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RESUMO: 

      A presente pesquisa é resultado de um projeto de intervenção intitulado “Os 
Contos de Fadas na Formação do Leitor da Educação Infantil, direcionado aos alunos da 3ª 

série, nas disciplinas de Literatura Infantil e Prática de Formação do “Curso de Formação de 
Docentes da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Nível Médio, na 
modalidade “Normal”, do Colégio Estadual Visconde de Guarapuava, no Estado do Paraná, 
realizado no período de março à agosto de 2009, buscando aprimorar a formação e a prática 
pedagógica dos futuros docentes na literatura infantil, do Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE/2008. 

 Objetivou-se desenvolver conhecimentos científicos pedagógicos, capacitando os 
alunos/estagiários para a práxis na formação do leitor da Educação Infantil por meio de "Contos 
de Fadas". Buscou-se trabalhar os contos de fadas, escritos pelos Irmãos Grimm, sendo utilizado 
referencial teórico e pesquisa de campo, na abordagem metodológica do materialismo histórico 
dialético.                                                                 

 O referencial teórico esta fundamentado em Abramovich (1995), Bergamin (2007), 
Coelho (1991), Dieckmann (1986), Jacob Grimm e Wilhelm Grimm (2004), Lajolo e Zilberman 
(1985), propondo ao professor de Educação Infantil o reconhecimento da importância do ato 
didático de contar histórias para o desenvolvimento da função simbólica na criança, levando-a a 
compreender o que se passa a sua volta, permitindo assim a construção da realidade. 
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Simbólica 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultado da intervenção pedagógica realizada 

com os alunos do Curso Normal, nível Médio, por meio da qual almejou-se contribuir com 

a formação do professor à luz das teorias educacionais necessárias para a realidade 

presente e futura, determinando a postura pedagógica e a prática docente na formação do 

leitor. Partimos do pressuposto de que o futuro docente que se dispõe a entrar numa sala 

de aula para trabalhar com a leitura deve trabalhar com pressupostos teóricos que 

fundamentem o que ensina, deve dominar os conteúdos e ter conhecimento de 

metodologias eficazes para orientar a leitura e a escrita e, em especial, tem que ser leitor. 

Considerando a importância do tema desta proposta “Os Contos de 

Fadas na Formação do Leitor da Educação Infantil” e o impacto nos resultados da 

qualidade do ensino, foi possível constatar que, na prática escolar, um dos problemas 

ainda não superado concentra-se na “formação do leitor”. Apesar da existência de vasta 

literatura científica sobre o assunto, continuam presentes “fragilidades” nos 

encaminhamentos metodológicos para o desenvolvimento efetivo do interesse e gosto 

pela leitura, fator preponderante para a formação de um leitor e que continua sendo um 

dos entraves à qualidade do ensino-aprendizagem.  

Em vista disso, consideramos relevante que o percurso pedagógico 

com vistas a formar leitores competentes comece cedo, isto é, na infância. A partir daí, 

podemos vislumbrar avanços significativos ao preparar o futuro docente do Curso Normal 

por meio dos Contos de Fadas, de forma lúdica, dinâmica e interativa.  

 

 

A TRAJETÓRIA DOS IRMÃOS GRIMM 

 

Os Irmãos Grimm viveram na Alemanha no século XVIII, na época, 

uma República Federal localizada na Europa Central. Limita-se ao norte com o mar do 

Norte, a Dinamarca e o mar Báltico; ao leste com a Polônia e a República Checa; ao sul 

com a Áustria e a Suíça, e ao oeste com a França, Luxemburgo, Bélgica e Holanda. É 

conhecida oficialmente como República Federal Alemã (RFA). Berlim é a capital e a 

cidade mais importante. 
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Os Irmãos Grimm, Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-1859), 

nasceram em Hanau e estudaram Direito na Universidade de Masburg, em Kassel, como 

o pai. A família é originária da cidade de Hanau, no estado de Hesse, na Alemanha. Os 

pais, Philipp Wilhelm e Dorothea Grimm, tiveram nove filhos, dos quais apenas quatro 

sobreviveram. A casa onde os irmãos Grimm nasceram está localizada na antiga praça 

das armas da cidade de Hanau. 

Em 1805, Jacob mudou-se para Paris, na função de ajudante do 

pesquisador Savigny. Dedicou-se durante vários meses á Literatura Jurídica, da qual se 

afastou para voltar-se à pesquisa sobre a “Magnífica Literatura da Alemanha Antiga”. Os 

dois irmãos, já nessa época se interessavam pela língua e literatura 

A partir de 1807 os conflitos aumentam e a Alemanha passa a viver 

um período nebuloso com as guerras napoleônicas contra a Prússia e a Rússia, que 

coloca Kassel sob a influência de Napoleão. A sociedade vivia um momento de tensão 

histórica e política sob o poder de Napoleão, o qual conduzia o governo sem atender às 

normas dos Corpos Legislativos e com características autoritárias, imperiais e 

expansionistas. 

Em 1808, os Irmãos Grimm viviam com a mãe na cidade de Kassel. 

Jacob consegue um cargo de secretário na escola de guerra de Kassel, porém devido aos 

conflitos, a Escola de Guerra precisou ser reformada e Jacob foi obrigado a mudar de 

função, trabalhando como encarregado do abastecimento das tropas combatentes. Essa 

função não lhe agradou, o que o levou a abandonar seu posto. 

Depois da batalha de Leipzig, em 1813, o reino da Vestfália foi 

desfeito e o colégio eleitoral de Hesse restaurado. Jacob Grimm perde, por isso, seu 

cargo de diretor da biblioteca real, mas logo encontra um emprego junto ao príncipe – 

eleitor, como secretário da legação. No sacro império romano-Germânico, os eleitores ou 

príncipes eleitores tinham a função de eleger o Rei dos romanos em preparação para a 

sua ascensão como novo Imperador do Sacro Império Romano Germânico. 

Nesse mesmo ano, o rei de Hanôver, da Grã-Bretanha e da Irlanda, 

Guilherme IV morre, e a coroa de Hanôver passa para seu irmão Ernest August I. De 

tendências autoritárias, este rapidamente revoga a constituição relativamente liberal que 

havia sido instituída pelo seu predecessor, à qual os funcionários haviam prestado 
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juramento. Sete professores da universidade de Göttingen, entre os quais Jacob e 

Wilhelm, assinam uma carta de solene protesto. O rei replica exonerando os professores 

e exilando três deles de seu estado, entre os quais, Jacob Grimm.  

As guerras, a princípio localizadas como conflitos entre soberanos, 

tornaram-se guerras nacionais a partir da resistência popular da Espanha e Portugal 

(Guerra Peninsular) aos invasores napoleônicos. Com o apoio da Grâ-Bretanha, as 

nações européias, derrotadas em sucessivas coligações, acabaram por se impor a 

Napoleão, na Batalha de Waterloo que aconteceu em 1815.. 

Apesar dos conflitos e dificuldades desse período, os Irmãos Grimm 

encontravam-se motivados e dessa época datam as primeiras compilações de contos e 

histórias conhecidas até hoje. Entre 1807 e 1814, recolheram contos baseados em 

tradições populares do seu país, ouvindo pessoas que viviam e trabalhavam em fazendas 

e vilarejos nas proximidades de Kassel, na Alemanha. Com suas pesquisas, tinham dois 

objetivos básicos: o levantamento de elementos lingüísticos para fundamentação dos 

estudos filológicos da língua alemã e a fixação dos textos do folclore literário germânico, 

expressão autêntica do espírito nacional. 

