mesmo após alguns séculos. Não são raras
as produções culturais que se originaram e continuam a se originar das célebres personagens
por ele criadas: Romeu, Julieta, Hamlet, Macbeth, Otelo, Rei Lear, Próspero, Ariel, Caliban e tantos
outros. A construção das personagens shakespearianas foi cuidadosamente trabalhada pelos
autores Lillo Parra e Jefferson Costa na adaptação de A tempestade para o formato de graphic
novel, que conserva importantes traços da obra original em relação a esse aspecto. Diante
disso, uma observação detalhada das personagens que compõem o livro de Parra e Costa é de
grande importância para auxiliar na compreensão da obra. Nesse sentido, serão relacionadas e
caracterizadas, a seguir, aquelas que se destacam no enredo.
• Próspero: legítimo Duque de Milão que teve o trono usurpado pelo irmão e se vê obrigado
a se refugiar em uma ilha, na companhia da filha Miranda. É uma espécie de mago que
utiliza os seus conhecimentos de magia para promover ilusões em seus desafetos, assustandoos durante o período em que permanecem na ilha.
• Miranda: filha de Próspero que foi para a ilha ainda criança e, por isso, nunca havia visto outra
figura humana além do pai e Caliban, até o acontecimento da tempestade. Era submissa a
seu pai e bonita. Apaixona-se por Ferdinando à primeira vista. É ela quem ensina Caliban
a falar e a nomear as coisas, o que mostra a sua humanidade.
• Antônio: irmão de Próspero e duque usurpador de Milão. É traiçoeiro e egoísta. Além de
roubar o lugar de Próspero, incentiva o irmão do rei a fazer o mesmo. Sempre pensa no
seu próprio benefício.
• Alonso: rei de Nápoles e antigo desafeto de Próspero. É ele quem ajuda Alonso no golpe
político contra o irmão.
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• Ferdinando: filho do rei Alonso. É um jovem inocente, que aparenta ter sentimentos puros.
Apaixona-se à primeira vista por Miranda, com quem se casa.
• Lorde Sebastião: irmão do rei de Nápoles, Alonso, que planeja usurpar-lhe o trono, assim
como Antônio fez com Próspero.
• Gonçalo: é definido por Próspero como “um nobre cidadão” que lhe permitiu fugir da
morte, logo que o Duque teve o trono usurpado, providenciando-lhe os suprimentos
necessários para a fuga. Em alguns momentos da narrativa é ridicularizado pela sua bondade
e honestidade.
• Caliban: escravo selvagem e disforme, que é filho da bruxa Sycorax com o Demônio. Planeja
um motim para se livrar de Próspero, seu senhor, mas não tem sucesso no plano.
• Ariel: um espírito servil a Próspero, que o resgatou da árvore na qual ele foi aprisionado pela
bruxa Sycorax, que anteriormente habitava a ilha.Vive sonhando com a sua libertação.Tem
poderes mágicos e os usa a fim de cumprir as ordens do seu senhor. É o responsável pela
execução da tempestade que aterroriza os desafetos do ex-Duque e se mostra compadecido
das vítimas.
• Trínculo: um dos tripulantes da embarcação que naufraga na ilha. Uma espécie de bobo da
corte que participa da conspiração proposta por Caliban contra Próspero.

Professor(a), em
uma atividade de
exploração da graphic
novel, pode ser
interessante propor
aos estudantes uma
atividade de pesquisa
sobre essas figuras
da mitologia
greco-romana.

• Estéfano: um dos tripulantes da embarcação que naufraga na ilha. Apresenta-se bêbado e é
escolhido por Caliban para ser o seu novo senhor. Participa, então, da conspiração contra
Próspero,
• Ceres, Juno, Íris, ninfas e ceifadores: figuras mitológicas convocadas por Próspero durante
um espetáculo mágico que objetivava comemorar o casamento de sua filha com Ferdinando.

A tempestade : texto de despedida
Embora não seja consensual entre os estudiosos a ideia de que A tempestade é a última peça
de William Shakespeare, a maior parte a considera como tal. Alguns críticos, inclusive, chegam
a defender essa tese apoiando-a no argumento de que o texto possui alguns elementos que
permitem interpretá-lo como uma espécie de despedida do dramaturgo do mundo do teatro.
Entre esses elementos mais comumente sinalizados, vale destacar alguns:
• O fato de o título remeter a um dos símbolos mais recorrentes no universo shakespeariano,
a tempestade, que também ocorre em várias outras grandes obras do autor, como Rei Lear,
Macbeth, Hamlet e Otelo. A curiosa escolha do título, bem como o conteúdo do enredo,
parece resumir toda sua obra anterior, sugerindo que Shakespeare estava ciente de que esse
seria o seu último trabalho.
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• Seu enredo é a superação do conflito trágico que movia as peças anteriores. Diferentemente
do que ocorria nas demais obras de Shakespeare, o evento climático em A tempestade não
funciona como prenúncio de uma tragédia final.
• A personagem de Próspero compartilha elementos que o assemelham ao próprio autor.
Para Harold Bloom, a forma como Próspero governa e manipula todos em sua ilha o torna
semelhante a um diretor de teatro. Segundo essa linha de raciocínio, a quebra do bastão
por Próspero, ao final da história, desempenha uma função simbólica: Shakespeare, assim
como a personagem, estava renunciando à sua magia.
Além dos elementos enumerados acima, em favor da tese de que A tempestade trata do
abandono do teatro por Shakespeare, é possível, ainda, destacar o fato de que o texto reflete
algumas das preocupações que o autor possuía no fim de sua carreira, tais como a fadiga artística,
a impossibilidade de se transmitir a arte a um sucessor e a efemeridade de sua obra.
Independentemente de A tempestade se tratar ou não da despedida do grande dramaturgo, é
inegável que, nela, existe uma bela homenagem à imaginação, à criatividade e ao fazer artístico.
Por meio do enredo, somos levados a refletir acerca da complexa relação que se estabelece
entre um artista e sua arte.

