Horizontes do imaginário: lendas da terra gaúcha
A escritora Marô Barbieri conduz curso no StudioClio
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No dia 16 de julho inicia o curso “Horizontes do imaginário: lendas da terra gaúcha”. Todas as
comunidades contam sua história, feita de todos e de cada um, e nessas narrativas o imaginário é importante
elemento propulsor para a compreensão e elaboração da realidade. Por isso, a fascinação pela palavra escrita e
por seu poder de permanência fez com que textos folclóricos fossem elaborados para garantir a sobrevivência da
alma popular e de sua magia.
Esse curso ministrado pela escritora Marô Barbieri oferecerá, portanto, a oportunidade de conhecer e
desfrutar de um conjunto de textos que preservam a história e o imaginário do Rio Grande do Sul. Partindo do
contexto histórico e das características da narrativa folclórica, a escritora conduz o estudo crítico e comparativo
entre diversas versões de um mesmo conto, estimulado a elaboração criativa de pequenos textos.
Marô Barbieri é escritora de literatura infantil, com 25 livros publicados. Sua obra "Pestilóide e o sumiço
da chuva" recebeu o prêmio Livro do ano da Associação Gaúcha de Escritores, em 2003, na categoria Literatura
Infantil. Atua também em seminários, palestras, painéis e oficinas de literatura infantil.
Os encontros acontecem nos dias 16, 23 e 30 de julho, quartas-feiras, das 15h às 17h, no StudioClio
(Rua José do Patrocínio, 698). Até o dia 09 de julho, os valores são de R$ 180 para o público em geral, e de R$
162 para professores e estudantes. A partir de 10 de julho, os valores passam para R$ 198 para o público em
geral, e R$ 178 para professores e estudantes. Os valores podem ser parcelados em 3x no cartão ou no cheque.
Ao final do curso, será fornecido certificado Clio de 6h/aula. As inscrições podem ser feitas através da
página www.studioclio.com.br, por depósito bancário ou em nossa sede. Mais informações pelo telefone 32547200.
Programa:
Aula 1: Lendas de origem africana
Aula 2: Lendas de origem europeia
Aula 3: Lendas de origem indígena
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