Compilar as velhas sagas, tradições, lendas, mitos e superstições 

eram fator primordial para preservar os contos relatados de geração em geração; a idéia 

era publicar uma obra criada pelo povo germânico e que expressasse o espírito alemão, 

pois temiam que com o passar do tempo as pessoas se tornassem incapazes de repeti-

los com exatidão. Os irmãos embrenhavam-se no meio rural e, pessoalmente, ouviam e 

escreviam os relatos. Tentaram contar as histórias exatamente como as haviam escutado 

e um fato curioso que relataram nos seus escritos é que apenas uma senhora idosa 

tecelã contribuiu com 19 contos, além de colaborações de amigos. 

 

PUBLICAÇÕES LITERÁRIAS DOS IRMÃOS GRIMM 

No ano de 1811, Jacob publicou sua primeira obra sobre os “Mestres 

Cantores Alemães” e Wilhelm Grimm publicou o seu primeiro livro, “Traduções de Lendas 

Dinamarquesas Antigas”. Em 1812 foi publicada a primeira coletânea, “Contos da Criança 

e do Lar”, o primeiro volume contendo 86 histórias e o segundo, com 70, foi publicado em 
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1815.  Wilhelm empenhou-se, sobretudo, na edição dos Contos de Fadas e escreveu, 

ainda, valiosas introduções a obras de literatura medieval. 

Mais tarde, em 1825, surgiu uma nova publicação que condensava 

os volumes em um único, o que contribuiu grandemente para a popularidade dos contos. 

Nessa obra, os irmãos trabalharam juntos no primeiro volume, mas o segundo e as 

edições posteriores constituíram trabalho quase exclusivo de Wilhelm, pois Jacob 

dedicou-se no campo lingüístico em estudos do desenvolvimento histórico da literatura, 

das leis e da língua, do qual resultaram seus trabalhos mais importantes: a “História da 

Língua Alemã” (1818) e a “Gramática da Língua Alemã” (1819), tendo esta obra 

constituído base para o estudo da lingüística histórica (a ciência da língua). Jacob 

estabeleceu uma comparação entre 15 diferentes línguas alemãs e estágios de 

desenvolvimento lingüístico. Descreveu as leis da fonética que regulam a evolução das 

consoantes nas línguas germânicas e um dos resultados desse estudo foi um padrão de 

correspondências sonoras denominado “Lei de Grimm”. Esta lei serviu de base para o 

posterior desenvolvimento da lingüística comparada. Na idade de 30 anos, Jacob e 

Wilhelm já haviam conseguido posição de destaque por suas numerosas publicações.   

Os estudos de lingüística continuaram e os irmãos sentiram 

necessidade de complementar seus conhecimentos com estudos filológicos, para só 

então iniciarem a composição do “Grande Dicionário Alemão”, trabalho pioneiro que tem 

servido de modelo para lexicógrafos (escritores de dicionários) do mundo inteiro. Eles 

começaram essa obra em 1838 e continuaram a trabalhar até morrer. Outros estudiosos 

retomaram e completaram o trabalho em meados do século XX. Publicaram também 

coleções de poemas líricos do antigo alemão, de velhas sagas, com análise das tradições 

épicas germânicas, e uma mitologia alemã, obra monumental que estuda os mitos e 

superstições dos velhos teutões. 

Nessa época, o movimento do “romantismo” estava em 

efervescência. Nesse bojo, as academias e a literatura eram influenciadas pelo 

romantismo alemão, o qual se expressou de diversas formas, destacando-se, sobretudo 

na história e na mitologia, na natureza, na fantasia e no sobrenatural. Na coleção dos 

contos, todos estes elementos estão presentes, dando um tom especial de romantismo da 

época. 
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A saga literária dos irmãos levou-os para diversas cidades onde 

trabalharam como professores e bibliotecários. Em 1840, tornaram-se membros da 

Academia das Ciências de Berlim, o que os motivou, em 1841, a estabelecerem-se 

definitivamente na capital da Alemanha, onde continuaram a exercer a função de 

professores da Universidade.   

Como viviam num período de revolução nacional e eram 

possuidores de espírito patriótico, contribuíam grandemente em diversas funções 

diplomáticas, tinham a esperança de que seus estudos despertassem o orgulho nacional. 

Dado o envolvimento nas questões políticas, em 1848, Jacob foi convidado a integrar-se 

ao parlamento de Frankfurt. Ambos viveram em Berlim até morrer. Wilhelm casou-se e 

Jacob ficou sempre solteiro. 

As obras e os feitos deram renome universal aos Grimm; receberam 

homenagens e cátedras de reconhecimento pelos vultuosos trabalhos e contribuições 

literárias à Alemanha e, ainda hoje, são respeitados pelo acervo lingüístico e literário 

legado à humanidade.  

Os irmãos Grimm, buscaram encontrar a fantasia, o fantástico e o 

encantamento em temas comuns da época medieval. E o que surgiu foi uma grande e 

fantástica literatura infantil que encantou crianças do mundo inteiro. 

 

OS CONTOS DE FADAS 

 

Os Contos de Fadas são de origem celta, construídos a partir de 

lendas, mitos e superstições, transmitidos oralmente pelos povos antigos que tinham 

grande número de contos fabulosos povoados de fantasmas. Era costume na época, os 

adultos participarem de reuniões para ouvir Contos de Fadas, sem as crianças por perto. 

Se havia pessoas reunidas e dispostas e escutar, os contadores relatavam, em qualquer 

lugar, como nos campos de trabalho, nas fábricas de fiar, nos momentos de descanso 

entre um turno e outro, como também, no meio familiar. 

Os Contos de Fadas representam, simbolicamente, os 

acontecimentos humanos e sociais, reproduzem valores que correspondem às 
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características do ser humano; atravessaram os séculos, são históricos e por isso 

tornaram-se clássicos. São narrativas curtas com algum suspense em que o herói ou 

heroína é desafiado por um ser malévolo, como bruxa, fantasma, dragão, anão e gigante. 

Os heróis enfrentam obstáculos e, no final, triunfam contra o mal. Animais falantes, fadas, 

príncipes, princesas, reis e rainhas fazem parte dos personagens.  

As fadas sempre representaram um enigma. Essas entidades 

fantásticas apresentam-se como mulheres lindas e imortais, dotadas de poderes mágicos 

para interferir na vida das pessoas. Surgem em momentos e lugares inusitados, sempre 

com sua estonteante beleza, podendo ser do bem ou do mal. 

A popularidade dos Contos de Fadas se deve, em grande parte, ao 

legado literário dos Irmãos Grimm, os quais dedicaram-se aos estudos de história e 

lingüística recolhendo diretamente da memória popular as antigas narrativas, lendas ou 

sagas germânicas, conservadas pela tradição oral.  

Entre os contos alemães mais famosos da coletânea dos Irmãos 

Grimm estão: “Hansel e Gretel” (João e Maria), “Chapeuzinho Vermelho”, “Rapunzel”, “A 

Bela Adormecida”, “A Gata Borralheira”, “Os músicos de Bremem”, “Cinderela e o Gato de 

Botas”, merecendo destaque “Branca de Neve e os Sete Anões”, que foi traduzido em 

todos os idiomas cultos. 

Embora os Contos de Fadas originalmente tenham sido escritos 

para o público infantil, eram histórias com enredos “pesados”, “hediondos” e, de certa 

forma, “pornográficos”. Historicamente, tomaram novas formas e outros sentidos, 

especialmente a partir das contribuições dos Irmãos Grimm, que ouviram narrativas 

diretamente do povo. 

