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“Os homens precisam de monstros para se tornarem 

humanos. (…) O monstro não passa de uma barreira, 

impensável e sempre pensada, nos limbos da razão (…) São os 

nossos guardiões e é necessário produzi-los apenas em número 

suficiente para nos ajudar a pensar e a manter a nossa 

humanidade em nós. Sob pena de já não sabermos muito bem o 

que faz de nós seres humanos.” 

 

 

 

(Gil, 1994: 88; 132) 
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Resumo 

 

 
 

 Os monstros fazem parte do nosso imaginário desde os primórdios da humanidade, 

quando a ligação entre o Homem e o animal era ainda muito próxima e a ciência 

simplesmente não existia para explicar os mistérios do universo. E sempre foi necessário 

incutir nas crianças e jovens o medo e o respeito pelo desconhecido, usando-se as histórias de 

monstros, de bruxas ou de lobisomens para incutir valores imprescindíveis para a socialização 

infantil. À medida que se foram estudando as implicações dos contos de fadas no 

desenvolvimento infantil, percebeu-se que as metamorfoses e os seres disformes que aí 

encontramos não são mais do que metáforas dos problemas e limitações que a criança 

encontra ao longo do seu crescimento. Por isso, conseguir que o monstro se torne um príncipe 

ou devolver a forma humana a um ser querido são formas de se ultrapassar, 

inconscientemente, as fases do desenvolvimento e atingir a maturação total, coroada com o 

casamento dos heróis e o castigo dos malvados.  

 Desta forma, através da análise da evolução da Literatura para a infância e, sobretudo, 

pelo estudo de textos concretos, demonstraremos como os monstros e as metamorfoses são 

importantes no desenvolvimento das crianças, até à actualidade, ajudando-as a responder, no 

domínio da fantasia, às questões mais prementes e pessoais de cada fase de crescimento. 

 

 

 



 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
7 

 

 

 

Abstract 

 

 

 
  

Monsters are in our mind since the beginning of the human kind, when the connection 

between men and animal was very close and the science did not exist to explain the mysteries 

of the universe. It always was necessary to increase in children and young people fear and 

respect for the unknown, using histories with monsters, witches or wolf men to give very 

important values to socialization of childhood.  

 Until people were studying implications of fairy tales in child‟s development, they 

understood that transmutations and ugly characters are simple metaphors of problems and 

limitations that the child finds during his development. So, when the monster becomes a 

prince or when the hero returns human form to someone he or she loves, we see there ways to 

grow up and become adult, with the heroes marriage and the death of the villains.  

 With the analysis of evolution of childhood literature and, specially, studying concrete 

histories, we will show that the monsters and the mutations are important in children‟s 

development, until actual days, helping them to response to the more difficult questions they 

face when they are growing up.  
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Introdução 
 

 

 

 Na actualidade, são muitas as discussões em torno da problemática de continuar ou 

não a dar-se contos maravilhosos às crianças e jovens. Existem vários estudos que põem em 

causa a pertinência deste tipo de texto na educação infantil, alegando que a crueldade neles 

expressa pode ferir os sentimentos do jovem leitor/ouvinte. Outros, ainda, defendem o 

desfasamento entre o mundo representado nos contos e a realidade empírica. Acreditam, pois, 

que o convívio com este género de histórias afecta negativamente a maturação da criança, 

alheando-a da realidade em vez de ensiná-la a inserir-se nela. 

 Contudo, há outra corrente que continua a acreditar no poder educativo e mesmo 

terapêutico dos textos infantis, sobretudo dos chamados contos maravilhosos ou de fadas. 

Defendem que estas obras criam mundos paralelos ao real, muitas vezes afastados da 

realidade empírica, mas falam simbolicamente ao inconsciente de cada criança, respondendo 

às suas necessidades momentâneas, ajudando a superar os medos e a crescer de forma sadia. 

Por partilharmos esta opinião, decidimos dedicar o nosso trabalho à relação existente entre os 

monstros e as metamorfoses (que alguns consideram ofensivos ao intelecto da criança) e o 

desenvolvimento integral do pequeno leitor, ajudando-o a superar os medos, a aprender a 

viver com as limitações e, assim, ser um adulto completo de amanhã.  

 Os grandes objectivos perseguidos prendem-se, por um lado, com uma síntese da 

evolução da Literatura para a infância em Portugal, com especial destaque para a 

preponderância dos textos tradicionais nas preferências de autores e leitores deste tipo de 

histórias. Por outro lado, queremos reiterar a vocação educativa dos contos para a infância, ao 

mesmo tempo que falamos da ligação do conto a uma linguagem simbólica, adequada às 

necessidades momentâneas do crescimento infantil; bem como da importância dos medos e a 

necessidade de superá-los para um crescimento saudável. Sem esquecer que pretendemos 

apontar alguns dos grandes monstros, medos e metamorfoses que povoam o universo infantil. 

Para isso, analisaremos alguns textos portugueses e estrangeiros, em que os temas que iremos 

estudar são preponderantes. Por fim, é nossa meta aplicar alguns dos contos analisados em 

sala de aula, com crianças do 1º ciclo, para demonstrar a ligação afectiva dos mais pequenos a 

este tipo de composições. 

Seguindo esta linha de pensamento, o presente estudo dividir-se-á em três momentos 

distintos: Em primeiro lugar, teceremos algumas reflexões teóricas acerca da Literatura 
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Infanto-Juvenil, sobretudo no que respeita à ligação do conto maravilhoso ao universo e à 

maturação da criança. E não deixaremos também de referir os principais monstros, medos e 

metamorfoses que existem neste género de história. Num segundo momento, preceder-se-á a 

uma análise comparativa e contrastiva de alguns textos, portugueses e estrangeiros, onde as 

temáticas em estudo são preponderantes. Por fim, faremos a aplicação prática de alguns 

desses contos com crianças do 1º ciclo, de modo a confirmar a adesão dos mais pequenos a 

estas histórias e, assim, comprovar a nossa teoria de que os monstros e as metamorfoses dos 

contos são necessárias para a infância superar os problemas do seu próprio crescimento. 
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Parte I 

Os monstros e as metamorfoses 

na Literatura Infanto-Juvenil 
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     Ao longo deste estudo, pretendemos demonstrar, de uma forma eminentemente prática, 

como os monstros e as metamorfoses dos contos de fadas ajudam os jovens leitores ou 

ouvintes a ultrapassarem as difíceis etapas do crescimento físico e psicológico, tornando-se 

adultos mais completos. Assim, como apontámos na introdução, iremos sobretudo centrar-nos 

na análise comparativa e contrastiva de algumas obras, portuguesas e estrangeiras, bem como 

na aplicação prática das mesmas, com alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico. 

Mas, antes disso, é importante tecer algumas considerações prévias, de cariz teórico, 

que sustentem o estudo prático que realizaremos em seguida. Para isso, pretendemos, em 

primeiro lugar, deixar um pequeno apontamento sobre o nascimento e crescimento da 

Literatura Infanto-Juvenil, demonstrando a estreita e permanente ligação entre esta e as 

composições de cariz oral e tradicional. É sobejamente conhecido que a primeira Literatura 

para os mais jovens era a que se fazia no seio do povo, sem grandes preocupações estéticas, 

mas transmissora de valores muito importantes, como destacaremos de seguida.  

Não deixaremos, também, de referir alguns dos mais relevantes géneros textuais 

partilhados pelos dois tipos de Literatura, tentando, sobretudo, distinguir o conto das 

tipologias mais próximas, com as quais poderia ser confundido. Temos por finalidade provar 

que o conto maravilhoso se destaca entre os restantes textos, pois possui uma linguagem e 

estrutura próximas da mentalidade mágica das crianças, ajudando a desenvolver as suas 

competências estéticas, ao mesmo tempo que permite que os jovens ouvintes ou leitores dêem 

respostas simbólicas aos seus problemas de crescimento. 

E é aqui que se nota a relevância dos textos, em que predominam o medo, os monstros 

ou as transformações pouco naturais, pois é nestes que mais claramente estão presentes as 

dúvidas e angústias dos mais novos, que neles encontram grandes aliados na construção do 

seu mundo interior. Assim, falaremos um pouco da questão do medo, personificada em 

algumas personagens específicas, bem como focaremos de leve a questão do animal noivo, 

ligada à sexualidade latente e aos desafios do desenvolvimento infantil.  
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1- Em torno do conceito de Literatura Infanto-Juvenil 

  

 Neste primeiro momento, queremos evidenciar brevemente o nascimento e 

desenvolvimento da Literatura Infanto-Juvenil, notando a sua íntima ligação não só ao 

crescimento dos mais jovens, mas também e sobretudo aos textos da tradição oral, 

transmitidos de geração em geração e que testemunham os valores intemporais das 

comunidades em que foram sendo actualizados. É que, para podermos comprovar como 

alguns textos infantis ajudam a ultrapassar os medos conscientes e inconsciente, temos de 

começar por definir o nosso âmbito de estudo, bem como demarcar as tipologias textuais mais 

importantes deste género de Literatura. 

 

 

1.1- Da Literatura Popular à Literatura para a infância  

 

 

      “...são textos que conhecemos muito, mas de que sabemos pouco. Ignoramos 

a sua história, a sua evolução, as suas implicações filosóficas (...) E tal acontece 

em grande medida, porque estes textos não aparecem na maior parte do manuais 

(...) e são ignorados pelas melhores histórias da literatura portuguesa.” 

 

                                                                                                                (Parafita, 1999: 50) 

 

 

 Ao começarmos com a citação de Alexandre Parafita, pretendemos levantar, desde já, 

a questão das origens dos primeiros textos para a infância, que apareceram numa época em 

que ainda não havia Literatura e em que, certamente, era a oralidade que dominava. De facto, 

todos já ouvimos pelo menos uma vez que a arte de contar histórias deve ter nascido com a 

humanidade, num período em que os homens conheciam poucas respostas para os mistérios 

do mundo e do universo, mas precisavam explicar uns aos outros como as coisas 

funcionavam. Como nos aponta Patrícia Costa, “a arte de contar histórias é sem sombra de 

dúvidas a maior e melhor forma de expressão utilizada pelas sociedades para revelar-se, 

inventar-se e até mesmo construir-se perante a busca de significados para a sua existência.” 

(Costa, 2003: 8). Também Nelly Novaes Coelho corrobora a nossa ideia, ao afirmar que 
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“desde sempre o homem vem sendo seduzido pelas narrativas que, de maneira simbólica ou 

realista, directa ou indirectamente, lhe falam da vida a ser vivida ou da própria condição 

humana, seja relacionada com os deuses, seja limitada aos próprios homens.” (Coelho, 1991: 

10). 

 Desta forma, torna-se bastante difícil definir claramente o conceito de Literatura 

Infanto-Juvenil bem como demarcar o seu aparecimento enquanto tal. A citação de Patrícia 

Costa, que apresentamos em baixo, demonstra claramente a problemática da definição deste 

âmbito de estudo:  

 

 

      “Mas afinal, o que é literatura infantil? (...) o termo infantil associado à 

literatura não significa que ela tenha sido feita necessariamente para crianças. Na 

verdade, a literatura infantil acaba sendo aquela que corresponde, de alguma 

forma, aos anseios do leitor e que se identifica com ele, ou seja, aquela que o 

permite enxergar o mundo à sua maneira, no seu tempo e no seu espaço e, 

porque não dizer, segundo seus desejos.” 

 

        (Costa, 2003: 11) 

 

 

 Nesta passagem, aponta-se a existência de uma grande panóplia de composições, orais 

e escritas, que não sendo inicialmente dedicadas às crianças, acabaram por ser adaptadas a 

elas, por lhes falarem na linguagem metafórica que elas tanto necessitam para crescer. 

Regressamos, pois, à já apontada ligação entre a Literatura Infantil e a de cariz oral, na 

medida em que, durante séculos, a única educação recebida pelos mais pequenos era a que 

lhes davam os avós ou conhecidos mais velhos, através das histórias que lhes contavam, para 

lhes incutir o medo da desobediência e os valores vigentes na sociedade em que se inseriam. 

Os textos, principalmente contos e lendas, não eram inventados exclusivamente para os 

pequenos, mas estes assimilavam as histórias, pois identificavam-se com o tipo de linguagem 

aí existente. E esses conteúdos da Literatura Oral têm sobrevivido ao longo dos tempos, talvez 

por descreverem os eternos dilemas da humanidade: A conquista da autonomia, a solidão, as 

rivalidades, a formação da identidade, entre outros.  

De facto, refere Armindo Mesquita que todos sabem  

 

       “…como é importante para a formação da personalidade da criança ouvir 

muitas e belas histórias. Pois, escutar histórias é uma das primeiras experiências 
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literárias do ser humana (...) ideia de que, por um lado, a narrativa oral opera 

como veículo das emoções e, por outro lado, inicia a criança na palavra, no 

ritmo, nos símbolos...” 

 

                                                              (Mesquita, 2006: 165) 

 

 

E o mesmo autor continua a desenvolver a sua ideia, que contém pensamento com que 

concordamos totalmente:  

 

“…os contos de fadas fazem referência a problemas humanos universais (...) 

ao falarem de forte impulsos inconscientes, referem-se à necessidade de 

enfrentar a vida por si só (...) e fazem-no numa linguagem simbólica que a 

criança pode compreender, porque é a linguagem da magia, a linguagem dos 

sonhos.” 

 

                                                                                                                      (Mesquita, 2006: 170). 

 

 Se o relato oral prevaleceu durante séculos, ou mesmo milénios, quando é que surgiu, 

então, a Literatura Infanto-Juvenil como a conhecemos hoje, na sua forma escrita? A verdade 

é que este tipo de escrita nunca se desprendeu totalmente da tradição oral, como teremos 

oportunidade de verificar ao longo do trabalho. Mas foi na passagem do século XVII para o 

século XVIII que a forma escrita dos contos maravilhosos ganhou destaque, com as mudanças 

na sociedade da altura, que passa a ver as crianças como seres especiais, com necessidades 

diferentes das dos adultos. É aqui que começam a preocupar-se com a instrução dos mais 

pequenos, havendo, assim, uma união entre pedagogos e estudiosos para a criação de obras 

mais adequadas à alfabetização infantil e à indispensabilidade de preparar os mais pequenos 

para o mundo adulto. E é à Literatura de Expressão Oral que esses autores vão buscar temas, 

personagens e enredos, limitando-se, muitas vezes, a “embelezar” os textos, retirando-lhes o 

que possa, supostamente, perturbar o pequeno aluno em desenvolvimento. É o que acontece 

em França, com Perrault, que insiste na moralidade dos textos, mas os deturpa para não ferir 

susceptibilidades.  

 Um pouco mais tarde, surgem as versões dos irmãos Grimm, mais coerentes com as 

mensagens originais veiculadas pelos textos tradicionais, pois estes alemães faziam recolhas 

directamente na fonte, transcrevendo de forma mais ou menos literal o que ouviam. Deram, 

desta forma, uma grande variedade de textos orais à Literatura para a infância. Em Portugal, 
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autores como Antero de Quental ou Teófilo Braga, entre outros de importância igualmente 

relevante, dedicaram-se à recolha e fixação desse património oral, que consideravam de 

extrema relevância para a educação das crianças e jovens. E, ao mesmo tempo, surgem obras 

para adultos que acabam por ser apadrinhadas pela Literatura Infanto-Juvenil, pelos motivos 

que já apontámos em relação à Literatura Tradicional. É o caso, por exemplo, de Robinson 

Crusoe, de As viagens Gulliver ou de Os três Mosqueteiros.  

 Vemos, desta forma, que a Literatura Infantil está desde sempre relacionada com o 

público leitor, ligada por isso à escola e a uma função simultaneamente utilitária e 

pedagógica, cujo objectivo é a transmissão de valores; de tal modo que a definição apontada 

anteriormente por Patrícia Costa se assume como verdadeira: A Literatura pode considerar-se 

infantil, quando vai ao encontro das necessidades, desejos e gostos do público leitor, neste 

caso, a criança ou o jovem em crescimento, que vê nela uma forma de ultrapassar as 

dificuldades e anseios do crescimento físico e psicológico. Vejamos as palavras de Armindo 

Mesquita, usadas por Rita Duarte, para demonstrar a ideia por nós apontada:  

 

   “A literatura infantil tem uma grande finalidade primária e fundamental que 

é a de promover, na criança, o gosto pela beleza da palavra, o deleite perante a 

criação de mundos de ficção. Para além disto, tem ainda a função de arreigar as 

palavras no mundo mágico da criança, permitindo-lhe não só entendê-las e usá-

las, como também gozá-las e desfruta-las no contexto da imaginação.” 

 

                                                               (Mesquita, apud Duarte, s.d: 11) 

 

 Está, então, bem patente a importância que os vários textos destinados aos mais jovens 

têm na formação da personalidade, ocupando um lugar essencial na experimentação do 

mundo por parte destes e ajudando-os a compreender a vida real através dos vários mundos 

ficcionais que cria e recria ao ler ou ouvir um conto. A linguagem assume, neste contexto, 

uma importância redobrada, pois é a mediadora entre a realidade e a criança em 

desenvolvimento.  

Daí que estas narrativas tenham um estilo que corresponde ao nível dos seus leitores 

ou ouvintes, para que estes ampliem o intelecto e os sentidos.  

Conclui-se, pois, que através da Literatura Infanto-Juvenil, a criança poderá criar uma 

relação forte e duradoura com a leitura, desenvolvendo a sua imaginação e respondendo às 

suas fantasias, ao mesmo tempo que ordena o aparente caos do seu interior. E nada melhor do 

que os textos tradicionais, sobretudo os contos, para as auxiliar nessa tarefa, como veremos 
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mais à frente, dado que contêm a linguagem simbólica que fala ao inconsciente e permite 

estruturar as experiências dos mais pequenos. Como defende Armindo Mesquita, “...o conto 

de fadas é um espelho mágico que reflecte alguns aspectos do nosso mundo interior e das 

etapas necessárias para passar da imaturidade à maturidade total.” (Mesquita, 2006: 170). 

 Terminaremos, assim, com as palavras de Aguiar e Silva, que amplificam o sentido da 

ideologia veiculada neste primeiro momento do nosso estudo:   

 

“Com efeito a literatura infantil, quer oral quer escrita, tem desempenhado 

uma função relevantíssima, atendendo aos seus destinatários, na modelização do 

mundo, na construção dos universos simbólicos, na consolidação de sistemas de 

crenças e valores. Esta função modelizadora, indissoluvelmente ligada à 

imaginação, à fantasia e ao prazer lúcido, manifesta-se de modo específico na 

exploração das virtualidades da língua que muitos textos da literatura infantil 

realizam com surpreendente criatividade. (...) alguns dos segredos e das 

potencialidades da língua materna que as crianças começam a desvendar e a 

conhecer intuitivamente através das suas leituras, ou das leituras em voz alta 

efectuadas por outrem, de textos da literatura infantil.” 

 

                                                           (Silva, 1981:14) 

 

 

1.2- Os vários géneros desta Literatura  

 

No tópico precedente, mostrámos brevemente como a Literatura Infanto-Juvenil se 

liga desde os primórdios à Literatura Oral Tradicional, que lhe deu origem e de onde foram 

colhidos muitos dos textos que hoje se consideram clássicos infantis. E, se no estudo que 

estamos a realizar nos interessa sobretudo a missão educativa dos contos maravilhosos ou de 

fadas, não deixa de ser importante anotar alguns dos géneros mais importantes dos dois tipos 

de literatura, numa perspectiva de diferenciação do conto, mas também para mostrar que se 

trata de um domínio muito rico, com tipologias textuais diversificadas e, por vezes, mesmo 

interligadas.  

 Na verdade, a divisão da Literatura Oral ou da Literatura Infanto-Juvenil (dado que 

partilham a grandes maioria das tipologias textuais) em vários géneros nunca foi uma tarefa 

pacífica, na medida em que as semelhanças são normalmente muitas, além de que 

“...raramente um texto concentra em si mesmo a realização plena e rigorosa de um 

determinado género.” (Parafita; 1999: 81). Quer isto dizer que uma dada composição assume 
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sempre peculiaridades que podem aproximá-la de outro género, da mesma maneira que nem 

sempre tem as características que facilitem a sua inserção num tipo em detrimento de outro.  

 A título de exemplo, podemos apontar a terminologia de João David Pinto Correia 

(Correia, 1993), que defende a divisão dos géneros tradicionais em três grandes conjuntos, 

nos quais se inserem, depois, as tipologias mais restritas, como as lendas, contos, romances, 

entre outros. Assim, para este autor, temos, em primeiro lugar, as composições de carácter 

lírico, ligadas à experiência de vida das comunidades, e que incluem rezas, benzeduras, 

provérbios, entre outros. Depois, há as composições narrativas, sobretudo em prosa, que 

contam histórias mais ou menos fantásticas, com destaque para as lendas e os contos. Por fim, 

encontramos ainda as composições dramáticas, como os autos, os dramas ou as comédias. 

Parafita também defende esta estrutura tripartida da Literatura Popular e, por conseguinte, da 

Literatura Infanto-Juvenil, com umas definições um pouco diferentes das do estudioso 

anterior (Parafita, 1999): Jogos e formas de língua, formas narrativas e, por fim, formas 

dramáticas e musicais. E, como o que nos interessa é apenas demonstrar a grande diversidade 

de géneros destes dois tipos de Literatura, não usaremos nenhuma nomenclatura específica, 

limitando-nos apenas a referir os géneros mais divulgados, que de alguma forma se ligam ao 

conto maravilhoso, nosso principal objecto de estudo.  

 Vemos, então que, dentro da Literatura Oral, podemos encontrar várias formas, tais 

como lendas, fábulas, contos, provérbios, rimas, canções populares, lengalengas, orações, 

adivinhas, romances, entre muitos outros. Interessam-nos, aqui, principalmente as fábulas, os 

mitos, as lendas e os contos, mas iremos também referir os provérbios, as adivinhas e as 

cantigas.  

 Começando pelas formas mais lúdicas, sabemos que os provérbios são frases 

sentenciosas, que encerram a grande sabedoria dos mais velhos e servem como referência ao 

longo dos tempos. Já as adivinhas são, como é do conhecimento geral, uma forma divertida de 

desenvolver o intelecto do interlocutor, na medida em que põe à prova o raciocínio dos 

leitores ou ouvintes. Além disso, há também as cantigas, ligadas às experiências do povo, que 

podem ser profanas e religiosas, bem como as anedotas, que surgem como situações caricatas 

e ridículas, ou ainda as lengalengas e trava-línguas, para referir apenas algumas tipologias.  

Quanto à fábula, esta pode definir-se como uma “...narrativa (de natureza simbólica) 

de uma situação vivida por animais, que alude a uma situação humana e tem por objectivo 

transmitir certa moralidade. (...) Algumas associações entre animais e características humanas 

(...) mantiveram-se fixas em várias histórias”. (Oliveira, 2007: 7). Deste modo, podemos 

afirmar que este género narrativo, normalmente escrito em verso (mas que pontualmente pode 
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surgir em prosa), alia o aspecto lúdico com o pedagógico, na medida em que foram 

elaboradas para divertir e distrair o leitor ou ouvinte, mas ao mesmo tempo transmitem 

moralidades mais ou menos evidentes textualmente e mostram os defeitos dos homens, 

metaforicamente apresentados pelos animais.  

Por sua vez, a lenda é uma narrativa que tenta explicar um facto histórico, inserido no 

espaço e/ou tempo, mas modificado pela mentalidade do povo. Pode ou não transmitir uma 

moralidade e é muitas vezes confundida com o mito, já que ambos os géneros têm um teor 

simbólico e universal, ligado aos primórdios da humanidade e à sua evolução. A grande 

diferença entre ambas as narrativas está no facto do mito ser uma história inventada pelo 

Homem para resolver um problema que ultrapassa a sua compreensão. Cria seres superiores, 

vivendo aventuras transcendentes que explicam como o mundo funciona e transmite, 

sobretudo, valores colectivos. Tem um carácter paradigmático, dado que explica o mundo e a 

organização das relações humanas. Como explica Mircea Eliade, “o mito conta uma história 

sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso dos 

começos. (...) os mitos revelam que o Mundo, o Homem e a vida têm uma origem e uma 

história sobrenatural, e que essa história é significativa, preciosa e exemplar.” (Eliade, 1989: 

12,13). Assim, enquanto os heróis míticos não têm existência histórica, os heróis lendários 

existiram e são, ao mesmo tempo, fruto da memória de um povo. O herói lendário entra para a 

História, mesmo que os factos sejam inventados. Já o mito liga-se sobretudo à razão e à época 

brumosa dos primórdios, antes da própria História.  

 E deixámos para o fim a tipologia que consideramos mais relevante para o estudo que 

estamos a desenvolver, na medida em que é nos contos maravilhosos ou de fadas que mais se 

encontra monstros e metamorfoses, que respondem aos medos mais profundos dos pequenos 

seres em formação. E veremos que este género se pode definir por aproximação e afastamento 

em relação aos restantes textos definidos.  

 Como vamos ver, não é fácil definir o conto, devido, em parte, à variedade dentro do 

género. Se tomarmos como base a obra de Maria Luísa de Castro Soares (Soares, 2003), 

verificamos que esta tipologia se define sobretudo pela aproximação com os restantes 

géneros, ou seja, o mito, a lenda ou a fábula, de que acabámos de falar. Assim, através das 

suas características, podemos considerar duas tipologias mais abrangentes: Os contos 

maravilhosos e os outros, distinguindo-se, dentro delas, sub-géneros como contos de fadas, 

contos de exemplo, contos religiosos, contos de animais, contos de adivinhação, contos 

etiológicos, entre outros. O que interessa é que todo o conto tem os mesmos objectivos: 

Transmitir costumes, ideias, mentalidades, julgamentos que revelam a imaginação de um 
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povo. Diversos estudiosos defendem mesmo que “O conto sempre foi uma forma de o 

Homem expressar as suas crenças, medos, desejos e os valores da sociedade de que faz parte, 

tendo o contador um papel de destaque dentro da sua comunidade.” (Gonçalves, 2006: 8). 

 Na medida em que encerram mensagens tão importantes para a humanidade, têm de 

ter uma estrutura que facilite a compreensão e fale ao íntimo do leitor, sobretudo se 

estivermos perante uma criança ou jovem, ainda à procura de respostas para os seus 

problemas de crescimento. É por isso que o conto é um texto pouco extenso, com reduzido 

número de personagens, concentração do espaço e do tempo, acção simples e linear, como o 

define Michèle Simonsen: “...um relato em prosa de acontecimentos fictícios e dados como 

tais, feitos com finalidade de divertimento.” (Simonsen, 1987: 6). Desenvolvem-se, 

normalmente, fora das coordenadas espaço – temporais normais, introduzidas por fórmulas 

iniciais como “Era uma vez...”, “Num tempo muito antigo...”, “Num reino encantado...”, “No 

país dos sonhos...”, entre muitas outras. Além disso, as personagens surgem sempre em 

número reduzido, com pouca densidade psicológica, para melhor ilustrarem as teses 

veiculadas. Dado que funcionam como metáforas da existência humana, estes textos são ricos 

em fenómenos que ultrapassam as leis naturais, com o maravilhoso a ocupar um lugar de 

grande destaque, bem como uma linguagem mágica, próxima do pensamento infantil.  

 Desta forma, os contos de fadas não têm propriamente de ter fadas. Os seus 

argumentos é que estão dentro da magia feérica e têm como objectivo gerar uma problemática 

existencial. Estão aí expressas as provas a ser superadas para que o herói alcance a sua 

realização pessoal. Essas provas aproximam-se simbolicamente das etapas de 

desenvolvimento do pequeno leitor e permitem-lhe, além de tudo, incrementar a imaginação e 

compreender a beleza da palavra empregada de forma artística.  

 Vemos, então, que os contos têm desde sempre várias funções: De entretenimento e, 

simultaneamente, de transmissão de conhecimentos. São uma forma de ocupar os tempos 

livres e de despertar a imaginação dos assistentes. Ao mesmo tempo, funcionam como 

instrumento privilegiado para levar os mais novos a interiorizarem valores e comportamentos. 

Além disso, as suas personagens são arquétipos, porque as suas características e acções 

assumem a condição de palavra mítica, ou seja, simbolizam as etapas do processo de 

desenvolvimento humano. O conto clássico liga-se à ordem familiar, às relações dentro da 

família e da sociedade, ao ser na infância e no período de amadurecimento. Como aponta 

Maria Luísa de Castro Soares, retomando as palavras de Marie Louise Von Franz, “...les 

contes populaires sont l‟expression la plus simple et la plus pure des archétypes de 
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l‟inconscient (...) ils reflètent fidèlement ces structures psychiques inconscientes...” (Franz, 

apud Soares, 2003 : 36). 

Assim, conclui-se que esta tipologia textual é muito importante para compreender o 

mundo interior dos mais jovens e ensinar-lhes a inserirem-se na vida adulta de forma mais 

equilibrada e completa. É por essa razão que o conto é o género mais divulgado da Literatura 

Oral e mesmo da Literatura Infanto-Juvenil, com repercussão até aos dias de hoje. É 

exactamente da missão educativa dos contos que trataremos no capítulo que se segue, para 

ajudarmos a compreender a necessidade dos mais jovens conviverem com os monstros e os 

diversos medos neles expressos. Antes, porém, terminaremos este primeiro momento com 

duas citações importantes, que introduzem já o nosso segundo capítulo. A primeira é de 

Manuel Bragança dos Santos, que afirma que “…apesar da idade deste tipo de literatura, 

consegue ainda dar coerência aos sentimentos infantis, acalmando medos e angústias (…) 

num contexto simples, mas altamente pedagógico.” (Santos, 2002: 119). A segunda é de 

Armindo Mesquita, que usa as palavras de George Jean para defender que …os contos têm 

uma função pedagógica primordial, porque ensinam a construir o ser imaginário que todos 

nós somos…” (Jean, apud Mesquita, 2002a: 33). 

 

 

2- Vocação educativa do conto maravilhoso 

 

       “Plenos de significado, com estrutura simples, histórias claras e personagens 

bem definidas nas suas características pessoais (...) atingem a mente da criança, 

entretendo-a e estimulando a sua imaginação, como nenhum outro tipo de 

literatura talvez seja capaz de fazer. (...) Ao mesmo tempo que os contos podem 

auxiliar a criança a superar conflitos, que são inerentes ao seu processo de 

desenvolvimento, constroem um sistema metafísico e simbólico.” 

 

 

              (Mesquita, 2006: 166) 

 

 

 No capítulo anterior, verificámos que a Literatura Oral e a Literatura Infanto-Juvenil 

partilham uma grande variedade de géneros e têm a mesma finalidade: Ensinar valores 

intemporais que permitam a integração dos mais jovens na sua comunidade, ajudando a 

ultrapassar as dificuldades do crescimento. E ficou igualmente claro que, entre os vários tipos 
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de texto que podem ser dados aos mais jovens, é o conto que tem uma maior divulgação, 

desde a antiguidade até aos nossos dias. Tal deve-se – como já tinha sido adiantado 

anteriormente e como comprova a citação de Armindo Mesquita – ao estímulo que estes 

textos trazem à mente infantil, graças à sua linguagem simbólica e adequada ao longo 

processo de desenvolvimento da criança. De facto, são várias as vozes que apontam esta 

afinidade entre o conto e o mundo infantil. É o caso de Jacqueline Held, que defende que 

“estamos tão conscientes quanto qualquer outro da riqueza e do valor do conto tradicional, do 

reservatório inesgotável de sabedoria e de ensinamento (...) que nos faz reunir as necessidades 

primordiais da humanidade...” (Held, 1977: 21). Esta estudiosa refere ainda que “...o tempo e 

o espaço míticos do conto são naturais à criança. Se fica fascinada pelas transformações 

mágicas (...) é porque aprende que um objecto pode se transformar e que há continuidade na 

existência das coisas.” (Held, 1977: 43). 

 Quando pensamos numa criança e no longo percurso que esta tem de percorrer até 

atingir a maturidade, podemos estabelecer a analogia com um pequeno pássaro que aprende a 

voar. Se cair do ninho antes de tempo, terá a necessidade de encontrar alguém que cuide dele, 

o ensine indirectamente a ter confiança em si mesmo, para finalmente conseguir levantar voo. 

Assim é a criança perante a vida: Precisa dos adultos para a guiarem, mas se estes não forem 

sensíveis às suas necessidades específicas, se não lhe derem os meios de descobrir as 

respostas por si só, nunca conseguirá ser um homem ou mulher completo, independente, ou 

seja, nunca saberá voar. E é aqui que entram os contos, que comunicam directamente com o 

inconsciente infantil, através da sua linguagem mágica e profundamente simbólica. Ao 

mesmo tempo que vai permitir aos mais pequenos tomar contacto com as virtualidades da 

linguagem, este tipo de texto, diverte-os e ensina-lhes como ver o mundo de uma forma mais 

clara e simples. A Literatura Infanto-Juvenil tem uma tripla função, na medida em que ensina, 

diverte e estabelece o contacto com a dimensão estética da palavra. 

 Na realidade, é um facto conhecido que, desde a Antiguidade, os contos e outras 

formas da Literatura Oral unem três princípios importantes, na medida em que, para além de 

agradarem aos interlocutores ou leitores, devem agir sobre as suas emoções, instruindo-os. 

Além disso, permitem o acesso a uma obra de arte, oral ou escrita. É por este motivo que 

Donizete Rodrigues aponta que “todos os públicos, desde o adulto ao infantil, desde o erudito 

ao analfabeto, denotam apreço (...) pelas maravilhas, pelos personagens, pelos cenários e 

pelas intrigas que não cabem no universo real próximo de nós, isto é, que constituem o mundo 

outro, inexplicável, feérico, sobrenatural.” (Rodrigues, 2004: 20). Quer isto dizer que, se os 

nossos antepassados tinham noção da importância dos contos para a educação das novas 
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gerações, então, na actualidade, temos de estar ainda mais cientes das potencialidades deste 

género textual, que incarna medos, angústias, desconfianças e problemas das crianças e 

jovens, dando respostas que só eles entendem, no fundo do seu íntimo.  

 Não se pode negar que o conto relata acontecimentos que nada têm em comum com a 

realidade em que nos encontramos; daí muitos pais e educadores, sobretudo desde o século 

XVIII, considerarem que os seus conteúdos são violentos e impróprios para crianças, 

prejudicando mesmo a sua educação, na medida em que são demasiado imaginativos e nunca 

poderiam preparar para a vida real. As palavras de Patrícia Costa, que parafraseia Tatar, são 

bastante elucidativas: “Despertando a um só tempo medo e alumbramento, os contos de fadas 

atraíram ao longo dos séculos tanto defensores entusiásticos, que celebram seus encantos 

vigorosos, quanto críticos severos, que deploram sua violência.” (Tatar, apud Costa, 2003: 

21). E a autora continua a defender o mesmo ponto de vista quando, um pouco mais adiante, 

afirma o seguinte:  

 

 

“Contudo são muitos os que concordam com o fato de que, para as crianças, 

esses contos têm valor especial. Através de sua estrutura, onde se encontram 

personagens, sentimentos, valores e desafios inerentes às exigências infantis, eles 

possibilitam à criança lidar com suas manifestações mais arcaicas. Seu caráter 

simbólico permite à criança utilizá-lo conforme sua necessidade, pois trata-se de 

uma obra aberta à subjetividade e que oferece de modo simplificado novas 

dimensões à imaginação da criança ao ser passível de um leque de possibilidades 

interpretativas.” 

   

                                                                                 (Costa, 2003: 22) 

 

 

 De facto, como esta autora defende, ainda bem que há quem veja a riqueza dos contos 

de fadas, cuja vocação educativa se liga, de perto, à sua linguagem simbólica e mágica, como 

já referimos levemente. Se olharmos em volta, verificamos que os símbolos são intrínsecos à 

vida humana, relacionados com as realidades psicológicas e as verdades espirituais. E a 

interpretação dos símbolos está intimamente ligada ao amadurecimento emocional do ser 

humano. Daí se compreender que os contos podem contribuir para o crescimento infantil, 

pois, através das personagens, a criança percebe a distinção entre o bem e o mal, 

compreendendo valores básicos socais. Esta tese é defendida por muitos dos autores 

consultados: Por exemplo, Cléo Busatto considera que “o conto da literatura oral serve a 
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muitos propósitos, a começar pela formação psicológica, intelectual e espiritual do ser 

humano. Através do conto podemos valorizar as diferenças entre os grupos étnicos, culturais e 

religiosos, e introduzir conceitos éticos.” (Busatto, 2003: s/p). Por sua vez, Patrícia Costa 

defende que “uma das principais características da literatura infantil reside em sua forma de 

linguagem. Tão carregada de símbolos, ela se constrói sob uma linguagem que opera por 

analogias e por metáforas (...) Oferece palavras polissêmicas (...) permitindo a criação de um 

outro mundo, análogo ao nosso, mais belo ou terrível do que o real.” (Costa, 2003: 18, 20).  

 Estas duas críticas literárias partilham a ideia de que os textos tradicionais, sobretudo o 

conto de fadas, abrem o mundo do imaginário aos mais pequenos, mostram-lhe as 

virtualidades da linguagem simbólica, que responde às suas necessidades emocionais, mas 

sem nunca pôr realmente de parte a realidade em que os jovens se integram. Através destas 

considerações, compreendemos, então, que estas histórias devem ser dadas aos nossos 

meninos e meninas, tanto na escola, enquanto leituras recomendadas, como em casa, pelos 

pais, avós e outros familiares. A Literatura Infantil supõe que a criança tem a possibilidade de 

aprender os modelos narrativos e poéticos. E, a partir da prática de ouvir contos, ampliará os 

seus conhecimentos sobre o mundo real ou poderá imaginar mundos possíveis.  