Um estímulo à escrita literária: contos psicológicos
A graphic novel A tempestade é uma obra que, valendo-se das palavras e imagens, permite aos
leitores uma percepção acurada acerca da angústia que habita o mundo interior das personagens,
sobretudo em momentos específicos da narrativa, como nas páginas iniciais, em que Antônio,
Alonso e os demais tripulantes da embarcação que estava prestes a naufragar enfrentam o evento
climático que dá título ao texto. Essa característica do livro permite a sua exploração em uma
interessante atividade de escrita literária, que vise à produção de contos psicológicos. Você já
ouviu falar nesse gênero?

Conto psicológico é uma narrativa curta, geralmente escrita na primeira pessoa do singular.

Trata-se de um texto centrado no eu interior da personagem, quase sempre única. Isso
quer dizer que, nos textos desse gênero, as reflexões são mais importantes do que os fatos/
as ações, uma vez que se tornam pretextos para aguçar e registrar o fluxo do pensamento.
Na construção do enredo, é comum a quebra da linearidade, através de saltos e recuos
no tempo. Comumente, a personagem passa por situações inusitadas, incompreensíveis às
demais pessoas, e o esforço do contista psicológico é materializar e registrar tais situações,
de modo que o leitor possa conhecê-las e vivenciá-las intensamente.5
4

5
4

Disponível em: <http://bit.ly/3aTVdL8>. Acesso em: 15 abr. 2021.

MAT ERI AL DI GI TAL DO PROFESSO R – A T E M P E S TA D E

25

Professor(a), que tal propor aos estudantes que recontem a parte inicial da narrativa de A
tempestade (páginas 3 a 6) em forma de contos psicológicos? Nesses textos, as ações devem estar
em segundo plano; o mais importante deve ser mostrar, através de uma linguagem literária,
todo o carrossel de emoções que tomou conta da cabeça de um dos tripulantes quando se
viram na situação retratada nessas páginas. Aproveite para acompanhar a turma nessa tarefa e
se aventurar na escrita também! Seria muito interessante, ao final do exercício, comparar os
vários contos produzidos.
Para ajudá-lo(a) no planejamento da atividade, uma dica: a escritora Clarice Lispector é
uma forte referência na produção de contos psicológicos, devido à qualidade literária dos seus
textos. “Restos de Carnaval” é um exemplo que pode ser lido e analisado em uma aula sobre o
gênero. Outro conto que também pode ser interessante para motivar um trabalho pedagógico
é “A partida”, de Osman Lins, uma história envolvente e bastante propícia para orientar a
sistematização das características desse tipo de narrativa.

© Reprodução/Metro-Goldwyn-Mayer

SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

O filme Planeta Proibido, lançado em 1956, é uma versão futurista do texto de Shakespeare
A tempestade. O enredo é centrado em uma missão espacial a um planeta onde o cientista
Dr. Morbius (Walter Pidgeon) vive isolado com sua filha Altaira (Anne Francis). O longa
tem Leslie Nielsen como galã e a estreia de Robby, o robô, que voltaria em Perdidos no
Espaço, Além da Imaginação, Columbo, entre outros.
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© Reprodução/Miramax Films

Filme A tempestade, de 2011, dirigido por Julie Taymor.
Próspera (Helen Mirren) é traída pelo próprio irmão e perde o poder. Exilada em uma
ilha junto com a filha (Felicity Jones), ela inaugura uma sociedade moldada à sua maneira.
Novamente soberana, Próspera consegue se vingar e agora tem outro inimigo a enfrentar:
Caliban (Djimon Hounsou), seu antigo escravo.
Adaptado de: <http://bit.ly/3d0EWXd>. Acesso em: 30 jan. 2021.

DISPONÍVEL EM:

Matéria jornalística “Fenômeno dos ‘booktubers’ difunde clássicos
literários para público jovem”, escrita por Felipe Cherubin e publicada
em 2017 pelo jornal Estadão.
<https://bit.ly/2Z49sax>.
Acesso em: 15 abr. 2021.
DISPONÍVEL EM:

Matéria jornalística “400 anos sem Shakespeare: autor revolucionou
o teatro, a linguagem e a literatura”, escrita por Carolina Cunha e
publicada no portal Uol.
<https://bit.ly/3aUhUyF>.
Acesso em: 15 abr. 2021.
DISPONÍVEL EM:

Matéria jornalística “16 filmes que você não sabia que eram baseados
em Shakespeare”, escrita por Ederli Fortunato e publicada em 2016,
no site Omelete.
<http://bit.ly/3aaWkXF>.
Acesso em: 15 abr. 2021.
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© Reprodução/Editora Nemo

DISPONÍVEL EM:

Existem outras obras de Shakespeare adaptadas para o formato de graphic
novel: Hamlet, Rei Lear, Otelo, Macbeth, Sonhos de uma noite de verão e Romeu
e Julieta. Mais informações sobre elas estão disponíveis em: <https://bit.
ly/3dXmbCR>. Acesso em: 15 abr. 2021.
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© Reprodução/Editora Saraiva
© Reprodução/Editora Objetiva

Livro A tempestade, de William Shakespeare. Versão com texto integral. Tradução e
introdução de Bárbara Heliodora. Coleção Clássicos para Todos, Editora Saraiva.

Livro Shakespeare: a invenção do humano, de Harold Bloom. Tradução de José Roberto
Shea. Editora Objetiva.
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