A escolha do tema deste trabalho se deve inicialmente ao 

encantamento que os Contos de Fadas, proporcionaram na minha infância, 

especialmente “Branca de Neve e os Sete Anões”, o qual tive a felicidade de assistir nas 

telas do cinema. Posteriormente, na fase adulta, ao pesquisar e conhecer a origem dos 

Contos de Fadas e a trajetória literária dos Irmãos Grimm, não houve mais dúvidas, 

seriam eles os atores principais deste projeto de pesquisa.  
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CONTO – “BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES” 

 

“Era uma vez uma rainha muito bonita. Um dia, costurando junto da 

janela picou-se no dedo com a agulha. Uma gota de sangue caiu sobre a neve acumulada 

no parapeito da janela. O vermelho ficou tão bonito sobre a neve, que a rainha suspirou: 

“Quero ter uma filha com a pele branca feito a neve, cabelos negros como o ébano e os 

lábios vermelhos como sangue. E que viva num lindo castelo com seu pai e sua mãe.  

Pouco tempo depois, a rainha deu à luz uma menina de pele branca 

como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. 

Assim foi batizada de Branca de Neve. Infelizmente, a rainha morreu logo após o 

nascimento da menina. Passado algum tempo, o rei voltou a casar-se. A nova rainha era 

muito bela, mas também extremamente cruel e, além disso, era feiticeira e desde o 

primeiro dia tratou muito mal a Branca de Neve. Quando o rei morreu, a feiticeira, vendo 

que a Branca de Neve possuiria uma beleza que excederia a sua, obrigou-a a fazer todo o 

trabalho no castelo.  

A rainha tinha um espelho mágico e todos os dias lhe perguntava 

quem era a mulher mais bela do reino. Todas as vezes o espelho respondia que era 

Branca de Neve. Um dia, ao fazer a habitual pergunta, o espelho respondeu que a rainha 

era bela, mas que Branca de Neve era mais bela do que ela. Um dia ela estava 

trabalhando, e foi pegar água do poço para banhar-se, o seu cantarolar chamou a 

atenção de um príncipe que caçava pelos arredores; ele foi ao seu encontro. A rainha 

sabendo desse encontro não se conteve, expulsou Branca de Neve do castelo. A malvada 

rainha mandou um caçador ir ao bosque, e lá matar Branca de Neve. Como prova de que 

havia cumprido este ato, ordenou-lhe que trouxesse o coração da menina. Mas o caçador 

teve pena da princesa, poupou-lhe a vida e ordenou-lhe que fugisse. Para comprovar que 

havia obedecido às ordens da madrasta, entregou-lhe o coração de um javali.  

Branca de Neve, muito assustada correu bosque à dentro e quando 

estava muito cansada, adormeceu profundamente numa clareira. No dia seguinte, quando 

acordou, estava rodeada pelos pequenos animais da floresta, que a levaram até uma 

casinha no meio do bosque. Dentro, tudo era pequeno: mesas, cadeiras, caminhas. Por 

todo o lado reinava a desordem e tudo estava muito sujo. Ajudada pelos animaizinhos, 

deixou a casa toda arrumada e depois foi dormir. Ao anoitecer, chegaram os donos da 
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casa. Eram os sete anõezinhos, voltando da mina de diamantes onde trabalhavam. 

Quando a princesinha acordou, eles se apresentaram: Soneca, Dengoso, Dunga (o único 

que não tinha barbas e não falava), Feliz, Atchim, Mestre e Zanga.  

Ao serem informados dos problemas da princesa, resolveram tomar 

conta dela e deixaram-na ficar. A malvada rainha não tardou, por meio do seu espelho 

mágico, a saber, que Branca de Neve estava viva e continuava a ser a mulher mais bonita 

do reino. Decidiu então acabar pessoalmente com a vida da princesinha. Disfarçou-se de 

pobre velhinha indefesa, vendedora de maçãs. Envenenou uma maçã e foi até a casinha 

dos anões. Quando eles saíram para trabalhar, ofereceu a maçã envenenada e Branca de 

Neve que mordeu-a, caindo adormecida.     

Quando os anõezinhos regressaram, pensaram que Branca de Neve 

tivesse morrido. De tão linda, eles não tiveram coragem de enterrá-la. Então fizeram um 

caixão de vidro e enfeitaram com flores. Estavam junto da princesa adormecida, quando 

por ali passou o príncipe do reino vizinho que há muito tempo a procurava. Ao ver a bela 

Branca de Neve deitada no seu leito, aproximou-se dela e deu-lhe um beijo de amor. Este 

beijo quebrou o feitiço e, de repente, os olhos da jovem se abrem, como se ela acabasse 

de despertar de um sono profundo.      

O príncipe pediu à Branca de Neve que casasse com ele. E o feliz 

casal, montados em seu belo cavalo, celebram com os animais da floresta e os sete 

anões, com muita alegria. Depois partem para o castelo do príncipe onde viveram felizes 

para sempre.”  

 

Disponível em HIPERLINK - Edição de Lenise Resende para Lendo & Relendo Gabi 
http://www.lendorelendogabi.com/  Acesso em 10 de novembro de 2008. 
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ALEMANHA  DO SÉCULO XVIII 

 

No século XVII, o Sacro Império Romano, atualmente chamado de 

Alemanha, abrangia uma grande área territorial onde havia principados e condados 

autônomos, cidades comerciais muito importantes e um subsolo com muitos minérios, 

especialmente aço e carvão. Essas riquezas despertavam inveja nos países adjacentes, 

tais como o Império austro-húngaro, que era governado pelos católicos Habsburgos, 

família real que possuía inúmeras possessões na Alemanha de maioria luterana. Quando 

Fernando II subiu ao trono do Sacro Império Romano, começaram os conflitos armados 

que originaram a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). 

O século XVIII, considerado o século das luzes, (TROTSKY, 2009) 

caracterizou-se na França pela análise da forma de vida individual e social, feita pelos 

filósofos burgueses, como forma de submetê-las às exigências da razão, ou seja, de 

racionalizá-las. Em virtude disso, diversificadas problemáticas foram abordadas pelos 

filósofos franceses, tais como: os regimes políticos e religiosos, as relações entre os 

sexos, a educação infantil e outros, objetivando elevar o nível cultural da burguesia. Na 

Alemanha, esse século adentrou os meados do século XIX. Liderando o movimento 

estava a “Jovem Alemanha”, representada por Christian Johann Heinrich Heine (nascido 

em Düsseldorf, a 13 de dezembro de 1797 e falecido em Paris, em 17 de fevereiro de 

1856), poeta romântico alemão afirmando que “a religião é o ópio do povo”3 e por Karl 

Ludwig Borne (1786-1837), criador do processo de associação de idéias. Este tratava de 

uma reflexão crítica da ala esquerda da burguesia, que pretendia instaurar o reino da 

razão. Na seqüência, esse movimento confunde-se com a revolução pequeno-burguesa 

de 1848, a qual não conseguiu derrubar as dinastias alemãs e muito menos reconstruir 

totalmente a existência humana.   

A Alemanha formava o Sacro Império Romano-Germânico ou I 

Reich. Em fins do século XVII e princípio do XVIII, esse Império perdera seu destaque 

para a França e Inglaterra, mas ainda levava algumas vantagens em relação a esses 

países. Conforme Nóbrega (2009), o começo do século XVIII foi marcado pelo 

desenvolvimento da medicina de estado, o que ocorreu especialmente na Alemanha. 

                                                             
3 Segundo alguns autores, a autoria dessa metáfora não é de Marx, pois Heine teria escrito, na obra Ludwig Born: 

“Bendita seja uma religião, que derrama no amargo cálice da humanidade sofredora algumas doces e soporíferas gotas 

de ópio espiritual, algumas gotas de amor, fé e esperança”. 
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Segundo ele: “Não se pode dizer, como Marx, que a economia era inglesa, a política 

francesa, e a filosofia alemã. Pois foi na Alemanha que se formou, no século XVIII, bem 

antes da França e Inglaterra, o que se pode chamar de ciência do estado.” 