De facto, ler ou ouvir uma história é como viajar para um outro mundo, sem sair do 

mesmo lugar. O leitor ou ouvinte passa a viver uma vida que não é a sua, mas com a qual se 

identifica plenamente, pois estes textos funcionam como claras escapatórias para as 

preocupações infantis, mostrando-lhes que todos os medos ou limitações são passageiros e 

que, mais depressa do que pensam, conseguirão vencer os obstáculos e ter uma vida feliz e 

plena. Assim, se os contos continuam a ter muito que dizer, é porque falam dos problemas, 

das verdades profundas do ser humano. E como menciona Jacqueline Held, “dar à criança o 

gosto pelo conto e alimentá-la com narrações fantásticas, se escolhidas com discernimento, é 

acelerar essa maturação com manipulação flexível e lúcida da relação real – imaginário.” 

(Held, 1977: 53). 

 Não podemos esquecer que a criança se encontra num espaço ambíguo, entre o sonho 

e a realidade, tenta integrar-se no mundo empírico mas, pela sua própria natureza, tende ainda 

para a fantasia. É normal vermos meninos ou meninas conversarem com os bonecos, com 

animais ou com objectos variados. Para eles, todos eles têm vida própria e interessam-lhes 

porque, no seu mundo egocêntrico, são companheiros que falam do que mais interessa às 

crianças: Os seus medos interiores. E se um adulto tenta explicar-lhe que os amiguinhos 

imaginários não existem, ou que não têm forma de entendê-lo, o jovem fica triste, porque lhe 

desfazem a ilusão antes do tempo. É que, no fundo, a criança sabe que nada do que sonha ou 
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brinca é realmente palpável, tem uma vaga noção da distinção entre o empírico e o 

sobrenatural, mas sente-se bem dessa forma, porque, inconscientemente, aprende a realidade 

através da imaginação. E quanto mais esta for desenvolvida durante a infância, mais completo 

será o adulto de amanhã. Fazemos nossas as palavras de Jacqueline Held, quando esta defende 

que “razão e imaginação não se constroem uma contra a outra, mas, ao contrário, uma pela 

outra. Não é tentando extirpar da infância as raízes da imaginação criadora que vamos torná-la 

racional (...) é auxiliando-a a manipular essa imaginação criadora cada vez com mais 

habilidade” (Held, 1977: 48). 

 Destaca-se, mais uma vez, o papel dos contos no processo de maturação. Quer isto 

dizer que, se a criança precisa de imaginação, de fantasia e magia para construir a sua 

personalidade e formar o seu carácter, então nada melhor do que brindá-la com textos onde a 

realidade surge de forma simbólica, disfarçada para melhor ser captada pelo cérebro animista 

e egocêntrico da criança. A vida, a morte, a amizade, o amor, o sofrimento, e tantas outras 

temáticas, são integradas pelos mais pequenos ao nível do simbólico, sem que eles tenham 

clara consciência disso, pois o conto opera ao nível do inconsciente. As palavras de Bárbara 

Carvalho são comprovativas das ideias que estamos a apresentar, na medida em que salientam 

a relevância do sonho e da fantasia ao longo de toda a vida humana:  

 

 

         “Tirar à criança o encanto da fantasia (...) é sufocar e suprimir toda a riqueza 

do seu mundo interior. (...) A literatura infantil, enriquecendo a imaginação da 

criança, vai oferecer-lhe condições de liberação sadia, ensinando-o a libertar-se 

pelo espírito: levando-o a usar o raciocínio e cultivar a liberdade (...) Tire-se ao 

Homem a capacidade de sonhar, o poder da imaginação criativa e diga-nos o que 

resta dele. (...) Sonhar é preencher vazios, é criar condições terapêuticas para o 

impacto da realidade, é libertar-se enfim.” 

 

 

(Carvalho, 1989: 21) 

 

 

 E uma criança que tenha sido familiarizada com os contos, desde cedo, compreende 

claramente que os contos são importantes para ela. É por isso que a hora do conto é vista 

como um momento mágico por muitos meninos, pois deliciam-se com aventuras e 

personagens maravilhosas, entram num mundo onde tudo pode acontecer. Contar uma história 

é, deste modo, a melhor forma de nos aproximarmos de uma criança, conquistando-a e 
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cativando-a. Fica claro que, mesmo quando não consegue explicar porquê, ela percebe que 

alguns textos lhe dizem respeito, falam de problemas que também são os dela. Projecção e 

identificação fazem sempre parte da leitura ou audição de uma história. Há sempre uma 

personagem com a qual o pequeno leitor ou ouvinte se identifica, porque a vê como um 

espelho em que os seus problemas interiores são reflectidos, servindo-lhe como guia para 

encontrar soluções e resolver problemas que a atormentam. Como o herói geralmente não tem 

nome e o enredo acontece fora das coordenadas de espaço e de tempo que conhecemos, “os 

contos encantam pessoas de qualquer faixa etária, pois reproduzem, em seu enredo, a 

passagem por todos os estágios da vida humana.” (Figueiredo, 2000: s/p). Esta autora defende 

com afinco a importância da identificação com uma determinada personagem do conto, lenda 

ou fábula, usando palavras de Marly Amarilha para apontar que: 

 

 

“Através do processo de identificação com os personagens, a criança passa a 

viver o jogo ficcional projectando-se na trama da narrativa. Acrescente-se à 

experiência o momento catártico, em que a identificação atinge o grau de elação 

emocional, concluindo de forma libertadora todo o processo de envolvimento. 

Portanto, o próprio jogo de ficção pode ser responsabilizado, parcialmente, pelo 

fascínio que o conto de fadas exerce sobre o receptor.” 

 

                                    (Amarilha, apud Figueiredo, 2000: s/p) 

 

 

Vemos, então, que a pedagogia dos contos se adapta a qualquer criança, porque lhe 

proporciona encantamento. Em conformidade com a posição de Bruno Bethelheim, os contos 

são a melhor forma da criança colocar em ordem o seu caos interior, porque permitem-lhe 

compreender-se a si mesma e entender o lugar que ocupa e ocupará neste mundo 

desconcertante, mesmo para os adultos. Descobrem nestes textos novas dimensões e imagens 

que respondem às suas necessidades, como já dissemos algumas vezes. Nada melhor do que 

as palavras do próprio estudioso para colmatar as nossas ideias: “a infância é a altura para 

aprender a transpor a imensa brecha entre as experiências interiores e o mundo real. Os contos 

de fadas podem parecer absurdos, fantásticos, assustadores e totalmente inacreditáveis para o 

adulto desprovido da fantasia dos contos de fadas na sua infância ou que tenha reprimido 

essas lembranças.” (Bettelheim, 2002: 87). E o autor continua, numa mesma linha de 

pensamento: 
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   “Para que uma história possa prender verdadeiramente a atenção de uma 

criança, é preciso que ela distraia e desperte a curiosidade. Mas, para enriquecer 

a sua vida, ela tem de estimular a sua imaginação, tem de ajudá-la a desenvolver 

o seu intelecto e esclarecer as suas emoções (...) tem de reconhecer as suas 

dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a 

perturbam.” 

 

 

                                                                                         (Bettelheim, 2002: 11) 

 

 

 Depois de tudo o que fomos dizendo ao longo deste excurso sobre o conto 

maravilhoso e a sua relação com o mundo infantil, resta-nos terminar afirmando que temos 

noção do muito que ficou por dizer, dada a forma resumida como tivemos de abordar o 

assunto. Mas foi o suficiente para compreendermos em que medida o conto serve os 

objectivos deste trabalho: Mostrar como os medos, os monstros e as metamorfoses presentes 

nos textos da Literatura Infanto-Juvenil não são mais do que as metáforas das dificuldades 

sentidas pelos mais jovens durante o seu crescimento. Ficou claro que o conto de fadas - ou 

conto maravilhoso - é o género textual mais divulgado da tradição oral, na medida em que, 

ainda na actualidade, continua a ser reactualizado em várias comunidades, com mais ou 

menos transformações face aos originais milenares. E tal deve-se, como verificámos, à 

linguagem mágica e simbólica, que permite a adesão do pequeno leitor ou ouvinte, que se 

identifica com a fantasia e o maravilhoso aí presentes, vive as mesmas aventuras e 

desventuras das personagens principais, para, no final, estabelecer um paralelo inconsciente 

entre a realidade e o pequeno mundo de sonho vigente nas suas histórias preferidas.  

Como aponta Maria Augusta Seabra Diniz, os “contos (...) aparecem como uma das 

etapas e uma das formas que o pensamento humano encontrou no seu esforço de entender as 

coisas (...) São ainda formas particularmente felizes para contactar com o mundo da criança, 

fornecendo-lhe elementos úteis para estimular e alimentar a elaboração imaginativa das 

experiências...” (Diniz, 2001: 55). Através das suas formas simples e directas, a criança toma 

contacto com os seus próprios dilemas existenciais, diferentes em cada fase de 

desenvolvimento, mas sempre captados pela alma do leitor ou ouvinte, que apreende os 

conteúdos de que necessita, num dado momento da sua vida. Quer isto dizer que os contos 

respondem a todas as necessidades infanto-juvenis e, por isso, permitem ultrapassar os medos 
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e monstros que povoam as mentes dos mais pequenos. E que seres são os que vivem na 

imaginação da criança e, por conseguinte, estão presentes em vários textos para ela 

destinados? Que relação existe entre a mente infantil, as bruxas, os ogres e os príncipes 

transformados em animais ou monstros? É a estas questões que responderemos no capítulo 

seguinte. 

Mas, antes, deixamos mais algumas reflexões interessantes, que sintetizam de algum 

modo as afirmações que foram sendo feitas ao longo do presente capítulo. Começando por 

Fernando Azevedo, este sustenta que “o contacto vivo com a literatura infantil possibilita 

àqueles que com ela interagem, seja enquanto leitores dos textos, seja enquanto ouvintes de 

uma leitura realizada por outros, aceder ao conhecimento e fruição da cultura, entendida numa 

dupla perspectiva: A de bens simbólicos, mas também a de ferramentas de conhecimento e de 

acção.” (Azevedo, 2006: 23). Por seu turno, Rui Veloso aponta que “o poder dos contos 

reside na sua universidade, no facto da permanência das suas estruturas profundas permitir 

todas as metamorfoses e todas as audácias, para hoje e para amanhã.” (Veloso, 2001: 26). Por 

fim, Manuel Santos afiança que não há como ler ou ouvir contos para que as crianças e jovens 

sejam felizes e cresçam de forma sã: “crescer torna-se então agradável, uma vez que se vão 

conseguindo desdramatizar as escolhas que surgem pelo caminho (...) no que concerne ao 

nebuloso mistério que envolve o sexo oposto.” (Santos, 2002: 119). 

Do exposto fica o seguinte, a reter, sobre o conto: A sua universalidade pela 

permanência de funções (Propp, 2000), o acesso e a posse de bens simbólicos pelo 

conhecimento da literatura e a educação para os valores universais e intemporais.  

 

 

3- Medos, monstros e metamorfoses nos contos maravilhosos 

 

 Nas últimas páginas, insistiu-se na definição do conto maravilhoso, de origem popular 

e que se tornou o tipo de texto mais divulgado da Literatura Infanto-Juvenil. De igual modo, 

notou-se claramente a íntima relação entre o género em causa e a mente infantil, na medida 

em que ajuda a criança a compreender o seu interior e a melhor integrar-se no mundo, 

apaziguando as suas angústias e limitações, reais ou imaginárias. Mas que medos são esses 

que povoam a mente infantil? Qual o motivo dos contos de fadas estarem recheados de 

monstros, de seres ou muito bons ou muito maus e de jovens metamorfoseados, muitas vezes, 

sem qualquer culpa? Porque é que o lobo mau surge à menina? Por que motivo é que a Bela 
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Adormecida se deixa enganar pela fada má? Porque é que só amando para além das 

aparências a Bela e o Monstro poderão ser felizes? São muitas as questões ligadas a esta 

temática. E tentaremos dar resposta a algumas delas, mostrando como a criança tem de 

ultrapassar os medos para crescer e qual o verdadeiro significado de monstros e 

transformações evidenciadas em alguns contos.  

 

 

3.1- Crescer aprendendo a superar os medos 

 

       “O universo das crianças é povoado de monstros. Em músicas, filmes, 

literatura infantil, os monstros são acionados das mais diversas maneiras. Eles 

não suscitam apenas medo, pânico, mas também paixão, fascínio. (...) Os 

monstros são uma representação simbólica que a criança utiliza para lidar com a 

realidade (...) eles são parte do imaginário, dão movimento, luz e som aos sonhos 

para, no fim, expulsar o medo...” 

 

                                                                                          (Mariuzzo, s/d: 2) 

 

 

 Ao olharmos para a epígrafe supra citada, vemos à partida a estreita ligação 

estabelecida entre os monstros e o universo infantil, na medida em que, como aponta a autora, 

simbolizam a forma como a criança imatura lida com a adversidade e a construção da sua 

própria personalidade. Ficou claro, no capítulo anterior, que os contos não descrevem a 

realidade tal como ela é, porque não é assim que a criança a capta. A sua riqueza simbólica 

está ligada à subjectividade do Homem, e é por isso que permitem reflectir sobre os lugares 

mais obscuros da mente humana. Se compreender inconscientemente o que a história lhe quer 

transmitir, a criança está a perceber e a dominar os seus problemas interiores. Daí se conceber 

a existência da fantasia e do medo misturados nestes textos, como defende Maria da 

Conceição Costa: “pode povoar o mundo natural com seres imaginários, espíritos do bosque e 

das árvores e da montanha, seres por vezes benévolos (...) ou por vezes maliciosos e mesmo 

hostis (...) as histórias de fadas de nada valem sem as duas primitivas emoções nas quais se 

ligam os começos da magia – medo e maravilhoso.” (Costa, 1997: 175). De igual modo, Dora 

Serra aponta que “é inteligível que temas como o medo e a noite se entrelaçam na literatura 

infantil como herança da literatura oral.” (Serra, 2006: 295). 



 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
29 

 

 Também demonstrámos, anteriormente, que muitos olham os contos de fadas (ou 

contos maravilhosos) com alguma desconfiança, exactamente por causa do medo que 

provocam nos leitores ou ouvintes, para além de em nada se assemelharem à realidade em que 

as crianças actuais vivem. É certo que despertam terrores escondidos no interior da criança, 

mas não é menos verdade que todos os sentimentos que provocam (bons ou maus) funcionam 

de forma catártica, purificam as emoções e permitem, assim, ultrapassar as dificuldades. 

Bruno Bettelheim aborda este assunto com mestria, como demonstra a citação que passamos a 

transcrever, extraída de Psicanálise dos Contos de Fadas:  

 

 

       “O conto de fadas (...) leva muito a sério estas angústias e dilemas 

existenciais e aborda-os directamente: a necessidade de nos sentirmos amados e 

o medo de que pensem que não prestamos para nada: o amor pela vida e o medo 

da morte. (...) Os contos de fadas ensinam que através das ligações afectivas com 

outra pessoa atingimos a suprema segurança emocional e conseguimos as 

relações mais permanentes que estão ao nosso alcance; e só isto pode dissipar o 

medo da morte.” 

  

                    (Bettelheim, 2002: 19) 

 

 Deste modo, contos como o Patinho Feio mostram a angústia que podem causar as 

primeiras separações, em que, mesmo sem real motivo, a criança se sente perdida, 

desamparada pelos pais. Já outros textos, como Capuchinho Vermelho e, mais tarde, A Bela e 

a Fera ou Pele de Burro apontam para a desmistificação do sexo, que causa, nesta altura, 

repulsa e simultânea atracção. A passagem da infância à adolescência é bem exemplificada 

com A Bela Adormecida, bem como a procura da autonomia com textos como Pinóquio ou 

João e o pé de feijão. Os contos acompanham todas as fases da infância e mesmo 

adolescência, ajudando cada criança, no seu contexto específico, a resolver os seus mais 

prementes problemas momentâneos. E é por isso que os contos têm significados diferentes 

consoante a fase de maturação do seu leitor ou ouvinte.  

 Estes exemplos servem apenas para ilustrar a grande variedade de temáticas 

desenvolvidas neste tipo de histórias, que dão sempre alguma resposta à criança em apuros. É 

verdade que um dos maiores medos infantis é o de ser abandonado pelos pais, pelos irmãos ou 

pelos amigos, quando já está numa fase de socialização. Além disso, um menino dócil e 

amoroso pode repentinamente tornar-se agressivo ou, pelo contrário, uma criança activa fica 
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apática. Tal deve-se à sua confusão interior, às diferentes formas que o medo toma dentro de 

si: Por exemplo, quando é repreendido devido a uma má acção, tem tendência a odiar o pai ou 

a mãe por não compreender a sua necessidade de evasão por vezes disparatada. Mas não sabe 

lidar com esse sentimento negativo, sente-se um monstro e, sem se aperceber, cria uma 

dualidade entre o pai / mãe bom (que o afaga, lhe conta histórias antes de dormir, lhe oferece 

coisas boas, etc.), e o pai /mãe mau (que o repreende e em nada se assemelha ao seu querido 

progenitor). Surge aqui a dicotomia fada / bruxa, ogre / pai, monstro / amigo. Estes seres 

sobrenaturais serão abordados mais adiante. Por agora, importa salientar, ainda, outro medo 

irracional da criança - o de ser comido -, que está de certa forma ligada ao que se acabou de 

dizer: A criança aborrecida com pais, familiares ou amigos, começa a imaginar que estes 

foram substituídos por seres malévolos, que querem apenas fazer-lhe mal ou, em último caso, 

livrar-se dela para ocuparem o seu lugar. É neste sentido que surgem as rivalidades entre 

irmãos, o medo do papão ou do escuro. Sem esquecer todas as questões sexuais latentes ao 

comportamento infantil, como o complexo de Édipo ou de Electra, que por si só justificariam 

uma dissertação inteira, mas que interessa referir por fazerem parte do rol de medos e 

angústias que estamos a analisar. Estas ideias que acabámos de enunciar estão bem patentes 

na longa citação de Andrea Pires Magnanelli, retirada de um artigo da autora sobre a 

permanente importância dos contos de fadas:  

 

     “…o conto é exactamente a escrita de uma simbolização, de um mundo 

onde a criança pode extravasar seus anseios, medos e necessidades. (...) O conto 

não deve ser só feito de imagens boas, pois não deve ser uma fuga para as 

crianças se esconderem em um mundo de faz-de-conta. Mas, conter as passagens 

de medo, angústia, vingança como um meio da criança simbolizar seus próprios 

conflitos. O enredo dos contos de fada também reproduz as histórias de vida das 

crianças, pois nele o herói sai de casa, passa por privações, enfrenta perigos e 

conhece a maldade, triunfando no final da história. Na vida, a criança passa por 

estas modificações: precisa sair de casa. Desligar-se dos pais. Ir para escola, 

fazer amigos, saber evitar situações de risco, explorar o mundo à sua volta.” 

                                                                                     (Magnanelli, s/d: 1) 
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 É sabido que, para uma criança, qualquer sentimento ganha proporções exageradas e 

tal também acontece nos contos. Uma personagem é muito boa ou muito má, sem que haja 

meio-termo. O jovem herói tem de lutar com os oponentes, como se tratasse de uma batalha 

épica, dado que está inconscientemente a lutar com as suas próprias limitações. A estrutura 

familiar está sempre apresentada, embora de forma metafórica, para mostrar que a família (de 

sangue ou de afinidade) é sempre uma ajuda com que se pode contar. O que é uma fada 

madrinha senão uma aliada que ajuda uma criança, talvez desprovida de mãe verdadeira? É 

por isso que, como afiança Patrícia Mariuzzo, no artigo “Contos de fadas ensinam as crianças 

a lidar com seus medos”, os pais devem participar na leitura destes textos. Na verdade, “o 

monstro é uma possibilidade de representar esses sentimentos. O contacto com estas histórias 

permite às crianças falar sobre o assunto e elaborar os conflitos. É um pretexto para o 

diálogo.” (Mariuzzo; s/d: 4). 

Por outro lado, a citação de Magnanelli vem também justificar o carácter maniqueísta 

dos contos de fadas, já apontado indirectamente. De facto, já compreendemos que as 

personagens dos contos se dividem em Bem e Mal, sem meios-termos, para se coadunarem 

com o pensamento egocêntrico e animista da criança. Cada vez que os medos interiores do 

jovem despertam, travam-se dentro dele lutas terríveis, que põem em causa a sua estabilidade, 

daí que seja natural que os contos ilustrem esses conflitos, opondo as personagens boas às 

más.  

Geralmente, a criança identifica-se com a personagem positiva, pois nunca deseja 

realmente ser má. E esse reconhecimento é facilitado pelas características dos actantes 

presentes nestes textos. De facto, se a história acontece fora dos padrões de espaço e de tempo 

conhecidos, com personagens que não têm nome nem características muito vincadas, além da 

sua bondade, beleza ou coragem, é muito fácil fazer-se a identificação e viver-se a luta do (a) 

protagonista contra todos os obstáculos à sua felicidade. Na verdade, as crianças interiorizam 

que é possível combater o mal, que, tal como o herói conseguiu derrotar o dragão e casar com 

a princesa, também elas conseguirão ultrapassar as limitações reais ou imaginarias. Basta que 

lutem, corajosamente, para o conseguirem. 

E as palavras de Bruno Bettelheim servem, mais uma vez, de síntese às ideias que 

defendemos:  

 

 

          “O conto de fadas simplifica todas as situações. As suas personagens são 

definidas com clareza; e os pormenores, a não ser que sejam muito importantes, 
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são eliminados. (...) tanto a maldade como a virtude se encontram omnipresentes 

nos contos de fadas (...) aparecem sob a forma de algumas personagens e suas 

acções, tal como o bem e o mal estão omnipresentes na vida e as propensões para 

ambos se encontram em cada homem. (...) o mal não deixa de ter os seus 

atractivos – simbolizados pelo poderoso gigante ou pelo dragão.” 

 

                                                                             (Bettelheim, 2002: 16)                            

  

 

 

 Estas palavras levantam, igualmente, a questão dos mais pequenos se mostrarem 

atraídos pelo aspecto negativo ou nocturno do ser humano, aprendendo, com textos 

adequados, que o mal deve ser castigado, enquanto o bem é sempre premiado. Compreenderá 

assim que é natural ter sentimentos negativos, mas deve integrá-los na personalidade e nunca 

deixar que sejam eles a dominar. É no seguimento desta ideia que surge, em muitos textos 

tradicionais para os mais pequenos, a temática da metamorfose, que assume um carácter físico 

mas se liga, na realidade, às mudanças psicológicas por que passa cada jovem enquanto 

cresce. Todos sabem da importância que a juventude atribui ao aspecto físico, à exterioridade, 

passando por uma mais ou menos longa fase do espelho, em que só o que se vê interessa. Ora, 

os contos alertam para esse perigo, de diversas formas. A mais comum é exactamente a da 

transformação de um ser humano em animal, por acção de uma fada ou bruxa. Mas deve 

referir-se que nem sempre a metamorfose é resultado de um castigo, pode também ser um 

feitiço lançado por alguém cruel, que é preciso vencer. O certo é que, na maior parte dos 

casos, o elemento meta empírico desencadeador do sucedido não volta a aparecer na trama, 

porque é o herói, ou heroína, que tem de ultrapassar as limitações, muitas vezes ligadas à 

dicotomia aparência / essência. Deste modo, podemos afirmar que as metamorfoses que 

encontramos nos contos simbolizam o desenrolar de um ciclo biológico ou físico, envolvem 

toda a transformação física e psicológica da criança ou jovem. Assumem, por isso, 

simbologias às vezes polivalentes, porque permitem atingir as camadas mais profundas do 

inconsciente, mudando a vida do leitor ou ouvinte do texto. Segundo as palavras de Silviane 

Oliveira “na metamorfose só existe alteração superficial, visível, a essência do ser 

metamorfoseado não se altera.” (Oliveira, 2007: 14). Além disso, a mesma autora assume que 

as metamorfoses não são mais do que as “expressões do desejo, saídas das profundezas do 

inconsciente e tomando forma na imaginação criadora.” (Oliveira, 2007: 34).  
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Ambas as citações demonstram a relação estreita entre as transformações vividas nos 

contos maravilhosos e o mais profundo inconsciente humano. Não se pode esquecer que o 

Homem, no seu longo processo de aperfeiçoamento, é sempre acompanhado do bem e do mal, 

mas este só se torna perigoso quando deixamos que ele domine as nossas acções ou 

pensamentos. É por isso que “como Bela temos que aprender a amar a Fera – o nosso lado 

obscuro, a nossa sombra, pois ela faz parte de nós. E, integrando essa parte obscura de nosso 

todo psíquico, proporcionamos um desenvolvimento mais rico e criativo à nossa 

personalidade.” (Chvatal; s/d: 5). 

  E não podemos deixar se referir que, nos textos em estudo, surgem vários tipos de 

metamorfose: Se por um lado temos o príncipe transformado por castigo ou maldade, temos 

também aqueles que escolhem mudar, para tirar algum proveito das suas capacidades 

mágicas. Durante a segunda parte do nosso estudo, faremos a análise comparativa e 

contrastiva de alguns contos, comprovando a existência de vários tipos de transformação 

mágica, consentida ou obrigada. Por agora, interessa somente destacar que esse tipo de 

mudança ocorre, normalmente, num tempo indeterminado, mas pode acontecer que tal ocorra 

durante o sono ou à noite, dois momentos de extremo simbolismo, ligados aos ritos de 

passagem e de iniciação. E, para voltarem a ser humanas, as personagens dependem da 

coragem e bondade de terceiros: A irmã mais nova, que passa a viver a sua vida em função da 

salvação da família; ou uma jovem indefesa que se vê envolvida no assunto e aprende a amar 

o ser meta empírico para além do que ele parece. Existe sempre um momento de passagem, de 

morte ou quase-morte de um dos elementos, que corresponde a um novo começo, a um 

renascimento em estado superior. Tal acontece em quase todos os textos que vamos estudar. 

Refere Cid Oliveira que a morte transitória apresentada nos contos “deve ser compreendida 

neste caso no seu sentido mais geral, segundo o qual se pode dizer que toda a mudança de 

estado (...) é ao mesmo tempo uma morte em relação a um estado antecedente e um 

nascimento em relação ao estado seguinte. (...) obscuridade completa antes de alcançar a 

verdadeira luz.” (Oliveira, s/d: 1). 

 Depois do que se disse acerca do medo, dos monstros e das metamorfoses visíveis nos 

contos de fadas, resta-nos referir, brevemente, algumas das figuras mais importantes destes 

textos, apresentadas sempre de forma dicotómica para ajudarem no desenvolvimento dos 

jovens que lêem ou ouvem estes contos. Só depois poderemos verificar a recorrência destas 

temáticas em histórias concretas, portuguesas e estrangeiras. 

 

3.2- As figuras que povoam os contos 
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“Ao ouvir um conto ou mito, a criança revive pelas imagens possibilidades 

de atuação, pois ao conversar com as bruxas, monstros, dragões, ela enfrenta os 

seus medos, com o auxílio das fadas, da espada mágica, vencendo provas e 

obstáculos, a criança adquire forças para vencer o que a assusta, e entra em 

contato com o arquétipo do herói. (...) Os contos de fadas, os mitos e os sonhos 

têm em comum o uso da linguagem simbólica.” 

 

                                                                                                                              (Almeida, 2000: 2) 

  

Poderemos começar este tópico com uma citação que retoma em parte o que dissemos 

até agora. Assim, os textos tradicionais que são dados aos mais pequenos giram quase todos 

em torno de uma grande temática, que integra as restantes. Falamos do medo, que é 

considerado “...a personificação de tudo o que é vago, desconhecido e assustador. Não há 

talvez nada mais terrificante do que o Medo, pelo seu próprio carácter indefinido. Nem a ideia 

do diabo, da Bruxa ou da Alma penada produziu o efeito (...) porque o medo é tudo isso 

reunido e mais talvez do que isso.” (Coelho, 1993: 344). Como vimos, é para superar os 

vários medos que povoam a sua imaginação que a criança “devora” contos de fadas, na 

medida em que estes falam dos seus problemas mais profundos e ajudam a integrar a 

dualidade humana e valores de conduta social: “os contos de fadas, plastificando os sonhos, 

falam de uma realidade individual e coletiva que faz parte da nossa vida cotidiana, como uma 

das formas do existir humano, arquetípica”, como aponta Vera Chvatal (Chvatal, s/d: 1). 

 Ora, ficou bem claro que a visão maniqueísta da realidade por parte da criança em 

formação leva a que as personagens dos textos a ela destinados contenham também essa 

oposição: Por um lado, os bons, que ajudam o herói a triunfar; por outro, os maus, que 

perturbam a acção do protagonista e tentam impossibilitá-lo de atingir a felicidade. Como é 

referido por Adolfo Coelho (Coelho, 1993), da mesma forma que se considera que os contos 

derivam de antigos mitos, também os seus ambientes e personagens são a lembrança desses 

velhos deuses, uns benignos outros malignos, que lançavam sobre a humanidade as suas 

benesses ou as suas iras. Os heróis míticos eram abandonados à sua sorte e, com força ou 

inteligência sobre-humanas, conseguiam muitas vezes vencer ultrapassar os desígnios divinos 

e atingir a imortalidade. 

 Vemos, pois, que a ideologia do conto se aproxima da dos antigos mitos, como o de 

Hércules, por exemplo. De facto, os contos apontam sempre para um futuro melhor, ao 

mesmo tempo que dão ideias de como alcançar essa felicidade superior. Começam, então, 
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onde se encontra cada criança, adequando-se a necessidades diferentes, em momentos vários 

da construção da sua personalidade. É dada mais ênfase ao processo em si do que ao 

resultado, na medida em que o período de maturidade final raramente é expresso 

textualmente. Interessa seguir o rumo do pequeno que é expulso de casa, dos meninos 

abandonados na floresta, da menina que se sacrifica para salvar a vida do pai ou dos irmãos. 

Tal acontece, porque se trata de uma forma de simbolizar tanto o desejo familiar de que a 

criança se torne independente como o medo e a angústia que o protagonista sente ao 

experimentar essa independência. 

 Para ser autónomo e feliz, é preciso passar por muitas provações, enfrentar medos 

personificados em monstros, bruxas, ogres; ou chegar mesmo a ser transformado em animal 

ou ser inanimado. Mas, como diz Bettelheim, trata-se sempre de uma situação transitória, 

pois, “no fim acaba sempre sob a forma humana, tal como quando começou.” (Bettelheim, 

2002: 135). Importa, pois, verificarmos que personagens são essas que se opõem ao pequeno 

herói e lhe dificultam a vida. E a verdade é que o imaginário popular é muito rico, com 

variações regionais interessantíssimas, que não abordaremos aqui, dado pretendermos dar 

apenas alguns exemplos, centrando-nos nos seres mais vezes apresentados como antagonistas 

nos contos de fadas.  

 Nada melhor, para começar, do que referir a dicotomia bruxa / fada, tantas vezes 

apresentada nos textos infantis e claramente ligada às duas faces da figura materna: Fada boa 

quando cuida da criança, bruxa má quando a castiga ou impede de fazer algo agradável para o 

pequeno. A bruxa era inicialmente associada “aos rituais de fertilidade e às celebrações 

ligadas à renovação anual.” (Silva, 2006: 49). Só na Idade Média houve a tendência para a 

fazer representar como uma figura maléfica, feia e perigosa, que povoa desde então o 

imaginário de pequenos e crescidos. Estas senhoras possuem poderes mágicos, que lhes vêm 

de nascença ou foram adquiridos por um pacto demoníaco. Encontram-se supostamente nas 

noites de sexta-feira, tendo como adereços preferidos a roupagem negra, o chapéu pontiagudo 

e a vassoura, que lhe serve de meio de locomoção. Preferem as encruzilhadas, onde preparam 

armadilhas aos homens ou animais que se cruzem no seu caminho. Geralmente, têm feições 

medonhas, faltam-lhe dentes, o seu nariz é pontiagudo e possuem uma verruga na face. Mas 

também pode acontecer encontrar-se uma bruxa bonita, atraente, que funciona como tentação 

para o protagonista. Estamos a pensar, por exemplo, em Circe, da obra Odisseia ou então na 

Rainha das Fadas más que provoca Oriana durante a sua provação, em A Fada Oriana. O 

certo é que estas senhoras simbolizam a força perversa do poder, usado para fazer o mal.  
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 Em oposição surge, então, a fada, que assume várias feições, podendo ser uma jovem 

etérea e bela, uma velhinha amorosa ou então uma senhora de meia-idade, por vezes com 

feições arredondadas, com o típico ar de fada madrinha. Logicamente, pratica a bondade, 

ajudando o herói nos momentos de maior desespero. Pode intervir junto da criança ou do 

adolescente, guiando-os na sua caminhada para a maturidade; mas também surge para auxiliar 

os adultos. Em termos simbólicos, representa a face positiva da mãe, o poder colocado ao 

serviço da comunidade, da prática de acções positivas. Mas a noção de fada não pode ser bem 

entendida sem a associação dicotómica com a bruxa, como aponta Alexandre Parafita: “nas 

histórias que se contam às crianças, o papel da fada contribui para transmitir alguns valores 

morais e sociais, mediante a definição clara de uma dicotomia entre o bem e o mal. Daí que 

seja igualmente reconhecido papel importante à figura da bruxa, em oposição à fada, pois 

ajuda a criança a encontrar uma definição ético-moral para a vida.” (Parafita, 2001: 31).  

 Depois, importa mencionar um dos elementos meta empíricos mais referidos na 

tradição transmontana, considerado mesmo como a melhor expressão da relação entre homem 

e animal: É a figura do lobisomem. Estamos perante um homem amaldiçoado que, perante o 

aparecimento da lua cheia, perde a noção da humanidade e se transforma num ser intermédio, 

nem homem nem lobo. Diz-se que a “maldição recai em famílias de sete filhos do mesmo 

sexo e na qual o caçula não foi dado para o irmão mais velho batizar. Acontece sempre de 

quinta para sexta-feira e a criatura metamorfoseada se alimenta de fezes de galinhas ou de 

crianças de colo. Mas o efeito só dura até que o dia clareie.” (Oliveira, 2007: 29). O 

lobisomem é o símbolo do lado obscuro do Homem, que por vezes não consegue explicar as 

suas acções animalescas, desumanas, como nos aponta Alexandre Parafita, ao dizer que “a 

invenção do lobisomem pode ser considerado enquanto produto da fantasia popular, como 

uma tentativa de apresentar uma figura onde se conjuga a feracidade maléfica do lobo com as 

emoções, ora angustiosas, ora também maléficas do Homem. (Parafita, 2000: 25). 

 Associados ao lobisomem, surgem o papão, os gigantes ou o ogre, todos semelhantes 

nas feições disformes e na estatura desmedida. Dão vida ao medo de ser comido que 

referimos no início deste capítulo. De facto, tanto o ogre como o papão serviram durante 

muito tempo para assustar as crianças mal comportadas, contando-se como eles se 

alimentavam de jovens traquinas, esmagando-lhes os ossos e alimentando-se dos seus fluídos, 

como o próprio Shrek refere no filme de animação homónimo. Já os gigantes podem ocupar 

várias funções, mas raramente são figuras amistosas, pois servem como antagonistas a abater 

para o herói atingir a maturidade e a felicidade supremas. Assim, à semelhança do que foi dito 

para o lobisomem, também estes seres representam a face negativa, antropófaga do ser 
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humano, que se sente ameaçado pelos seus próprios instintos e sente necessidade de explicá-

los desta forma.  

 E não podemos deixar de referir a grande variedade de animais em que os heróis ou 

personagens a ele ligados são transformados. Ou seja, é importante falar brevemente do 

chamado ciclo do animal-noivo que, como vimos, se liga de perto ao despertar da sexualidade 

por parte da criança. Os contos que desenvolvem esta temática foram bastante explorados pela 

psicanálise, pois apresentam metaforicamente a nossa experiência humana com os demónios 

interiores. Vera Chvatal aponta um bom exemplo de como os textos com esta temática 

permitem integrar as emoções positivas e negativas, fazendo as primeiras sobressaírem:  

 

 

       “…nesse sentido, o conto A Bela e a Fera nos dá uma excelente metáfora 

para o entrosamento do nosso lado positivo, consciente e belo e o nosso lado 

obscuro, negativo, inconsciente...e que é pressentido, muitas vezes, como a fera 

dentro de nós. Através desse conto podemos aprender que a fera, apesar de sua 

aparência, não é tão terrível e ameaçadora como parece. Também o nosso lado 

obscuro deixa de ser tão tenebroso e assustador, quando o encaramos e 

concordamos em conviver com ele, aceitando-o como parte integrante de nosso 

psiquismo.” 

 

 

                                                             (Chvatal; s/d: 2) 

 

 

 De facto, são muitas as histórias em que aparece um animal encantado, que não é mais 

do que um príncipe à espera de ser salvo pelo sacrifício de uma donzela. E se acontece que 

seja a irmã mais nova a ter de o salvar ou os irmãos pela sua abnegação e o seu sofrimento, o 

certo é que quase sempre é o pai que entrega a jovem para viver com o ser metamorfoseado, 

considerado um monstro. Pode ser uma cobra, um sapo, um lagarto ou outro tipo de ser 

rastejante, por ter uma carga negativa subjacente; ou, então, surge como uma fera, um bicho, 

um monstro, indefinido, mas não menos temível.  