Paradoxalmente, enquanto um setor denotava preocupação com a 

saúde da população alemã, alguns acontecimentos políticos conduziam o país para a 

destruição e a morte, com a Guerra da Sucessão Austríaca e a Guerra dos Sete Anos, 

por exemplo.  

Um documento importante, promulgado em 1713, foi a Sanção 

Pragmática (ou Pragmática Sanção). Através dela o imperador Carlos VI nomeava como 

sua sucessora, a filha Maria Teresa (ou Theresia) I da Áustria, tendo em vista a extinção 

da linha masculina dos Habsburgos. Carlos VI concedeu à filha o domínio do Sacro 

Império Romano pensando que o  esposo dela, Francisco I, iria governar. 

(historiadomundo.com.br/Germânia/civilização-germanica) 

Maria Theresia casou-se em 1736 com Francisco Estevão de 

Lorena, Duque de Toscana. Contudo, ela (nascida em 13 de maio de 1717 e falecida em 

27 de novembro de 1780), foi a primeira e única mulher a chefiar a casa de Habsburgo, 

segundo alguns autores. De acordo com outros autores, em 1745 Francisco I foi eleito 

Imperador. O casal teve 16 filhos, sendo 11 meninas e todas tinham Maria como primeiro 

nome, uma das filhas era Maria Antonieta, que se casou com Luís XVI de França.   

Após o falecimento do Imperador, os Estados sob o domínio dos 

Habsburgos reconheceram Maria Teresa como sucessora. Contudo, a Pragmática 

Sanção foi desprezada por eleitores da Baviera e da Saxônia. Segundo alguns autores, 

até mesmo a Espanha reclamava os territórios dos Habsburgos.  

Frederico II da Rússia exige o cumprimento de tratados feito 

anteriormente, contesta duas partes da Silésia. Ao invadir a Silésia, Frederico II deflagra a 

Guerra da Sucessão Austríaca, que ocorreu entre os anos de 1740 a 1748. A sua primeira 

vitória em Mollowitz (1741) incentivou a França, a Bavária, a Espanha, a Saxônia e a 

Sardenha a lutarem contra o Sacro Império Romano. Maria Teresa fez aliança com as 

potências marítimas e conseguiu resistir com certo êxito. A imperatriz atacada conseguiu 

o apoio da Inglaterra e dos seus súditos húngaros, salvando os seus estados.  
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O Estado alemão era uma federação de estados com um dirigente 

em cada um deles. Dentre esses dirigentes era eleito o Imperador, sendo que a corte 

localizava-se em Viena de Áustria. Tradicionalmente, a sucessão não era um processo 

tranqüilo. Dificilmente a morte de um imperador deixava de causar manifestações 

relativamente violentas entre os seus Estados. Em alguns casos entravam na luta até 

mesmo outros países, exteriores ao Império, mas que eram governados por reis, parentes 

do falecido, que reivindicavam seu direito ao trono. Essa tradição foi mais acentuada na 

sucessão do Sacro Império Romano, pois gerou muita polêmica e conflitos, visto que o 

cetro era reclamado também por primas de Maria Teresa, filhas de seu tio D. José I, que 

passara o trono para Carlos VI.   

Maria Tereza I passa a Silésia para Frederico II, assinando um 

tratado de paz em 1742. De acordo com alguns autores, além da Silésia a Áustria teria 

cedido também a Prússia, concedendo a paz à Baviera, após vencê-la em 1745. A França 

atacou e conquistou o território de Flandres, assegurando sua presença nos Paises 

Baixos devido à vitória de Fontenoy. Contudo, os franceses perderam suas conquistas 

com o tratado de paz de Aix-la-Chapelle, o qual encerrou a Guerra de Sucessão do trono 

austríaco. Segundo alguns historiadores, a França restituiu os Paises Baixos austríacos 

em 1748 e Maria Teresa, em retribuição, concedeu ao Infante Felipe de Espanha as 

regiões de Parma, Piacenza e também Guastalla.    

Assim, a Guerra de Sucessão da Áustria despertou o interesse da 

Prússia, da Baviera e da Espanha. Ao mesmo tempo em que Frederico II conquistou a 

Silésia (1740-1741), os franco-bávaros apossam-se da Boêmia e da Alta Áustria. Graças 

ao apoio de Frederico II e dos franceses, Carlos Alberto, eleitor da Baviera, é nomeado 

Imperador, denominando-se Carlos VII. Tal vitória significou uma derrota da Inglaterra e 

do governo do ministro Walpole, que apoiava Maria Teresa. Esta pretendia retomar a 

Silésia, mas alterou seus planos, ao perceber que a Prússia despontava como grande 

potência. E Maria Teresa I não estava equivocada, pois no século XVIII, com Frederico II, 

o Grande, a Prússia destacou-se como o mais poderoso principado germânico. Ela, no 

seu intento de conquistar a Prússia, fez novas alianças, conseguindo outros aliados, e os 

fatos subsequentes resultaram na Guerra dos Sete Anos, que se estendeu de 1756 a 

1763 (www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/alemanha). Em 18 anos os Estados alemães 

envolveram-se em cinco guerras contra os exércitos da França revolucionária e 

http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/alemanha


13 

 

napoleônica. O exército prussiano teve participação principal na vitória sobre Napoleão 

Bonaparte. 

De acordo com Sousa (2009), a Guerra dos Sete Anos ocorreu entre 

várias monarquias nacionais européias, pelo controle de regiões de exploração colonial. 

Um grupo beligerante era comandado pela França, contando com a retaguarda dos 

austríacos. Esse lado pretendia rivalizar contra a liderança britânica nas regiões da 

América do Norte e na Índia. Ademais, essa guerra ainda caracterizou-se por disputas 

entre os Estados do antigo Sacro-Império Germânico.  

No início da Guerra, os exércitos da Prússia aliaram-se à Inglaterra, 

que era contrária ao apoio militar que a Áustria tinha por parte das forças da França. 

Enquanto esses exércitos lutavam na Europa, a França e a Inglaterra envolviam-se em 

disputas paralelas pelo controle de regiões da América do Norte, Índias Ocidentais, Índia, 

África, Mar Mediterrâneo, Canadá e Caribe. 

Segundo Sousa (2009), a fase colonial da Guerra dos Sete Anos 

começou em 1756, ocasião em que a França invadiu a ilha britânica de Minorca. Os 

ataques dos exércitos franceses foram revidados pelas poderosas tropas inglesas, que 

bloquearam as regiões de Toulon e Brest. Após uma sequência de vitórias, os ingleses 

conquistaram as regiões de Quebec, Montreal, Cabo Bretão e Grande Lagos. Além disso, 

as tropas inglesas derrubaram o controle francês em Senegal e Gâmbia (África).  

 

A derrota dos franceses foi completada com entrada da Espanha, que 

conseguiu tomar a região da Lousiana do Império Colonial Francês. A 

vitória britânica acabou realizando uma grande transformação no cenário 

colonial norte-americano. Inicialmente, os britânicos passaram a enrijecer 

suas relações com os colonos norte-americanos com a cobrança de 

impostos e a limitação na exploração das terras conquistadas. (SOUSA, 

2009)       

 

 

Conforme Sousa (2009), com a aliança feita entre as nações 

participantes da Guerra dos Sete Anos, a Rússia e a Prússia passaram a controlar 

politicamente determinadas regiões da Europa. O Império Austríaco perdeu sua 
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hegemonia entre os divididos Estados Germânicos tendo os prussianos como 

concorrentes. A França foi a nação mais atingida com a entrega de diversas áreas 

coloniais para os ingleses.   

Ao final da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra desponta como 

grande vitoriosa, contudo as despesas de guerra debilitaram sua economia. Para 

recuperar-se a Coroa Inglesa passou a cobrar vários tributos dos colonos norte-

americanos. Posteriormente, estes acabar com a dominação colonial britânica, 

começando então as Guerras de Independência dos Estados Unidos. (SOUSA, 2009) 

A Guerra dos Sete Anos teve seu desenlace com o Tratado de 

Hubertusberg, onde foi reconhecido o domínio da Prússia sobre a Silésia.  

Sintetizando as duas guerras, para Maria Teresa a Guerra da 

Sucessão representou a perda da Silésia. Com a Guerra dos Sete Anos, a monarca 

procura recuperar esse território, mas não obtém êxito.  Concluída a paz, ela procurou 

reorganizar seus Estados e evitar que passassem por novas amputações.   

Tão grande foi a importância da Guerra de Sucessão do trono 

austríaco que conseguiu desviar as atenções dos “conflitozinhos” constantes entre as 

coroas inglesa e espanhola, que marcaram a primeira metade do século XVIII no plano 

internacional. Foi uma questão que realmente abalou a Europa, envolvendo grande parte 

das nações européias no conflito, deixando para segundo plano os permanentes conflitos 

hispano-britânicos originados pela conseqüente rivalidade de interesses e também pelo 

comércio marítimo.  

Considerada um dos “déspotas esclarecidos”, a imperatriz Maria 

Tereza chefiou um dos mais importantes estados do século XVIII, governando parte da 

Europa central no período de 20 de outubro de 1740 a 29 de novembro de 1780. Foi 

arquiduquesa da Áustria, rainha da Hungria e da Bohemia (ou Boêmia) e soberana de 

outros territórios, desde 1740 até a sua morte. 

Durante seu reinado, seu principal adversário foi Frederico II da 

Prússia, ou Frederico o Grande, embora a Baviera e a França também tivessem invadido 

territórios austríacos a oeste. Ela concentrou seus esforços em derrotar a Prússia e reaver 

as terras austríacas perdidas.  
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Conseguiu aumentar seu exército em 200% e reorganizou os 

impostos, de modo a obter uma arrecadação constante para custear o governo e as 

forças armadas. Centralizou o governo unindo as chancelarias austríaca e boêmia. Nos 

derradeiros anos de seu reinado, a Imperatriz envidou esforços no sentido de reformular 

as leis de seu reinado. Procedeu à abrogação da pena de morte no Código penal, 

substituindo-a por trabalhos forçados. Instalou uma Suprema Corte objetivando distribuir 

justiça e instituiu academias militar e de ciências da engenharia. No ano de 1771, 

promulgou a Patente Robot, uma reforma disciplinando o pagamento do trabalho prestado 

pelos servos.    

Maria Teresa também capitaneou outras reformas, tais como a 

proibição de incinerar bruxas na fogueira e submeter pessoas à tortura. Aprovou o ensino 

obrigatório, em 1774. Foi a única mulher a reinar em toda a dinastia dos Habsburgos, que 

contava com 650 anos de tradição.      

Apesar do poder ser exercido por mãos femininas, de acordo com 

Lima (2009), no século XVIII as mulheres da Alemanha eram excluídas de muitas 

atividades. Como forma de compensar esse fato, e também para se opor à cultura 

masculina e criticar o patriarcalismo cultural vigente no país, as alemãs costumavam 

reunir-se nos cafés. Denominado de Kaffeekränzchen, esse grupo adorava beber café e 

se encontrar. Em breve, contudo, o café teria sua comercialização controlada, sendo 

substituído pelo café de chicória. Essa restrição ao consumo do café, e até mesmo a sua 

proibição, não era tanto para acabar com os encontros diários ou semanais das mulheres 

nos cafés. Sobretudo, o boicote ao café visava conservar o monopólio da cerveja, 

considerada a bebida alemã por excelência.    

De acordo com Neves (2008), atualmente a economia da Alemanha 

é a mais importante da Europa e a terceira do mundo, perdendo apenas para os Estados 

Unidos e Japão. Diz ela: “O atual poder da economia alemã começou no século XVIII, 

mas ela só se solidificou a partir de 1870 com a vitória da Prússia na Guerra franco-

prussiana, fazendo do Império Alemão um dos principais da economia mundial”. 

Portanto, o século XVIII foi deveras importante para a Alemanha, 

que se recuperou das dificuldades financeiras originadas pela Guerra dos Trinta Anos. 
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OS CONTOS DE FADAS E AS IDEOLOGIAS – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 Ao analisarmos os Contos de Fadas escritos pelos Irmãos Grimm, 

que foram escritos no século XVIII na Alemanha, buscaremos identificar os aspectos 

ideológicos presentes nas entrelinhas dos textos. Essa prática se faz necessária devido 

ao fato de às ideologias atingirem a todos indistintamente. As contradições sociais 

confundem as ideias, os valores e princípios dos indivíduos. Os Contos de Fadas 

representam os traços de uma sociedade alemã do século XVIII com as seguintes 

características: conflitos sociais, econômicos, políticos. 

Nesse bojo, a educação também contraditória, detém o poder do 

saber e segue os moldes impostos pela classe dominante, utilizando-se de argumentos 

de natureza econômica com o objetivo de incutir, na classe trabalhadora, a necessidade 

de qualificação profissional por meio dos conhecimentos formais e científicos para atender 

aos novos processos de desenvolvimento, e, conseqüentemente, à burguesia. 

Para entendermos o que é Ideologia, é necessário compreender os 

fundamentos segundo Karl Marx. Atento a todos os problemas existentes na sociedade 

burguesa, Marx investigou e analisou o modo de produção capitalista e as conseqüências 

para a classe trabalhadora, como também seus benefícios para a classe burguesa. 

Procurou compreender o capitalismo como um todo, analisando as situações inerentes ao 

modo de produção, dentro de uma concepção histórica. Marx salienta que a sociedade é 

um organismo suscetível a mudanças e que está em contínua evolução. Em vista disso, 

as transformações ocorridas em cada período histórico geram novas necessidades, 

dentre elas, novas leis que regem a economia. 

A concepção de história desenvolvida por Marx e Engels, na crítica 

feita à filosofia e à ideologia alemã, está essencialmente dirigida contra a crença de que 

ideias, pensamentos e conceitos produzem, determinam e dominam os homens, suas 

condições materiais e sua vida real. Refere-se também a todas as instituições que 

operacionalizam estes ideais, atitudes ou teoria, já que toda teoria dá origem a 

comportamentos que se identificam com ela. A ideologia pertence sempre a um grande 

grupo de pessoas, nunca a um sujeito separadamente; não é um fato individual e não 

atua de forma consciente na maioria dos casos. O que acontece, é que se repetem 
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conceitos, ideias, interesses, aspirações, sonhos, desejos, dos quais as pessoas são 

apenas representantes, pois já existiam num plano maior.  

A ideologia não fala claramente, porém representa os fatos e 

interesses de forma simbólica, todavia nem sempre os símbolos são fáceis de ser 

identificados, porque é um mecanismo que atua no inconsciente das pessoas. A função 

dos símbolos é falar de forma indireta; é como ler nas entrelinhas de um texto, o que diz 

algo que está implícito. 