 Em termos psicanalíticos, poderia dizer-se que o noivo, enquanto animal, separa a vida 

sexual das restantes actividades; já a jovem, humana, não consegue fazer essa distinção. Para 

ela, o sexo terá de ser integrado numa vida plena, feliz. Partilhamos a opinião de Bettelheim, 

que acredita que estes textos “ensinam simplesmente que, para o amor, é absolutamente 

necessária uma mudança radical nas atitudes anteriormente mantidas em relação ao sexo. O 
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que tem de acontecer exprime-se (...) através de uma imagem impressionante: um animal que 

se transforma numa pessoa magnificente.” (Bettelheim, 2002: 356). 

 Como já apontámos, pode não se saber o porquê da situação actual do noivo, mas é do 

conhecimento geral que é o próprio progenitor que envia a jovem para junto do monstro, para 

salvar a pele ou, simplesmente, por ter sido iludido por uma esposa cruel, que quer livrar-se 

da enteada. E é o amor conjugal desta jovem que poderá salvar o ser da perdição, devolvendo-

lhe a forma humana. Para que o amor nasça, é necessário que a heroína compreenda o valor 

do amor e consiga transferir os seus sentimentos do pai para o noivo, que afinal acaba por não 

ser tão cruel e assustador como aparentava. Do mesmo modo que a princesinha é obrigada a 

conviver com o horrível e viscoso sapo, também surge a menina que parte para casa do bicho, 

escorraçada pela madrasta ou de livre vontade para ajudar a família. Em todos os casos, mais 

cedo ou mais tarde, de forma mais ou menos consciente, as jovens aprendem a olhar além do 

que se vê, tocando a essência do amado e compreendendo o verdadeiro sentido do amor. Só 

quando percebe o que pode perder, a jovem devolve a vida ao amado, através de um beijo, 

uma lágrima ou um gole de água, para citar apenas alguns exemplos. O estudioso da 

psicanálise defende o mesmo ponto de vista, quando aponta que “quem inventou estes contos 

acreditava que, para se conseguir uma união feliz, a mulher tem de eliminar a sua visão do 

sexo como qualquer coisa de repugnante e animalesco.” (Bettelheim, 2002: 360). De igual 

modo, Marilena Chaui defende que os contos com esta temática estão intrinsecamente ligados 

à adolescência e às mudanças psicológicas vivenciadas tanto pelos rapazes (que se sentem 

pequenos monstros, devido às transformações físicas por que passam) como pelas raparigas 

(um pouco assustadas perante a possibilidade de amarem e se entregarem a alguém). Assim, 

esta autora assinala que, nestes contos,  

 

 

    “A adolescência é atravessada submetida a provações e provas até ser 

ultrapassada rumo ao amor e à vida nova. Nesses contos, a adolescência é um 

período de feitiço, encantamento, sortilégio que tanto podem ser castigos 

merecidos quanto imerecidos, mas que servem de refúgio ou de protecção para a 

passagem da infância à idade adulta. É um período de espera (...) Heróis e 

heroínas se escondem, se disfarçam, adoecem, adormecem, são 

metamorfoseados.” 

 

                                                                        (Chauí, 1984: 54) 
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 Terminamos por aqui a nossa digressão pelos seres que povoam os contos de fadas e 

as mentes do público infantil, sabendo que outros seres poderiam ser sido referidos, mas tendo 

a consciência de que aflorámos as características dos mais divulgados, que se ligam mais de 

perto às angústias e medos dos mais pequenos. E focaremos de forma mais completa estes 

temas ao longo da análise comparativa e contrastiva dos contos seleccionados, que ocupará 

toda a segunda parte do trabalho. Por agora, resta-nos concluir que ficou clara a importância 

dos seres meta empíricos das histórias tradicionais, que permitem aos jovens leitores ou 

ouvintes pôr em ordem as suas emoções, muitas vezes contraditórias. Como expõe Patrícia 

Costa, “a verdadeira magia do conto de fadas reside em sua capacidade de extrair prazer da 

dor. Dando vida às figuras sombrias de nossa imaginação como bruxas, gigantes, “lobo mal”, 

os contos de fadas podem fazer aflorar o medo, mas no fim sempre proporcionam o prazer de 

vê-lo vencido.” (Costa, 2003: 68). 

 Assim, deixamos, para finalizar, uma citação interessante, de Bruno Bettelheim, que 

sintetiza não só o que dissemos neste capítulo, mas antes toda a concepção de Literatura 

Infanto-Juvenil que enforma o nosso estudo:  

 

 

       “...uma criança que tenha aprendido nos contos de fadas que aquele que à 

partida parece uma personagem repulsiva e ameaçadora se pode transformar 

magicamente num amigo útil está pronta a acreditar que uma criança estranha, 

que encontra pela primeira vez e de quem tem medo, pode também transformar-

se de uma ameaça num companheiro agradável. (...) ao recordar a forma como o 

herói dos contos de fadas triunfa na vida porque teve a coragem de se tornar 

amigo de uma criatura aparentemente desagradável, a criança acredita que 

também é capaz da mesma magia.” 

 

                                                                                                                       (Bettelheim 2002: 68) 

 

 

Em suma, estas tipologias textuais continuam a cumprir a sua função pedagógica, na 

medida em que ajudam os mais pequenos a crescer e a responder às suas solicitações 

interiores.  
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Parte II 

Os monstros e as metamorfoses 

em alguns textos concretos 
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Depois de todas as considerações teóricas estabelecidas, em que demonstrámos a 

relevância dos contos maravilhosos para o crescimento integral da criança, ajudando-a a 

superar os seus medos mais escondidos e a compreender inconscientemente as metamorfoses 

pelas quais passa o seu corpo e a sua mente; passaremos agora a um estudo de cariz mais 

prático. Pretendemos, de facto, analisar comparativa e contrastivamente alguns contos 

seleccionados do nossos património oral, peninsular e europeu. Usamos propositadamente 

textos portugueses e estrangeiros para demonstrar que não interessa a origem da história, mas 

sim aquilo que ela pode transmitir. E, dentro da temática que nos cabe estudar – os monstros e 

as metamorfoses – optámos por três subtemas, por considerarmos serem os mais relevantes no 

estudo que estamos a realizar.  

 Assim, escolhemos para título do primeiro capítulo desta análise Castigos não 

merecidos, querendo com ele mostrar que iríamos abordar contos em que as metamorfoses 

acontecem contra a vontade dos elementos transmutados, normalmente devido a uma acção 

maléfica de um antagonista. Ligados a esta temática, abordaremos os textos: “Maria Rosa e os 

Sete Veados Barbudos”, conto tradicional português (Torrado, 2002:79 a 94); “Os Seis 

Cisnes”, conto do folclore alemão (AAVV, 1994: 513 a 521) e “Os Cisnes Selvagens”, versão 

portuguesa (Andersen, 2004: 141 a 159). 

Em seguida, analisaremos sintagmáticas textuais que podem inserir-se na temática 

Quando as aparências enganam. Quer isto dizer que se trata de histórias ligadas ao ciclo do 

animal noivo, em que só aprendendo a olhar para além daquilo que os sentidos apreendem é 

que os protagonistas (neste caso femininos) poderão encontrar a felicidade no amor. Os 

contos escolhidos para este capítulo são: “O Bicho que se transformou em Príncipe”, conto 

popular português (AAVV, 2002-2004: 6 e 7); “A Menina e o Sardão”, conto popular 

português (AAVV, 2002-2004: 29 e 30); “A Bela e o Monstro”, de Mme de Villeneuve 

(AAVV, 1994: 290 a 317) e “O Príncipe Rã”, dos irmãos Grimm (AAVV, 1994: 69 a 77). 

No terceiro momento, analisaremos narrativas que se inserem no título genérico de 

Outras Metamorfoses por não se enquadrarem em nenhum dos assuntos anteriormente 

apontado. Deste modo, encontramos a metamorfose para proveito próprio, como acontece nos 

contos: “O Aprendiz de Feiticeiro”, dos irmãos Grimm (AAVV, 1994: 218 a 224); “O Conto 

das Artes Diabólicas” (Coelho, (s/d): 257 a 262). E temos, ainda, a metamorfose natural, 

ligada directamente ao crescimento infantil, aos momentos em que a criança se sente mal na 

sua pele mas, de repente, consegue desabrochar. Não haveria melhor conto para abordar esta 

temática do que “O Patinho Feio”. (Andersen, 2004: 15 a 25). 



 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
42 

 

 

Como se pode verificar, temos ao todo dez composições, todas elas de valor literário 

indiscutível e ligadas ao grande tema que norteia a nossa dissertação. Para mostrar como a 

nossa ideia de dar contos às crianças para superarem os medos não está de todo descabida, 

iremos fazer uma análise comparativa e contrastiva destes textos, ao nível da forma e do 

conteúdo, dando especial relevo às categorias da narrativa, às temáticas e aos símbolos mais 

recorrentes. Só depois faremos uma abordagem prática de alguns dos contos com crianças no 

1º ciclo da EB1 do Couto. 

 

 

1- Castigos não merecidos 
  

  

Nesta nossa aventura pelos contos maravilhosos, começaremos por analisar as 

metamorfoses acontecidas, devido a feitiços de terceiros, ou seja, quando o herói ou alguém 

próximo dele é transformado por uma acção maldosa. Assim, escolhemos três contos cuja 

temática central é este castigo sem ser culpado, levando o herói (neste caso as heroínas) a 

passar por várias provas para conseguir a salvação dos irmãos.  

 A nossa análise irá, como já apontámos, centrar-se nas categorias da narrativa, assim 

como na dinâmica da narrativa, passando pelas temáticas dominantes, mas sem esquecermos 

de verificar as simbologias mais recorrentes. É que todos estes parâmetros contribuem para a 

compreensão das mensagens contidas nas entrelinhas, que ajudam os mais jovens no seu 

crescimento.  

 

 
1.1- Análise das categorias da narrativa 

 

No primeiro tópico, estudaremos as diversas categorias da narrativa, averiguando 

como estas se verificam no conjunto dos três contos em análise, apontando as características 

do tempo, do espaço, do narrador, da acção e das personagens. Sabemos, já, que todos os 

textos têm coordenadas espacio-temporais difusas, para permitir a identificação de leitores / 

ouvintes de todos os tempos. De igual modo, todos os factos são narrados em terceira pessoa, 

sem intervenção do narrador na história, bem como são poucas as personagens, com parca 

caracterização, contribuindo o conjunto para a economia da narrativa. E mesmo a acção, 

elemento mais complexo, que reúne e dá sentido às outras categorias da narrativa, é 
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semelhante, pois trata-se de narrativas curtas, centradas no percurso iniciático de cada uma 

das jovens, que pretendem salvar os irmãos e atingir a felicidade amorosa. As diferenças são 

ténues, mas existem, como poderemos verificar de seguida.  

 

1.1.1- Maria Rosa e os Sete Veados Barbudos: 

 

Começando pelo conto reescrito por António Torrado, podemos apontar que tanto o 

tempo como o espaço são indefinidos, indeterminados. No caso do primeiro, encontramos o 

“era uma vez” dos contos de fadas milenares. Notamos a passagem do tempo pelos diferentes 

tempos verbais utilizados, quase sempre no Pretérito Perfeito. Além disso, existem referências 

que confirmam esta rápida passagem dos acontecimentos: “passados dias”, “daí em diante”, 

“um dia”. São sempre expressões que não permitem identificar o tempo da acção. E acontece 

a mesma coisa com o espaço: há referência ao termo “correr mundo” e às “fronteiras do 

reino”, mas sem nunca se notarem contornos nítidos desses lugares. Encontramos ainda a 

referência à “casa dos pais” e, mais tarde, ao “esconderijo” dos irmãos barbudos, bem como 

ao “palácio” e “jardim do palácio do rei”. Vemos que se trata sempre de locais pouco 

descritos, apresentados em traços gerais, pois o seu valor é mais funcional do que real.  

O narrador é ausente, heterodiegético, como já apontámos, pois não é personagem da 

acção que narra. São inúmeras as passagens que demonstram essa ausência, como por 

exemplo as que se seguem: “Ele, tão sisudo sempre, soltava um breve sorriso de 

entendimento...”; “Já se tinham esquecido do tempo em que também eles eram pequenos...”; 

“Maria Rosa não se apoquentava. Tinha encontrado a sua família e vivia feliz.”; “Era o 

Leonel, o irmão mais novo.”. Vemos, de igual modo, que o narrador é omnisciente, porque 

conhece todos os pormenores da história, mesmo os pensamentos e sentimentos das 

personagens. (cf. “Convém dizer que os sete irmãos também estavam agradados com a irmã.”; 

“Todo o santo dia o príncipe suspirava, com aqueles suspiros fundos que vêm em espiral do 

coração à boca (...) Maria Rosa, por sua banda, também suspirava em segredo...”; “Com o 

príncipe ausente, mais à vontade se desembaraçaria da afeiçoada do filho.”). E não se limita a 

narrar os factos, pois assume diversas vezes a defesa de Rosa e tece alguns comentários ao 

longo da sintagmática textual. São bons exemplos deste carácter subjectivo do narrador as 

passagens seguintes: “Crença deles, despropositada.”; “Maria Rosa empurrou a porta, que 

cedeu, rangeu... Não te afrontes, cachopa!”; “Ponham-se no lugar dela e imaginem...”; “Que 

desgarrado destino o desta órfã. Os pais mortos, os irmãos enfeitiçados, o noivo desterrado 

(...) até nós que a temos acompanhado (...) nos sentimos invadidos pelo desânimo.”.  
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Em Maria Rosa e os Sete Veados Barbudos, temos alguma dificuldade em definir se a 

personagem principal é Rosa ou se são os irmãos, uma vez que funcionam sempre como 

colectividade, como metáfora do equilíbrio perdido que é preciso restaurar. Se Maria Rosa 

assume protagonismo, ao decidir procurar os irmãos e ao protegê-los contra a maldade do rei, 

também os irmãos têm centralidade, na medida em que lutam contra a tirania do soberano e 

quando salvam a irmã das chamas.  

 Todos eles são personagens redondas, com sentimentos, pensamentos que os fazem 

evoluir enquanto seres humanos. Fogem, pois, aos cânones do conto de fadas. Mas a sua 

caracterização reenvia para as típicas personagens tradicionais. Vejamos a Rosa: é a irmã 

mais nova dos oito, aquela que veio quebrar a harmonia, trazendo ciúme aos irmãos. É doce, 

trabalhadora, corajosa, bonita, prendada, obediente excepto quando decide ir buscar a água à 

mina. Neste momento da sintagmática, mostra-se desatenta e até um pouco descuidada, 

levando a toda a desgraça que se segue. Perto do fim, apaixona-se e demonstra grande 

coragem, enfrentando a morte sem contar quem eram realmente os irmãos. 

Quanto aos irmãos, como vimos, funcionam sempre como colectividade, desde a 

infância. Primeiro, sonham em ser os sete barbudos; depois, partem todos correr mundo; 

quando um é transformado, todos decidem partilhar o fardo com ele. Cada um dos jovens tem 

nome próprio, mas o único realmente individualizado é o Leonel, o mais novo, que revela os 

seus sentimentos com maior evidência do que os restantes. (cf. “Tu és o Timóteo (...) Tu és o 

Ernesto (...) Tu és o Rufino. Tu és o Leonel. E assim por aí fora, um por um, chamou os sete 

barbudos pelos respectivos nomes...”). São todos corajosos e homens de convicções. Mas, 

apesar de rígidos, acabam por demonstrar o amor que nutrem pela irmã, primeiro, aceitando-a 

em casa e, depois, salvando-a da morte na fogueira.  

 Passando depois às personagens secundárias, encontramos os pais, que têm um papel 

pouco relevante na evolução do conto. Revelam-se orgulhosos da sua prol, mas um pouco 

descuidados, pois não se apercebem de que os cuidados que dão à filha mais jovem estão a 

afastar os restantes filhos. Morrem sem voltar a vê-los, mas preservam a sua memória intacta, 

como é evidente no episódio das roupas dentro da arca. (cf. “Podia eu ter um anel com sete 

brilhantes e uma esmeralda no meio e não tenho...”).  

Vemos, também, o rei tirano, o típico anti-herói dos contos de fadas. Age em oposição 

às personagens principais. Rival político dos sete irmãos, com quem mantém um conflito 

aberto, é também opositor dos amantes, enviando o filho para longe, de modo a impedir o seu 

relacionamento com Rosa. (cf. “Quem se não dispunha a esperar pela resposta era o rei, o pai 
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do príncipe, o tal tiranete, que revoltara os irmãos barbudos.”; “Com o príncipe ausente, mais 

à vontade se desembaraçaria da afeiçoada do filho.”). 

E não podemos deixar de referir o príncipe: é o jovem salvador, que casa, depois de 

ajudar, a donzela em apuros. Neste caso, apaixona-se por Rosa, no momento em que caçava 

os veados, como demonstram as palavras que se seguem: “Ele estava enamorado pela 

rapariga, muito enamorado, mesmo muitíssimo enamorado, o que ninguém de bom gosto 

estranharia.”. É, pois, o príncipe encantado, embora pouco activo no conto, uma vez que parte 

para as fronteiras do reino para cumprir as ordens do pai. Volta, no final, para coroar a vitória 

dos irmãos barbudos e casar com a protagonista. (cf. “Quando o príncipe, avisado do 

sobressalto histórico, regressou à capital (...) Maria Rosa casou-se com o príncipe, perdão, o 

rei novo, rei bom e bem-amado.”).  

Depois de tudo que dissemos, poderíamos resumir a obra da seguinte forma: Uma 

família feliz tem sete filhos do sexo masculino, de quem os pais têm muito orgulho. Chega 

uma nova criança à família, mas, ao contrário do que os rapazes esperavam, é uma menina: 

Rosa. Enciumados, eles acabam por sair de casa e, só depois da morte dos pais, a irmã 

consegue encontrá-los. Tudo volta a correr bem, até Rosa desobedecer à recomendação e vai 

buscar água à mina. Os irmãos transformam-se em veados e acabam por se reaproximar da 

jovem, mas sob a forma animal. A menina tenta salvá-los e acaba por se apaixonar pelo 

príncipe, filho do tirano contra quem os irmãos lutaram toda a vida. Tudo termina em bem, 

pois os veados salvam a irmã da morte, recuperam a sua forma humana, destituem o rei tirano 

e os apaixonados casam. 

Vemos, pois, que se trata de uma arquitectura textual bastante simples, em que o 

esquema actancial demonstra um claro sincretismo actancial da parte de algumas 

personagens, nomeadamente, Rosa e os irmãos. De facto, ao olharmos para o esquema, 

verificamos que a menina é, ao mesmo tempo, Sujeito, Destinador e Destinatário da 

felicidade procurada. O mesmo acontece com os irmãos, Adjuvantes que assumem também a 

condição de Oponentes, em alguns momentos da sintagmática. 
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Destinador              Objecto             Destinatário 

(rei, irmãos, Rosa)                  (Casamento/Felicidade)             (irmãos, príncipe, Rosa) 

 

 

 

 Adjuvante                Sujeito        Oponente  

  (Leonel, irmãos)                    (Rosa, irmãos)                                   (irmãos, rei) 

 

1.1.2- Os Seis Cisnes: 

 

Olhando, agora, para o segundo texto em estudo, verificamos que as coordenadas 

temporais são também difusas, com a passagem rápida do tempo, comprovada por elementos 

textuais como os que se seguem: “um dia”, “quando a noite chegou”, “no dia seguinte”, 

“antes do anoitecer”, “Quando havia algum tempo que habitava naquela árvore...”, “Ao fim 

de um ano”; “Quando ela voltou a ter outro filho...”, “Nesse momento”, “viveram muitos 

anos...”. Quanto à última citação, remete para o final feliz dos textos maravilhosos, pois 

mostra que a missão foi cumprida e a felicidade completamente alcançada. Não existe 

unidade espacial no conto, dado que encontramos “uma grande floresta”, “uma cabana”, o 

palácio onde vive o rei com a nova esposa, um “castelo isolado no meio de um bosque”. 

Confirma-se, então, que se trata de um espaço indeterminado, sempre com traços gerais, sem 

grandes momentos de pausa descritiva. 

A entidade narradora é igualmente heterodiegética, pois não participa na acção que 

narra, como demonstram várias passagens textuais: “Um rei estava um dia a caçar numa 

grande floresta...”; “Em breve, o Rei chegou ao seu palácio, onde se celebrou o casamento.”; 

“Mas o Rei ia visitar com tanta frequência os filhos queridos, que a Rainha começou a 

aborrecer-se...”; “A Rainha regressou ao seu castelo muito satisfeita, pensando que se livrara 

de todos os seus enteados.”; “Ela sacudiu a cabeça, silenciosamente”. Demonstra ser um 

narrador omnisciente, conhecendo o interior das personagens e a totalidade das acções 

praticadas. (cf. “O Rei, na sua angústia, consentiu...”; “...a rapariga não agradou ao Rei, que 

não a podia olhar sem um secreto sentimento de horror.”; “A pobre rapariga pensou: „O meu 

lar já não é aqui.‟”; “A jovem resolveu libertar os irmãos, mesmo que isso lhe custasse a 

vida.”). Trata-se de uma entidade mais imparcial do que no conto anterior, mas uma análise 

atenta mostra que ele se coloca do lado do rei e da desgraçada princesa, como demonstram 
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algumas frases: “os filhos queridos”, “felizmente não tinham saído ao seu encontro”, “a pobre 

rapariga”, entre outros.  

Os actantes surgem, à semelhança do conto anterior, em número reduzido, todos eles 

relacionados com a filha mais nova do rei. É esta jovem que assume a centralidade, pois é nas 

suas costas que recai a responsabilidade de salvar os irmãos do feitiço, passando por diversas 

privações até atingir a felicidade. É uma jovem decidida, corajosa, mas simultaneamente doce 

e linda, como podemos ver nas seguintes passagens: “A jovem resolveu libertar os irmãos, 

mesmo que isso lhe custasse a vida.”; “...como era muito bela, o coração do Rei ficou 

tocado...”; “Sentou-a a seu lado, e a sua maneira recatada e o seu comportamento agradaram-

lhe...”. Consegue manter a palavra dada, mesmo nas situações mais adversas: nem quando os 

filhos lhe são tirados, nem quando é condenada à morte deixa o seu trabalho, mostrando a sua 

perseverança e merecendo a recompensa final.  

 Como personagens secundárias, temos o rei – pai da protagonista – responsável 

indirecto pela tragédia, pois casou com uma feiticeira para se salvar, num momento de aflição. 

Demonstra cobardia e medo por não recusar a proposta da velha nem enfrentar a esposa, 

quando esta enfeitiça os filhos. Serve para contextualizar o percurso iniciático da menina. Esta 

caracterização é bem demarcada pelas seguintes passagens: “Mas, de uma maneira ou de 

outra, a rapariga não agradou ao Rei, que não a podia olhar sem um secreto sentimento de 

horror.”; “...como receava que a sua madrasta os não tratasse bem, colocou-os num castelo 

isolado no meio do bosque.”; “O Rei chorou a perda dos filhos e, como receava perder a filha 

também, decidiu levá-la consigo.” Quando deixa de ser importante para a economia da 

sintagmática, simplesmente desaparece. Já a rainha feiticeira serve para personificar a 

maldade e o ciúme. É a típica madrasta cruel, que não suporta partilhar o rei com ninguém, 

muito menos com o resultado de um amor passado. Desaparece da acção, quando esta passa a 

centrar-se na princesa, sendo a sua simbologia transferida para a mãe do marido da jovem. 

Esta tem uma maldade semelhante, pois impede que a jovem mãe conheça os seus filhos e 

aproveita para criar intrigas entre o casal, quase levando a princesa à morte.  

Encontramos, ainda, a velha feiticeira, que tem uma participação reduzida mas 

importante, pois é ela quem salva o rei, a troco de uma recompensa. É alguém interesseiro, 

manhoso, que não olha a meios para atingir os seus fins, transmitindo os seus maus 

sentimentos à filha, futura rainha. Os seis filhos funcionam sempre como uma colectividade, à 

semelhança do que acontecia no conto anterior, mas agora sem traços que os distingam em 

termos pessoais. São resignados e com um grande amor familiar, dado que não ousam esperar 

que a irmã se sacrifique para os salvar. (cf. “Não – responderam eles. – As condições são 
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muito difíceis.”) E eles próprios a salvam da morte, ao mesmo tempo que recuperam forma 

humana, como se vê na passagem: “Os cisnes esvoaçaram em torno dela, e fizeram-no tão 

baixo, que ela pôde lançar as camisas sobre eles. (...) Abraçaram-na e beijaram-na.”.  

O rei de outro país surge como apaixonado da protagonista e funciona como príncipe 

encantado, que a salva na floresta. Carinhoso e compreensivo, tenta evitar que façam mal à 

amada, mas acaba por cair na cilada da própria mãe. No final, pune a malfeitora e vive feliz 

com a rainha e os filhos.   

 Por fim, não podemos deixar de referir figurantes como a fada, os cortesãos, os 

criados, os batedores, os filhos do casal ou os juízes. Têm por finalidade manter o ambiente 

da corte e justificar as acções das personagens mais importantes.  

 Para melhor se compreender o que temos vindo a abordar podemos resumir o conto - 

Os Seis Cisnes: Um rei perde-se na floresta e é obrigado a aceitar casar com a filha de uma 

feiticeira para que esta lhe ensine o caminho de casa. A nova rainha não aceita as visitas do rei 

aos filhos e resolve enfeitiçá-los. A filha mais nova escapa e promete salvar os manos, 

cosendo-lhes umas camisas de lírios e não falando durante seis anos. Entretanto, apaixona-se 

por um rei vizinho, casa com ele e tem de suportar em silêncio as maldades da sogra. Esta 

tira-lhe os filhos à nascença e diz que ela os mata. Condenada à morte pela heresia, 

supostamente, cometida é salva pelos irmãos, ao mesmo tempo que estes recuperam a forma 

humana. Reposta a verdade vive, finalmente, feliz com o marido e os filhos.  

O esquema actancial destaca-se, novamente, pela simplicidade e pelo sincretismo, 

como nos mostra a tabela em baixo: Os irmãos já não são considerados Sujeito nem 

Oponentes, porque sempre se mostraram carinhosos com a irmã. E esta acumula menos 

funções, sendo apenas Destinador e Sujeito da acção praticada. 

 

 

 

Destinador              Objecto             Destinatário 

(rei, irmãos, princesa,           (Salvar os irmãos/Felicidade)           (irmãos, marido) 

feiticeira, rainhas más, 

marido) 

 

 Adjuvante                Sujeito        Oponente  

  (irmãos, marido)                          (princesa)                                   (rainhas más) 
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1.1.3- Os Cisnes Selvagens: 

 

Quanto ao conto Os Cisnes Selvagens, a passagem do tempo é visível ao longo de toda 

a história, mas esta nunca pode ser delimitada temporalmente. Estamos, mais uma vez, 

perante o illo tempore dos contos de fadas, pois notamos o decorrer da acção (cf. “no primeiro 

dia”, “logo na semana seguinte”, “os dias decorriam iguais...”, “quando fez 15 anos”, “ao 

romper do dia”, “quando o sol se pôs”), mas sem nunca saber ao certo quando tudo acontece.  

Temos novamente um narrador não participante, que narra os factos em terceira 

pessoa. (cf. “...vivia um rei com onze filhos e uma filha, Elisa.”; “...pôs a irmãzinha Elisa no 

campo...”; “Quando fez quinze anos mandaram-na regressar. Quando a rainha viu como ela 

era bonita...”; “Caminhou alguns passos em frente e encontrou uma velha com bagas num 

cesto.”). É igualmente omnisciente, pois conhece os pensamentos e sentimentos das 

personagens, o que é verificável em diversas passagens do conto: “Então a pobre Elisa 

chorou, pensando nos onze irmãos que estavam longe.”; “Pareceu-lhe que os ramos das 

árvores por cima se abriam para o lado e que o Senhor, com doces olhos, olhava para ela...”; 

“E este pensamento ocupou-a vivamente. Pediu fervorosamente a Deus que a ajudasse, sim, 

mesmo a dormir continuou a orar.”. Verificamos, ainda, uma certa imparcialidade na narração 

dos acontecimentos, embora se note uma simpatia pelos irmãos, em especial pela pequena 

Elisa, devido aos adjectivos usados quando se refere a ela. (cf. “Oh! As crianças viviam muito 

bem! Mas não viria a ser sempre assim!”; “A pobre Elisinha estava na cabana do 

camponês...”; “Com as mãos delicadas apanhou as feias urtigas, que eram como fogo.”; 

“...mas a pobre Elisa sabia que estava inocente e continuou a trabalhar.”). 

 Em cada um dos contos em estudo, verificamos o predomínio da narração, com 

poucos diálogos e pausas descritivas. Tudo concorre para a economia da narrativa, que 

veremos com mais pormenor na análise da acção. Mas convém notar que, no último texto - Os 

Cisnes Selvagens - existe uma grande carga de descrições, o que torna a história mais longa e 

mais pormenorizada que as anteriores, embora não ponha em causa o cariz económico da 

modalidade genológica a que pertence o conto. 

Quanto ao comportamento das personagens, em semelhança com o que acontecia em 

Maria Rosa e os Sete Veados Barbudos, a jovem princesa partilha o protagonismo com os 

onze irmãos, apesar de ser o único actante com nome próprio. Como irmã mais nova, é ela 

que está destinada a praticar grandes feitos, a ser a mais bondosa das criaturas e a querer 

salvar os irmãos acima de tudo, mesmo da sua felicidade. É sempre descrita como sendo a 
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mais bela e mais doce. É também resignada, corajosa e determinada, pois nem quando está 

para morrer desiste da sua tarefa. Logo no início do conto, quando a rainha má usa sapos para 

a transformar, o feitiço não corre como esperado, já que o texto nos informa que “...Elisa 

pareceu nem dar por isso. Logo que se levantou, flutuaram três papoilas vermelhas na água.” 

É que a menina era “demasiado piedosa e inocente para que o feitiço tivesse poder sobre 

ela!”. E a sua determinação é tanta que, já quando está para morrer, recebe uma recompensa 

dos céus: “...enquanto ela falava, espalhou-se um perfume, como de milhões de rosas, pois 

cada um dos pedaços de lenha da fogueira criara raízes e desabrochara em ramos.” Este 

último acontecimento, que raia o divino, vem comprovar o carácter etéreo, especial da jovem 

princesa que, depois das provações, consegue a felicidade junto de quem ama. 

Quanto aos onze irmãos, estes têm um papel mais preponderante que os do conto Os 

Seis Cisnes, uma vez que levam Elisa consigo pelo ar, correndo o perigo de caírem ao mar. 

Ainda vivem com ela algum tempo e, depois dela estar presa, o mais novo visita-a. Ainda 

assim, assemelham-se aos encantados dos outros dois textos, uma vez que são uma 

colectividade, que representa o amor fraternal, a coragem e a aventura.  

 No que respeita às personagens secundárias, vemos o pai de Elisa, completamente 

cego de amor, que deixou que a nova rainha o colocasse contra os filhos. Tem pouca 

preponderância, apenas serve para justificar a aventura de Elisa e dos irmãos. (cf. “...e não 

durou muito até que dissesse tanta coisa ao rei sobre os pobres príncipes, que este nunca mais 

se importou com eles.”. E a rainha má funciona, então, como a típica madrasta cruel dos 

contos. Neste caso é também conhecedora de artes diabólicas, uma vez que transforma os 

irmãos em cisnes e tenta que os sapos modifiquem o carácter e a beleza de Elisa, não o 

conseguindo (cf. “Transformaram-se em onze belos cisnes selvagens.”; “Colocou então os 

sapos na água clara, que logo tomou uma cor esverdeada.”). Não é castigada pelas suas 

maldades, simplesmente porque desaparece da acção quando esta passa a centrar-se em Elisa.  

Encontramos, ainda, a velha, que funciona como a boa mãe, adjuvante da menina. É 

bondosa, generosa e tem algo que a aproxima da fada: é ela que explica, em sonhos, como 

Elisa deve proceder para salvar os irmãos (cf. “Então pareceu-lhe que voava alto no ar para o 

palácio nas nuvens da Fada Morgana e que esta veio ao seu encontro (...) parecendo-se com a 

velha que lhe dera bagas no bosque...”). Não podemos, ainda, esquecer o marido de Elisa, o 

príncipe encantado, que tem poder, beleza e riqueza – tudo o que uma mulher precisa para ser 

feliz. Ama Elisa para além das aparências, confia nela e, só quando os seus olhos o enganam 

se deixa iludir pelas palavras do conselheiro, como demonstram as seguintes palavras: “O rei 

virou o rosto, pois entre estas julgou ver aquela cuja cabeça ainda na noite anterior repousara 
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no seu peito.” No fim, o amor que sente por ela é recompensado. (cf. “Formou-se um cortejo 

de noivado de regresso ao palácio, como nunca rei algum vira.”). 

O arcebispo aparece como uma personagem interesseira e maldosa, que nunca dá um 

voto de confiança a Elisa, ao contrário do que devia acontecer, pois trata-se de um homem da 

igreja. Tem atitudes suspeitas, pois anda em pé quando todos dormem, é desconfiado, 

seguindo todos os passos da jovem e precipitado nas suas conclusões. (cf. “Então murmurou o 

arcebispo palavras más ao ouvido do rei...”; “Só uma única pessoa a viu, o arcebispo, que 

estava levantado quando os outros dormiam.”; “No confessionário, contou ao rei o que vira e 

o que receava.”). 

 Por fim, não podemos deixar de referir figurantes como o povo e as bruxas, que 

servem apenas para criar um ambiente hostil a Elisa. As segundas habitam o cemitério, 

alimentam-se dos mortos, enquanto o primeiro é rápido na condenação à jovem, massacrando-

a com palavras duras. As mesmas pessoas que querem vê-la morta vêm, depois, deitar-se aos 

seus pés, tratando-a como uma santa, ao saberem de toda a história. (cf. “É um sinal do céu! 

Está certamente inocente!”). 

  É então possível resumir o conto às seguintes palavras: Um rei tinha onze filhos e uma 

filha, chamada Elisa. Eram muito felizes até o rei voltar a casar com uma rainha má que, para 

além de colocar o pai contra os filhos, enfeitiçou estes, transformando-os em cisnes. Quanto à 

menina, enviou-a para ser criada no campo e, quando o pai quis vê-la (no seu décimo quinto 

aniversário), sujou-a de tal modo que ficou irreconhecível. Aflita, a menina fugiu, procurando 

os irmãos. Quando os encontrou, perto do mar, partiu com eles, para a terra onde viviam. Aí, 

sonha com a forma de salvá-los: deve coser onze camisas de urtigas, não podendo falar até o 

trabalho estar concluído. O rei da região enamora-se dela, leva-a para o seu palácio, mas não 

consegue arrancar-lhe uma palavra ou sorriso. Acusada de bruxaria, é condenada à morte, já 

depois de casada com o rei. No momento de ser cumprida a sentença, termina as camisas, 

salva os irmãos e é, finalmente, feliz ao lado destes e do marido.  

  Apesar do início ser semelhante ao do conto anterior e da penitência a cumprir ser da 

mesma ordem, esta história acaba por ser um pouco diferente. É que a acção é linear, mas 

mais complexa que nos textos anteriores, na medida em que é dado maior destaque às pausas 

descritivas. Somos colocados perante muito visualismo e mais pormenor no desenrolar dos 

acontecimentos.  

  Porém, como se pode ver, a relação entre as personagens não se altera muito, dado que 

Elisa é sujeito e destinador da acção, assim como os irmãos condensam em si as funções de 
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Destinatário, Destinador e Adjuvante da heroína, partilhando com ela algum do seu 

protagonismo, como tivemos oportunidade de apontar.  

 

 

Destinador              Objecto             Destinatário 

(rei, irmãos, Elisa                   (Salvar os irmãos/Felicidade)              (irmãos, marido) 

velha, rainha má, 

marido) 

 

 Adjuvante                Sujeito        Oponente  

  (irmãos, marido)                               (Elisa)                              (rainha má, arcebispo) 

 

 

Depois destas considerações estruturais e semióticas, podemos concluir que três 

histórias aparentemente diferentes apresentam inúmeras semelhanças: o tempo e o espaço 

indeterminados, ao gosto do conto maravilhoso, para motivar o sonho e permitir o pacto entre 

texto e leitor/ ouvinte. Apesar do último conto possuir um maior predomínio de pausas 

descritivas, estas não prejudicam a indeterminação espacial.  

O número de personagens é reduzido, a caracterização é parca, com predomínio do 

retrato físico e psicológico das protagonistas. E o tipo de caracterização é sobretudo indirecto, 

pois sabemos como as personagens são através das acções praticadas. Desta forma, o esquema 

actancial considera-se simples e praticamente igual nos três contos, com sincretismo actancial 

de muitas personagens. 

A acção, que é linear, resume-se ao facto da irmã mais nova, contra tudo e todos, 

decidir salvar os irmãos de um castigo não merecido, provocado pela sua desobediência 

(Rosa) ou pela maldade de uma madrasta cruel (nos restantes contos). É que todas as 

semelhanças entre as histórias se devem às temáticas de cada texto, com inúmeros pontos em 

comum, como iremos ver em seguida.  