Os símbolos não atuam de forma isolada, 

(...) a ideologia reúne uma série de símbolos e os organiza de 
maneira coerente. Assim, quando as pessoas imaginam um projeto 
de vida ou um certo tipo de sociedade, quando aspiram a 
determinados bens materiais a serem obtidos num futuro, ela dão 
forma à ideologia por meio desse conjunto de símbolos. 

(MARCONDES, Filho, 1997, p. 21). 
 

Os símbolos, estereótipos e preconceitos são ideias, imagens, 

concepções a respeito de pessoas, objetos e fatos, que as pessoas criam, aprendem ou 

simplesmente repetem, sem avaliar se têm veracidade ou são vícios de raciocínio. Os 

estereótipos são responsáveis pelo surgimento de preconceitos que prejudicam as 

pessoas que, de alguma forma, estão fora dos padrões impostos pela sociedade.  

Ideologia, portanto é, 

 (...) um conjunto de idéias, de procedimentos, de valores, de normas, de 
pensamentos, de concepções religiosas, filosóficas, intelectuais, que 
possui uma certa lógica, uma certa coerência interna e que orienta o 
sujeito para determinadas ações, de uma forma partidária e responsável. 
(MARCONDES, Filho, 1997, p. 15) 

 

A ideologia é uma forma de ver o mundo; pode-se dizer que é uma 

visão de mundo que detém uma grande capacidade em mobilizar as pessoas e as 

massas. Na condução deste estudo, considera-se a ideologia como categoria 

fundamental para a análise da sociedade e como princípio educativo, mediador das 

relações entre os homens, determinando as formas de organização social, política e 

jurídica.  
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ANÁLISE DO CONTO DE FADA – “Branca de Neve e os Sete Anões” 

 

A análise do Conto de Fadas “Branca de Neve e os Sete Anões” 

será feita a partir do histórico social, político e econômico da Alemanha no final do século 

XVIII e princípio do século XIX. Nessa fase a Alemanha vivia o período conhecido como 

Romantismo (1770-1843); movimento literário e artístico que exaltava as forças 

irracionais, o sentimento, o idealismo e a beleza. (apud Enciclopédia Barsa). Ingredientes 

esses que estão presentes no conto de A Branca de Neve e os Sete Anões. 

A rainha (madrasta) era muito bela, mas era também muito egoísta e 

narcisista. De acordo com Bettlhem (1980, p. 242), para os pais narcisistas, o crescimento 

do filho representa uma ameaça, o que justifica o ódio: 

 

Os pais narcisistas são os que se sentem mais ameaçados pelo 
crescimento da criança, pois isto significa estar envelhecendo. Enquanto a 
criança é totalmente dependente é como se ela fosse uma parte dos pais; 
não ameaça o narcisismo paterno. Mas quando começa a amadurecer e 
atingir certa independência, então é vivenciada como uma ameaça, como 
sucede em Branca de Neve.  

 

Ademais, a monarquia, presente nos contos de fadas em geral, não 

é uma exceção em Branca de Neve. No século XVIII, a imperatriz Maria Teresa chefiou 

um dos mais importantes estados do século – o Sacro Império Romano-Germânico, 

fundado por Oton I em 9634, que englobava parte da Europa central. Ela era 

arquiduquesa da Áustria, rainha da Hungria e da Boêmia e soberana de outros territórios, 

desde 1740 até sua morte, que ocorreu em 1780. 

A morte do rei Carlos VI “coincide” com a morte do pai de Branca de 

Neve. Então, assim como Maria Teresa, a menina teria que assumir a coroa real. Mas é a 

madrasta que assume.   

Os Sete Anões também são uma “coincidência” com a Guerra dos 

Sete Anos, que iniciou em 1756. Nesse conflito, “a Prússia enfrentou o poderio franco-

                                                             
4
 Apud Tese Enciclopédia Cultural. 
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russo, que devastou o país. Após 1762, a situação melhorou devido à nova composição 

de forças (aliança anglo-russo-prussiana).” (Enciclopédia Barsa, 1969, p. 234)   

Segundo Bettlhem (1980, p. 248), os anões trabalham arduamente e 

ensinam uma lição a Branca de Neve e a todas as crianças (leitores): “O trabalho é a 

essência de suas vidas; não têm descanso ou recreação. [...]  Se quiser viver bem, 

Branca de Neve deve transformar o seu mundo em um mundo de trabalho; este aspecto 

de sua estada com os anões é facilmente compreensível.”   

Os sete homens pequenos do conto, de acordo com Bettlhem (1980, 

p. 249), são homens e, concomitantemente não são: 

 

Os anões são eminentemente homens, mas homens que ficaram 

bloqueados no desenvolvimento. Estes „homenzinhos‟ de corpos 

atarracados e trabalhadores na mineração – penetram 

habilidosamente em cavidades escuras – sugerem conotações 

fálicas. De certo não são homens em qualquer sentido sexual – seu 

modo de vida e o interesse em bens materiais com exclusão do 

amor sugerem uma existência pré-edípica.  

  

Ainda com relação aos anões, Bettlhem (1980, p. 248) salienta que 

“em Branca de Neve são do tipo que ajuda os outros. A primeira coisa que sabemos 

sobre eles é que voltaram para casa depois de trabalharem nas montanhas como 

mineiros.”    

Analisando a economia da Alemanha, observa-se que “os principais 

recursos minerais são o carvão e a linhita. [...] Outros recursos minerais são a potassa, 

sal-gema, zinco e chumbo.” (Enciclopédia Barsa, p. 226) Também podem ser 

encontrados, em solo alemão, depósitos de minério de ferro e campos petrolíferos.   

No conto, observa-se que a rainha má abusa de seu poder, 

mandando matar a enteada e, como suas ordens não são cumpridas, posteriormente 

envenena-a. Na vida real, no século XVIII a nobreza também exagera em seus privilégios, 

e começa a ser combatida: “No século XVIII, enriquecida pelo grande comércio colonial e 

pelo desenvolvimento industrial, a burguesia combate a nobreza e seus privilégios. A 

Revolução Francesa, que estala em 1789, destrói o antigo regime monárquico (Ancien 
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Régime).” (TESE Enciclopédia Cultural, p. 541) A madrasta, assim como a monarquia, é 

destruída. 

Apesar de lutar contra o Império Napoleônico, inicialmente a 

intelectualidade e o povo da Alemanha apoiavam a Revolução Francesa e seu combate 

às prerrogativas da nobreza. Quando o sentimento de amor à pátria tomou vulto entre os 

alemães, devido justamente às lutas contra Napoleão, as classes dirigentes da Alemanha 

começaram a barrar a ideologia da Revolução (Enciclopédia Barsa). Essas lutas, tal como 

a Guerra dos Sete Anos ou a Guerra dos Trinta Anos, lembram sangue. No conto, a mãe 

da princesa feriu o dedo com a agulha, e dele brotaram três gotas de sangue. Ali nasceu 

o desejo de ter a filha, branca como a neve e com as faces rubras, como aquele sangue 

vertido. 

De acordo com a interpretação que Bettlhem (1980) confere a essa 

passagem da obra clássica, o vermelho contrasta com o branco no sentido que a 

brancura da neve representa a inocência sexual, ao passo que o sangue vermelho 

representa o desejo sexual. O sangue conota – e denota - a menstruação, assim como o 

defloramento: 

 

Os contos de fadas preparam a criança para aceitar um acontecimento 

que seria conturbador: o sangramento sexual, como na menstruação, e 

posteriormente na relação sexual quando o hímen é rompido. Ouvindo as 

primeiras frases [da história] de Branca de Neve a criança aprende que 

uma quantidade pequena de sangue – três gotas (sendo o número três o 

mais associado no inconsciente com o sexo) – é uma pré-condição para a 

concepção, porque a criança só nasce depois desse sangramento.  