 

1.2- Análise temática – simbólica 

  

Num estudo como o nosso, é importante, para além das categorias da narrativa, 

verificar as temáticas mais relevantes dos contos em análise, assim como as simbologias que 
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reenviam para mensagens nas entrelinhas e que ajudam os mais pequenos a crescer 

inconscientemente. E não podemos esquecer de referir a dinâmica da narrativa, apontando os 

momentos cruciais da sintagmática textual, sempre ligados ao percurso iniciático do herói 

(neste caso heroína) e às provas que este tem de superar para amadurecer. As considerações 

que irão seguir-se visam, pois, comprovar a tese por nós defendida de que os monstros e as 

metamorfoses não assustam a criança. Pelo contrário, ajudam-na a construir um sentido mais 

amplo para a vida. 

 

1.2.1- Os temas dominantes 

 

A base temática dos três contos em análise pode ser definida como o percurso 

iniciático que todo o jovem tem de percorrer antes de atingir a felicidade adulta. As heroínas 

são meninas inocentes que, de repente, se apercebem das dificuldades da vida. São 

encarregues de uma missão, que consiste em encontrar e salvar os irmãos transformados. A 

transformação em veados como em cisnes é o marco que divide o mundo infantil da 

adolescência, em que os jovens já não são o que eram, mas ainda não conseguiram definir-se 

como homens. E cabe à irmã mais nova ajudar nessa tarefa, encontrando, também ela, um 

sentido para a existência.  

No conto Os Cisne Selvagens, termina com um cortejo de noivado, nos outros dois, há 

mesmo casamento. Mas em todos a felicidade só é conseguida depois de paga a promessa 

(real ou implícita) aos irmãos. Só quando estes são salvos é que o amor fraternal pode ser 

substituído por amor conjugal e encontrar-se paz necessária para construir uma família. 

Veremos, então, de forma mais pormenorizada, como se desenvolve a temática do 

crescimento em cada sintagmática textual. 

 

No conto Maria Rosa e os Sete Veados Barbudos, encontramos, logo à partida, uma 

situação de harmonia quebrada, pois a chegada de Rosa vem alterar o estado de coisas da 

família, levando os irmãos a partirem por ciúme da irmã. (cf. “Quando a mãe ficou à espera 

de mais um filho, os sete irmãos trocaram o projecto dos sete barbudos pelo dos oito barbudos 

(...) Afinal nasceu uma rapariga.”; “Ela é a rosa e nós as folhas. Ou os espinhos...”). A menina 

cresce com o estigma de ser culpada pelo desmembramento familiar e, depois da morte dos 

pais, enceta um percurso iniciático em busca da reparação da falta, como aponta o seguinte 

momento textual: “Só no mundo talvez não estivesse, porque os irmãos em algum lugar 

morariam. Mas onde? Maria Rosa resolveu-se a procurá-los.”. Ao encontrá-los, parece que a 
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harmonia foi reposta e há mesmo um momento de felicidade. (cf. “Convém dizer que os sete 

irmãos também estavam agradados com a irmã. A pouco e pouco iam-no demonstrando por 

pequenos sinais de apreço.” Mas Rosa revela ainda não ter atingido a maturidade, pois 

desobedece a uma ordem clara dos irmãos barbudos: Não tirar água da mina. Eles explicam-

lhe claramente o porquê da interdição, porém ela acaba por infringir a ordem 

conscientemente, para tornar mais fácil o seu trabalho. E o resultado foi o mais inesperado 

para ela e para os seus. (cf. “Nunca te sirvas da fonte da mina, porque a nascente está 

empeçonhada com o sangue de um gigante feiticeiro...”; “Vou num pulo buscar dois baldes à 

fonte de mina. Água é água. Não vão dar pela diferença.”; “O homem barbudo transformou-se 

num veado barbudo. Assim, sem mais nem menos. Nem foi preciso confessar o que 

sucedera.”). 

Nesta fase, começa o verdadeiro castigo da jovem: É que ela tinha sido culpada, 

involuntária, da fuga dos manos. Mas, agora é a única responsável pela metamorfose sofrida. 

Daí que só ela, pelo seu sacrifício, possa restituir a forma humana aos jovens. Não é dito à 

menina o que fazer para saldar a sua dívida para com os rapazes. Estes começam até a 

aproximar-se dela, na forma de veados. E ela sente-se novamente segura. Mas o uso da 

expressão “até que” vem demonstrar que algo está para mudar, que a calma vai novamente ser 

interrompida, desta vez, de forma definitiva.  

A chegada da caçada mostra-lhe como os animais são vulneráveis e não hesita em 

atirar-se para a frente dos cavalos com o intuito de protegê-los. É desta forma que conhece o 

amor e as intrigas do futuro sogro, que não via de bom grado o relacionamento de Rosa com o 

futuro rei. Vejamos as palavras do narrador: “Quem não se dispunha a esperar pela resposta 

era o rei, o pai do príncipe...”. De facto, o monarca encontra uma forma de separar os 

amantes, acusando a menina de ser uma bruxa (cf. “A rapariga é uma bruxa disfarçada de 

fada...”). E ela aceita o castigo, que não se consuma devido ao surgimento dos veados / 

homens. A transformação destes demonstra que só o sacrifício de Rosa poderia devolver-lhes 

a forma original.  

Está, então, fechado o círculo da acção: o príncipe volta e encontra, agora, não uma 

menina, mas uma mulher, já pronta para fazê-lo feliz. (cf. “Maria Rosa casou-se com o 

príncipe, perdão, o rei novo, rei bom e bem-amado. Festa memorável”). É, pois, a aventura do 

crescimento que é narrada neste conto tradicional, recontado por António Torrado, como se 

percebe claramente nas palavras: “O resto não tem conto. Adivinha-se.” Esta expressão 

confirma que, como num bom conto de fadas, o final tem de ser feliz, que as provações 
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sofridas fazem merecer a felicidade. O conto, não termina com o foram felizes para sempre, 

mas é algo parecido que aguarda os protagonistas.  

 
Em Os Seis Cisnes, o desenvolvimento actancial não é muito divergente do que vimos 

no texto anterior. Depois de casar com uma filha de feiticeira para cumprir a promessa feita, o 

rei vê-se privado da companhia dos filhos queridos. Temos, logo de início, um aviso para os 

mais jovens: Nunca devemos fazer promessas no ar, sem ter noção das possíveis 

consequências. (cf. “O Rei, na sua angústia, consentiu...”; “...a rapariga não agradou ao rei, 

que não a podia olhar sem um secreto sentimento de horror.”  

Posteriormente, a acção passa a centrar-se na filha mais nova, que desenvolve um 

percurso iniciático semelhante ao da Rosa do outro conto. Parte em busca dos irmãos, 

encontra-os, mas não pode permanecer junto deles. Pelo contrário, só em plena solidão poderá 

cumprir a tarefa que trará de volta a forma humana aos jovens, como nos explica o narrador: 

“Não podes ficar aqui – disseram-lhe. Isto é um esconderijo de ladrões.”; “Era preciso que tu, 

nossa irmã, não falasses nem risses durante seis anos, e que nesse tempo fizesses para nós seis 

camisas de pétalas de lírios.”). A coragem com que enfrenta a longa mudez, assim como as 

maldades da sogra fazem dela o exemplo do jovem em fase de crescimento: Há que lutar por 

um objectivo, mesmo que por vezes este pareça inalcançável. E ela nunca desiste, mesmo 

quando está a chegar a hora da sua sentença de morte ser cumprida (cf. “Quando chegou o dia 

em que a sentença devia ser executada, esse era o derradeiro dia dos seis anos (...) E as seis 

camisas estavam prontas, à excepção da manga esquerda da última.”). A perseverança é 

sempre recompensada.  

Daí ela poder, finalmente, ser feliz, junto dos irmãos, do marido e dos filhos. A 

fórmula final da história remete exactamente para o fechar do ciclo das tristezas e o início de 

uma nova história, cheia de paz e harmonia, desta vez para sempre: “E o Rei e a Rainha, os 

seus filhos e os seus irmãos viveram muitos anos em paz e felicidade.” 

Mais uma vez, encontramos presente a ideia da metamorfose como forma de 

crescimento, não só físico mas sobretudo interior, o que se coaduna perfeitamente com a 

temática que estamos a desenvolver no nosso estudo. 

 

No texto Os Cisnes Selvagens, as coisas não são muito diferentes dos contos que 

acabámos de analisar. É novamente a irmã mais nova que tem de salvar os irmãos 

enfeitiçados pela madrasta cruel. (cf. “O pai, que era o rei de todo o país, casou com uma 

rainha má, nada gentil para as pobres crianças. Puderam notá-lo logo no primeiro dia.”; 
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“Oxalá sonhe como poderei salvar-vos!”; “Teus irmãos podem ser salvos – disse ela -, mas 

tens coragem e perseverança?”.  

Nesta história, acrescenta-se o facto de Elisa não ser reconhecida pelo pai, devido às 

maldades da rainha. Em termos psicanalíticos, podemos compreender a acção do rei: É que a 

jovem já não é a mesma menina, está numa fase de transição entre a infância e a idade adulta 

(recorde-se que tem 15 anos), mas não deixa de ser algo traumático para a criança que lê: É 

que também ela sofre com o medo dos pais já não a reconhecerem devido às mudanças do seu 

corpo e da sua forma de ser. Elisa está, então, na mesma situação que a maioria das crianças 

que entram na adolescência (cf. “Quando a rainha má viu isto, esfregou-a com suco de nozes, 

de modo que ficou toda castanho-escura, untou o belo rosto (...) O rei quando a viu, ficou todo 

horrorizado, dizendo que não era filha dele.”).  

Ela foge assustada, talvez mais com o seu aspecto do que com a atitude paternal. Passa 

por diversos locais, suporta o medo e o frio, mas conta com a ajuda de Deus e da velha, 

espécie de fada boa que a alimenta e lhe ensina o caminho. Note-se o cariz religioso que 

trespassa nesta história, dado que são diversas as alusões ao Senhor e às bondades que ele é 

capaz de praticar, permitindo algum conforto físico e sobretudo espiritual a Elisa: “Pensou 

nos irmãos, pensou no bom Deus, que certamente não a abandonaria. Ele fazia crescer as 

maçãs bravas para saciar os famintos...”; “Pareceu-lhe que os ramos das árvores por cima se 

abriam para o lado e que o Senhor, com doces olhos, olhava para ela em baixo e que os 

anjinhos espreitavam...”; “...as imagens dos santos abanavam a cabeça, como se quisessem 

dizer: - Não é assim! A Elisa está inocente!”. 

Então, ao procurar os irmãos, está a procurar-se a si própria, a tentar dar um novo 

sentido à sua vida. Encontra-os, tem alguns momentos de felicidade, pois sente-se novamente 

em família, mas no fundo do seu subconsciente, sabe que só atingirá a felicidade plena depois 

de cumprir o que se comprometeu fazer (cf. “Lançou um grande grito, pois, apesar de terem 

mudado muito, sabia que eram eles, sentiu que deviam ser eles. Saltou para os seus braços, 

chamou-os pelos nomes e eles ficaram tão contentes (...) Riram e choraram...”; “Pediu 

fervorosamente a Deus que a ajudasse, sim, mesmo a dormir continuou a orar.”).  

Passa por todos os tormentos físicos e psicológicos em silêncio, chega a ser condenada 

à morte, mas não desiste. Também nós não podemos desistir perante os obstáculos da vida, só 

assim mereceremos a plenitude. É uma grande lição a que nos dá a pequena Elisa, pois, 

mostra que é normal crescer, modificar-se por fora e por dentro e que não podemos ter medo 

da mudança, nem desistir nunca daquilo em que acreditamos, mesmo que seja difícil de 

alcançar. Só assim a felicidade será melhor e mais duradoura.  
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1.2.2- A dinâmica da narrativa: 

 

 A dinâmica da narrativa pode ser interpretada como o encadeamento da acção e das 

mensagens a serem transmitidas ao leitor / ouvinte da história. Assim, uma vez que já vimos a 

carga didáctica dos textos em estudo, importa também fazer referência aos momentos mais 

importantes da narrativa, usando, para isso, a nomenclatura de Greimas e de Courtès, que é 

posteriormente complementada por Ana Maria Macário Lopes. Poderemos, deste modo, 

resumir a acção e retomar os aspectos temáticos mais relevantes da mesma, dividindo-a em 

cinco momentos distintos, correspondentes a três provas (Reis; Lopes: 2002). Como não 

pretendemos lançar juízos de valor sobre uma teoria ou outra, tentaremos englobar os dois 

conjuntos de conceitos nas nossas considerações. 

 Na sintagmática textual de Maria Rosa e os Sete Veados Barbudos, o estado inicial de 

harmonia e equilíbrio é perturbado, primeiro, pela perspectiva da chegada de mais um 

elemento da família e, depois, pelo facto de se tratar de uma menina. Dá-se, pois, a 

perturbação, com a partida dos irmãos e o crescimento de Rosa sem a presença destes. A 

estes dois momentos corresponde a prova qualificadora para a nomenclatura de Courtès. A 

transformação acontece aquando do reencontro entre os irmãos e a jovem, e culmina com a 

desobediência desta, que leva à metamorfose dos rapazes em veados barbudos. E, apesar de 

estarem magoados, os jovens (agora transmutados em animais) começam a aproximar-se da 

menina, a dar-lhe gestos de carinho. É com esse mesmo carinho e desvelo que Rosa se atira 

na frente dos cavalos, para impedir que os veados sejam caçados. É aqui que começa a 

delinear-se a resolução do conflito, com o príncipe a ser enviado para longe e a pobre Rosa a 

ser condenada por alegada bruxaria. A transformação e a resolução, em conjunto, formam a 

prova decisiva da terminologia de Courtès. E resta ver a prova glorificadora ou estado final, 

em que os sete barbudos salvam a irmã das chamas, mostrando a importância da família 

(apesar dos problemas que possam existir) e recuperando, assim, a forma humana. Se, por um 

lado, Rosa mereceu a felicidade por se sacrificar pelos irmãos, estes também completam o seu 

percurso iniciático, ao perceberem que os laços familiares não podem misturar-se com ciúme 

ou ressentimento. É uma dupla vitória do bem. (Para melhor compreensão da interligação de 

conceitos, sugere-se a observação do anexo 1). 
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Olhando, depois, para Os Seis Cisnes, a estrutura narrativa varia um pouco em relação 

ao texto anterior, sobretudo na prova qualificadora. Isto acontece porque o estado inicial se 

resume à existência de um rei, perdido numa floresta e que promete casar com a filha de uma 

velha para que esta lhe ensine o caminho de volta ao castelo. E a perturbação surge por 

consequência do acto impensado do rei: A nova rainha revela ter mau carácter e sente ciúmes 

dos filhos do marido, transformando os seis rapazes em cisnes. A transformação ocorre 

quando a sétima filha decide procurar os irmãos e libertá-los do feitiço cruel. Para isso, terá de 

passar por uma dura provação, dado que não poderá falar durante seis anos, durante os quais 

deverá coser seis camisas de lírios. É aqui que começa claramente o percurso de 

amadurecimento da jovem, que vai mesmo apaixonar-se pelo rei de uma terra vizinha e casar. 

Estamos já em plena resolução, ou prova decisiva, em que a jovem nunca deixa de pensar na 

salvação dos irmãos e não dá uma única palavra ao marido, nem quando a sogra a acusa da 

morte sucessiva dos filhos. O estado final tem início com a condenação à morte da 

protagonista. Numa simbologia profunda, o dia da sentença corresponde ao último dos seis 

anos de penitência e, por isso, as camisas estão prontas (menos a asa de uma), os irmãos 

voltam à forma humana e ajudam a repor a verdade. Nota-se, então, que a prova decisiva e a 

prova glorificadora são claramente parecidas com as do conto anterior, uma vez que a 

mensagem veiculada é também semelhante: A família é sempre mais importante e ao 

crescermos, não necessitamos pô-la de parte para poder ser feliz. O amor conjugal pode 

perfeitamente coadunar-se com o fraternal, quando conseguimos atingir a maturidade. (cf. 

Anexo 1). 

 

 Já na história Os Cisnes Selvagens, voltamos a encontrar um Estado Inicial em que o 

Rei casa em segundas núpcias, com uma senhora cruel e conhecedora em artes diabólicas. 

Mas o que difere do outro conto é que a madrasta transforma logo os enteados em cisnes, 

enquanto envia a décima segunda filha do rei para o campo. E a Perturbação liga-se à 

humilhação de Elisa quando o pai não a reconhece e parte em busca dos irmãos perdidos. A 

Prova Decisiva começa com a Transformação, em que Elisa voa com os jovens cisnes para a 

sua nova casa. Aí, a sua fé leva-a a sonhar com a forma de salvá-los: Não poderá rir nem falar 

durante o tempo em que coserá umas camisas de urtigas, sentindo dor física, mas não 

podendo queixar-se nunca. Elisa tem, pois, uma provação mais dura do que as heroínas 

anteriores, em que a penitência era apenas espiritual. Na Resolução, encontramos Elisa 

apaixonada pelo rei daquele país, com quem se casa contra a vontade do arcebispo. Este 

funciona como claro oponente da felicidade da jovem, pois convence o rei de que ela é uma 



 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
59 

 

bruxa e manda-a queimar na fogueira. E o Estado Final ou Prova Glorificadora tem os 

mesmos contornos que na sintagmática anterior: No momento em que vai morrer na fogueira, 

os irmãos voltam à forma humana, repõe a verdade e permitem que a jovem seja feliz. Mas, 

neste caso concreto, dá-se um desmaio simbólico, que corresponde ao fim da vida anterior. 

Ao colocar a flor no peito de Elisa, o rei trá-la de volta à vida, mais madura e pronta, agora, 

para se entregar totalmente aos deveres conjugais. Metamorfoses e provas estão, mais uma 

vez, ao serviço da aprendizagem e do amadurecimento dos mais jovens. (cf. Anexo 1). 

 

 

1.2.3- Símbolos mais relevantes 

 

Vimos até este momento que os contos em estudo, muito diferentes à primeira vista, 

têm semelhanças estruturais e temáticas interessantes. Interessa agora notar que, também ao 

nível simbólico, existem inúmeras analogias entre as três sintagmáticas, como aliás fomos 

referindo ao longo do estudo já realizado. Muitos dos elementos simbólicos são comuns aos 

três textos, apesar de algumas recorrências específicas, como verificaremos já em seguida.  

 

Em Maria Rosa, começamos por apontar a existência do número sete, apontado por 

muitos estudiosos como símbolo da perfeição, pois são sete os dias da semana e as cores do 

arco-íris. Neste caso concreto, a harmonia é conseguida pelos irmãos, que querem ser os sete 

barbudos quando crescerem e fazem as delícias dos pais. Ora, se o número oito “...é 

universalmente, o número do equilibro cósmico. É o número das direcções cardeais, ao qual 

se junta o das direcções intermédias; o número da rosa-dos-ventos.” (Chevalier, Gheerbrant, 

1982: 483), neste conto, vem quebrar o equilíbrio existente, dado que o nascimento da menina 

leva à fuga dos irmãos e a toda a aventura que se seguiu.  

A barba que os irmãos sonham ter e que os caracteriza quando crescem é

“...símbolo de virilidade, de coragem, de sabedoria. (...) tanto os heróis como os deuses, os 

monarcas e os filósofos, são na sua maioria representados com barba” (Chevalier, Gheerbrant, 

1982: 115) E o nome escolhido para a menina, Maria Rosa, é também rico em significações: 

Maria é o nome da mãe de Cristo, sinónimo de virtude, pureza. Já a rosa “famosa pela sua 

beleza, forma e perfume, (...) é a flor simbólica mais utilizada no ocidente. (...) Ela simboliza 

a taça da vida, a alma, o coração, o amor.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 575). 

A arca onde a mãe esconde as roupas dos filhos “...é, na tradição cristã, um dos 

símbolos mais ricos: Símbolo da morada protegida por Deus e salvaguarda das espécies; 
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espécie de santuário móvel, garantindo a aliança entre Deus e o seu povo.” “É um símbolo do 

cofre do tesouro, tesouro do conhecimento e da vida. É princípio de conservação e de 

renascimento dos seres.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 81). De facto, é uma espécie de 

santuário, que Rosa profana sem querer e que lhe vale uma longa e amarga repreensão por 

parte da mãe.  

Quando os pais morrem e a jovem parte em busca dos manos, cai a noite, elemento 

mágico por excelência. Na verdade, este momento é a passagem da luz para as trevas, instante 

em que o homem se sente confuso, perdido. Mas é também nessa hora que é mais fácil 

comunicar com a Natureza, tomar contacto com as realidades ocultas. Aqui, vemos que a 

noite traz medo à jovem, de tal forma que ela procura abrigo num grande casarão. Este 

assume também valor simbólico, por ligar-se à casa e, assim, se situar no centro do mundo, 

imagem do universo. O aumentativo pode significar grandeza, mas também ligar-se ao medo 

que a menina sentia. 

A água assume neste conto uma importância central, na medida em que a escolha da 

fonte errada desencadeou toda a tragédia. De facto, as significações simbólicas da água 

podem reduzir-se a três temas dominantes: Fonte de vida, meio de purificação, centro de 

regenerescência.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 41). Mas a água pode também ser morte, 

angústia, como demonstram as tempestades marítimas. No caso desta história, tudo depende 

da nascente escolhida. A do poço é boa, purificadora, enquanto a da fonte da mina está 

conspurcada pelos restos mortais de um feiticeiro cruel. É que o poço “faz a comunicação 

com a morada os mortos, o eco cavernoso que sobe dele, os reflexos fugidios das água 

remexida que aumentam mais do que esclarecem o mistério.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 

532) 

 No que se refere ao veado, pode dizer-se que entre alguns povos, acreditava-se que a 

alma humana, depois da morte, ia para o corpo de um veado. Daí que a metamorfose dos 

irmãos barbudos possa assemelhar-se a uma morte temporária, uma espécie de limbo em que 

esperam o regresso à normalidade. E o Príncipe simboliza a promessa de um poder supremo, 

fazendo sonhar os jovens, sobretudo as do sexo feminino. Exprime, como vemos no conto, as 

virtudes reais na adolescência, ainda não dominadas nem exercidas. Em contraste irá surgir o 

rei tirano, que põe o seu poder absoluto ao serviço da maldade. Se, segundo o dicionário dos 

símbolos, o rei “...é formado por três traços horizontais paralelos: O Céu, o Homem e a Terra 

(...) papel de intermediário, colocado entre eles para lhes servir de laço...” (Chevalier, 
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Gheerbrant, 1982: 565). Neste caso específico o soberano faz o uso errado dessa autoridade e 

merece, por isso, ser castigado.  

Se olharmos para a fogueira em que Maria Rosa quase morre, verificamos que, à 

semelhança do que se lê em diversos artigos, o fogo assume aqui a sua dupla acepção 

simbólica: Por um lado, espera-se a purificação do mal através deste elemento, pois Rosa é 

considerada um ser malévolo pelo povo e pelo rei; por outro lado, sabendo da sua inocência, a 

fogueira passa a assumir um aspecto destruidor, negativo, vencido apenas pela coragem dos 

irmãos veados. É interessante notar que é ao passar por cima do lume que eles voltam a ser 

humanos, numa clara alusão ao renascimento depois da morte, agindo como água que apaga a 

fogueira.  

Por fim, resta referir o casamento de Rosa e do príncipe, que encerra da melhor forma 

a sintagmática narrativa, na medida em que se coaduna com a simbologia atribuída a este 

acontecimento. (cf. “Símbolo de união amorosa entre o homem e a mulher. (...) a conciliação 

do inconsciente, princípio feminino, com o espírito principal masculino.”). (Chevalier, 

Gheerbrant, 1982: 165).  

 

Em Os Seis Cisnes, voltamos a encontrar o rei, desta vez sem a carga negativa do 

conto anterior; a noite; o número sete relacionado com a existência de sete filhos; a fogueira e 

o casamento final. Mas são muitas as simbologias relevantes que encontramos apenas nesta 

história.  

Para começar, vemos o caso da floresta, considerada um verdadeiro santuário, onde a 

comunicação com a natureza e com a magia do inconsciente seriam mais fortes. Mas, ao 

mesmo tempo, é causadora de angústia, de asfixia, provocando mesmo o pânico em diversas 

situações. Neste conto, ambas as simbologias se misturam, quando o rei anda à caça e quando 

a rainha descobre onde ele esconde os filhos do anterior casamento. E, se a velhota aparenta 

ternura, fragilidade e sabedoria, é na realidade uma feiticeira, que “...encarna os desejos, os 

medos e outras tendências da nossa psique que são incompatíveis com o nosso eu...”. 

(Chevalier, Gheerbrant, 1982: 317). Dotada de poderes sobrenaturais, põe a sua sabedoria ao 

serviço do mal, neste caso, para enganar o pobre rei perdido. A nova rainha acumula esta 

característica da mãe com o facto de ser madrasta das sete crianças, ou seja, uma mãe má, 

cruel, que deseja destruir a marca de um passado feliz do rei com outra mulher.  

 O castelo escondido onde estão os jovens príncipes pode considerar-se uma casa, 

centro do universo, local de aconchego, de protecção. O facto de se encontrar no meio de uma 
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clareira e de ter uma construção sólida faz com que seja símbolo de segurança. Mas tudo vai 

ser posto em causa pelo poder destruidor da rainha madrasta e pelo uso de um carrinho de 

linhas, que estabelece um claro intertexto com o fio de Ariadne: “O simbolismo do fio é 

essencialmente o do agente que liga todos os estados da existência entre eles e ao seu 

Princípio (...) que é o agente da ligação do regresso à luz.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 

325). Neste caso, o seu lado positivo é posto de parte, dado que é usado para fazer o mal.  

 Há ainda que referir as camisas cosidas pela jovem para salvar os irmãos. Na verdade, 

trata-se de um “...símbolo de protecção. Estar desprovido de camisa é um sinal, não só da 

mais extrema nudez material, como também de uma completa solidão moral e abandono da 

sociedade. (...) Na medida em que a camisa é uma segunda pele, significa dar-se a si mesmo, 

significa compartilhar a sua intimidade.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 150). O facto destas 

camisas estarem a ser confeccionadas com lírios brancos aumenta o seu cariz purificador e 

protector, pois o branco é a cor da pureza e “...o lírio é sinónimo de brancura e, por 

conseguinte, de pureza, de inocência, de virgindade. (...) na tradição bíblica, o lírio é o 

símbolo da eleição, da escolha do ser amado.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 413). 

 Não podemos deixar de referir, ainda, a importância dos cisnes, considerados aves 

imaculadas “...cuja brancura, cujo poder e cuja graça fazem uma viva epifania da luz.” 

(Chevalier, Gheerbrant, 1982: 206-208). Além disso, temos o pôr-do-sol, o momento de 

passagem da dia para a noite, da luz para as sombras; e a árvore, lugar de eleição, que 

comunga da terra onde mergulha as raízes e do céu, para onde estende os ramos. É, por isso, o 

cenário perfeito para a princesa trabalhar na sua árdua tarefa, porque se sente protegida pelo 

poder centenário da planta. Também não falta o número três da Santa Trindade, nos filhos 

tidos pelo novo casal e que foram escondidos pela sogra cruel, comparável à madrasta do 

início da sintagmática narrativa.  

 

Finalmente, no conto Os Cisnes Selvagens, é possível encontrar símbolos recorrentes 

nos textos anteriores. É o caso do rei, da madrasta, dos cisnes, da floresta, da velha, do fogo 

ou do casamento. Encontramos igualmente os filhos do rei, neste caso em número superior. 

Como referem Chevalier e Gheerbrant, “doze é o número das divisões espaço-temporais. É o 

produto dos quatro pontos cardeais pelos três planos do mundo. Divide o céu, considerado 

como uma cúpula, em doze sectores, os doze signos do Zodíaco (...) simboliza também o 

universo na sua complexidade interna.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 272).  
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De entre os doze filhos do rei, só a mais nova recebe um nome, para se individualizar: 

Não interessa saber a simbologia do nome Elisa, mas sim verificar como a posse de um nome 

transmite a responsabilidade do protagonismo à jovem. É aos quinze anos que a princesa vai 

ser apresentada à corte, numa idade intermédia entre a infância e a idade adulta. E tudo seria 

mais fácil se não houvesse uma madrasta com conhecimentos de magia. É que, ao colocar os 

sapos no banho de Elisa, ela quer que a menina absorva a fealdade e a falta de jeito típicas 

destes seres. É comum dizer-se que “as feiticeiras tinham um cuidado infinito com os 

sapos...” (Chevalier, Gheerbrant, 1082: 586,587) 

 E o mar assume um lugar de extrema relevância, dado que é sobre ele que os irmãos 

voam, levando consigo a irmã que longamente os procurou. Note-se que o elemento água 

assume, aqui, o mesmo valor que noutros textos, oscilando entre o aspecto positivo da viagem 

para uma nova vida e a negatividade do perigo que todos correm. É em seguimento deste 

sentimento de insegurança que surge a ilha onde podem descansar durante a noite. “A Ilha à 

qual apenas se chega depois de uma navegação ou de um voo, é símbolo por excelência dum 

centro espiritual, e mais concretamente do centro espiritual primordial.” (Chevalier, 

Gheerbrant, 1982: 374). Assim, ao pousarem naquele lugar, estão mais próximos da verdade, 

da felicidade merecida. Mesmo a aparição da Fada Morgana tem por objectivo mostrar como 

os irmãos estão no bom caminho. E levar Elisa com eles para a sua nova morada é meio 

caminho andado para a salvação que eles desejam, mas não ousam pedir.  

 A referência a Deus é uma constante, o que revela a ascendência cristã do autor, 

Andersen, bem como a fé da pequena Elisa, que se entrega completamente nas mãos do 

Senhor e nunca perde a esperança, mesmo quando está perto da morte na fogueira. Deus é, 

pois, sinónimo de protecção. A própria gruta, símbolo de protecção e ventre materno, serve 

para Elisa se sentir mais segura, pelo menos durante algum tempo.  

 Temos, depois, uma série de símbolos direccionados para o sacrifício da jovem 

princesa. Começamos com a urtiga, que ao mesmo tempo que pica, purifica, servindo aqui 

como forma de devolver a humanidade aos irmãos. Depois, o quarto que o rei lhe prepara, em 

tudo semelhante à gruta em que vivia, é como uma nova casa para ela, pois simboliza 

simultaneamente protecção e intimidade. Como nota de algum anticlericalismo, o arcebispo, 

vocacionado normalmente para a prática do bem e da caridade, tem aqui uma função 

maléfica, pois murmura palavras más ao rei, caminha de noite pelo castelo, enquanto os 

restantes dormem, e parece embirrar especialmente com a pequena Elisa, que não pode ainda 

defender-se.  
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Não podemos deixar de referir a coroa colocada na cabeça da menina, pois “...o 

simbolismo da coroa depende de três factores principais. O seu lugar no alto da cabeça (...) 

marca o carácter transcendente de uma realização. A sua forma circular indica a perfeição e a 

participação na natureza celeste (...) a própria matéria da coroa, vegetal ou mineral, precisa 

(...) a natureza do acto heróico realizado e da recompensa divina...” (Chevalier, Gheerbrant, 

1982: 231). O desmaio de Elisa ao ser salva das chamas é uma espécie de morte, depois da 

qual vem o renascimento. E as flores (tanto as rosas vermelhas como a flor branca e brilhante) 

mostram a pureza e perfeição da menina, que se sobrepõem a todas as dificuldades e 

maldades sofridas por Elisa. Por fim, “pela posição do badalo, o sino evoca a posição de tudo 

o que está suspenso entre a terra e o céu e que, por isso mesmo, estabelece uma comunicação 

entre os dois. Mas o sino também tem o poder de entrar em relação com o mundo 

subterrâneo.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 610). No conto, o sino marca a felicidade total do 

casal, que poderá enfim ficar junto sem medos nem desconfianças.  

 

 

2- Quando as aparências enganam 

  

No segundo ponto da nossa análise, iremos centrar-nos em contos cuja temática é a do 

animal noivo. Quer isto dizer que, nestas histórias, um protagonista é confrontado com a 

necessidade de viver ou casar com um monstro, um animal ou um ser difícil de definir. É 

interessante notar que, nos contos escolhidos, estamos mais uma vez perante personagens 

principais femininas, que só depois de olharem além das aparências poderão ser felizes. 

Escolhemos quatro textos (dois portugueses e dois estrangeiros), numa vasta gama de 

possibilidades, por gosto pessoal e, também, por acreditarmos que ilustram na perfeição a tese 

por nós defendida. 

Seguiremos os mesmos parâmetros que no tópico anterior, começando pelas categorias 

e dinâmica das narrativas para, depois, olharmos para os temas e símbolos mais recorrentes. E 

fá-lo-emos sempre com o intuito de comprovar como os medos e os monstros ajudam na 

aventura que é o crescimento humano. 

  

 

2.1- Análise das categorias da narrativa 

 

2.1.1- O bicho que se transformou em Príncipe: 
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Começando pelas coordenadas espaço - temporais do primeiro conto em estudo, a 

fórmula inicial Era uma vez reenvia para o normal início de um conto maravilhoso, 

permitindo a indefinição temporal que leva ao sonho e à identificação. Da mesma forma, as 

palavras com que o conto termina ajudam na indefinição já comentada. (cf. “...viveram felizes 

para sempre.”). O uso do Pretérito Perfeito mostra o rápido avanço da narrativa, mas nada nos 

permite situar no tempo. A única referência explícita à passagem do tempo é: “A rapariga 

passou dez anos a recolher as pombas”. O mesmo acontece ao nível do espaço, dado que 

sabemos que a acção ocorre numa aldeia, há uma breve passagem pelo cemitério e, depois, 

voltamo-nos para o palácio da rainha e do bicho. Nada nos permite localizar a acção, nem 

mesmo há recurso a adjectivos ou recursos expressivos ao serviço da descrição.  

Por sua vez, o narrador é sempre ausente, embora com algumas especificações de 

texto para texto. Assim, no primeiro conto, além de heterodiegético é também omnisciente, 

pois conhece todos os pormenores da acção narrada, incluindo as conversas entre mãe e filha 

no cemitério. (cf. “Foi então que se lembrou do que tinha dito a sua mãe antes de morrer...”; 

“Casa com ele e no dia do casamento...”” “O meu marido desapareceu, transformado numa 

pomba branca. O que devo fazer?”). Nota-se, pela escassez de adjectivos, que esta entidade 

narradora conta com imparcialidade as acções, não tomando partido naquilo que narra. Não se 

notam preferências, embora se deduza que também ele torce pela jovem. (cf. “A madrasta, 

que se queria livrar da enteada, pensou mandá-la tomar conta do bicho.”; “Mas a rapariga não 

gostava do bicho e queria escapar àquele castigo.”; “A rapariga e o príncipe nunca mais se 

separaram e viveram felizes para sempre.”). 

Passando, depois, ao estudo das personagens, notamos que esta sintagmática revela 

alguma pobreza ao nível actancial, na medida em que as personagens são poucas, contando-se 

apenas a rapariga, o pai, a madrasta, a rainha e o bicho/príncipe. Como é nela que se centra 

grande parte da história, a rapariga pode ser considerada a protagonista. É nela que se centram 

todos os acontecimentos e depende dela a salvação do príncipe e a sua felicidade. Nada é dito 

sobre a sua caracterização física ou psicológica, mas notamos pelas suas acções que é 

obediente, mas inteligente, perseverante e corajosa, pois arrisca a sua própria vida (cortando 

os pulsos) para reencontrar o esposo perdido. (cf. “E assim foi. No dia do casamento, a 

rapariga vestiu três vestidos...”; “Já tinha um grande pombal e decidiu então cortar os 

pulsos.”). 
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O pai tem uma participação reduzida, bem como a madrasta. Ambos servem somente 

para justificar o casamento da rapariga e do bicho. O pai é fraco e vaidoso, porque quer casar 

com a jovem “...mais bonita da aldeia” e permite que esta maltrate a sua filha, dando-a mesmo 

em casamento a um bicho para se livrar dela: “Finalmente, vou-me livrar daquela bastarda!”. 

Já a rainha é a típica mãe preocupada com o bem-estar do filho. Neste caso, a 

inquietação é ainda maior por se tratar de um jovem diferente dos padrões da normalidade. 

(cf. “Foi nessa altura que a rainha decidiu casar o bicho.”). Demonstra igualmente curiosidade 

desmedida, dado que não segue o pedido da nora de não incomodar o jovem príncipe e leva a 

que este se transforme em pomba e desapareça. (cf. “Ao ouvir isto, a rainha decidiu ir ao 

quarto do filho para ver o que se passava.”).  

Por fim, quanto ao bicho, verificamos que não é quem aparenta ser, escondendo a 

forma humana debaixo de um aspecto disforme. Muitas vezes, a metamorfose em bicho é 

resultado de uma má acção, mas, aqui, trata-se de um fardo que o príncipe carrega desde o 

nascimento, só sendo salvo pelo amor e perseverança da rapariga. Tem um papel pouco 

activo, limitando-se a esperar a acção da esposa: Tornou-se príncipe, devido ao casamento e 

aos conselhos da mãe da jovem e deixou de ser pomba, depois do sacrifício da amada. (cf. 

“...por cada vestido que tirava, pedia ao bicho que tirasse uma pele...”; “...decidiu então cortar 

os pulsos.”). 