(BETTLHEM, 1980, p. 242)   

 

 

Estabelecem-se, assim, dois grandes paradoxos: para chegar à paz 

é preciso passar pela guerra; para ser mulher/mãe (ter felicidade) é preciso sangrar: 

“Aqui, então, o sangramento (sexual) está intimamente ligado ao acontecimento „feliz‟; 

sem explicações detalhadas a criança aprende que nenhuma criança – nem mesmo ela – 

poderia nascer sem sangramento”. (BETTLHEM, 1980, p. 242)   
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A princesa foi abandonada pelo caçador na floresta, e na Alemanha 

existe a Floresta Negra, sendo que “mais de 25% da área total do país são recobertos de 

florestas, algumas naturais.” (Enciclopédia Barsa, p. 223). De acordo com Bettlhem (1980, 

p. 244), a caça era função dos homens na época em que surgiram as estórias de fadas, 

“mas quando e onde essas estórias se originaram, a caça era um privilégio aristocrático, o 

que fornece uma boa razão para ver o caçador como uma figura importante, à 

semelhança do pai”.   

 

CONTRIBUIÇÕES DOS CONTOS DE FADAS NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

 

O professor, ao trabalhar uma história infantil com as crianças, deve 

ser capaz de manter o ouvinte atento, utilizando-se de inflexões de voz, do jogo 

fisionômico, gestos e movimentos. A palavra tem para a criança um poder mágico e a 

narrativa oral produz ótimo resultado. O contador de histórias poderá criar situações que 

permitam ao ouvinte interagir, estratégia que auxilia na compreensão e na constatação de 

significados, os quais darão sentido à narrativa. Esse cuidado é fundamental para 

despertar o interesse e o entusiasmo na criança, além de refletir sobre as situações 

apresentadas nos diversos contos de fadas, como por exemplo: contexto familiar, 

econômico, político e social, relações de poder, entre outros.  

O professor narrador de Contos de Fadas, ao percorrer o caminho 

pedagógico de incentivo à leitura, deverá estar atento a alguns aspectos: respeitar o 

leitor-criança na sua maneira de ver e sentir as coisas; possibilitar que o pequeno ouvinte 

se encontre no texto; utilizar estratégias que favoreçam a vivência de emoções em novas 

experiências e, sobretudo; apresentar uma visão aberta de mundo. “(...) o que significa 

apostar na criança como ser inteligente, capaz de atribuir sentido às coisas.” (FRANTZ, 

2005:p.44). 

O contador de histórias deve explorar ao máximo os sentidos que o 

Conto de Fadas sugere, além de oferecer espaço e tempo para que as crianças 

expressem e partilhem os significados que encontraram no texto, após ouvir a narrativa 

literária.  
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Considerando que, 

 

[...] é por meio da fantasia, da imaginação, da emoção e do ludismo que a 
criança aprende a sua realidade, atribuindo-lhe um significado, veremos que o 
mundo da arte é o que mais se aproxima do universo infantil, à medida que 
falam a mesma linguagem simbólica e criativa (FRANTZ, 2005:p.32). 

 

O professor, ao intermediar e sistematizar idéias poderá encorajar a 

criança a expor sua interpretação pessoal, enriquecendo a leitura de todos. É na ebulição 

de ideias, especialmente a partir de obras literárias, que o pequeno ouvinte descobre a si 

mesmo, redescobrindo o outro a partir de semelhanças e diferenças que os integra no 

universo. É um momento mágico em que “(...) cada coisa, cada ser pode ter similaridade 

com outros, redescobrindo o princípio da correspondência que os integra no todo 

universal; nesse fugaz instante entre o dito e o não-dito.” (PALO & OLIVEIRA, 1986, p.11) 

O jogo de palavras que revelam os acontecimentos no Conto de 

Fadas, entre o dito e o não dito, deixam lacunas para a criança pensar. Todavia, para que 

o resultado seja eficaz é necessário que o educador esteja atento à qualidade literária do 

texto e ao público a que se destina. A adequação da faixa etária e/ou nível de 

entendimento em relação ao texto é fundamental, sem jamais esquecer que a criança da 

Educação Infantil, vive a fase do pensamento lúdico. 

A criança experimenta emoções únicas que a transportam para seu 

mundo irreal, através das imagens construídas na mente. Esse exercício mental, 

cognitivo, lúdico e de encantamento auxilia a criança a entender seus problemas e 

conflitos reais, devolvendo-lhe a esperança de que poderá ter um final feliz. 

Essas habilidades do professor/narrador propiciam um 

enriquecimento mútuo: as crianças motivadas, aprendem novos significados de forma 

prazerosa e o trabalho do professor é beneficiado ao encontrar um “solo fértil” para as 

sementes do “saber” germinarem, numa eclosão de conhecimentos. A história deixa de 

ser mera repetição para tornar-se dinâmica, viva, alegre, envolvente com grandes 

possibilidades de sucesso. O educador precisa estar consciente de que toda ação 

provoca uma reação, toda a atividade pedagógica constrói e/ou destrói valores, 

preconceitos, visão de mundo, enfim, toda ideologia revelada por meio da prática 

pedagógica produz resultados alienantes ou libertadores, “(...) nesse sentido, é certo 
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afirmar que se o docente se orienta por uma concepção emancipatória de educação, ele 

adotará práticas de ensino igualmente emancipatórias.” (FRANTZ, 2005:p.45).  

O conhecimento científico é formador de idéias tanto do ponto de 

vista psicológico quanto social, além de contribuir com o refinamento das idéias do senso 

comum, produzidas por meio das relações sociais. A base teórica desempenha a tarefa 

de corrigir e aperfeiçoar essas idéias muitas vezes distorcidas por influências ideológicas. 

A ideologia é um fato social e surge a partir das relações sociais. Na verdade é uma 

produção de idéias históricas que, por razões e interesses de determinados grupos 

sociais, tendem a se conservar.  

A criança, como ser em desenvolvimento, estará suscetível aos 

aspectos ideológicos presentes nos textos. Nesse sentido, o docente, por meio da sua 

prática pedagógica tem uma responsabilidade social de grande envergadura, que deverá 

ser propulsora para o desenvolvimento de um aluno critico, o qual depende de 

conhecimentos e discernimento. Os contos escritos facilitam o alcance pedagógico-social. 

Um bom exemplo é o Conto da Rapunzel, uma menina que passou a infância e juventude 

sob os poderes de uma malvada bruxa. Nessa história, fica evidente o abuso do poder e o 

desrespeito com o ser humano, especialmente com a criança.  

O sucesso da narrativa depende da empatia com o texto. Cada 

contador de histórias é único e cada ouvinte sentirá emoções únicas. O narrador, por 

meio da linguagem verbal, estimula a imaginação de forma única naquele que ouve e o 

grande instrumento é a expressão oral. 

É importante que o contador de histórias identifique-se com o conto, 

pois “se a história não o encantou, não mexeu com sua sensibilidade, não o emocionou, 

então ele não conseguirá encantar os seus ouvintes”. (FRANTZ, 2006, p. 51). A sintonia 

entre narrador/texto imprimirá sentimentos, ritmos, timbres e vida ao que se lê. A emoção, 

os gestos, olhar e voz vão criando na imaginação do ouvinte o cenário, as roupas, rostos, 

gestos e jeitos de cada personagem. É necessário que o contador e o texto escolhido 

estimulem a curiosidade e a sensibilidade do ouvinte, levando-o a sentir-se parte 

integrante do enredo, vibrando e se emocionando. 