 

 E quanto à acção, pouco há a dizer acerca do conto O bicho que se transformou sem 

Príncipe. Trata-se de uma narrativa simples, sem intrigas secundárias, como convém a um 

texto tradicional. Uma madrasta quer livrar-se da enteada e, para isso, envia-a para casar com 

um bicho, filho da rainha. Com a ajuda da mãe, já falecida, a menina compreende como 

desencantar o marido. Mas a curiosidade da sogra leva a que este se torne numa pomba. Só 

depois de quase enfrentar a morte a jovem consegue ser finalmente feliz com o amado, que 

era afinal um príncipe encantado.  

  

O esquema actancial demonstra, pois, a simplicidade da narrativa, em que os actantes 

realizam alguns sincretismos actanciais, como podemos ver no esquema que se segue.  
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Destinador              Objecto             Destinatário 

(pai, madrasta,                                   (Felicidade)                       (rapariga, bicho/príncipe) 

            sogra, rapariga) 

 

 

 

 Adjuvante                Sujeito        Oponente  

  (mãe)                                               (rapariga)                               (madrasta, sogra) 

 

A rapariga é sem dúvida o sujeito da acção, concentrando também o estatuto de 

destinador e destinatário dos actos praticados. A madrasta e a sogra são destinadoras, na 

medida em que põem a história em movimento e oponentes da felicidade do casal. Mas 

acabam por ser igualmente adjuvantes indirectas, pois sem elas, o jovem casal não iria 

conhecer-se e amar-se. 

 

2.1.2- A Menina e o Sardão 

 

Já em A Menina e o Sardão, voltamos a encontrar o Era uma vez anteriormente 

apontado. Assim, entramos no mundo do faz de conta, voando para um lugar e tempo 

distantes, mas claramente indefinidos, para uma melhor adesão do leitor / ouvinte. A 

referência ao grupo nominal “um dia”, assim como a repetição da conjunção subordinativa 

temporal “quando” demonstram claramente a passagem do tempo, fazendo com que o tempo 

do discurso seja bem mais condensado que o tempo cronológico. O que interessa é chegar ao 

momento chave da história, veicular a mensagem intemporal. O mesmo poderá dizer-se em 

relação ao espaço, que alterna entre a casa familiar, o palácio do sardão e o jardim desse 

palácio. Se repararmos bem, nenhum dos locais é descrito minimamente, para não quebrar o 

encanto deste género de composição e, ao mesmo tempo, permitir o desenvolvimento da 

imaginação infantil. Sabemos apenas que “...encontrou um jardim muito enfeitado com uma 

casa enorme...”, o que serve para nos demonstrar a riqueza que rodeia o sardão, apesar do seu 

estado animalesco. É um indício de que ele poderá ser mais do que o que aparenta.  

Também nesta sintagmática encontramos um narrador não participante e omnisciente, 

que narra em terceira pessoa e demonstra conhecer todos os pormenores e pensamentos na 

história. (cf. “O pai foi à vila...”; “...lembrou-se da rosa que a filha mais nova lhe tinha 

pedido.”; “Mas uma noite a menina sonhou que a sua mãe estava doente.”). Nota-se 
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imparcialidade na forma como conta a acção, com predomínio do diálogo e da narração. Mas 

é também possível verificar que, de forma subtil, o narrador simpatiza com a heroína e 

defende as suas acções. Tal é visível, sobretudo, nas frases que se seguem: “Quando chegou a 

casa, a sua irmã mais velha, cheia de inveja, pediu-lhe logo que lhe emprestasse um anel...”; 

“Mas a outra, em vez de o devolver, emprestou-o ao namorado.”; “Então resolveu esperar 

mais um dia.”. É a inveja da irmã que atrasa o seu regresso, o narrador quer deixá-lo claro, 

ilibando a protagonista de qualquer culpa.  

Somos igualmente brindados com alguma escassez ao nível das personagens, dado 

que estas se resumem ao pai, às duas irmãs, à jovem e ao sardão / príncipe. A rapariga tem 

novamente o papel central, sendo nela que se centra o desenrolar da acção. É por causa do seu 

pedido original que o pai se vê envolvido com o monstro e é para salvá-lo que a menina aceita 

ir para o palácio. (cf. “Eu quero a rosa mais bela que por lá encontrar.”; “É por isso que 

chorais? Não vos preocupeis que eu irei lá com muito agrado.”). Não sabemos nada da sua 

descrição física, e só através das suas acções percebemos que é corajosa, humilde, carinhosa 

e, sobretudo, sabe olhar além do aspecto físico, o que se revela decisivo para a sua felicidade. 

O pai tem um papel relevante, porque é ele quem leva ao desenvolvimento da trama. 

Demonstra amor e preocupação com as filhas, querendo agradá-las. Aventura-se no jardim do 

sardão para satisfazer o pedido de uma delas. E a mãe só surge em cena para justificar a ida da 

jovem a casa e o desenlace da acção. As irmãs funcionam como colectividade, para mostrar a 

perfeição da mais nova, a terceira. A irmã mais velha torna-se opositora da felicidade, uma 

vez que demonstra inveja e soberba ao pedir o anel à irmã e emprestá-lo ao namorado. (cf. 

“...a sua irmã mais velha, cheia de inveja, pediu-lhe logo que lhe emprestasse um anel...”; 

“Mas a outra, em vez de o devolver, emprestou-o ao namorado.”).  

Resta apenas referir o sardão, verdadeiro cavalheiro, apesar da sua forma física 

disforme. Em momento algum trata mal o pai da jovem e, quando esta vai para a sua casa, ele 

cuida dela com todo o carinho e desvelo: “Este servia a menina como se ela fosse uma rainha 

e não lhe faltava com nada.”. Pede-lhe para não demorar mais de três dias em casa dos pais, 

pois sabe que isso seria a sua perdição, mas deixa-a ir, porque a ama. É, na verdade, um 

príncipe encantado, à espera do verdadeiro amor para voltar à normalidade. (cf. “...não era 

mais o sardão, mas sim um belo príncipe.”).  

No que respeita à acção, podemos quase repetir as palavras ditas anteriormente. De 

facto, a narrativa é fechada, com um ciclo perfeito que termina com o casamento, bem ao 

gosto do conto tradicional. Um homem com três filhas vê-se obrigado a entregar a filha mais 
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nova a um sardão, depois de ter arrancado uma rosa do jardim deste. A moça vive bem com o 

animal, mas regressa a casa para ver a mãe. O seu atraso quase mata o bicho, mas tudo 

termina da melhor forma. Não há intrigas secundárias e verificamos igualmente um 

sincretismo actancial, como nos mostra o esquema que se segue:  

 

Destinador              Objecto             Destinatário 

(pai, irmã mais velha,                        (Felicidade)                                (rapariga, sardão) 

          rapariga) 

 

 

 

 Adjuvante                Sujeito        Oponente  

  (sardão)                                     (rapariga)                                   (irmã mais velha) 

   

  A rapariga tem papel central, como apontámos atrás, pois é nela que se centra a 

peripécia, cujo objectivo é atingir a felicidade junto do sardão, que é na realidade um príncipe. 

E este ajuda-a na sua tarefa, devido à simpatia e amor com que a trata. Como oponente 

destaca-se apenas a irmã com a sua inveja. 

 

 

2.1.3- A Bela e o Monstro: 

 

No terceiro conto, as coordenadas espaço – temporais aproximam-se das analisadas 

anteriormente. De facto, a história inicia-se com o Era uma vez já explicitado nos outros 

contos. E a cercadura final “Viveram felizes pelo resto dos seus dias” confirma a indefinição 

temporal e o pacto realizado entre narrador e leitor / ouvinte, que entra e sai do mundo dos 

sonhos sem dar por isso. Sabe-se que tudo ocorreu há muito tempo, nota-se a passagem do 

tempo através de expressões como “Ao fim de dois anos...”; “Na manhã seguinte...”; “Os dias 

passaram rapidamente...”, para apontar alguns exemplos. Mas as indicações são sempre muito 

limitadas, o tempo do discurso condensado, para não fugir aos padrões do género conto. O 

mesmo acontece relativamente ao espaço, uma vez que este é bastante reduzido e 

indeterminado: Apenas se sabe que a acção decorre na casa do pai da Bela, no palácio do 

monstro e no jardim desse mesmo palácio. É referida a fortuna inicial da família, assim como 

as dificuldades com que passaram a viver, mostrando-nos o narrador que foram obrigados a 
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mudar-se para o campo: “tudo quanto lhes restava se resumia a uma pequena casa num lugar 

desolado a grande distância da cidade.”. Conhecemos, também, a riqueza e o esplendor do 

castelo do Monstro, como é referido em diversas passagens textuais: “...passou por várias 

salas, magnificamente mobiladas.”; “Parecia não haver ninguém naquele enorme e 

maravilhoso palácio.”; “...os pássaros cantavam, as flores floriam e o ar era doce e agradável.” 

Mas nada do que é dito permite especificar em que lugar acontece a história. Trata-se de uma 

estratégia de universalidade, que possibilita a reactualização do conto em qualquer contexto 

social. 

 O narrador é heterodiegético e omnisciente, como em todos os contos analisados até 

ao momento. Não participa na acção narrada, mas conhece o íntimo das personagens, os seus 

desejos e sonhos mais escondidos. (cf. “Apenas a irmã mais nova alimentava algumas dúvidas 

sobre se iriam ser de novo tão ricos como dantes.”; “O mercador, aterrorizado por estas 

palavras furiosas, deixou cair a rosa fatal...”; “...apesar do seu receio, não deixou de admirar 

todas as maravilhosas coisas que via.”; “Bela achou o seu sonho tão interessante que não 

sentiu pressa nenhuma em acordar.”).  

Olhando, agora, para as personagens, verificamos que Bela é, sem dúvida, a 

protagonista. Além de ser a única a ter nome próprio, é a mais jovem dos irmãos, 

caracterizando-se pela sua natureza simples, amistosa e bondosa. Vai para o castelo impelida 

pelo amor incondicional pelo pai, mas acaba por conseguir, com a sua doçura e devoção, 

transformar o monstro num lindo príncipe. É pouco caracterizada, como aliás acontece com 

todos os actantes deste texto, notando-se, contudo, algumas passagens reveladoras da sua 

fisionomia e/ou carácter: “Apenas a mais nova tentou ser corajosa e animosa. Tinha ficado tão 

triste como as outras (...) mas em breve recuperou a sua antiga alegria. Começou a 

trabalhar...”; “...mas Bela replicou, docemente...”; “...respondeu corajosamente, que estava 

preparada para ficar.”, entre outras.  

O pai é o protótipo paternal, preocupado com o bem-estar da família e receoso de que 

pudesse acontecer algum mal aos filhos, sobretudo à mais nova, Bela. Quer mesmo regressar 

sozinho ao castelo, para poupar a jovem. Já as irmãs são o exemplo da não aceitação da 

condição social, na medida em que nunca se conformam com a perda da riqueza e em vez de 

agradecerem a Bela por, graças a ela, recuperarem parte do poder social, ainda a tratam como 

um estorvo, mostrando a inveja que tinham no coração. (“...as irmãs pareciam habituadas a 

passar sem ela, e até a achavam um estorvo.”). E os irmãos não têm qualquer relevância na 
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sintagmática, servindo apenas como figurantes, para criar o ambiente necessário ao 

desenvolvimento da acção.  

O Monstro mostra a dicotomia entre a aparência e a essência, na medida em que 

parece um ser assustador mas, tanto no seu tratamento para com a Bela como nos sonhos 

desta, surge como é na realidade: Amável, doce e, sobretudo, lindo. Encerra uma dimensão 

simbólica tratada mais adiante. Para a sua caracterização contribuem afirmações como as que 

se seguem: “...viu um Monstro assustador.”; “...disse, num tom que lançaria o temor no 

coração mais corajoso, embora estivesse longe de parecer zangado...”; “...a generosidade do 

Monstro o fez acreditar...”; “...Bela começou a pensar que o Monstro não era tão terrível 

como supusera.”; “...um jovem príncipe, mais belo do que qualquer jovem que ela tivesse 

visto, e com uma voz que lhe foi direita ao coração...”; “...em seu lugar se encontrava o seu 

bem-amado príncipe!”. O uso da letra maiúscula ao nomear este ser demonstra que se trata de 

uma forma de o individualizar, bem como as diversas comparações contribuem para indiciar 

que ele não é bem o que aparenta.  

Resta ainda referir a dama que aparece a Bela nos sonhos, que não é mais do que uma 

fada boa, cujo papel é guiar as ideias da jovem e levar a que esta consiga desfazer o feitiço de 

que o Monstro foi vítima. Sem esquecer a Rainha, mãe do príncipe, que surge no final para 

felicitar e abençoar a união. Ambas as personagens são caracterizadas da seguinte forma: 

“Uma delas, compreendeu Bela, era a dama majestosa que tinha visto nos seus sonhos; a outra 

tinha um ar tão régio, que Bela não soube a quem saudar primeiro.”. Vêm com o objectivo de 

coroar o final feliz.  

Em a Bela e o Monstro, a acção é um pouco mais complexa que nos dois contos 

anteriores. De facto, se inicialmente a história se assemelha às outras (um pai com vários 

filhos perde a fortuna e, numa viagem, colhe uma rosa para a filha mais nova, vendo-se 

obrigado a prometer ao Monstro que voltaria com uma das suas filhas), quando Bela vai para 

o palácio, não só é bem tratada pelo animal (como nos outros contos), mas começa a ter 

sonhos estranhos, com um príncipe e uma bela dama que lhe dizem como agir. Desejosa de 

ver de novo a família, pede para voltar a casa, o que lhe é concedido com a condição de não 

se demorar mais de dois meses. O seu atraso quase mata o animal, o que acontecia também 

nas sintagmáticas anteriores, mas aqui ele não se transforma imediatamente em príncipe, tal 

apenas acontece depois de pedir Bela em casamento e esta aceitar. Só quando ela consegue 

ver que o ama além do aspecto físico ele volta a ser um homem e podem ser felizes.  
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O esquema actancial é, igualmente, bastante simples, com sincretismo por parte da 

Bela, que funciona como sujeito, destinador e destinatário da acção. O pai e o Monstro são, 

ao mesmo tempo, adjuvantes e oponentes, pois permitem o encontro mas, ao mesmo tempo, 

são causadores da dor inicial da jovem. De salientar que, neste conto, não existem vilões, 

dado que o que interessa é perceber a importância do amor e não o percurso iniciático normal, 

em que é preciso vencer um dragão ou uma bruxa. Neste caso, só é preciso perder o medo da 

entrega, daí que o verdadeiro inimigo seja o tempo implacável.  

 

Destinador              Objecto             Destinatário 

(pai, Bela, Monstro)                       (Felicidade)                                (Bela e Monstro) 

           

 

 

 

 Adjuvante                Sujeito        Oponente  

 (Monstro, pai)                                     (Bela)                                      (pai, Monstro, tempo) 

   

  

2.1.4- O Príncipe Rã: 

   

  Resta-nos, ainda, analisar o conto o Príncipe Rã, que partilha a mesma temática que os 

anteriormente estudados. E, ao nível das categorias da narrativa, as diferenças não são muito 

acentuadas. De facto, olhando para as coordenadas do espaço e do tempo, verificamos que a 

frase “...quando os desejos formulados eram satisfeitos...” reenvia para o já apontado tempo 

indefinido, que permite a identificação do leitor / ouvinte e a sua entrada temporária no 

mundo dos sonhos, da imaginação. Várias vezes se nota a passagem do tempo cronológico, 

com expressões como “um dia”, “na tarde seguinte”, “na noite seguinte”, entre outras, mas 

nunca conseguimos captar o momento exacto da ocorrência da acção.   

  O mesmo acontece com o espaço, que pode ser considerado uno, se pensarmos que 

tudo se centra no palácio do rei e no frondoso jardim em sua volta. Na verdade, destacam-se o 

bosque, com o lago ao centro, e o palácio, em que se circula entre a sala de jantar e o quarto 

da moça. (cf. “Perto do palácio real existia um grande e frondoso bosque...”; “...a princesa 

estava a comer o seu jantar à mesa real...”; “...pegou na rã e deitou-a aos pés da cama.”). Se 

repararmos, o bosque é brindado com alguma descrição, mas que apenas contribui para 
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aumentar o carácter difuso, indeterminado do local; já o palácio não é descrito, mas através 

dos utensílios usados pela princesa ao jantar, verificamos que são monarcas abastados.  

  O narrador não participa na história que narra, contando os acontecimentos como 

quem conhece todos os detalhes, mesmo os pensamentos mais íntimos das personagens, mas 

mantendo sempre a narração em terceira pessoa. É, pois, uma entidade omnisciente e 

heterodiegética, como demonstram as várias passagens que apresentamos em seguida: “Era 

esta a sua brincadeira favorita...”; “...a princesinha compreendeu que não voltaria a ver a sua 

linda bola. Começou, por isso, a chorar amargamente.”; “...logo esqueceu a rã que, 

tristemente, regressou ao lago”; “A princesa, ainda que muito contrariada, teve de obedecer.”; 

“A princesa pensou que não seria capaz de dormir tendo debaixo do travesseiro um ser tão 

horrível, viscoso...”.  

  Olhando, posteriormente, para as personagens, verificamos que se mantém o que foi 

dito nos contos anteriores, ou seja, que existem em número reduzido, com parca ou nenhuma 

caracterização e funções tipificadas. De facto, contamos apenas com três actantes neste conto: 

o rei, a filha mais nova e a rã. Enquanto o primeiro surge como o arquétipo paternal, com 

conselhos importantes para as jovens gerações seguirem (cf. “Quando fazemos promessas, 

temos de as cumprir!”), a princesa assume-se como personagem central, em volta da qual se 

dá o desenvolvimento dos acontecimentos. 

  A jovem é apresentada directamente como sendo muito bonita, através do uso de uma 

metáfora hiperbólica: “...era tão bela, que até o Sol, habituado a ver todas as maravilhas do 

mundo, ficava deslumbrado cada vez que a iluminava com os seus raios”. Mas nada mais se 

sabe do aspecto da heroína, pois o narrador centra-se nas suas qualidades morais (ou falta 

delas). É infantil e ingrata ao prometer algo à rã que não tencionava cumprir. Podemos 

mesmo considerar que é falsa e precipitada, pois fez uma promessa sem reflectir nas 

implicações da sua falha. Mas é obediente ao pai, na medida em que cumpre o prometido, não 

por medo à rã, mas por respeito à ordem do progenitor. (cf. “A princesa, ainda que muito 

contrariada, teve de obedecer.”; “Não restava à pobre princesa senão pegar no animal...”). 

Notamos alguma piedade no tom do narrador, pois é natural uma menina sentir alguma 

repugnância pelo aspecto físico de um ser como a rã. E que ela está ainda na idade de só olhar 

para o exterior e, por isso, tem tanta dificuldade em aceitar a amizade do animal. 

  Quanto a este, começa por ser apresentado apenas como “...uma voz, atrás de si.”. Isto 

acontece para dar algum suspense à acção, pois só mais abaixo é referido a quem pertence a 

voz: “...reparou que a voz vinha de uma rã.”. E, logo de seguida, é apresentada uma 
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característica física do bicho, que “...deitava a sua horrível cabeça de fora da água.” Do ponto 

de vista da protagonista, a rã é tonta ao acreditar nas suas palavras, pois a jovem acha que este 

ser apenas pode viver dentro de água. Considera mesmo uma afronta a rã pretender ser amiga 

de um humano. Numa primeira fase, a rã pode mesmo ser considerada ingénua, por acreditar 

nas palavras da princesa, mas mostra igualmente ser perseverante, pois não desiste e consegue 

levar a jovem a cumprir o prometido. (cf. “Quando a abriu, quem viu ela? A rã, verde e fria, a 

escorrer água!”). Esta citação aponta mais duas das características típicas desta espécie 

animal, mas nada nos diz sobre o seu interior. E é exactamente aí que reside o grande 

mistério: Afinal a rã é um príncipe encantado, “...de belos olhos e expressão amigável.” e pela 

sua paciência conseguiu que a menina levasse a cabo a penitência que lhe devolveria a forma 

humana. 

  Por fim, resta referir o desenvolvimento da acção deste conto, que revela ter uma 

estrutura relativamente simples, centrada na promessa e penitência da jovem princesa, que 

culmina na recompensa de ver a rã tornar-se um lindo príncipe. Não há intrigas secundárias, 

do mesmo modo que os acontecimento caminham rapidamente para o final, centrando-se no 

essencial, através do uso de sumários e elipses. (cf. “Assim que chegou a claridade da manhã, 

a rã saltou da cama para o chão e desapareceu pela porta.”; “Na noite seguinte, a cena repetiu-

se.”; “Na terceira noite a rã voltou.”; “Ao ouvir isto, também a princesinha começou a rir. 

Depois, correram os dois para o bosque...”).  

  Dada a simplicidade da sintagmática, é natural que os actantes realizem um 

sincretismo, conjugando várias funções dentro do esquema narrativo e servindo, assim, para a 

economia da história. De facto, a princesa pode ser considerada, simultaneamente, 

destinadora, sujeito, destinatário e oponente de si própria. Quer isto dizer que é ela a 

protagonista do conto, coloca a acção em movimento ao fazer uma promessa que não conta 

cumprir; além de que não imagina a felicidade que a espera, pois caso contrário, teria 

cumprido a penitência com mais facilidade. O pai funciona como destinador, dado que obriga 

a jovem a cumprir o prometido. Pode à primeira vista ser tomado por um oponente, mas acaba 

por considerar-se um adjuvante, dado que permitiu a maturação da filha e levou-a, 

indirectamente, à felicidade. O mesmo se pode dizer da rã que, além de destinatário, põe 

também a acção em movimento e ajuda a menina a ser feliz, ajudando-se simultaneamente a 

si próprio.  
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Destinador              Objecto             Destinatário 

(pai, princesa, rã)                         (Felicidade)                                   (princesa e rã) 

           

 

 

 

 Adjuvante                Sujeito        Oponente  

       (rã, pai)                                           (princesa)                                            (princesa) 

 

 

2.2- Análise temático – simbólica 

  

À semelhança do que foi feito com os contos do primeiro capítulo, também agora 

iremos reflectir sobre os temas e símbolos mais relevantes dos textos em análise, assim como 

apontar a dinâmica da narrativa, de modo a verificar que todos estes elementos estão ao 

serviço de mensagens muito importantes para o crescimento sadio dos pequenos leitores / 

ouvintes.   

 

 

2.2.1- Os temas dominantes: 

 

 Começando pela abordagem dos temas dos quatro textos deste capítulo, podemos já 

referir que todos eles assentam na problemática do animal-noivo, em que um ser humano foi 

transformado em animal ou monstro e só poderá voltar à forma natural, depois de ser amado 

para além das aparências. Está, pois, em causa o jogo de espelhos típico da adolescência, em 

que o aspecto exterior ganha por vezes importância controversa. Assim, estes textos têm por 

missão, por um lado, desmistificar a imagem do amor conjugal e, por outro, mostrar aos mais 

novos que as aparências são ilusórias, pois o que realmente importa é o que somos por dentro. 

 

 Em O bicho que se transformou em príncipe, esta temática é amplamente debatida, 

pois é dito inicialmente que “a madrasta, que se queria livrar da enteada, pensou mandá-la 

tomar conta do bicho”. Esta frase demonstra o carácter negativo atribuído ao ser sobrenatural, 

dado que enviar a jovem para junto dele é considerado um grande castigo. E a própria menina 

“...não gostava do bicho e queria escapar àquele castigo”. Só depois de conversar com o 
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espírito da mãe se sente confortada e com esperança de um futuro melhor. Ela percebeu que 

por baixo das peles horrendas deveria haver algo positivo, na medida em que a mãe lhe 

aconselhou a seguir em frente com o casamento. E porque teve paciência para cumprir o que a 

mãe lhe propôs, verificou que as aparências enganam: “...em vez do bicho, apareceu-lhe um 

encantador príncipe.”  

 Mas não era chegada a hora de serem felizes juntos. Antes, o jovem tinha de se libertar 

da conexão umbilical com a mãe. De facto, a curiosidade e o excesso de zelo desta levam a 

que o príncipe se transforme em pomba. Curiosamente, não é a mãe quem tem de sacrificar-se 

para lhe devolver forma humana, é a esposa, mostrando que só assim atingiriam ambos a 

independência suficiente para fundar uma nova família. 

 Durante dez anos, procurou o amado, reunindo todas as pombas que conseguiu. Mas 

só ao decidir dar a sua vida (cf. “...cortar os pulsos.”), consegue reverter a maldição. Trata-se, 

pois, de uma morte simbólica, já que ela não chega a perecer, graças às lágrimas da pomba, 

agora novamente príncipe. É uma espécie de renascimento, para ambos, que são agora adultos 

e podem entregar-se ao amor.  

 Assim, fecha-se o ciclo da acção, que começou com uma falta e termina em equilíbrio 

restaurado. Este conto ensina aos jovens o valor do ditado popular “Quem vê olhos não vê 

corações”. É que a beleza exterior da madrasta contrasta com a sua crueldade, da mesma 

forma que a fealdade do bicho esconde uma formosura mais duradoura, porque é interior. 

Além disso, demonstra que, mesmo quando julgamos ter atingido a felicidade, podem surgir 

contratempos, que é preciso saber vencer, com amor e perseverança. Haverá melhor 

mensagem para as novas gerações?!... 

 

 Em A Menina e o Sardão, o tema da aparência e da essência continua a ser importante, 

uma vez que voltamos a encontrar uma jovem que se vê na obrigação de ir viver com um 

animal. Embora receosa, segue o seu destino, e é com satisfação que nota que o sardão, afinal, 

é um ser bondoso, que a trata “...como se ela fosse uma rainha”. Além de todos os bens 

materiais com que a brinda, é visível um entendimento especial entre ambos, como 

demonstram as palavras que se seguem: “Não fiqueis assim, que eu vou preparar o cavalo. E 

vós, ide-vos arranjar e podeis ir ver a vossa mãe.”.  

 Aqui, não se nota tanto o cariz negativo atribuído ao ser meta empírico, apenas na 

parte inicial do conto, em que é definido apenas como “...uma voz...”. Só quando volta ao 

palácio com a filha é que o velho fica a saber qual é o ser a que pertence a voz: “Entretanto 
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apareceu um sardão, que os recebeu com toda a pompa.” Verificamos que não se trata de um 

ser maléfico e a jovem mostra-se mesmo agradada com ele. 

 Tinham já tudo para serem felizes, dado o entendimento que demonstram. Mas é claro 

que algo ia acontecer para perturbar a equilíbrio conseguido, pois é ainda uma estabilidade 

precária: A jovem não sabe que o sardão é um príncipe; ama-o decerto mas só poderá 

desposá-lo quando ambos atingirem a maturidade suficiente. E é nas costas dela que recai 

toda a responsabilidade da relação, uma vez que lhe é especificado: “Só lá podeis ficar três 

dias.” Ao atrasar-se, põe em causa tudo aquilo que tinha construído com o sardão. Mas a 

verdade é que sem esse atraso, nunca teria percebido o quanto queria bem àquele ser, nem 

teria conseguido que ele recuperasse a forma humana, restabelecendo, assim, a ordem 

perdida. 

 Vemos, então, que o conto termina de forma inequivocamente positiva, fechando-se o 

ciclo iniciado com o pedido da rosa, momento desencadeador de toda a acção. E não podemos 

deixar de referir que, em paralelo com o tema das aparências, surge também a inveja, muito 

comum entre irmãos adolescentes. A irmã da heroína pensava decerto que a outra estava em 

situação precária e, ao vê-la bem na vida, decide aproveitar-se um pouco da situação, 

pedindo-lhe um anel valioso para se exibir para o namorado. Ora, ao atrasar-se na entrega do 

bem alheio, acabou por provocar, sem saber, a desgraça do sardão, não consumada porque a 

protagonista conseguiu reanimá-lo. 

 Conclui-se, pois, que a moralidade veiculada é equiparável à do conto anterior: A 

importância do amor para além daquilo que se vê, a certeza de que a humildade, a simpatia e a 

perseverança são sempre recompensadas. Há alturas da vida em que nos sentimos sardões, 

mas temos de recordar-nos das nossas qualidades e gerir-nos por aquilo que somos e não pelo 

que parecemos.  

 

 Ao olharmos para o conto A Bela e o Monstro, notamos inequívocas semelhanças com 

os dois contos anteriormente estudados. Por um lado, temos a rosa como elemento 

desencadeador da acção, que obrigou Bela a ir viver para o palácio com um monstro. (cf. 

“Aqui está o que me pediste para te trazer. Nem imaginas quanto me custou.”). Esta expressão 

é muito semelhante ao desabafo do velho do conto A Menina e o Sardão. Por outro lado, 

vemos que a jovem tem, ao início, bastante receio acerca do seu destino, como demonstram 

várias palavras: “...fui eu a causadora do dano, é justo que seja eu a sofrer com isso.”; “O 

Monstro deve estar esfomeado (...) para preparar esta recepção à chegada da sua presa.”; 
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“...apesar do seu receio, não deixou de admirar todas as maravilhosas coisas que via.”; 

“embora tremesse à sua vista, fez um esforço notável para esconder o seu terror e enfrentou-o 

respeitosamente.”. Esta ideia aproxima este conto do cariz negativo atribuído ao bicho do 

primeiro texto analisado. Aliás, a jovem só se apercebe da bondade do ser sobrenatural depois 

de algum tempo de convivência, ao aprender a olhar para ele com os olhos do coração. E a 

temática debatida é, também, a mesma: O conflito entre a aparência exterior e o carácter, 

assim como a difícil transferência do amor filial para o amor conjugal. 

 Então, a originalidade deste conto está, sobretudo, na importância que o sonho ocupa 

ao longo da sintagmática narrativa. De facto, a jovem convive com o Monstro e, ao mesmo 

tempo, sonha todas as noites com um príncipe misterioso e belo, que lhe dá conselhos e a 

acusa de ser culpada pela sua tristeza. Ora este desdobramento do jovem demonstra a 

necessidade de Bela abrir o espírito para um novo tipo de amor, pois só assim poderá 

reconhecer no amável, mas disforme monstro o belo e perfeito príncipe.  

 Toda a história volta a girar em volta de uma rosa, símbolo do amor e da virgindade, 

como veremos mais adiante, que permite a aproximação de dois seres aparentemente opostos, 

mas que no fundo se complementam. Assim, está a mostrar-se às crianças e os jovens que a 

aversão ao sexo oposto é natural até uma determinada altura da vida, em que, instintivamente, 

passamos a olhar para o outro de uma forma renovada. E, embora não sejamos especialistas 

em psicanálise, podemos afirmar que este e outros contos do género são essenciais na 

iniciação sexual das novas gerações. De uma forma natural, simples e mágica, compreendem 

a ligação entre os dois sexos e aceitam-na, porque a união é baseada no amor. É por isso que 

só casam depois da Rainha (mãe do príncipe) dar a sua bênção ao casal. De notar que o pai de 

Bela não interfere no momento final, porque a rapariga já cortou a conexão infantil com ele. 

E, ao felicitar os noivos, a mãe do rapaz está a fazer o mesmo. Mais uma vez, lindas lições 

são transmitidas aos nossos jovens leitores / ouvintes.  

  

O príncipe Rã retoma, mais uma vez, as temáticas debatidas nos contos anteriores, 

embora o faça de uma forma um pouco diferente. De facto, aqui não se trata de uma menina ir 

viver com um ser disforme, mas antes deste se imiscuir na sua vida quotidiana, passando a 

dividir tudo com ela, inclusive a cama para dormir.  

O conto inicia-se com um aparente equilíbrio, dado que a jovem princesa vivia de 

forma despreocupada, ocupando-se com brincadeiras de criança, nomeadamente, com uma 

“...linda bola de ouro...”. Nota-se, já, que é uma felicidade aparente, porque ainda centrada 
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nas actividades infantis. E essa estabilidade quebra-se no momento em que a bola cai no lago, 

acontecimento simbólico, que indica que a atitude da jovem a partir desse momento terá de se 

alterar. De facto, estabelece um pacto com um ser mágico (não é habitual encontrarem-se rãs 

falantes), sem sequer prestar atenção à importância do que acabava de fazer. Imatura, a 

princesa pensa ainda que tudo gira em sua volta, que ninguém a pode obrigar a fazer algo que 

lhe desagrade.  

Ora, a rã surge exactamente no sentido de incutir responsabilidades à jovem, porque a 

obriga a pensar duas vezes antes de tomar uma decisão e fá-la aprender o valor da humildade 

e da gratidão. Se nos outros contos analisados a jovem tinha de ir viver com um monstro para 

saldar uma dívida que não era sua, neste caso, é a própria protagonista que faz a promessa e, 

por isso, terá de conviver com a rã. É difícil deixar tudo para traz para viver num local 

desconhecido, mas pior será talvez ter de dividir o seu espaço, acolhedor, confortável e 

pessoal, com um desconhecido, sobretudo quando se trata de um ser tão disforme e pouco 

agradável ao olhar.  

Note-se o valor simbólico de toda esta convivência: Ao ser obrigada a partilhar a sua 

vida íntima com outro ser, a jovem está a desmistificar a relação homem / mulher, ensinando 

inconscientemente aos nossos meninos e meninas que, embora o sexo oposto lhes possa 

parecer repugnante, chegará o dia em que, debaixo da pele da rã, descobrirão a magia do amor 

e da partilha. A jovem sente pavor só de pensar em dividir as suas coisas mais próximas com 

um ser disforme, como demonstram diversas passagens textuais: “A rã comeu com grande 

apetite, mas a pobre princesa quase nada tragou...”; “A princesa começou a chorar, só de 

pensar que teria de partilhar a sua caminha com um animal tão viscoso e repugnante.”; “Ao 

ouvir isto, a princesinha ficou muito, muito zangada, mas pegou na rã e deitou-a aos pés da 

cama.”. Ora esse é um sentimento partilhado por todas as meninas em idade pré-adolescente. 

Seria impensável explicar-lhes que um dia irão dar o seu corpo a alguém sem lhes causar 

algum desconforto.  

Só quando o animal se transforma finalmente em príncipe, ao fim da terceira noite, é 

que o percurso evolutivo da jovem permite que ela o aceite, claramente, como seu 

companheiro. O próprio rapaz, depois de lhe explicar a sua pouca sorte, lhe pede: “E agora, 

queres ser minha companheira?”. Chegaram ambos à idade dos primeiros namoros, em que já 

se aceitam as diferenças sexuais dos colegas, mas como o texto aponta, ainda não é o 

momento de unirem os seus destinos. Serão apenas camaradas, até chegarem à idade de 

compreenderem, finalmente, o amor conjugal que os une. (cf. “Durante vários anos foram os 
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melhores e mais felizes camaradas (...) quando foram crescidos, casaram, e viveram sempre 

na melhor das harmonias.”). 

Conclui-se, pois, que o conto termina também com o restabelecimento do equilíbrio 

quebrado inicialmente. É um estado mais maduro, mas, ao contrário dos outros contos, não 

um momento evolutivo concluído, pois, na vida, estamos sempre a evoluir e, com esta 

história, as crianças ficam a perceber as fases do envolvimento amoroso: Primeiro o sexo 

oposto é viscoso e repulsivo, depois passa a ser camarada de jogos e carinhos, para, por fim, 

se tornar companheiro conjugal para a vida. Novamente, uma história de encantar ensina a 

vida aos mais jovens, da forma mais bela e simples. 

 

2.2.2- A dinâmica da narrativa: 

 

 No seguimento do que foi visto, importa referir quais os momentos – chave de cada 

uma das sintagmáticas em estudo, de modo a verificar como estes se coadunam ou não com 

os cânones literários.  

 

 Assim, olhando para o primeiro dos contos em análise, verificamos que tudo começou 

com a viuvez do pai da nossa heroína, que decide casar de novo. Temos, pois, delineada a 

situação inicial. E a perturbação acontece quando a nova esposa decide livrar-se a sua 

enteada, aproveitando o facto da rainha querer casar o filho, um bicho disforme, para lhe 

enviar a jovem. Já a prova decisiva acontece quando a jovem descobre a verdadeira 

identidade do noivo, passando por um momento de aparente felicidade (transformação); e 

quando a mãe do príncipe não acata o pedido de não o visitar e contribui para que ele se 

transforme em pomba, deixando a amada numa situação de profunda tristeza (resolução). A 

prova glorificadora (ou estado final) ocorre depois de dez anos de procura, no momento em 

que a jovem corta os pulsos, conseguindo com o seu sacrifício devolver a humanidade ao seu 

amado. Só agora serão finalmente felizes.  

No segundo conto, o esquema da dinâmica da narrativa diverge ligeiramente do 

anterior, dado que a protagonista não é obrigada a conviver com o sardão devido a alguém 

maldoso. É ela quem se apronta para partir, quando o pai lhe conta o sucedido. Da mesma 

forma, é sempre bem tratada pelo bicho, nunca sentindo medo dele. E o desentendimento só 

acontece devido à acção maldosa da irmã.  
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 Desta forma, os momentos centrais da narrativa podem ser sintetizados da seguinte 

forma: O estado inicial liga-se à viagem do pai e ao pedido das três irmãs. A perturbação, 

segundo elemento da prova qualificadora, resume-se ao episódio vivenciado pelo pai das 

jovens no jardim do sardão, quando este lhe faz prometer que irá voltar com a sua filha mais 

nova. A transformação ocorre quando a jovem parte de bom grado para casa do bicho e vive 

feliz com ele durante algum tempo. A felicidade aparente é perturbada pelo sonho da 

protagonista, que deseja ir visitar a mãe doente. Começa, então, aqui a resolução do conflito, 

com o atraso da jovem, provocado pela inveja da irmã mais velha. Ao chegar ao palácio, a 

protagonista encontra o sardão quase morto. E é aqui que se delineia o estado final ou prova 

glorificadora, pois ao deitar-lhe água para a cara, leva-o a despertar para uma nova vida. É 

um renascer, numa nova “pele”, para ser finalmente feliz, depois de desfeito o feitiço.  

 

 Em A Bela e o Monstro, encontramos também uma protagonista que parte para o 

castelo do suposto opressor para salvar o pai. E também aqui ela se apercebe que, afinal, o 

que à primeira vista era aterrorizante passou até a ser bem agradável. De modo a conseguir 

mostrar aos mais pequenos a importância da interioridade, a dinâmica desta narrativa assenta 

num esquema bastante simples, que pode ser sintetizado usando os mesmos parâmetros dos 

anteriores.  

 Deste modo, podemos considerar que o estado inicial é a apresentação do 

comerciante, da sua família e do seu estado de pobreza, que levou a que todos tivessem de ir 

viver para o campo e trabalhar nas lides para sobreviver. A perturbação surge, então, com a 

viagem do senhor, cheia de esperanças e de pedidos exorbitantes dos filhos. Perante a 

desilusão de ver os bens divididos entre os companheiros, que o consideravam morto, só pode 

cumprir a promessa feita a Bela, levando-lhe uma rosa. Mas, ao retirá-la no jardim, vê-se 

frente a frente com um monstro, dono do castelo, cujo ar feroz aterroriza o pobre homem. 

Como forma de escapar à morte, promete voltar com uma das suas filhas. A transformação 

corresponde ao momento em que Bela, sentindo-se culpada pela desgraça do pai, parte para 

viver com o Monstro. Vivem aparentemente bem, mas Bela recusa sempre o pedido de 

casamento que ele lhe faz, todas as noites. É que sonha com um belo príncipe e imagina que 

tem de salvá-lo de alguma forma. Não imagina é como. Ao querer visitar a família, a jovem 

dá início à resolução, pois passa dois meses com o pai e os irmãos, mas sente saudades da 

vida que levava no castelo e está triste por não sonhar mais com o bem amado príncipe. E o 

estado final começa com o sonho nefasto de Bela, que a leva a voltar com urgência para o 
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palácio do monstro, encontrando-o quase morto. Reanima-o, mas ainda não é aí que ele 

recupera a sua forma humana. Tal só acontece quando, à noite, volta a fazer-lhe o memo 

pedido de sempre, mas desta vez ela aceita. Nesse momento, a surpresa é grande e a felicidade 

maior ainda: O monstro e o príncipe são a mesma pessoa e podem, por fim, ser felizes, com a 

bênção da fada e da rainha.  

  

Por fim, olhando para o conto O príncipe Rã, vemos que este começa claramente com 

uma situação de equilíbrio que é quebrado e, depois, restaurado de forma mais duradoura, 

pois os protagonistas já não são crianças e caminham juntos para a vida adulta. Toda a 

sintagmática se centra no crescimento interior da princesa, que aprende a importância de se 

cumprirem as promessas e o valor da amizade / amor, sem olhar às aparências. 

 Temos, então, uma situação inicial em que nos são apresentadas as personagens 

intervenientes, bem como o cenário idílico em que vivem. Porém, essa paz é quebrada, no 

momento em que a filha mais nova do rei deixa cair a sua bola dentro do lago. Desesperada 

para recuperá-la, faz um pacto com uma rã, que promete ajudá-la em troca da sua amizade e 

companhia. Trata-se, pois, da perturbação. A prova decisiva divide-se na transformação, em 

que a jovem volta para casa e, contrariada, é obrigada pelo pai a cumprir a promessa feita ao 

pobre animal; e na resolução, em que, ao fim de três noites, o ser sobre-humano se torna um 

lindo príncipe, que agradece à jovem pelo sacrifício. A prova glorificadora ou estado final 

corresponde, então, ao momento em que ambos fazem um pacto de amizade. Esse pacto, desta 

vez, é feito com sinceridade e com a intenção de ser cumprido. Crescem como companheiros 

e, mais tarde, casam e são felizes para sempre.  

 

 

2.2.3- Símbolos mais relevantes 

 

Quanto às simbologias mais significativas, podemos ver que, no conto inicial, os 

elementos a destacar são, de imediato, a madrasta, que é ao mesmo tempo a nova rainha, e 

que reúne todas as características maldosas das dos contos do primeiro capítulo. Mal casou 

com o pai da jovem e já quer livrar-se dela. Temos, depois, o bicho, ser ambíguo, disforme, 

que se liga simbolicamente aos medos inconscientes da criança e que, neste conto, encarna o 

temor perante o sexo oposto. De facto, a jovem vê-se obrigada a viver com alguém que ainda 

não reconhece como amigo e companheiro, numa fase da sua existência em que não possui 
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maturidade para entender os mistérios do amor. Os bichos são próprios de pesadelos e por trás 

de cada uma de suas formas esconde-se uma grande parte de nossas frustrações.  

A sepultura da mãe, a que ela recorre para se aconselhar, também se reveste de algum 

significado oculto. De facto, a campa é a última morada do corpo, um lugar de passagem, 

intermediária entre este mundo e o outro. Dada a proximidade entre mãe e filha, é possível 

que, naquele sítio, a alma da mãe voltasse para ajudar a serenar a angústia da filha. Daí surgir 

o número três, associado à conversa que ambas tiveram: Manda-lhe vestir três saias e tirá-las, 

à medida que o marido tirasse as peles. Sabemos que o três é mágico, divino, símbolo de 

perfeição. Neste caso, marca a passagem de uma situação desagradável para a felicidade 

conjugal, que só poderia acontecer no quarto, local de recolhimento, símbolo da intimidade do 

casal recém-casado.  

Quanto à pomba, esta é “...fundamentalmente um símbolo de pureza, de simplicidade 

e até mesmo, quando traz um ramo de oliveira para a arca de Noé, um símbolo de paz, 

harmonia, de esperança, de felicidade reencontrada.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 533). E o 

facto de ser branca intensifica o sentido de paz, harmonia. Mas, no conto em estudo, a pomba 

foge, simbolizando a pureza da relação, que não pode ainda realizar-se materialmente por não 

terem ainda atingido a maturidade.  

Resta verificar a recorrência, por um lado, do acto de cortar os pulsos e, por outro, das 

lágrimas do noivo, ainda pomba e depois de tornado humano. No primeiro caso, sabemos que 

as veias são pequenos vasos por onde passa o sangue, sendo pois sinónimo de vida, amor, 

alegria, até pela cor do líquido que contêm. Mas ao cortá-las, a jovem põe a vida em risco, 

sacrifica-se totalmente para salvar o marido enfeitiçado, numa morte simbólica que não chega 

a acontecer, graças às lágrimas curativas da pomba / príncipe. Note-se que esta passagem é 

uma clara alusão ao poder curativo da Fénix, que renasce das próprias cinzas. O príncipe, 

salvo pela amada, trata também de salvá-la, chorando sobre as feridas abertas e sarando-as. 

Não poderia haver prova de amor mais pungente do que a destes dois enamorados.  

 

Olhando depois para o conto A menina e o Sardão, verificamos a recorrência de 

alguns elementos simbólicos com significação semelhante à apresentada nos contos 

anteriores. É o caso do número três, da rosa, do jardim, da água e do príncipe encantado. 

Mas é interessante notar que a rosa vem opor-se aos bens materiais pedidos pelas irmãs (saia 

e blusa), demonstrando o carácter bondoso e imaterial da jovem heroína. E a vitalidade e a 

beleza da flor roubada ao sardão contrasta com a tristeza das flores murchas, que a donzela 
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encontra ao regressar atrasada ao palácio. Como nos é dito em Chevalier e Gheerbrant, “as 

utilizações alegóricas das flores são também infinitas: Elas figuram entre os atributos da 

Primavera, da aurora, da juventude, da retórica, da virtude, etc.” (Chevalier, Gheerbrant, 

1982: 329, 330). Daí que encontrá-las murchas simboliza a vida que chega ao fim, o Outono 

e, no caso concreto, o perigo em que se encontra o sardão.  

A simbologia da mãe é também uma recorrência importante neste género textual, 

como já fomos vendo. No conto anterior, a mãe estava morta, mas conseguia comunicar com 

a filha angustiada. Neste texto, a mãe está doente, o que gera tristeza, desconsolo, dado que 

ela simboliza o amor infinito, a sabedoria e os conselhos. Sentindo-a em perigo, a 

protagonista esquece momentaneamente as obrigações para com o sardão, pois o mais 

importante é visitar a progenitora.  

Por fim, o anel, “...simboliza, no cristianismo, a união fiel, livremente aceite. Está 

ligado ao tempo e ao cosmos. (...) meio de reconhecimento: Símbolo de um poder ou de um 

laço que nada pode quebrar, mesmo que o anel se perca...” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 67, 

68). Tem neste conto uma dupla função: Por um lado, desperta a inveja das irmãs e, por outro, 

leva a que a jovem se aperceba de quanto ama o sardão, permitindo a sua metamorfose. 

Cumpre, então, a sua simbologia, pois leva ao entendimento final entre o casal.  

 

Em A Bela e o Monstro, encontramos novamente imagens apontadas anteriormente, 

que interessa apenas nomear, uma vez que a sua significação já foi abordada. Assim acontece 

com os números três e sete da perfeição, com a rosa, o palácio do monstro, cheio de riqueza, 

com a noite, o pai, o jardim; ou ainda com o príncipe encantado e com o casamento.  

Contudo, são inúmeras as simbologias ocultas neste conto, de modo que relevaremos 

as mais significativas para a compreensão do mesmo. E começaremos com a viagem realizada 

pelo pai de Bela, que assume uma simbologia particularmente rica, mas que pode resumir-se à 

“...busca da verdade, da paz, da imortalidade...” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 691). O velho 

senhor procurava a derradeira esperança de voltar a ser rico. O próprio nome da jovem 

simboliza a sua beleza, interior e exterior, contrastando com a fealdade e modos rudes do 

monstro. Já este “...simboliza o guardião de um tesouro, como o tesouro da imortalidade (...) o 

conjunto de dificuldades a vencer, os obstáculos a ultrapassar, para se ter, por fim, esse 

tesouro...” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 455). No conto em específico, é o guardião de um 

segredo, que trará a felicidade ao casal, mas só depois de Bela aprender a olhar para ele com 

os olhos do coração.  
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Importa igualmente fazer referência ao espelho mágico com que o monstro vê o 

mundo exterior e que permite à protagonista ver o pai doente. De facto, “o simbolismo do 

espelho é simples e ao mesmo tempo complexo. (...) permite ver coisas que não poderíamos 

ver sem sua ajuda – não apenas as coisas físicas, mas também coisas mais elevadas...” 

(Moabita, 2006: 1). E não podemos esquecer a relevância que o sonho assume nesta narrativa. 

De facto, sabemos que o sonho mistura imagens do real com pressões do nosso inconsciente, 

podendo mesmo funcionar como uma profecia, predizendo o que irá realmente acontecer. 

Neste caso concreto, o sonho serve de comunicação entre os amantes, que durante a noite 

pode ser sem barreiras, já que durante o dia ele é o monstro e ela a donzela assustada. Ao 

induzir os seus sonhos, o príncipe espera que ela entenda quem ele é na realidade e assuma o 

amor que os une e pode salvá-lo daquele aspecto assustador.  

 

Para finalizar a análise dos símbolos nos contos deste capítulo, resta verificar que 

elementos têm maior destaque em O príncipe Rã. Encontramos, pois, as seguintes 

simbologias já anteriormente abordadas: O rei, o bosque, a fonte e o lago, bem como o 

príncipe e o quarto. Além destas, surgem outras, que importa agora destacar. 

Antes de mais, temos a filha mais nova do rei, que é considerada mais bela do que o 

sol. Atente-se na hipérbole, que põe em paralelo a jovem e o astro que permite a vida a todos 

os seres. O sol, símbolo da luz e do calor, da sabedoria, comove-se perante a visão desta 

princesa, que possui, então, uma beleza e graciosidade ímpares. Temos, depois, a tília 

“...cujas flores perfumadas têm virtudes calmantes...” e que “...tem sido sempre considerada 

como um símbolo da amizade.” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 646, 647); bem como a bola de 

ouro, cujo carácter redondo reenvia para a juventude, a brincadeira de criança e cujo material 

precioso demonstra a riqueza e despreocupação da sua dona.  

Há, depois, a rã, “...considerada como um símbolo da ressurreição, devido às suas 

metamorfoses...” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 558), mas que neste conto se aproxima mais 

dos sapos encontrados em Os Cisnes Selvagens, pelo seu cariz disfórico e repulsivo, que 

esconde um segredo e cuja verdadeira natureza só será descoberta depois da penitência da 

jovem princesa. E é aqui que ganha importância o pedido que o animal faz à menina: Quer ser 

seu companheiro. O companheirismo é um termo de extrema importância para a compreensão 

do conto: A amizade e a partilha são as únicas formas que a rã tem de voltar à forma humana. 

Trata-se, em termos psicanalíticos, de aceitar o crescimento e o sexo oposto, primeiro como 

amigo e, depois, como parceiro.  
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Por fim, temos ainda o prato, o copo, a cama e o travesseiro, que funcionam como um 

grande símbolo colectivo, remetendo para a intimidade do lar e do quotidiano da princesa. Ao 

entrar na sua vida, a rã imiscui-se nos seus hábitos, partilhando à força a sua rotina. Só dessa 

forma consegue ser aceite e salvar-se do feitiço cruel de que foi vítima.  

 

3- Outras metamorfoses 

 

Depois de analisados os contos com temas ligados a metamorfoses involuntárias, 

importa agora verificar como existem também narrativas centradas nas transformações para 

proveito próprio. Quer isto dizer que um indivíduo escolhe mudar de forma para enriquecer 

ou fugir de algum problema em que se colocou. Estudaremos dois contos com esse tema: O 

Aprendiz de Feiticeiro, dos irmãos Grimm e O conto das artes diabólicas, de Trindade 

Coelho. E abordaremos, ainda, a metamorfose natural do Patinho Feio, que se sente o mais 

infeliz dos seres, mas acaba por se transformar no mais belo dos seres, um cisne.  

 

 

3.1- Análise das categorias da narrativa 

 

À semelhança do que foi feito anteriormente, vamos estudar as diferentes categorias 

da narrativa nos três textos atrás apontados, verificando as semelhanças e diferenças entre eles 

e os contos já estudados.  

 

3.1.1- Metamorfose para proveito próprio: 

 

Olhando, em primeiro lugar, para O Aprendiz de Feiticeiro, verificamos que as 

coordenadas espácio-temporais são difusas, como convém a um texto do género. A fórmula 

inicial Era uma vez... faz o leitor /ouvinte entrar no mundo do faz de conta, voar para um 

tempo fora dos limites por nós conhecidos. É verdade que se nota a passagem do tempo, com 

expressões como “certo dia”, “não levou muito tempo...”, “dia após dia, semana após semana 

e mês após mês...”, entre outras. O mesmo acontece com o espaço, que não é uno, pois 

decorre inicialmente na oficina do feiticeiro e, depois, na floresta e dentro do lago. Nenhuma 

descrição é feita para nos permitir identificar os locais. Sabemos que a oficina se encontra no 

“...centro de uma espessa floresta.” e o interior da casa é descrito com algum pormenor, como 
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podemos verificar nas seguintes palavras: “...via-se um enorme fogão, sobre o qual estava 

pendurado um enorme caldeirão de cobre (...) prateleiras cheias de grandes livros (...) sobre a 

mesa, medidas e recipientes...”. O espaço, que é funcional, nunca nos permite situar os 

acontecimentos. Desta forma, estimula a imaginação da criança e permite que ela se 

identifique com o que lê, independentemente da época.  

Quanto ao narrador, é possível dizer-se que se trata de uma entidade heterodiegética e 

omnisciente, dado que narra os acontecimentos em terceira pessoa e conhece todos os 

pormenores da acção, mesmo os pensamentos mais íntimos das personagens. (cf. “E, 

conquanto se mostrasse estúpido, mantinha os olhos e os ouvidos bem abertos, e procurava 

aprender tudo o que podia.”; “Quantas vezes tinha passado por eles, e quantas vezes se tinha 

sentido tentado a abri-los e dar uma espreitadela!”; “Continuou com os seus estudos 

nocturnos, até que a cabeça lhe fervilhava com receitas mágicas e encantamentos.”).  

As personagens reduzem-se ao mágico e ao seu ajudante, daí poder dizer-se que a 

economia textual é levada ao máximo. As descrições são também escassas, dado que a 

caracterização é indirecta: Sabemos como são os actantes através das acções que eles 

praticam. O feiticeiro é um homem precavido, pois não quer nenhum ajudante que saiba que 

tipo de trabalho realiza. (cf. “Afinal não serves. Não tenho emprego para um aprendiz que 

saiba ler e escrever.”). Depois, pela atenção que o jovem presta aos feitiços do amo, ficamos a 

saber que se trata de um mago “...cruel e perigoso.”. E é igualmente muito perspicaz, pois 

percebe facilmente que foi enganado pelo rapaz. Mas a sua esperteza não é suficiente para 

vencer o aprendiz, tendo o castigo merecido.  

Assim, as principais características do jovem são a dissimulação e a inteligência. É 

capaz de fazer-se passar por bronco e, às escondidas, aprende a dominar a arte do mestre, para 

mais tarde acabar mesmo por derrotá-lo. Possui uma curiosidade sadia, normal nos jovens e 

típica dos heróis dos contos, mostrando uma destreza física e mental muito forte durante a luta 

contra o inimigo. Dado o seu carácter bondoso, merece a recompensa de aniquilar o malvado 

feiticeiro e usar tudo o que aprendeu naquele lugar para praticar o bem: (cf. “Ora, aconteceu 

que o rapaz era matreiro. Sabia, na realidade, ler e escrever muito bem, mas tinha fingido ser 

um ignorante.”; “...mal se aproximaram, o rapaz percebeu que não se tratava de uma oficina 

vulgar.”; “...tinha sido suficientemente esperto para não mostrar por eles o menor interesse.”; 

“Rapidamente, o jovem transformou-se num galo e – pic, pic! – com o bico pontiagudo 

apanhou o grão e comeu-o.”).  
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Por fim, acerca da acção pouco há a dizer, apenas que esta se resume a um feiticeiro 

que contratou um ajudante pensando que este era analfabeto. Como tal não era correcto, o 

jovem foi aprendendo às escondidas como dominar as artes do amo e acabou por conseguir 

vencê-lo num duelo de magia, usando aquilo que aprendera para praticar o bem. Desta forma, 

a estrutura actancial é extremamente simples, com as duas personagens a exercerem um 

sincretismo, ao serviço de uma acção simples e linear.  

 

 

Destinador              Objecto             Destinatário 

(ajudante, feiticeiro)                      (aprender magia)                                        (ajudante) 

           

 

 

 

 Adjuvante                Sujeito        Oponente  

 (ajudante)                                                    (ajudante)                                            (feiticeiro) 

 

 

O segundo texto em estudo – O Conto das artes diabólicas – tem uma estrutura 

bastante semelhante ao que acabámos de estudar. Assim, o tempo perde-se no Era uma vez 

com que o conto se inicia e nunca é possível situar os acontecimentos em nenhum momento 

concreto. Acontece o mesmo que nos outros contos, pois nota-se o desenrolar cronológico dos 

acontecimentos, mas nunca se sabe quando ocorreram. (cf. “No outro dia...”; “um dia...”; “à 

noite...”). Já o espaço também não é uno, dado que ocorre na casa do padre, em casa do pai, 

no campo, no palácio do rei. Nenhum deles é descrito, porque o que interessa é a luta entre o 

padrinho feiticeiro e o afilhado aprendiz.  

O estatuto do narrador é em tudo semelhante ao do conto anterior: Não participa na 

acção que narra e conhece todos os pormenores, mesmo os pensamentos e sentimentos das 

personagens. (cf. “Era uma vez um padre que tinha um afilhado.”; “...e o rapaz tudo era 

querer aprender, e fartava-se de espreitar o que fazia o padre!”; “O padre deu-lhe todo o 

dinheiro que ele lhe pediu, porque a sua vontade era apanhar o cavalo para em seguida dar 

cabo dele.”; “Ela, com medo do pai, já não gritou...”). 

Olhando, depois, para as personagens da narrativa, podemos afirmar que estas 

continuam a ser em número reduzido, embora mais numerosas que no texto anterior. Assim, 
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temos o rapaz, que se assume como protagonista, ao aprender as artes do padrinho e usá-las, 

em seguida, para seu benefício e do pai. Não existe qualquer retrato físico do jovem e tudo o 

que sabemos do seu carácter é descoberto pelas acções que ele pratica. Demonstra, desde 

cedo, ser inteligente e curioso, como provam as palavras que se seguem: “...o rapaz aprendeu 

a ler na ponta da língua.”; “...fartava-se de espreitar o que fazia o padre!”; “Começou o rapaz 

a praticar e já ia fazendo algumas coisas.”. É também caridoso e muito amigo do seu pai, por 

quem começa a fazer as transformações. Além disso, é ambicioso e corajoso, pois enfrenta o 

padrinho diversas vezes e, quando se transforma em anel, vai exactamente para o palácio, 

colocar-se no dedo da princesa. É claro que não se trata de uma coincidência, pois ao mesmo 

tempo que consegue vencer o mal, acaba por obter uma posição confortável junto da princesa, 

na forma de anel que só à noite se torna homem.  

O padrinho é um padre, homem habitualmente votado para a religião, a caridade e a 

bondade. Mas este senhor é bastante peculiar, uma vez que pratica artes mágicas, referidas no 

conto como sendo “...artes diabólicas.”. Ora, se um padre tem um pacto com o demónio, com 

certeza se trata de um homem cruel, como verificamos ao longo da sintagmática: Faz tudo 

para destruir o seu afilhado, só porque teme que ele seja mais poderoso e engenhoso, como 

acaba por acontecer (cf. “O padrinho, como deu notícia que o rapaz ia já fazendo algumas 

coisas, mandou-o embora para casa do pai.”; “O padre deu-lhe todo o dinheiro que ele lhe 

pediu, porque a sua vontade era apanhar o cavalo para em seguida dar cabo dele.”; “Ele anda 

pra ver se dá cabo de mim...”). Temos, ainda, o pai do jovem, pouco activo na história e 

apresentado como um homem muito pobre, que aceita os truques do filho para ter com que se 

sustentar. O rei tem de igual modo, pouco relevo e apenas a princesa merece algum destaque, 

já que, depois do susto inicial, alia-se ao jovem, ajudando-o a vencer o padre demoníaco 

certamente por amor. 

E falta observar a acção da sintagmática, cuja estrutura se revela tão simples como as 

anteriores. De facto, a história resume-se à vida de um jovem rapaz pobre, que usa os 

conhecimentos adquiridos a espreitar o padrinho para ganhar algum dinheiro e, assim, ajudar 

o velho pai. Por sua vez, o feiticeiro quer livrar-se do aprendiz, porque teme ser vencido por 

ele, como acaba por acontecer. Pelo meio, o protagonista conhece a filha do rei e enceta com 

ela uma relação. Deste modo, se olharmos para as relações estabelecidas entre os actantes, 

comprovamos a simplicidade e a linearidade da acção, com o sincretismo característica dos 

restantes contos analisados.  
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Destinador              Objecto             Destinatário 

(rapaz, feiticeiro,)                            (ganhar a vida)                                        (rapaz, pai) 

          princesa, pai 

 

 

 

  

 Adjuvante                Sujeito        Oponente  

 (princesa, pai)                                           (rapaz)                                                    (feiticeiro) 

 

O rapaz coloca a acção em movimento, ao mesmo tempo que é sujeito e destinatário 

dos acontecimentos. O feiticeiro também é destinador, dado que são os seus feitiços que 

desencadeiam toda a acção, ao mesmo tempo que se opõe à vitória do jovem. O pai, além de 

destinatário e adjuvante do filho, é também destinador, porque, ao esquecer-se de tirar o freio 

ao cavalo, permitiu que o padre quase o matasse. E não podemos esquecer a princesa, que 

acaba por dar uma grande ajuda ao protagonista e inicia com ele uma relação ambígua, não 

explicitada na sintagmática, mas fácil de deduzir.  

 

3.1.2- Metamorfose natural: 

 

 Passando agora à história do Patinho Feio, verificamos que as coordenadas temporais 

situam a sintagmática na época estival, como aponta a frase “O campo estava maravilhoso – 

era Verão. O trigo apresentava-se dourado...”. Mas este Verão pode ter ocorrido em qualquer 

um dos anos da nossa era, não existindo pormenores que nos permitam situar-nos. São muitas 

as passagens que mostram que o tempo passa, como aliás acontece nos restantes textos 

analisados, mas sem nunca situar numa data concreta, para permitir a tão esperada 

identificação do leitor. Apenas se sabe que “Chegou o Outono. (...) As nuvens desceram 

baixo, carregadas com flocos de neve...”. 

 Quanto ao espaço, é claramente definido. Sabemos desde o início que a acção decorre 

no campo, mais especificamente nos arredores de um velho castelo, que possui um lago e um 

fosso profundo em volta. (cf. “Banhado pelo sol, erguia-se um velho castelo, rodeado por um 

fosso profundo...”; “... mãe apareceu, com a família, na margem do fosso.”). Vamos 

conhecendo o mundo da família de patos à medida que eles se passeiam pela propriedade: 

Vamos à água com eles, conhecemos a capoeira e, quando o patinho voa por cima da vedação, 

vamos com ele para a floresta, para a cabana da velha e para o lago onde passou o Inverno e 
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se viu reflectido na Primavera seguinte. Vêem-se várias pausas descritivas, mas nunca 

sabemos onde situar a acção, que pode ter ocorrido em qualquer floresta do mundo, mais ou 

menos próxima de nós (cf. “Em torno dos campos e dos prados havia grandes florestas e, no 

meio destas, lagos profundos. Sim, o campo estava, na verdade, maravilhoso.”; “...chegou a 

uma pobre cabana, tão miserável, na realidade, que não sabia bem para que lado iria 

tombar...”; “Olhou em redor e percebeu que a porta tinha saído de um dos seus gonzos e 

pendia de tal forma que ele podia passar por uma fresta.”). 

 O narrador mantém as características anteriormente referidas. Não participa nos 

acontecimentos narrados e conhece os pensamentos mais íntimos e tristes do pequeno pato, 

como nos mostram diversas passagens textuais: “...a pata já estava cansada, pois aborrecia-se 

de estar sempre sentada...”; “Pronto, aqui têm o mundo! – disse a mãe pata, esfregando o bico, 

pois também desejaria a enguia.”; “É por eu ser tão feio pensou o patinho.”; “O pobre patinho 

tremia de medo e tentava esconder a cabeça debaixo da asa (...) Sou tão feio, que nem sequer 

o cão pensou em morder-me.” 

 Passando, posteriormente, às personagens, vemos que este conto possui uma maior 

variedade de actantes, embora o protagonista seja claramente o patinho feio. Este animal teve 

o infortúnio de nascer no seio de uma família de outra raça e, por isso, sofreu as mais diversas 

perseguições, devido à sua diferença. Esta personagem é apresentada directamente pelo 

narrador, que coloca as palavras na boca da mãe pata e dos habitantes do fosso: “Mas que 

patinho tão feio é este...”; “Não é mau de todo, se o olharmos com atenção.”; “São todos uns 

amores, à excepção daquele...que não saiu parecido com os outros.”. Mas é também a mãe 

que o defende, dizendo que se não é bonito fisicamente, tem pelo menos um coração de ouro. 

E o assédio continua, depois de fugir de casa, com os gansos que lhe dizem: “És tão feio, que 

nos agradas.”, bem como com os companheiros da velha, um gato e uma galinha, que se 

acham superiores e maltratam o pato durante dias. (cf. “... não podes ter uma opinião que 

valha a pena dar quando pessoas inteligentes conversam.”; “...se não te compreendemos, 

quem e que te compreende? Com certeza não te julgas mais esperto do que o gato ou a nossa 

dona...”).  

 

É por isso que o pato cresce com um grande sentimento de inferioridade, que o faz 

sentir-se sempre a criatura mais infeliz e feia do mundo, quase até ao fim da sintagmática. 

Quando as crianças do lavrador querem brincar com ele, teme que queiram magoá-lo e faz 

uma série de asneiras que o levam a voltar para a floresta e passa por diversos tormentos até 
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ao regresso da Primavera. Aí, apercebe-se finalmente que cresceu, mas continua muito frágil 

interiormente, acreditando mesmo que a única solução é juntar-se aos cisnes para que estes o 

matem. O desespero é tanto que prefere a morte. Só ao inclinar-se perante eles percebeu a 

maravilhosa mudança que se tinha operado nele: “Viu, debaixo dele, a sua própria imagem, 

mas que já não era a de um pássaro desajeitado, sujo e cinzento, feio e repugnante – mas sim 

a imagem do cisne que ele era.”. Esta frase resume todo o processo de desenvolvimento pelo 

qual passou o patinho, que é o mesmo por que passam todas as crianças.  

 Temos, depois, como personagens secundárias, a mãe e os irmãos, que funcionam 

como uma colectividade e servem apenas para justificar a aventura do patinho. É que, se os 

irmãos o tratam com a típica rivalidade infantil, a mãe teria a obrigação de defendê-lo com 

mais convicção e impedir que ele se sentisse a mais naquele ambiente. A velha pata permite 

focar a necessidade de preservação das espécies ameaçadas e os restantes animais do fosso, do 

pântano e do campo em volta são apenas figurantes, que criam um ambiente hostil ao 

protagonista. Exceptuam-se os cisnes, que o acolhem e permitem que ele se sinta finalmente 

em casa, terminando a sintagmática com uma frase emblemática: “Nunca sonhei que fosse 

possível tanta felicidade, quando não passava de um patinho feio!”.  

 Em última instância, resta abordar a categoria acção, que apresenta aqui uma maior 

complexidade que nas narrações anteriores, até devido à maior extensão sintagmática. 

Notamos uma maior quantidade de descrição, como já se apontou, mas continua a dominar a 

narração, com algum diálogo, que permite avanço nos acontecimentos. A narrativa é linear e 

centrada apenas na aventura do patinho feio. A diferença está no pormenor com que os 

acontecimentos são narrados: Embora haja economia textual, pelo uso de sumários e elipses, 

há também uma maior preocupação com pormenores que ajudam a compreender a situação do 

herói e a tomar partido a seu favor. (cf. “Não é um peru – observou a pata. – É ver como sabe 

usar as pernas e como se mantém direito.”; “Pobre patinho, como se ele pensasse alguma vez 

em casar!”; “...nem mesmo assim o patinho se atrevia a mover-se.”).  

 Assim, a estrutura actancial acaba por ser relativamente simples, uma vez que apenas 

constam as personagens que participam na acção, cabendo o papel de destinador, sujeito e 

destinatário ao patinho feio. Os animais do fosso e da cabana são opositores, ao contrário dos 

gansos selvagens e dos cisnes que o aceitam. A economia da narrativa acaba, pois, por 

revelar-se novamente, com o sincretismo actancial já apontado noutros textos.  
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Destinador              Objecto             Destinatário 

 

(patinho)                                (ser feliz, ser aceite)                                     (patinho) 

           

 

 

  

 Adjuvante                Sujeito        Oponente  

 (gansos selvagens, cisnes,  (patinho)  (animais do fosso, 

lavrador)                                              animais da cabana) 

 

 

 

 

3.2- Análise temático – simbólica 

 

 

Vimos já que os temas dominantes nestes textos se prendem com a necessidade de 

recorrer a metamorfoses para sobreviver num mundo cruel e desigual, pondo em destaque a 

esperteza e o espírito de sobrevivência. E sem esquecer a linda lição de vida deixada pelo 

pobre patinho, que ninguém queria, e que se tornou num dos mais belos e esplendorosos 

animais.  

 

3.2.1- Os temas dominantes: 

 

No que respeita aos contos estudados em 3.1.1, o título atribuído ao tópico resume 

aquilo que iremos referir em seguida: Trata-se de metamorfoses para proveito próprio, na 

medida em que, através delas, as personagens conseguem escapar à fúria de um feiticeiro 

enganado e, simultaneamente, ganhar a vida com isso. Ao repararmos no conto O Aprendiz de 

Feiticeiro, vemos que só depois de ter vencido o mago o jovem começa a usar abertamente os 

poderes adquiridos, usando-os agora para praticar o bem, como é referido na seguinte 

passagem: “E não foi formidável que os poderes e os ingredientes que tinham sido usados 

apenas para o mal, pelo feiticeiro, ficassem agora nas mãos de um moço que só os utilizaria 

para o bem dos homens e dos animais?”. Ele revela os seus conhecimentos num momento de 

necessidade vital, para escapar às garras do feiticeiro.  
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Já no caso de O conto das artes diabólicas, o jovem não se contenta com a 

aprendizagem às escondidas, dado que mal o padre o reenvia para casa, desconfiado de que 

ele o tinha espiado, começa a fazer uso dos feitiços aprendidos para ganhar a vida. 

Transforma-se num cão de caça e, depois, num cavalo. Só quando tem de fugir do padrinho 

assume então outras formas. (cf. “De maneira que o rapaz fez-se num cão, e começou logo a 

andar caçando”; “De maneira que o velho marchou para a feira, com um cavalo que era uma 

lindeza!”). 

Devemos, pois, notar que, em ambos os textos, se dá um grande valor à aprendizagem 

prática, bem como à curiosidade, considerada como um defeito saudável, dentro de certos 

limites. Trata-se de uma clara apologia ao espírito aventureiro que devem ter os rapazes para 

conseguirem vencer no mundo. Na verdade, não podemos esquecer que ambos os textos são 

direccionados para as comunidades da época em que foram recolhidos e reescritos. Mas será 

que hoje as coisas são assim tão diferentes? 

Acreditamos que não e que ambos os contos mostram às nossas crianças a importância 

de querer ir mais além, ultrapassando sempre os seus limites e dando muito valor ao 

conhecimento. É talvez uma forma deles entenderem a importância de se estudar para se 

aprender a ser útil no futuro. E sem esquecer a mensagem de entreajuda familiar, patente no 

segundo conto: O jovem usa os seus poderes não só para se dar bem na vida, mas sobretudo 

para ajudar o seu velho pai, que passava por dificuldades. Os mais pequenos percebem, assim, 

os sacrifícios que os pais fazem por eles, para que tenham o melhor e ficam gratos por serem 

amados dessa forma.  

 

Em O Patinho Feio, é contada a história de qualquer criança pequena, que se sente 

perdida e disforme perante um mundo demasiado grande e cruel. Vários estudiosos apontam o 

medo infantil de ser rejeitado e todos sabemos que as crianças passam por muitas 

transformações, muitas das quais não são visíveis mas que são muito mais complexas que as 

mudanças físicas. Considerámos que esta história se destaca pela temática da metamorfose 

natural, retratando o percurso evolutivo de qualquer ser, mas falando metaforicamente do 

crescimento infantil.  

Logo desde o estado embrionário, dentro do ovo, o jovem foi vítima de discriminação, 

pois a mãe foi mesmo aconselhada a deixá-lo para trás, para se dedicar aos restantes filhotes. 

E, depois de nascer, o pequeno notou logo que não era bem-vindo àquele fosso: Todos o 

bicavam e empurravam, os irmãos eram indelicados com ele e a própria mãe diz, em diversas 
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ocasiões, que gostava de ver-se livre dele. Esta é uma situação que causa pena ao leitor, 

sobretudo quando se trata de uma criança que se sente rejeitada. Muitas vezes, sem razão 

aparente, um menino ou menina acha que não é amado. Ora, ao ver a situação do patinho, 

percebe a sorte que tem ao estar no seio da sua família.  

Por outro lado, temos a questão da fealdade física do pato. É notório que não se trata 

de um patinho como os outros, mas também é certo que, no final da sintagmática, se torna no 

mais belo de todos os patos. Aqui está mais uma lição para a pequenada: Todos temos alturas 

da vida em que nos sentimos feios, fracos, diminuídos perante os outros, não se aplicando a 

moralidade apenas a crianças que têm problemas físicos ou psicológicos. Mas é importante 

ver como o patinho nunca desistiu de encontrar a sua felicidade. Teve coragem de ultrapassar 

os seus limites, de procurar outra resposta, quando a que tinha não era suficiente. Em suma, 

lutou pela felicidade.  

No fim, foi recompensado. E todas as crianças têm o direito de sonhar que também 

elas se vão transformar em cisnes e vão conseguir voar por cima dos problemas que agora 

lhes parecem tão graves. Mais uma grande mensagem para as novas gerações.  

 

 

3.2.2- A dinâmica da narrativa: 

 

 Olhando para os momentos mais relevantes do conto O aprendiz de feiticeiro, 

verificamos que este se adequa aos padrões defendidos por Ana Cristina Macário Lopes e por 

Courtès (Reis; Lopes: 2002). Assim, a narração começa com um estado de falta em que um 

homem procura um aprendiz que não saiba ler nem escrever. Esta carência é logo colmatada 

pelo encontro com o jovem protagonista, que se finge ignorante para poder entrar ao serviço 

do senhor. Como, na realidade, o jovem sabe ler e escrever muito bem, começa a ler os livros 

do patrão às escondidas, descobrindo que se trata de um feiticeiro muito cruel e aprendendo 

vários dos feitiços que ele praticava. Temos, aqui, a prova qualificadora, correspondente ao 

estado inicial e à perturbação. Quando descobre a traição, o mago decide acabar com o 

aprendiz, porque teme que este se tenha tornado mais poderoso que ele (transformação). 