 A partir das referências e experiências de vida do ouvinte, a 

imaginação criadora terá um colorido particular, pois se trata de uma atividade 
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democrática, isto é, livre, e que por si só é motivadora, ao convidar o leitor a criar imagens 

e a produzir significados. 

O foco narrativo da literatura infantil participa de duas naturezas – a 

verbal e a visual – ambas tentando uma comunicação com a criança, a mais próxima e 

direta possível. O discurso oral cria uma cena múltipla, rica de significado e imagem 

verbal e não-verbal, 

(...) na qual o que menos conta é o que se diz, já que tudo está no modo 
como se diz, e, ainda mais, na tensão dialética entre o dito e o calado; 
entre aquilo que a fala articula e a gestualidade desarticula e nega. Sua 
vida faz-se na fugacidade do presente, instante em que tudo está não 
estando (PALO & OLIVEIRA, 1986: p.44).  

 

O contador de histórias ao utilizar um novo jeito de dizer, que 

substitui a formalidade dos tradicionais discursos literários tais como o Modernismo e o 

Romantismo com liberdade de expressão, criatividade e utilização de diminutivos, 

aumentativos, interjeições, onomatopéias, repetições e comparações, tornará o discurso 

atrativo envolvendo a participação efetiva da criança.   

Outro fator muito importante no desempenho do contador de 

histórias é compreender que contar é diferente de que representar: no teatro apresentam-

se ações e os personagens são concretos, visíveis e palpáveis; na narrativa, os 

personagens e suas ações ficam por conta da imaginação do ouvinte, são abstratos. O 

narrador ao permitir à criança a possibilidade de imaginar os personagens e as 

“peripécias” de cada um, estará estimulando a criação de imagens. Vale ressaltar aqui a 

atração que os livros ilustrados exercem; estes podem encantar o leitor, porém, pecam no 

sentido de fornecer a imagem pronta. Assim, a criança perde a oportunidade de dar asas 

à imaginação e de desenvolver, com maior autonomia, a criatividade. 

Enfim, o ato de contar história não substitui a leitura do livro, ao 

contrário, aproxima o ouvinte/leitor do texto/autor, sendo esse o objetivo maior desta 

proposta. Desse modo, é essencial que o contador seja capaz de estimular a descoberta 

da vida que há nos Contos de Fadas, alavancando experiências em novos patamares, 

num processo dialético constante de aprendizagem literária e desenvolvimento do prazer 

da leitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Legado da civilização celta, os contos de fadas eram transmitidos 

oralmente entre os adultos, no ambiente familiar ou nos locais de trabalho, entre os 

turnos. Sua popularização é devida aos irmãos Grimm: Jacob (1785-1863) e Wilhelm 

(1786-1859), estudiosos alemães que alcançaram fama e reconhecimento universal já na 

sua época.   

Existem várias versões dos clássicos contos de fadas, tanto sob a 

forma escrita quanto para o cinema, algumas até mesmo suprimindo as cenas de 

violência física ou de extrema maldade. Contudo, segundo alguns analistas desses 

contos, esses elementos estão justamente ali para ensinar as crianças a trabalhar com a 

dor, com os problemas, a menarca, a morte, entre outros conceitos que precisam ser 

incorporados à vivência infantil. Já em outras análises, os autores salientam que muitos 

contos, como é o caso de Branca de Neve e os Sete Anões, não foram escritos para 

crianças.   

De um autor para outro, divergências são constatadas, 

principalmente nos seguintes elementos: trabalho da rainha, aparência do bebê sonhado 

pela rainha, floresta, sete anões, caçador, maçã, investidas da madrasta e morte da bruxa 

(rainha má). Por trás desses elementos há toda uma ideologia, ou uma simbologia que se 

mostra tão rica quanto ao número de interpretações feitas, seja por psicólogos ou por 

literatos.    

Nas versões mais conhecidas, a rainha ora está costurando, ora 

está bordando junto à janela do palácio, num dia de inverno. Seu desejo, em algumas 

versões, é ter um bebê com os lábios vermelhos como a gotícula de sangue que reflui de 

seu dedo picado pela agulha. Outras versões revelam que o desejo real é uma criança 

com bochechas vermelhas. Mas a trilogia de cores (negro, branco e vermelho) são 

constantes em muitos contos.  

A floresta também é um elemento que recebe diversificada 

interpretação. Os anões são figuras do bem nesse conto. Naquela fase de sua vida 

que passa com os anões, a bela princesa trabalha bastante, procedendo a limpeza da 
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casa, que tanto pode significar a mente humana como o plano mental no qual são 

travados os duelos para o crescimento humano, a evolução do ser. 

De acordo com Betttelheim (1980), os pequenos homens são 

materialistas, não se apaixonam, não se casam. São seres atarracados, inconclusos, pois 

seu desenvolvimento não se processou totalmente. Mas transmitem a ideologia do 

trabalho: se trabalhar para eles, Branca de Neve terá proteção e conforto, ou seja, casa e 

comida.  Sete anões seriam os sete dias da semana, cheios de trabalho. 

Para alguns analistas desse conto, os anões trabalham numa mina 

de diamantes. Para outros, os anões quebram pedras. Isso simboliza que é necessário 

um trabalho árduo para conseguir o reconhecimento do ego, pois cada anão representa 

uma força psíquica rejeitada pela consciência. São anões porque estavam soterrados na 

psique, não dispondo de espaço para se desenvolverem fisicamente. Outra alusão à 

simbologia alquimista é o coração, que é representado pelo ouro.  A madrasta queria que 

o caçador lhe trouxesse o coração de Branca Neve.  (DEL DEBBIO, 2008)   O caçador 

pode ser uma figura importante na vida de Branca de Neve, como seu pai, e também 

pode ser um dos aspectos da força masculina. (VAZ, 2009). 

A maçã também é cercada por simbologia, lembrando Adão e Eva: a 

primeira mulher, tentada pela cobra, comeu o fruto da árvore proibida e ofereceu-o ao 

primeiro homem – assim surgiu o pecado no Paraíso. A maçã seria então o símbolo do 

conhecimento ou do mundo. (DEL DEBBIO, 2008)   

A morte da rainha má também recebe diferentes versões, tais como 

dançar com os sapatos em brasa, cair do precipício, e outras. 

Não importa a beleza de cada versão ou a riqueza dos detalhes. O 

importante é a forma como o professor vai contar os contos de fadas para seus alunos. 

Se puder dramatizar, melhor ainda, pois assim captará o interesse infantil e estará 

semeando conhecimentos e também contribuindo para a formação do bom leitor.  

Dentro de cada livro de contos de fadas existe um mundo fascinante, 

a de ser descoberto. O professor deve conduzir seus alunos à curiosidade de se 

aventurarem por esse mundo, descobrindo a vida que ali se encerra. Cada texto é uma 

espécie de obra aberta, que possibilita diferentes leituras. Por tratarem de temas 
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universais, tais como: o amor, a inveja, a morte, sempre atuais, agradando diferentes 

tipos de público.  

O professor pode selecionar os seus contos preferidos, e depois lê-

los para a classe, sempre possibilitando interação e envolvimento da “platéia”. 

Enfim, os contos de fadas são indicados porque sua leitura 

possibilita momentos lúdicos, prazerosos, onde a criança pode soltar a imaginação, 

colocar-se no papel do herói e vencer as suas próprias batalhas interiores. Ademais, 

essas narrativas encantam pelo fato de não aconselharem diretamente a criança, nem 

tampouco recomendarem bons comportamentos de forma direta, e ainda por prometerem 

um desenlace onde “todos vivem felizes para sempre”. 
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