Começa, então, uma grande batalha entre ambos, em que se medem forças físicas e 

intelectuais, com ambos a metamorfosearem-se em diversos animais (resolução). Por fim, o 

rapaz consegue ser o mais inteligente, vence o malvado e passa a usar os poderes adquiridos 



 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
96 

 

para praticar o bem, ajudando os homens e os animais. Trata-se, aqui, do estado final ou 

prova glorificadora, em que o equilíbrio é reposto, desta vez de forma duradoura e positiva.  

  

 Em O conto das artes diabólicas, o esquema não é muito diferente, só que, em vez de 

um feiticeiro, encontramos um padre, também ele ligado ao demónio, e um afilhado ávido de 

conhecimento. Assim, no estado inicial, encontramos o jovem a ir viver com o seu padrinho 

para ter uma educação melhor do que a que teria com o seu pobre pai. O momento da 

perturbação é quando o jovem espreita o padrinho, descobre que este se dedica às artes 

negras e, às escondidas, estuda os seus livros, aprendendo rapidamente todos feitiços e poções 

que o padre domina. Depois de descobertas as suas espreitadelas, é reenviado para casa do 

pai, que é muito pobre e não tem com que o alimentar. Decide, então, metamorfosear-se, 

primeiro em cão e, depois, em cavalo, para enganar outras pessoas e, dessa forma, levar o pai 

a ganhar dinheiro. Mas é descoberto pelo padrinho e começa uma luta de titãs, durante a qual 

ambos se transformam em diversos seres. O afilhado escapa escondendo-se no quarto da 

princesa, sob a forma de anel. Temos delineada a prova decisiva. E, por fim, o estado final ou 

prova glorificadora consiste na vitória do afilhado, que literalmente come o padrinho e 

termina feliz, com a princesa, mas sob a forma de anel.  

 

 Quanto ao Patinho Feio, a dinâmica da narrativa obedece a um esquema particular, 

diferente dos dois contos anteriores, mas passível de ser enquadrado igualmente nos cânones 

já diversas vezes referidos. A prova qualificadora corresponde ao momento inicial, com a 

pata a chocar os seus ovos e com o nascimento de todos os patinhos, mesmo o herói, que é 

desprezado e maltratado por ser diferente da maioria. Como não se enquadra na comunidade 

em que vive, o pobre pato acaba por fugir, errando muito tempo nos pântanos e nas florestas 

vizinhas, até encontrar uma cabana onde é inicialmente acolhido (perturbação). A resolução 

começa com a nova fuga do patinho feio, que passa a estação fria ao relento e é acolhido por 

um camponês, na casa de quem também não consegue adaptar-se. Só com a chegada da 

Primavera o pato atinge a felicidade. É que contempla maravilhado um grupo de cisnes e, ao 

aproximar-se deles, vê o seu reflexo na água e percebe que também é um deles. É a prova 

glorificadora, com o desequilíbrio ultrapassado.  

 

 

3.2.3- Símbolos mais relevantes: 
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Passamos, agora, à observação das simbologias mais relevantes para a compreensão 

dos sentidos escondidos destes textos em estudo. E começaremos com O aprendiz de 

feiticeiro, em que algumas simbologias já foram referidas nos contextos anteriores e mantêm 

o mesmo significado. É o caso da floresta, do feiticeiro e da ave. Como símbolos originais, 

destacam-se, em primeiro lugar, os verbos ler e escrever. De facto, antigamente, estas 

realidades não estavam ao alcance de todos, além de que, ao apresentar-nos um aprendiz 

instruído, o narrador mostra ao pequeno leitor / ouvinte a importância da instrução, para fazer 

de nós pessoas mais espertas e não nos deixarmos enganar por ninguém. É neste seguimento 

que surge a curiosidade, muitas vezes relacionada com algo mau, um defeito muito grave. 

Neste caso concreto, trata-se de uma curiosidade saudável, que toda a criança deve ter perante 

o desconhecido, para crescer de forma sã e equilibrada.  

Os livros têm, assim, uma importância central nesta história, pois é deles que se extrai 

o saber, o conhecimento. Como apontam Chevalier e Gheerbrant, “seria banal dizer que o 

livro é o símbolo da ciência e da sabedoria (...) é sobretudo (...) símbolo do universo. (...) 

Fechado, o livro mantém o seu segredo. Aberto, o conteúdo é tomado por quem o investiga.” 

(Chevalier, Gheerbrant, 1982: 414).E é importante analisar também os seres em que se 

transformam os dois oponentes durante a luta. Se já vimos que a ave é símbolo de força, de 

domínio dos céus, o peixe liga-se ao seu elemento e assume a dupla significação da água: 

Pureza, limpidez e renascimento por um lado, morte, angústia e asfixia, por outro. São 

exactamente estes dois pólos que lutam no conto, personificados nos dois mágicos. Há, 

depois, o grão, com significado específico: “O grão que morre e se multiplica é o símbolo das 

vicissitudes da vegetação. (...) alternância da vida e da morte” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 

357); bem como o galo, “...emblema do orgulho – o que é justificado pela pose do animal (...) 

símbolo solar, porque o seu canto anuncia o nascer do sol. (...) é também eficaz contra as más 

influências da noite...” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 344). 

 

 Em O conto das artes diabólicas, voltamos a encontrar o livro, o rei, o poço, a pomba, 

o anel e a princesa. Depois, há que referir o simbolismo do cão, “...guia do homem na noite 

da morte, depois de ter sido seu companheiro no dia da vida. (...) Serve também de intercessor 

entre este mundo e o outro, de intérprete quando os vivos interrogam os mortos...” (Chevalier, 

Gheerbrant, 1982: 152-155). Temos, depois, a caça, que não é mais do que uma metáfora para 

a busca de sustento, material e espiritual. E o cavalo surge associado às trevas e ao 
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inconsciente, segundo a psicanálise. Também se liga aos poderes mágicos das trevas. O 

homem metamorfoseado em cavalo pode ser ou alguém possuído ou um iniciado nas artes 

diabólicas. O padre é, por natureza, um ser santificado, mas neste caso concreto, pratica artes 

diabólicas, o que o aproxima do arcebispo de um dos textos do primeiro capítulo. Já um 

afilhado é alguém de quem o padrinho deve cuidar, proteger, amparar. Tal acontece no início 

da sintagmática, mas muda quando o padre teme ser derrotado. A partir daí, padrinho e 

afilhado tornam-se inimigos.  

 De referir ainda, os seres em que ambos se transformam. A lebre é um animal muito 

rápido, ligado à terra em que vive e à renovação da vida. A romã é um fruto cheio de bagos, o 

que a aproxima da simbologia apontada para o grão no conto anterior. E a galinha é 

comparável ao galo do outro texto. Já a raposa é um ser matreiro. É “...activa, inventiva, mas 

ao mesmo tempo destruidora; audaciosa, mas medrosa (...) encara as contradições inerentes à 

natureza humana” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 561). É sobretudo a sua audácia e matreirice 

que se coaduna com o espírito do protagonista, permitindo-lhe a vitória sobre o padrinho.  

O Patinho Feio é um texto riquíssimo em símbolos, já que funciona como uma grande 

metáfora da vida infantil e do crescimento. Encontramos aqui muitos dos símbolos já 

apontados anteriormente, como a floresta ou o castelo, a água, a cabana ou a anciã. O facto 

da mãe do protagonista ser uma pata assume valor de destaque, já que para muitos povos, “o 

casal de patos mandarins é (...) símbolo da união e da fidelidade conjugal...” (Chevalier, 

Gheerbrant, 1982: 507). E o patinho é um dos animais que mais modifica ao longo do 

processo evolutivo, de modo que ilustra na perfeição a teoria do crescimento da criança.  

Quanto ao gato, pode comparar-se à raposa do texto anterior, dado que é um animal 

cheio de enganos e com uma esperteza superior à média. E a anilha vermelha em volta da 

perna de uma das patas serve para alertar para a necessidade de preservação das espécies, 

tema tão em voga na actualidade.  

Ao saltar a vedação da quinta em que se encontrava, o patinho está a pôr-se 

inconscientemente à prova, pois ultrapassa os seus horizontes, vai além do que ele pensava 

serem os seus limites. E ele vai conseguir fazer isso ao longo de toda a sintagmática: Tem 

sempre coragem para mudar quando não está feliz. Só assim se atinge a maturidade, como ele 

conseguiu. Já o pântano onde se encontra quando foge possui significados interessantes, dado 

que se trata de “...matéria indiferenciada, passiva e feminina...” e que a “...psicanálise faz do 

lago, do pântano, um dos símbolos do inconsciente e da mãe, o lugar das germinações 

invisíveis. (...) Tem para nós o sentido de imobilidade e de preguiça...” (Chevalier, 
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Gheerbrant, 1982: 502,503). Importa também referir que o sangue dos gansos selvagens 

simboliza “...todos os valores solidários do fogo, do calor e da vida (...) é universalmente 

considerado como o veículo da vida...” (Chevalier, Gheerbrant, 1982: 584). Assim, ao 

perderem o seu sangue, os animais perecem, demonstrando ao patinho os perigos da vida 

livre.  

 E não podemos deixar de falar dos cisnes, embora este lexema já tenha sido abordado 

em dois dos textos do primeiro capítulo. É que, com a mesma simbologia de pureza, beleza e 

graciosidade, surgem aqui em oposição à fealdade inicial do patinho, para mostrar como o 

aspecto físico é relativo e transitório. Ligada a esta mensagem, surge a água como espelho, 

em que o jovem se vê reflectido após a transformação e que se aproxima da simbologia já 

referida, quando estudámos a Bela e o Monstro.  

 

 

 Conclui-se, pois, que estes textos fazem uso de diversas simbologias, de modo a 

ilustrar teses importantes para as nossas crianças. Como lhes falam ao inconsciente, precisam 

de utilizar uma linguagem que eles compreendam, mas sem que esta se torne demasiado 

pesada para eles. Assim, sem se aperceberem, perante estas leituras, estão a assimilar muitas 

lições, para o presente e para o futuro.  
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Os monstros e as 

metamorfoses na prática 
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 Tanto ao longo das reflexões teóricas, como durante a análise comparativa e 

contrastiva dos contos, verificamos que os monstros e as metamorfoses são temáticas 

largamente apontadas nestes textos e amplamente discutidas pelos estudiosos da Literatura 

para os mais jovens. Ninguém consegue negar, neste momento, que estes dois temas 

respondem às mais profundas necessidades das crianças, ensinando-lhes, inconscientemente, 

como crescer sem medo, como encarar as mudanças físicas e psicológicas ligadas ao seu 

desenvolvimento.  

É claro que este estudo não ficaria completo sem verificarmos, em termos práticos, a 

recepção que as crianças actuais fazem às histórias cheias de monstros, de seres humanos que 

se transformam em animais, ou vice-versa. De facto, pretendemos provar que os contos 

ligados a estas temáticas ainda têm papel de relevo no desenvolvimento infantil. Assim, 

iremos aplicar, na sala de aula, alguns dos textos analisados com crianças do 1º Ciclo do 

Ensino Básico. 

Desta forma, escolhemos trabalhar cinco das histórias anteriormente estudadas, 

seleccionadas aleatoriamente e aplicadas com os meninos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos da escola 

EB1 do Couto, Vila Real. Estudámos, O Patinho Feio, A Menina e o Sardão, A Bela e o 

Monstro, O Príncipe Rã e Maria Rosa e os Sete Veados Barbudos, usando estratégias e 

actividades variadas e adequadas ao grau de maturidade de cada ano de escolaridade, de modo 

a estimular todas as crianças envolvidas e provar que continuam a identificar-se com a 

matéria do conto, sobretudo com o percurso iniciático do herói / heroína, que não é mais do 

que a sua própria luta pelo crescimento.   

 

 

1- Caracterização dos destinatários dos contos 

  

 Para apresentar devidamente os alunos que participaram nesta aplicação prática, 

devemos em primeiro lugar falar da escola que os acolhe, a EB1 do Couto. O estabelecimento 

de ensino situa-se na freguesia de Adoufe, Concelho de Vila Real e faz parte integrante do 

Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão. É uma escola típica de meados do século XX, 

tendo sido construída entre a década de quarenta e a de cinquenta. Tem algum espaço verde, 

de tal modo que é um lugar apreciado pelos alunos e propenso a actividades ao ar livre. 

Consideramos, pois, que esta instituição é de todos e para todos, na medida em que consegue 

englobar cada indivíduo na sua plenitude e inseri-lo no grupo escolar e extra-escolar.  
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 Passando agora à caracterização das crianças, devemos desde já referir que, no ano 

lectivo 2007/2008, se trabalhou simultaneamente com alunos dos quatro anos de escolaridade. 

O grupo é heterogéneo, com idades que vão dos seis aos onze anos de idade, como se pode 

observar neste esquema: 

 

Gráfico 1 – Idades 
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Temos, então, um aluno a frequentar o 1.º ano, três alunos do 2.º ano, oito do 3.º e dez 

alunos do 4.º ano. Verifica-se um certo equilíbrio entre o sexo masculino e o feminino (doze 

rapazes e dez raparigas), o que permite a realização de actividades diversificadas e, por vezes, 

a rivalidade saudável.  

 

Gráfico 2 – Número de alunos e sua distribuição. 

 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano

Meninas 2 4 4

Meninos 1 1 4 6
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Estas crianças apresentam um percurso escolar regular, embora não sejam alunos 

brilhantes. Revelam algumas dificuldades na leitura e na interpretação. 

No que concerne às condições sócio - familiares, tudo indica tratar-se de um meio sem 

carências graves, contudo, existem algumas famílias com dificuldades. A maioria dos pais, 

sem formação superior, desenvolve uma actividade profissional, com diversidade de 

profissões como: Trabalhadores da construção civil, empregados de mesa, operadores de 

supermercado, vendedores, entre outros.  

 

Gráfico 3 – Profissões dos pais. 
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As mães são na sua maioria domésticas, mas existem cinco que trabalham: Duas são 

empregadas domésticas, uma cozinheira, uma repositora e uma empregada de balcão. E, 

relativamente às habilitações literárias, a maioria concluiu o 2.º Ciclo do Ensino Básico. Mas, 

para melhor compreensão e comparação das situações dos pais e das mães, nada melhor que 

mais um gráfico explicativo. 

 

Gráfico 4 – Escolaridade dos pais.  
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Trata-se de agregados familiares pouco numerosos, embora algumas famílias tenham 

três filhos. São todas famílias tradicionais, em que a criança pode contar simultaneamente 

com a presença do pai e da mãe. As condições de habitabilidade são razoáveis. A maioria dos 

pais dos alunos possuem casa própria, apenas seis famílias vivem em casa alugada ou 

emprestada. Todas as habitações beneficiam de água canalizada e de luz eléctrica. 

Os hábitos destas crianças parecem regrados, dado que a grande maioria conta que 

dorme nove a dez horas de sono por noite. Dedicam diariamente algum tempo ao estudo e a 

ajudar os pais, em regra na sua residência. É de notar que nenhum dos alunos frequenta 

A.T.L. Assim, os tempos livres são ocupados com actividades de lazer próprias do meio rural, 

tais como: Brincar, jogar futebol, ver televisão, andar de bicicleta, jogar game boy/sega. 

Possuem alguns hábitos de leitura, pois requisitam livros na biblioteca itinerante. Contudo a 

maioria das crianças confessa que prefere outro tipo de distracções.  
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Uma vez realizada esta pequena descrição do ambiente em que trabalhamos e dos 

jovens com quem lidamos diariamente, iremos passar à aplicação prática de alguns dos contos 

abordados na segunda parte do nosso estudo, sempre numa perspectiva de mostrar que os 

monstros e as metamorfoses apresentados em muitos contos não são assustadores. Pelo 

contrário, ajudam o pequeno leitor / ouvinte a desenvolver-se de forma mais sã e equilibrada.  

 

 

2- Actividades desenvolvidas 

  

 

Iremos, agora, centrar-nos nas estratégias e actividades desenvolvidas a pensar na 

aplicação prática dos contos, anteriormente, referidos com este grupo específico de crianças, 

com idades compreendidas entre os seis e os onze anos, como acabámos de verificar. É 

evidente que as tarefas propostas não possam ser as mesmas para todas as faixas etárias. Daí 

que tenhamos desenvolvido actividades diferentes para cada grupo e/ou indivíduo: Para o 

mais pequeno, do 1º ano, ainda com dificuldades de leitura / compreensão e escrita; para os 

do 2º e, depois, para os dos 3º e 4º anos, com capacidades e maturidade bastante semelhantes.  

 

2.1- A Bela e o Monstro: Sua comparação com A Menina e o Sardão 

  

Como verificamos logo pelo título do subcapítulo, os contos em causa foram 

estudados numa perspectiva comparativa, para verificar até que ponto o segundo pode ser 

considerado uma versão portuguesa do clássico que todos conhecem. Os alunos tomaram, 

inicialmente, contacto com as duas histórias para, depois, realizarem algumas tarefas que 

aproximam e/ou distanciam os dois textos.  

Começou-se, então, pela apresentação multimédia de uma adaptação do conto “A 

Menina e o Sardão” (Ver anexo 7). Optou-se por reunir todos os anos de escolaridade durante 

o espectáculo, para evitar perdas de tempo com várias exibições do ficheiro PowerPoint. A 

leitura dos balões da banda desenhada animada foi feita por alunos do 3º e 4º anos, de forma 

clara, para permitir a audição de todos os colegas, mesmo dos mais pequenos. Depois, 

colocaram-se diversas questões abertas e fechadas, ligadas às personagens, ao tempo e ao 

espaço da acção, com o intuito de verificar até que ponto a história foi apreendida pelos 

participantes.  
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Durante o diálogo, a professora levou os alunos a associar este conto a outro, mais 

conhecido, sobretudo devido à adaptação cinematográfica realizada pelos estúdios da Walt 

Disney. A docente questionou-os sobre as principais semelhanças e diferenças que eles 

encontravam, à primeira vista, entre os dois textos em estudo. Para ter a certeza que todos 

conhecem o conto de Mme de Villeneuve, foi pedido a um aluno para fazer o reconto oral da 

história “A Bela e o Monstro”.  

Só após este diálogo se passou à visualização do filme de animação homónimo. 

Imediatamente a seguir aos desenhos animados, perguntou-se às crianças qual o momento 

mais apreciado da intriga, com que personagem se identificam mais ou menos e qual dos 

contos preferiram. E, de modo a sistematizar as divergências entre as duas histórias, fez-se um 

esquema no quadro, semelhante ao que aqui se apresenta, com a colaboração de todos os 

alunos. 

 

Esquema-síntese – semelhanças e diferenças entre os contos 

 

 

A Menina e o Sardão     A Bela e o Monstro 

 

Homem com 3 filhas.             Um comerciante com sua filha. 

Prendas pedidas pelas meninas.         

O pai corta uma flor no jardim         O pai pede guarida para se proteger da tempestade 

do sardão e ele exige que lhe               

leva a filha. 

A menina fica com o Sardão              Bela procura o pai e fica com o monstro para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 para salvar o pai.                                 salvar o pai. 

A Menina visita a mãe doente            Bela visita o pai, também doente 

Personagens sem nome            Personagens com nome: Bela, Maurício 

Atraso por causa da irmã            Atraso para cuidar do pai 

Sardão estendido no jardim            Fera meia morta no chão 

A menina deitou água na cara            Bela aceitou casar com o monstro e beijou-o 

            do Sardão.           

O sardão tornou-se num príncipe O monstro tornou-se num príncipe 

 

 

 

 

O importante é o interior e não o aspecto físico 
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 Por fim, procedeu-se à distribuição de fichas formativas e realizaram-se as actividades 

aí propostas. Os alunos deviam executar as tarefas de forma autónoma, mas sempre com a 

supervisão da docente, que circulava e dava sugestões para encaminhar no bom sentido. 

Durante a correcção, foram discutidas as possíveis moralidades dos contos, com destaque dos 

alunos para o poder do amor e a importância do que somos no interior, pois o aspecto físico 

nem sempre corresponde à nossa personalidade.  

 No que respeita à reacção das crianças a estas actividades lúdicas, podemos dizer que 

ao nível do 1º e 2º anos, o grau de adesão e identificação foi pleno, já que, para 100% dos 

alunos, a imagem seleccionada foi a sexta - quando o monstro se transformou em príncipe e 

casou com a Bela (Cf. Anexo 2). Um menino afirmou mesmo que “não casava com uma 

rapariga que fosse monstra, só se ela se transformasse”. Esta frase inocente demonstra que, 

nestas idades, há dificuldade em entender o que está nas entrelinhas, ou seja, o cariz 

metafórico e simbólico da metamorfose. A parte da história preferida pelos alunos está 

representada no gráfico que se apresenta: 

 

Gráfico 5 – Parte preferida da história – 1.º e 2.º anos. 

Quando o pai chora, por causa do 
Sardão exigir a presença da Menina.

Os belos vestidos que o Sardão dá à 
Menina.

Meninas 2

Meninos 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5
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Já no segundo grupo de trabalho – 3º e 4º anos – a compreensão dos textos foi também 

conseguida, com a participação activa dos alunos, que responderam acertadamente às várias 

solicitações da docente. A banda desenhada realizada evidenciou à preferência dos alunos 

pela história “A Menina é o Sardão” 

As respostas dadas, oralmente, podem ser condensadas no gráfico que se segue, que 

permite uma visão de conjunto: 

 

Gráfico 6 – Momento preferido do conto, A Bela e o Monstro -  3.º e 4.º anos.  

 

  

Monstro trasnsforma-se 
em príncipe.

A menina aceita casar com 
o príncipe.

Outros

Meninas 2 5 1

Meninos 5 3 2

0
1
2
3
4
5
6

 

 

Chegaram também à moralidade dos contos, afirmando que esta é igual nos dois e que 

só há algumas coisas que mudam, mas o essencial está em ambos. 

 

Gráfico 7 – Moralidades referidas pela turma. 

 

As pessoas 
podem ser 
feias, mas 

boas.

Não devemos 
ser amigos das 

pessoas só 
porque são 

bonitas

Devemos 
ajudar as 

pessoas que 
precisam

Não devemos 
tratar mal as 
pessoas feias

Não devemos 
ser invejosos

Meninas 3 1 1 2 3

Meninos 4 2 3 1 2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5
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As tarefas foram realizadas com autonomia e harmonia, tendo uma grande 

percentagem conseguido acertar em todas as alíneas. Estas actividades consolidaram a 

capacidade de compreensão textual e de associação de ideias. Por fim, as bandas desenhadas 

realizadas foram de grande qualidade, tendo em conta o grau de ensino destas crianças. 

Demonstram claramente que há identificação do pequeno leitor / espectador com os contos 

estudados. Deixamos alguns dos desenhos recolhidos, referindo a título de curiosidade, que 

várias crianças disseram que iam ler a versão original francesa, referida pela professora ao 

longo das aulas, o que prova que ainda há interesse pela leitura e estas pequenas actividades 

podem ser uma forma de motivar a comunidade escolar.  

 

 

A Menina e o Sardão  

 

 

 
 

 

 
 

 

Banda desenhada realizada por um menino de 8 anos. 
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A Bela e o Monstro. 

 

 

 

 

Banda desenhada realizado por uma menina de 8 anos. 

 

 

2.2- O Patinho Feio 

  

A aplicação prática deste conto baseou-se numa versão da história que dá pelo nome 

de A fantástica aventura do Patinho Feio, em formato DVD. Voltámos a juntar todos os 

alunos da escola para a realização dos trabalhos, pois embora as actividades fossem 

diversificadas, de acordo com o grau de exigência de cada ano, a visualização foi feita em 

conjunto. Depois do filme de animação, discutiram-se com as crianças as possíveis 

semelhanças e/ou diferenças em relação às versões que cada um deles revelava conhecer. De 

facto, esta história conta as aventuras do patinho de uma forma mais amena e positiva, 

servindo apenas de base para a aplicação da versão mais conhecida, de Andersen. A 
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professora ajudou na formulação de um resumo oral do conto original, mostrando como este é 

mais triste e difícil, como a própria vida, sendo que, no fim, tudo termina bem: O patinho 

transforma-se num lindo cisne, como toda a criança se transforma num ser lindo e completo 

quando cresce.  

 Posteriormente, iniciaram-se as actividades, distribuindo as fichas a cada aluno e 

pedindo-lhes para as realizarem em grupos de dois, se assim desejassem (Anexo 3). Como 

estavam a trabalhar todos ao mesmo tempo, foi preciso circular, para elucidar as dúvidas que 

iam surgindo. No caso do 1.º e 2.º anos, deviam colocar a história por ordem, numerando as 

imagens e dando-lhes, depois, legendas correctas. Fizeram também alguns desenhos 

engraçados sobre o momento preferido da história. Já com o 3.º e o 4 º anos, a tarefa 

intitulava-se “Escolhe a história”: Apresentadas várias alternativas para continuar a história, 

os alunos deviam escolher de acordo com o conhecimento do conto (não daquele que 

visualizaram, mas do que ouviram contar pelos colegas e docente). Depois, fizeram algumas 

operações, através das quais descobriram a mensagem principal da história. Podiam também 

desenhar a parte favorita da história. No final, todos os trabalhos foram recolhidos para 

correcção e análise por parte da professora.  

 Verificámos que a aventura com O Patinho Feio correu muito bem. Os alunos 

gostaram de tomar contacto com a diferente versão da história e quase todos demonstraram 

conhecer o conto original, pelo menos em traços gerais. Os mais pequenos ordenaram as 

imagens, colocando-as na seguinte ordem: 
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 No gráfico seguinte, explica bem o número de alunos que conseguiu ordenar as 

imagens sem errar. Contabilizaram-se um com 3 erro e 3 sem erros.  

 

Gráfico 7 – Ordenação de imagens. 

 

0

2

4

todas certas 3 erradas

 

 

Tiveram um pouco mais de dificuldade em atribuir legendas às imagens e a professora 

teve de ajudá-los a compreender que bastava usar correctamente as frases dadas no final da 

página. As dificuldades na leitura condicionaram o caloiro do 1.º ano, os do 2.º acertaram na 

ordenação das frases. 

No que concerne aos alunos dos 3º e 4º anos, todos apreciaram o filme de animação 

visualizado, bem como a maioria demonstrou ter compreendido o conto de Andersen, 

escolhendo as alternativas correctas para reconstruir a história. Porém, notou-se alguma 

dificuldade em relembrar os pormenores, o que pode verificar-se na pequena percentagem de 

alunos que acertou em todas as alternativas: Foram cinco os que tiveram tudo certo; três 

erraram uma pergunta; quatro erraram duas e seis falharam três ou mais vezes. Este facto 

mostra a dificuldade que estas crianças têm em tomar atenção aos detalhes, como podemos 

verificar no gráfico que se segue:  

 

Gráfico 8 – Respostas ao questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5
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todas certas 1 errada 2 erradas 3 ou mais
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A segunda tarefa foi concluída com sucesso, já que todos, sem excepção, conseguiram 

fazer as operações e completar a moralidade, que aliás já tinha sido discutida com eles 

anteriormente. O lema: “A verdadeira beleza está no interior” tinha sido abordado nos textos 

anteriores, consequentemente, as crianças, apontaram esta possibilidade, dizendo que o 

assunto era parecido com o que tínhamos falado nas outras histórias. No momento em que 

lhes foi pedido para darem as opiniões por escrito, conseguiram apontar ideias de grande 

importância. Uma menina referiu que “Por fora somos diferentes, mas por dentro somos todos 

iguais, devemos ser todos bons amigos, porque afinal somos todos irmãos”. Um rapaz 

acredita que “a verdadeira beleza está no interior do nosso coração”. Estas frases mostram a 

preocupação que têm com a imagem, mas a pureza com que interpretam a história do Patinho, 

identificando-se com o seu processo de crescimento. Desta forma, consideramos o nosso 

objectivo novamente cumprido.  

 

Deixamos algumas frases e comentários a título ilustrativo. 

 

Comentário de um menino “R” de 9 anos. 

 

“A verdadeira beleza está no interior do nosso coração. Podemos ser feios e ser 

bonzinhos. Não importa ser bonito, nem para gostarem de nós”  

 

Comentário de uma menina “AF” de 9 anos. 

  

“Se dois rapazes quisessem namorar comigo: Um feio e bom e outro bonito e mau, eu 

não escolhia nenhum. Esperava até encontrar um bonito e simpático. Os rapazes feios até são 

simpáticos e bons amigos.” 

 

 

Comentário de uma menina “SP” de 9 anos. 

 

“Eu não casava com uma pessoa feia. Eu seria capaz de casar com um rapaz bonito e 

sincero. Se me aparecesse um rapaz feio, mas muito simpático e me desse presentes e me 

pedisse namoro eu não aceitava” 
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Comentário de uma menina “L” de 8 anos 

 

“ Eu não casava com uma pessoa feia, mas experimentava ser amiga e brincava com 

ela.” 

 

 

 

Comentário de um menino “R” de 10 anos. 

 

“Não podemos gozar com os outros por serem feios por fora, porque eles podem ser 

bonitos por dentro. 

A minha professora é bonita por fora e também por dentro” 

 

 

 

Comentário de uma menina “B” de 9 anos.  

 

“A minha professora não é chata, ela é uma querida. Mas eu acho que por dentro é 

chata, mas bem lá dentro do coração é boa.” 

 

 

 

Comentário de uma menina “AC” de 9 anos.  

 

“A minha professora tem beleza nos lábios, luz dos seus olhos… Ela tem o sorriso e a 

beleza, tem amor no coração. Ela, se calhar, até pode ser má por fora, mas por dentro é muito 

boa. Sorri sempre que nos vê e diz: Olá! 

Está sempre com um sorriso na cara, ela é linda como tudo.” 
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2.3- O Príncipe Rã 

 

Reuniram-se novamente todas as crianças da escola EB1 do Couto para proceder à 

aplicação desta história, começando pela leitura de um resumo elaborado pela professora. O 

objectivo era dar a conhecer os contornos da história aos alunos, mas sem a ler toda, dada a 

sua extensão. Com um resumo alargado, os alunos ficaram a conhecer o conto, queria-se, 

sobretudo, motivá-los para uma posterior leitura recreativa do texto original.  

Depois da audição, seguiu-se o habitual diálogo vertical e horizontal, entre professora 

e alunos, para verificar, até que ponto, compreenderam o que tinham ouvido. Insistiu-se muito 

nas categorias da narrativa, levando-os a falar da acção, das personagens, do tempo e do 

espaço. Foi mesmo pedido a alguns meninos que fizessem um reconto oral do que tinham 

ouvido. Não deixámos também de discutir as possíveis moralidades do conto, tentando que 

fossem eles a chegar à importância de se cumprirem as promessas e à questão da beleza 

interior, que nem sempre corresponde à exterior. 

 

Todos os anos de escolaridade tinham, como primeira actividade, um jogo de palavras 

cruzadas, para verificar se prestaram ou não verdadeira atenção aos pormenores da história e 

perceberam o essencial.  

No que respeita aos alunos do 1º ano e 2.º ano, tiveram alguma dificuldade no 

preenchimento das palavras cruzadas. Houve mesmo um que começou a inventar proposições, 

sem tomar atenção às palavras das quadrículas. Mas, com a ajuda da docente, tudo se resolveu 

e, no final da tarefa, todos se riam a dizer que “afinal era muito fácil”.  

 

Os restantes níveis de ensino acharam a actividade lúdica muito atraente e resolveram 

as palavras cruzadas em grupos de dois, mas sempre a dar e pedir sugestões aos restantes 

colegas. Gerou-se alguma confusão, sendo necessária a intervenção moderadora da 

professora. O resultado foi bom, pois conseguiram divertir-se e apreender os conteúdos do 

conto. 

 

Seguiu-se uma actividade de expressão escrita, adequada à faixa etária: O menino do 

1.º ano depois de executar um desenho da parte preferida da história, justificou a sua escolha.  
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Ilustração de um menino de seis anos. 

 

 

Comentário: 

“Eu gostei desta parte, porque tenho pena de alguém quando está a chorar” 

 

As crianças do 2.º ano tinham pela frente um verdadeiro desafio: Imaginar as novas 

aventuras dos noivos, os restantes careciam escolher uma alteração ao texto original e 

inventar o que sucederia se esse acontecimento tivesse sido diferente.  

Quanto às histórias produzidas, houve um pouco de tudo, como seria de esperar. São 

alunos com algumas dificuldades de expressão, alguns com muita imaginação, outros que se 

abstraem um pouco. Ainda assim, os resultados foram originais, de modo que iremos 

apresentar alguns os textos produzidos, como forma de concluir o estudo do conto O Príncipe 

Rã. 

 

Texto produzido pelo “Dv” de 6 anos. 

 

“O príncipe e a princesa casaram. 

Foram viver para um castelo. 

Criaram um bebé. 

Andaram à bulha. 

Viveram felizes.” 
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Texto produzido pelo “A” de 7 anos. 

 

“O príncipe e a princesa casaram-se, tiveram muitos filhos, compraram uma casa para 

viverem contentes”. 

 

Texto produzido pela “C” de 9 anos.  

 

“A princesa tinha muito receio que o príncipe transformado em rã fosse feio e que não 

fosse gentil com ela. Mas a rã, que precisava muito de um beijinho, fazia tudo para agradar à 

princesa. Até que um dia a pobre rã teve um acidente e deitava sangue por uma pata. Então, a 

princesa teve muita pena da rã e deu-lhe um beijo para a consolar: Para seu espanto, um lindo 

príncipe apareceu. 

A princesa foi feliz com ele e ficaram muito ricos. A princesa pediu ao pai para dar o 

lugar dele ao príncipe. O pai aceitou a proposta e o príncipe rã passou a ser o Rei Rã e a 

princesa passou a ser uma bela rainha de cabelos curtos e um sorriso muito belo.” 

 

 

Texto produzido pela “B” de 9 anos. 

 

“O príncipe e a princesa foram dar um passeio, de avião, até Lisboa. Eu fazia o 

mesmo, porque sou de Lisboa. 

Lá em Lisboa, eu ia ao circo, ao supermercado, as compras e ia a casa das pessoas de 

família.” 

 

Texto produzido pela “L” de 8 anos. 

 

“O príncipe e a princesa foram viver para um castelo muito bonito, tiveram dois filhos. 

Lá havia um jardim cheio de flores de muitas cores e muito cheirosas e eles brincavam os 

quatro. Faziam piqueniques.  

Eram uma família feliz!” 
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Texto produzido pelo “HG” de 8 anos. 

 

“Era uma vez uma menina bonita, chamava-se Sofia. Ela deixou cair a sua bola ao 

lago, mas não quis a ajuda da rã. Foi chamar o criado para ir buscar a bola que caiu à água. O 

criado escorregou e partiu uma perna. A Sofia chamou outro criado, mais inteligente e 

recuperou a bola. A rã ficou triste, porque a menina não aceitou a sua ajuda.” 

 

 

 

Texto produzido pelo “R” de 8 anos. 

 

“A princesa deixou cair a bola ao lago. A rã ajudava-a, mas em troca queria dormir 

com ela na cama. Ela não gostou da ideia e foi queixar-se ao pai. 

O pai, que era rei, foi falar com a rã e disse-lhe: 

- Ou vais buscar a bola da princesa ou sais do meu lago. 

A rã não teve outro remédio senão obedecer e ainda hoje lá está enfeitiçada.” 

 

 

Texto produzido pelo “D” de 8 anos. 

  

“A menina não cumpriu a promessa que fez à rã e por isso transformou-se em sapo. 

Como não tinha amigos foi viver com a rã.” 

 

 

Texto produzido pela “V” de 9 anos. 

 

“A menina não cumpriu a sua promessa. Mentir é feio, Deus não gosta, fica zangado e 

somos pecadores e vamos para o inferno. A menina precisa desculpar-se, ela nunca mais vai 

recuperar a sua bola de oiro” 
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Texto produzido pela “R” de 10 anos. 

 

“A menina foi a casa buscar um fato de mergulho e foi buscar a bola ao lago, 

entretanto a rã ficou presa e a menina foi ajudá-la e surpreendentemente a rã transformou-se 

num príncipe. Os dois ficaram muito amigos.” 

 

 

Texto produzido por um elemento exterior à turma, insere-se pelo ser teor dramático. Menino “X” de 10 

anos. 

 

“A princesa não abriu a porta à rã. A rã teve uma ideia: 

- Arrebentou a porta, deu-lhe uma coça e por fim matou-a” 

 

 

Com esta actividade, treinaram a compreensão escrita e a caligrafia, estavam 

implicitamente a recordar os elementos mais importantes da intriga. Demonstraram ter 

gostado, bem como ter entendido a mensagem veiculada, como comprovam alguns dos 

desenhos por eles realizados no âmbito do conto, acompanhados de comentários interessantes, 

que demonstram como as crianças ainda se identificam com as personagens e as suas 

aventuras. 

 

Desenho 1  

 

 
 

Comentário do menino “Dv” de 6 anos. 

“Devemos cumprir as nossas promessas. Desenhei a menina a fechar a porta à rã. Fiz salada 

porque o rei e a princesa são saudáveis.” 
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Desenho 2 

 

 

 
 

Comentário da menina “C” de 9 anos. 

“Devemos cumprir o que nos mandam. A princesa fechou a porta à rã.” 

 
 

Desenho 3 

 

 

 
 

Comentário da menina “L” de 8 anos. 

“Devemos fazer o que prometemos. Ela prometeu e não fez.” 

 

 

 



 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
121 

 

 

 

Desenho 4 
 

 

 
 

Comentário do menino “A” de 7 anos. 

“Devemos lutar por aquilo que queremos, a Rã lutou para o feitiço se quebrar.” 

 

Devemos dizer que os pequenos apreciaram bastante este conto, pois gostam de 

animais e, como eles dizem, aprenderam muito com a princesa mentirosa. Foi interessante 

notar que os próprios alunos apontaram logo as semelhanças com os contos anteriores, 

dizendo que a ideia era a mesma: Não devemos confiar só nas aparências, pois debaixo de 

uma “pele” feia, pode haver alguém muito bonito. Referiram que o que importa é o que somos 

por dentro, as nossas qualidades. Além disso, foi também aflorada a temática das promessas, 

acontecendo algo muito interessante neste âmbito: Foram vários os discentes que associaram 

o quebrar da promessa à obra A Fada Oriana, pois afirmam que a princesa da história em 

estudo foi má como a Oriana. 

 

No final, as fichas foram corrigidas com cada grupo de alunos, para que estivessem 

sempre ocupados e não houvesse momentos mortos. Recolheram-se os trabalhos efectuados, 

para correcção e para inserir alguns textos neste trabalho final, tendo previamente sido lidos à 

turma alguns dos mais interessantes.  
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2.4- Maria Rosa e os Sete Veados Barbudos 

 

 Passamos agora ao último texto seleccionado para a aplicação prática do nosso 

trabalho. Escolhemos “Maria Rosa e os Sete Veados Barbudos” para inserir também nesta 

aplicação contos de autores mais próximos de nós, de forma a demonstrar (como aliás se 

referiu nas considerações teóricas) que a preocupação com o crescimento saudável das 

crianças continua a existir nos autores actuais, com grande recurso às potencialidades da 

Literatura Tradicional para consegui-lo.   

 Assim, dividiu-se a turma em três grupos, com elementos de todos os anos em cada 

um deles, para que ficassem bem equilibrados. Cada um deles ficou com uma parte da 

história, sem conhecer o restante da sintagmática. Um elemento mais velho de cada grupo leu 

a parte da história aos seus colegas, enquanto a professora circulava para tirar eventuais 

dúvidas de vocabulário. A actividade consistia na realização de um resumo escrito de cada um 

dos momentos dos textos, sem terem o conhecimento prévio do resto da história. Mas como a 

tarefa estava a revelar-se demasiado complexa, optou-se pela leitura integral do conto, para 

depois se fazer este exercício. Os resumos foram posteriormente lidos à turma e recolhidos 

pela docente para correcção.  

 Discutiu-se, seguidamente, a lição de moral a tirar desta narrativa, com os alunos a 

participarem activamente na discussão e a darem diversas opiniões. Foram convidados a fazer 

um desenho da parte mais importante e a legendá-lo, de modo a ficar registada a opinião de 

cada uma das crianças acerca das aventuras de Maria Rosa.  

 E, para realizar uma interpretação mais profunda e alargada do conto, optou-se pela 

realização de uma actividade lúdica a que os alunos costumam aderir com entusiasmo: 

Dividiu-se novamente a turma para que cada grupo contivesse elementos dos outros grupos e 

tornar as coisas mais competitivas. Cada agregado escolheu um “nick-name”, que foi 

registado no quadro, bem como um porta-voz, que falaria em nome de todos. Passou-se, 

então, à realização do Quizz, em que a professora colocou questões, previamente registadas 

em cartões (Ver anexos 5 e 8). Todos os grupos tiveram oportunidade de responder, cada um 

na sua vez. Venceu o conjunto de alunos com mais respostas correctas. 

 Como seria de esperar, este foi o conto que mais entusiasmo gerou nas crianças, 

provavelmente, devido à actividade lúdica de interpretação. Se inicialmente estavam um 
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pouco baralhados com a actividade de resumo escrito, ao começar-se com o Quizz, ficaram 

eufóricos e muito mais participativos.  

No final do jogo, o grupo vencedor, recebeu um lápis original igual ao da professora e 

muito cobiçado por todos. Os restantes participantes receberam material diverso para adoçar a 

derrota, mas sobretudo para mostrar que ganhar ou perder não importa, o interessante é jogar, 

divertir-se e aprender. Deve dizer-se, também, que estes meninos são bastante perspicazes, 

conseguindo apontar diversas moralidades para o conto: A importância de obedecer aos mais 

velhos, mesmo que não concordemos com eles. Afirmou uma menina que “o meu pai às vezes 

proíbe-me de alguma coisa e eu fico triste. Mas depois percebo que é para o meu bem!” 

Também se falou da importância da amizade entre irmãos, dos ciúmes que às vezes são 

normais, mas que “não podem ser demais senão já é mau” (palavras de um aluno). 

Compararam ainda a aventura de Rosa à de Oriana, pois ambas foram más e tiveram castigos, 

embora referissem que neste caso foi Rosa a ser salva pelos irmãos, estes foram 

recompensados e recuperaram a forma humana. As opiniões dadas pelos alunos podem ser 

sintetizadas no gráfico que se segue: 

 

   2.4.1 – Moralidades apontadas 

 

Devemos 
obedecer aos 

mais velhos

A amizade é 

importante

A amizade entre 
irmãos é muito 

importante

Devemos ajudar 

os outros

As más acções 
devem ter uma 
consequência

Meninas 1 1 0 4 4

Meninos 2 1 4 5
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O balanço foi claramente positivo, como aconteceu com os restantes contos 

analisados, mostrando a identificação destas crianças com as metamorfoses por que passam os 

heróis ou seus amigos / amados. Viram que a aventura do crescimento toca a todos, mas se 

seguirem bons princípios, tudo há-de correr bem. E deixamos, para terminar esta aplicação 

prática, os resumos elaborados pelos vários grupos, bem como alguns dos desenhos referentes 

ao último conto trabalhado. Passaremos, depois, às considerações finais,  em que resumiremos 

o nosso trabalho e tiraremos algumas conclusões. 

 

2.4.2. O resumo de Maria Rosa e os Sete Veados Barbudos 

 

Para terminar a aplicação prática dos contos na sala de aula deixamos o registo dos 

resumos elaborados pelos vários grupos de alunos, bem como alguns dos desenhos referentes 

ao último conto trabalhado. Expurgámos os textos de erros ortográficos e melhoramos a 

pontuação, mas mantivemos o nível de língua das crianças. 

 

Grupo 1 

 

“Era uma vez um homem e uma mulher que tinham sete rapazes. Eles eram uns 

rapagões. Os pais gostavam muito deles. Um dia os pais tiveram um bebé. Os rapazes tinham 

o projecto dos “sete irmãos barbudos” e já estavam a pensar nos “oito irmãos barbudos”, mas 

nasceu uma menina. Ficaram roidinhos de ciúmes. Só o irmão mais novo é que se encantava 

com a menina, mas para não trair os irmãos, fazia de conta que não.  

Um dia, saíram de casa. Os pais bem tentaram tirar-lhes a ideia da cabeça, mas não 

conseguiram. Quando os viram partir, choraram abraçados um ao outro. A Rosinha cresceu 

para Rosa e os pais foram envelhecendo, até que morreram.  

Quando os pais morreram, pôs-se à estrada, à procura dos irmãos. Ela encontrou uma 

casa e arrumou-a. Viu sete homens barbudos e começou a dizer o nome deles. E quando se 

apresentou aos irmãos, eles contrataram-na como empregada e começaram a gostar dela.” 
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 Grupo 2 

 

“Quando chegavam a casa ao fim do dia, Rosa lavava-lhes sempre os pés. Eles 

disseram-lhe que a água da mina estava enfeitiçada. Mesmo sendo mais perto de casa, ela 

devia ir ao poço. Mas certo dia, quando ia pôr água ao lume, viu que tinha pouca e correu à 

mina para buscar água. Disse a si mesma que ninguém notaria a diferença. Mas, quando 

começou a lavar os pés ao mais velho, ele transformou-se num veado, os outros ficaram 

zangados e quiseram que ela lhes lavasse os pés, pois queriam sofrer por igual a sorte do 

irmão.  

 Um dia, apareceu por ali um príncipe com os seus caçadores e Rosa pôs-se na frente 

para impedir que fizessem mal aos veados. Mas um cavalo assustadiço deitou-a ao chão e ela 

desmaiou. O príncipe ordenou que levassem Rosa para o palácio porque estava ferida. 

Recuperou bem e o príncipe ficou apaixonado por ela e ela por ele. Como o rei não apreciava 

isso, ordenou ao príncipe que fosse guardar as fronteiras distantes do reino.” 

 

 

 

 Grupo 3  

“O príncipe foi para longe, mais à-vontade ficava o rei para se livrar de Maria Rosa… 

É que ele era muito mau! Mas não sabia que o príncipe levava para a expedição um botão de 

rosa, que Rosinha lhe dera quando ele lhe pediu namoro. Maria Rosa foi levar as notícias aos 

irmãos, que viviam ao pé do palácio.  

 O rei disse que ela era uma bruxa e pediu para a matarem na fogueira. A rapariga 

chorou, porque tinha os pais mortos, os irmãos enfeitiçados e era trabalhadeira, amável, 

prendada. 

 Quando a fogueira já estava acesa e o fumo a sufocava, os irmãos “Veados Barbudos” 

saltaram para o fogo, apagaram as chamas e transformaram-se de novo em guerreiros 

barbudos. Prenderam o rei. 

 O príncipe voltou e foi aclamado rei. Maria Rosa casou com o novo rei. No cortejo, os 

irmãos barbudos foram os guardas e o Leonel, o mais novo, levou as alianças.” 
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2.4.3 Desenhos e comentários dos alunos. 

 

 

            Recolhemos aqui não os desenhos melhor elaborados, mas os mais 

significativos ao nível da identificação projectiva da criança. Naturalmente, corrigimos os 

erros ortográficos e de pontuação, mantendo, embora, o registo de língua próprio da infância. 

Note-se que os comentários impressos nos desenhos, contêm erros ortográficos, que não 

podemos suprimir.  

 

Desenho 5 
 
 

 

 
 

 

Comentário, inscrito no próprio desenho, do menino “HG” de 8 anos. 

“Devemos ajudar as outras pessoas. E teremos uma recompensa. Os irmãos a irmã e a tiveram 

uma recompensa.” 

 

 

 

Desenhos 6 e 7  

Estes desenhos têm a particularidade de estabelecer uma visão comparativa de dois contos 

diferentes, em circunstâncias temáticas idênticas. 
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Comentário do menino “R” de 9 anos. 

“Devemos ajudar as pessoas que estão em perigo. Quando ajudamos os outros, temos uma recompensa. 

A Fada Oriana ajudou a velha para ela não cair. Na história da Maria Rosa, os irmãos saltaram para a fogueira 

para salvar a irmã. Por isso, como recompensa, o feitiço quebrou-se. A recompensa da fada Oriana foi recuperar 

as suas asas.”  
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Desenho 8 
Este desenho tem , também, a particularidade de estabelecer uma visão comparativa de dois 

contos diferentes, em circunstâncias temáticas idênticas. 

 

 

 
 

Comentário da aluna “AF” de 9 anos. 

“As mães acham sempre os seus filhos os mais lindos. Na história da Maria Rosa, a mãe achava os 

filhos os mais lindos. E na história dos passarinhos desaparecidos também.” 

 

 

Desenho 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comentário do aluno “R” de 10 anos. 

“A Maria Rosa não devia mexer nas coisas que não são dela. Por isso, a mãe ralhou-lhe. A mãe 

devia deixar a filha mexer para conhecer melhor os irmãos.” 
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Desenho 10 
 

 

 
 

 

Comentário da aluna “SP” de 10 anos. 

“Devemos proteger os outros, mesmo que a nossa vida corra perigo.” 
 

 

Desenho 11 
 

 

 
 

Comentário do aluno “J” de 10 anos. 

“Maria Rosa desobedeceu, mentiu aos irmãos e, por fim, os barbudos transformaram-se em 

veados e ela ficou sozinha a sofrer.” 
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Desenho 12 
 

 

 
 

Comentário da aluna “V” de 10 anos. 

“O irmão da Rosa deu-lhe amoras com cara carrancuda, mas no fundo está contente. Não 

devemos esconder o amor pelos outros”. 

 

 

 

Desenho 13 
 

 
 

Comentário do aluno “R” de 8 anos. 

“Não devemos desobedecer. Os irmãos disseram à irmã para ir buscar água ao poço, mas a fonte 

era mais perto e ela foi lá. Às vezes o que parece mais fácil pode ser muito perigoso.” 
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Desenho 14 

 

 

 

 

 
“Quero ser como a Maria Rosa, muito limpinha e trabalhadeira.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comentário da aluna “S” de10 anos. 

“Maria Rosa era muito trabalhadeira e sabe limpar bem uma casa. Eu quero ser como a Maria 

Rosa, muito limpinha e trabalhadeira”. 

 

 

Desenho 15 
 

 

 
 

Comentário da aluna “AI” de 8 anos. 

“Maria Rosa desobedeceu aos irmãos e foi buscar água à fonte da mina, por isso aconteceu uma 

desgraça, não devemos desobedecer.”. 
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Desenho 16 

 

 

 
 

 
Comentário do aluno “D” de 8 anos. 

“Devemos lutar por aquilo que queremos. Fiz um lobo a uivar porque os lobos andam na floresta 

e podiam ter mordido a Maria Rosa. Devemos ser prevenidos”. 

 
 

 

A escolha destes desenhos não foi gratuita. Neles verificamos a identificação 

projectiva da criança com a matéria do conto, de acordo com o sexo, idade e a imaginação. 

 

 

2.5- Em síntese 

 

 Depois de apresentadas todas as actividades, bem como analisados os resultados 

conseguidos com os diferentes alunos da escola EBI do Couto, é possível tecer algumas 

considerações finais sobre a aplicação prática dos contos estudados.  

 Antes de mais, convém referir que a história “A Menina e o Sardão”, por ser 

apresentada de uma forma inovadora e interactiva, teve uma adesão muito grande por parte 

dos pequenos discentes. Gostaram de ver as imagens e apreciaram, sobretudo, a interacção 

conseguida pela leitura que eles próprios realizaram. Sem esquecer que apreciaram 

especialmente os efeitos do pai a chorar e o vestido da menina a mudar de tons. Também 
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mostraram simpatizar com a aventura do Patinho Feio, por ser diferente da história original e, 

segundo as palavras de um dos alunos “nesta história o patinho tem mais amigos e sente-se 

mais feliz.” 

 Porém, os contos que mais despertaram o interesse das crianças, devido às 

moralidades e valores aí contidos foram “O Príncipe Rã” e, especialmente, “Maria Rosa e os 

Sete Veados Barbudos”, em que encontraram ideias muito interessantes para aplicar na vida 

de todos os dias. Aliás, são os próprios meninos que afirmam que todas as histórias ensinam 

coisas importantes, mostrando que conseguiram interiorizar as mensagens, mesmo as que 

pareciam menos óbvias e difíceis de decifrar.  

 Assim, podemos destacar as moralidades que mais alunos apontaram, sempre 

relacionadas com o altruísmo / egoísmo, o valor do trabalho, a defesa da verdade, o respeito 

pela intimidade e individualidade de cada um, bem como a importância da obediência e do 

cumprimento das promessas. E são as palavras de alguns deles que confirmam estas ideias, 

como podemos ver de seguida: 

 “Devemos manter a casa limpa, como a Maria Rosa. Devemos dividir as tarefas da 

casa”; “Não devemos desobedecer aos pais ou professores, senão acontecem-nos coisas más”; 

“Cuidado com a mentira. A Maria Rosa desobedeceu, mentiu aos irmãos e, por isso, os 

barbudos transformaram-se em veados. Resultado: Ela ficou sozinha a sofrer.”; “Não 

devemos desobedecer. Os irmãos barbudos disseram à irmã para ir buscar água ao poço mas a 

fonte era mais perto. Às vezes o que parece mais fácil pode ser muito perigoso.” Todas estas 

frases, proferidas por alunos que participaram nas actividades, comprovam a preferência pela 

história da pequena Rosa e seus irmãos barbudos.  

 Mas destacaram ainda outras mensagens, como já dissemos: “O casamento é 

importante para as pessoas grandes. Quando for grande, quero casar, porque a festa do 

casamento é muito bonita”; “Quando alguém gosta de uma pessoa, acha essa pessoa bonita, 

mas as outras podem achar diferente”; “Não devemos prometer coisas que não pretendemos 

cumprir”; “Não devemos ter vergonha das pessoas que são diferentes”, “Não é normal os 

animais dormirem com as pessoas, mas devemos cumprir quando prometemos”; “Devemos 

ajudar as pessoas que estão em perigo. Quando ajudamos os outros temos uma recompensa”.  

 Nota-se, nestas citações, a importância que dão ao amor, sentindo-o ainda como “uma 

coisa de gente grande”, mas percebendo que tem muito valor. Porém, nota-se uma certa 

apreensão para com a diferença, que é aceite, mas só até um certo ponto. É que não podemos 

esquecer que existe, nesta escola, um menino especial, com quem todos brincam e partilham 
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experiências. Mas esta questão da aceitação mostra aqui a sua complexidade. Há mesmo uma 

menina que diz que “amiga do monstro eu era, mas para ser namorada ou casar com ele não. 

Só se tivesse a certeza que era mesmo um príncipe disfarçado, como o da Bela”. Há ainda 

uma certa dificuldade, nestas faixas etárias, em perceber as implicações sociais destas 

palavras. Amizade com alguém diferente sim, mas a intimidade já é algo muito mais 

complexo, que estes pequenos não aceitam, por estarem ainda muito ligados ao aspecto físico. 

Além disso, nota-se, ainda, a importância das promessas e do altruísmo, que traz sempre 

recompensas a quem se esquece de si e pensa mais nos outros, como no caso dos irmãos de 

Maria Rosa, ou de Oriana, muitas vezes referida pelos alunos, como tivemos oportunidade de 

verificar anteriormente. 

 Deste modo, ficou bem clara a adesão dos discentes a todas as actividades, que 

mostraram ser um sucesso e ajudaram a perceber que as metamorfoses são parte da vida. Ao 

apontarem tantas possíveis moralidades e ideias das histórias, estes pequenos, 

inconscientemente, estão a caminhar para o amadurecimento. Cumprimos, pois, o objectivo 

proposto para esta parte prática.  
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Conclusão 

 

 

 

 Ao longo deste estudo, apresentaram-se e debateram-se diversas questões, ligadas à 

Literatura para a infância e à necessidade dos bons livros transmitirem mensagens relevantes 

para a criança em maturação. Os monstros e as metamorfoses foram temáticos constantes, 

para demonstrarmos que a sua recorrência nos textos infantis têm finalidades que ultrapassam 

a simples diversão. Uns assuntos foram abordados de forma mais profunda, por serem muito 

pertinentes no nosso estudo. Outros, apenas se focaram de leve, por estarem ligados às ideias 

que pretendíamos transmitir, mas não eram tão relevantes. E, agora que chegámos ao fim dos 

nossos trabalhos, é premente realizarmos uma sistematização, que aponte os aspectos mais 

importantes a reter e justifique, claramente, a temática da presente dissertação. 

 Em primeiro lugar, é importante olharmos, novamente, para a origem da Literatura 

Infanto-Juvenil, que remonta ao século XVII ou XVIII, dependendo das opiniões, mas que já 

existia anteriormente, desde os primórdios da humanidade, na forma das histórias tradicionais, 

transmitidas oralmente de geração em geração. Ficou claro, ao longo da nossa exposição, que 

as composições que nasceram no seio do povo contêm valores intemporais, imprescindíveis à 

socialização de qualquer criança, em todas as épocas. Verificámos igualmente que, mesmo 

depois de ter trilhado um caminho independente e cheio de sucessos, a Literatura para a 

infância nunca se desprendeu totalmente das raízes tradicionais, dado que, mesmo na 

actualidade, continua a buscar aí temas, personagens, ambientes e histórias inteiras.  

 Ao longo das considerações teóricas, também se focou o facto de existirem diversos 

géneros da Literatura Tradicional que são retomados pela nova Literatura para a infância. 

Fábulas, lendas, mitos, lengalengas têm desde sempre agradado aos pequenos leitores ou 

ouvintes. Mas, notou-se o claro predomínio do conto maravilhoso, por conter em si vários 

ingredientes fundamentais à imaginação infantil: Ocorre num mundo sem tempo nem espaço 

claros, a magia faz parte directa ou indirectamente do enredo, o final é sempre glorioso para o 

herói / heroína, além de que a linguagem aparentemente simples, responde metaforicamente a 

todas as questões e medos que atormentam o ser em desenvolvimento. Na verdade, vimos que 

esta tipologia textual é deveras importante para compreendermos de que modo funciona o 

mundo interior de cada criança, permitindo, assim, ajudá-los a construir a sua própria 

cosmovisão e, mais tarde, inserir-se equilibradamente na sociedade que a rodeia.  
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 Demos, pois, um grande destaque à missão educativa dos contos de fadas, que não 

precisam de conter um maravilhoso muito claro para penetrarem na mente dos mais pequenos 

e ajudá-los a conviver de forma sã com os monstros que os habitam cada vez que surge uma 

dúvida, um medo, um sentimento contraditório.  

 E fomos tentando perceber quais são os grandes medos que povoam o inconsciente 

infantil, aproveitando para verificar quais os monstros mais recorrentes na Literatura a eles 

destinada e o porquê de serem estes e não outros os dilemas que dividem a mente da pequena 

criança ou jovem. Percebemos claramente que estes seres meta empíricos não são mais do que 

uma representação simbólica da realidade, uma forma que os mais pequenos encontram, no 

seu dia-a-dia, para lidar com as dificuldades. Através destas personagens, é possível dar corpo 

aos sonhos e aos pesadelos, às dúvidas e angústias, sendo, no final, muito mais fácil 

ultrapassar os medos e as metamorfoses físicas e psicológicas a que está sujeito o jovem.  

 Então, as transformações momentâneas são igualmente recorrentes nesta tipologia 

textual, uma vez que personificam, claramente, as provações passadas pelo herói, que tem de 

enfrentar ogres, bruxas, dragões, ou mesmo ser transformado em animal ou em ser inanimado 

para atingir a plenitude. Só desta forma será possível mostrar à criança que é normal sentir 

coisas negativas, mas o importante é não se deixar levar por esses sentimentos, aprender a 

integrá-los na personalidade e nunca se deixar dominar por eles.  

 Depois, durante a análise comparativa e contrastiva dos contos seleccionados, 

conseguimos demonstrar que, apesar da origem diversificada destas composições, existe um 

fundo muito próximo, dado que a temática dominante em todas elas é a da metamorfose, que 

pode ser de vários tipos e ter várias finalidades. Se em “Os Cisnes Selvagens” ou “Os Seis 

Cisnes”, é a crueldade de uma madrasta que transforma os meninos inocentes, em “Maria 

Rosa e os Sete Veados Barbudos”, o castigo recai sobre os irmãos devido à desobediência da 

protagonista. Mas nos três casos, é a jovem que tem de percorrer um caminho complexo, 

cheio de agruras e estar disposta a dar, inclusive, a sua vida para salvar a família. Só depois 

disso poderá atingir a felicidade conjugal com o príncipe ou rei.  

Ao vermos os casos de “O bicho que se transformou em príncipe”, “A menina e o 

sardão” ou mesmo “A Bela e o monstro”, concluímos que a dicotomia aparência / essência 

domina as sintagmáticas textuais: Só aprendendo a olhar para lá do que os olhos mostram os 

protagonistas poderão encontrar a felicidade, numa clara desmistificação do amor e do sexo. E 

na história da rã, as coisas são muito semelhantes, embora aqui se destaque igualmente o 

sentido da obrigação, da necessidade de não se fazerem promessas de ânimo leve.  
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Por fim, nas outras metamorfoses, destacámos contos em que as personagens se 

transmutam por vontade própria e para obter algum proveito, vencendo assim um ser 

igualmente esperto, mas que usava o seu dom para fazer o mal. E sem esquecer a ternurenta 

história do Patinho Feio, que cresceu e se tornou o mais belo cisne do lago, personificando os 

anseios das crianças, que se sentem feias e inúteis para percebem, assim, que também elas um 

dia crescerão e serão felizes.  

Vemos, pois, que apesar de terem personagens e desenvolvimentos diferentes, estes 

contos aproximam-se ao nível da linguagem simbólica, com moralidades semelhantes, sempre 

ligadas ao medo de crescer, à necessidade de olhar para o outro e deixar o pequeno mundo 

narcisista da infância. Todos eles transmitem mensagens importantes para o desenvolvimento 

sadio e integral da criança, comprovando que os monstros não devem ser banidos das 

histórias infantis, dado que têm muito que ensinar às novas gerações. E esta ideia, defendida 

por nós ao longo de todo o estudo realizado, ficou ainda mais clara durante a aplicação prática 

de alguns dos contos com crianças do 1º ciclo da EB1 do Couto. De facto, a adesão foi 

fantástica, como tivemos oportunidade de demonstrar, os alunos conseguiram realizar, com 

entusiasmo, as actividades, encontrando moralidades menos óbvias e demonstrando que 

aprenderam grandes lições para o futuro. De destacar que a presença de uma criança dita 

“especial” permitiu aprofundar ainda mais algumas destas temáticas, permitindo a aceitação 

da diferença, mas ainda com algumas reservas, como apontámos atrás. 

 Acreditamos, pois, ter cumprido o nosso objectivo, bem como ter deixado achegas 

importantes para que pais, professores, educadores e todos os que lidam com crianças 

percebam que os monstros fazem parte da vida. As metamorfoses são naturais no 

desenvolvimento infantil, mas devem ser explicadas aos pequenos nas suas próprias palavras 

que são as do sonho e da imaginação. Continuemos a dar bons textos aos nossos filhos, aos 

nossos alunos, para que eles cresçam sem medos e para que não se perca o divertido hábito de 

ler e contar histórias, que continua a ser um dos mais belos laços entre as gerações mais 

velhas e mais novas.  

 

Terminamos com uma certeza, que muitos julgarão ser uma utopia: 

A utilização pedagógica dos contos de fadas, em contexto sala de aula, pode 

mudar o mundo, se for sistemática e metódica. 

Uma sementeira de valores fará florescer um novo mundo. Um mundo mais 

aprazível e harmonioso… 



 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
138 

 

 

 

Bibliografia 

 

 

 

AAVV (1994): Os mais belos contos de fadas. Lisboa: Selecções do Reader‟s Digest. 

 

AAVV (1999): Do dragão ao Pai Natal – Olhares sobre a literatura para a infância. Porto: 

Campo de Letras 

 

Alcoforado, Doralice (1986): O Conto Popular. Lisboa: Revista Lusitana Nova Série nº6. 

Internet. Disponível em: www.fl.ul.pt. (Consultado a 15 de Outubro de 2008). 

 

Almeida, Lúcia Helena Hebling (2000): Os Contos de Fadas e a Psique. In: EDUCAÇÃO: 

Teoria e Prática – vol. 8, nº 14, jan. - jun. - 2000. Internet. Disponível em: 

cecemca.rc.unesp.br. (Consultado a 15 de Junho de 2008). 

 

Andersen, Hans Christian (2004) “Os Cisnes Selvagens” e “O Patinho Feio”. In: Contos de 

H. C. Andersen. Porto: Colecção Geração Público. 

 

Azevedo, Fernando Fraga. (2006): “Literatura infanto-juvenil contemporânea e pós-

modernidade”. In: Mesquita, Armindo (Coord.): Mitologia, Tradição e Inovação:  

(Re) leituras para uma nova literatura infantil. Gaia: Gailivro. 

 

Bastos, Glória (1999): Literatura Infantil e Juvenil. Lisboa: Universidade Aberta. 

 

Bettelheim, Bruno (2002): Psicanálise dos contos de Fadas. Lisboa: Bertrand Editora. 

 

Busatto, Cléo (2003): Contar e Encantar – Pequenos segredos da narrativa. Petrópolis: 

Editora Vozes.  

 

Cariello, Graciela. (2002): “O conto infantil: entre a prática e a teoria”. In: Mesquita, 

Armindo (Coord.): Pedagogias do Imaginário, Olhares sobre a Literatura infanto-juvenil. 

Porto: Edições Asa.  

 

Carvalho, Bárbara Vasconcelos de (1989): A Literatura Infantil – Visão histórica e crítica. 

São Paulo: Global Editora. 

 

Chauí, Marilena (1984): “Contos de fadas e psicanálise”. In: Repressão sexual: essa nossa 

(des)conhecida. Internet. Disponível em: www.cefetsp.br. (Consultado a 15 de Julho de 

2008). 

 

Chvatal, Vera Lúcia Soares (s/d): Contos de Fadas: Histórias para crianças ou metáforas da 

vida humana?. Internet. Disponível em: www.fae.br. (Consultado a 15 de Julho de 2008). 

 

Coelho, Nelly Novaes (1991): Literatura Infantil. São Paulo: Editora Ática. 

 

Coelho, Nelly Novaes (1993): O Conto de Fadas. São Paulo: Editora Ática. 

http://www.cefetsp.br/
http://www.fae.br/


 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
139 

 

 

Coelho, José Francisco Trindade (s/d): Os meus amores. Lisboa: Editora Ulisseia.  

 

Chevalier, Jean, e Gheerbrant, Alain (1982): Dictionnaire des symboles. Paris: Editions 

Robert Laffont. 

 

Chetwynd, Tom (1982): Dicionário dos símbolos. Lisboa: Plátano Editora. 

 

Coelho, F. Adolfo (1993): Obra Etnográfica vol. I- Festas, costumes e outros materiais para 

uma etnologia de Portugal. Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

 

Colomer, Teresa (1998): La formacion del lector literário. (1998). Madrid: Fundación 

German Sánchez Ruiperez  

 

Correia, João David Pinto (1993): «Os Géneros da Literatura Oral Tradicional: contributo 

para a sua Classificação» in O Foco, n.9. 

 

Costa, Maria da Conceição (1997): No reino das fadas. Lisboa: Fim de Século Edições. 

 

Costa, Patrícia (2003): Os contos de fadas: de narrativas populares a instrumentos de 

intervenção. Internet. Disponível em www.unincor.br/pos/cursos/MestreLetras. (Consultado 

em 12 de Janeiro de 2009). 

 

Cunha, Maria Antonieta (2003): Literatura Infantil – Teoria e Prática. São Paulo: Ática. 

 

Dine, Madalena Jorge e Fernandes, Marina Sequeira (1999), Para uma  

leitura dos contos tradicionais portugueses. Lisboa: Presença. 

 

Diniz, Maria Seabra (1993): As fadas não foram à escola. Lisboa: Edições ASA. 

 

Diogo, Américo António Lindeza (1994): Literatura Infantil – História, Teoria, 

Interpretações. Porto: Porto Editora. 

 

Duarte, Rita (s/d): A Desconstrução da Figura da Bruxa na Literatura Infantil 

Contemporânea. Braga: Universidade do Minho. Dissertação de Mestrado em Estudos 

Portugueses.  

 

Eliade, Mircea (1989): “Os Mitos e Contos de Fadas”. In: Aspectos do Mito. Lisboa: Edições 

70. 

 

Escarpit, Denise. (1999): “Adolescência: leitura (s) em liberdade?”. In: AAVV (1999): Do 

dragão ao Pai Natal – Olhares sobre a literatura para a infância. Porto: Campo de Letras. 

 

Figueiredo, Taicy de Ávila (2000): A Magia dos Contos de Fadas. Disponível em 

www.inforum.insite.com.br/arquivos. (Consultado em 10 de Janeiro de 2009). 

 

Gil, José (1994): Monstros, Lisboa: Quetzal Editores 

 

Góes, Lúcia Pimentel (1991): Introdução à Literatura Infanto-Juvenil. São Paulo: Pioneira. 

 

http://www.unincor.br/pos/cursos/MestreLetras
http://www.inforum.insite.com.br/arquivos


 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
140 

 

Gomes, José António (1997): Para uma História da Literatura Portuguesa para a Infância e 

a Juventude. Lisboa: Editorial Caminho. 

 

 

Gonçalves, Paula Alexandra Couto (2006): O poder transformador do Amor: do sonho à 

realidade em A Menina e o Bicho, a Bela Menina e A Bela e a Cobra. Vila Real: UTAD. 

Trabalho de Teoria da Literatura (Mestrado em Ensino da Língua e Literatura Portuguesas). 

 

 

Held, Jacqueline (1980): O imaginário no poder – As crianças e a Literatura Fantástica. São 

Paulo: Sumus. 

 

Khéde, Sónia Salomão (1990): Personagens da Literatura Infanto-juvenil. São Paulo: Ática. 

 

Lemos, Esther de (1972): A Literatura Infantil em Portugal. Lisboa: Ministério da Educação 

Nacional. 

 

Magnanelli, Andrea Pires (s/d): Era uma vez…e ainda é. Internet. Disponível em: 

www.comciencia.br. (Consultado a 15 de Julho de 2008). 

 

Magalhães, Ana Maria; Alçada, Isabel. (1990): Literatura Infantil – Espelho da alma, espelho 

do mundo. Internet. Disponível em www.netprof.pt. Consultado a 12 de Fevereiro de 2008. 

 

Marques, Maria Helena Ferreira. (2002): “Identidades ficcionais e identidade da criança: 

sombras brancas em perpétuo recomeço”. In: Mesquita, Armindo (Coord.): Pedagogias do 

Imaginário, Olhares sobre a Literatura infanto-juvenil. Porto: Edições Asa.  

 

Martins, Maria Teresa. (2006): “A Metamorfose nas História do sono e do sonho de José 

Jorge Letria”. In: Mesquita, Armindo (Coord.). Mitologia, Tradição e Inovação:  

(Re) leituras para uma nova literatura infantil. Gaia : Gailivro. 

 

Mariuzzo, Patrícia (s/d): Contos de fadas ensinam as crianças a lidar com seus medos. 

Internet. Disponível em: www.comciencia.br. (Consultado a 15 de Julho de 2008). 

 

Meireles, Cecília (1984): Problemas da Literatura Infantil. Rio de Janeiro: Editora Nova 

Fronteira. 

 

Meireles, Teresa (1999): Elementos e entes sobrenaturais nos contos e nas lendas. Lisboa: 

Vega.  

 

Mesquita, Armindo (1999): A estética da recepção na literatura infantil. Vila Real: UTAD. 

 

Mesquita, Armindo (1999): «A Narrativa Folclórica no Imaginário  

Infantil». In Tellus Revista de Cultura Transmontana e Duriense, nº  

31. Vila Real: Câmara Municipal de Vila Real, pp. 76-86. 

 

Mesquita, Armindo (Coord.) (2001): O Maravilhoso no imaginário da criança. Vila Real: 

UTAD. 

 

http://www.comciencia.br/
http://www.netprof.pt/
http://www.comciencia.br/


 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
141 

 

Mesquita, Armindo (Coord.) (2002): Pedagogias do Imaginário, Olhares sobre a Literatura 

infanto-juvenil. Porto: Edições Asa.  

  

Mesquita, Armindo (Coord.) (2006). Mitologia, Tradição e Inovação:  

(Re) leituras para uma nova literatura infantil. Gaia: Gailivro. 

 

Mimoso, Anabela (2002): “O papel dos novos / velhos desafios na recuperação da memória 

oral”. In: Mesquita, Armindo (Coord.): Pedagogias do Imaginário, Olhares sobre a 

Literatura infanto-juvenil. Porto: Edições Asa.  

 

Moabita; Rute (2006): Os Espelhos Mágicos. Internet. Disponível em: 

persefonenoreinodehades.blogspot.com. (Consultado a 12 de Janeiro de 2009). 

 

Oliveira, Cid (s/d): Era uma outra vez...Branca de Neve. Internet. Disponível em: 

portodoceu.terra.com.br. (Consultado a 12 de Setembro de 2008). 

 

Oliveira, Silviane Cristina de (2007): Animais em Metamorfose. Unesp/São Paulo. Internet. 

Disponível em: www.ia.unesp.br. (Consultado a 12 de Setembro de 2008). 

 

Oliveira, Cristiane Madanelo de (2001): Presença da Fada-Madrinha nas versões do conto 

Cinderela. Internet. Disponível em: www.infantil@graudez.com.br. 

 

Oliveira, Cristiane Madanelo de (2005): Livros e Infância. Internet. Disponível em: 

www.infantil@graudez.com.br. 

 

Parafita, Alexandre (1999): A comunicação e a Literatura Portuguesa. Lisboa: Plátano 

Editora. 

 

Parafita, Alexandre (2000): O Maravilhoso Popular - Lendas. Contos. Mitos. Lisboa: Plátano 

Editora. 

 

Parafita, Alexandre (2001): Antologia de Contos Populares – Vol. 1: Contos religiosos, 

contos de fadas, contos novelescos, contos do demónio estúpido. Lisboa: Plátano Editora. 

 

Pires, Maria Laura Bettencourt (1981): História da Literatura Infantil Portuguesa. Lisboa: 

Vega.  

 

Pitta, Patrícia (2002): Uma vez Cinderela…sempre Cinderela? Uma análise do mito como 

paradigma nos contos de fadas ao longo dos tempos. Revista Letras Hoje.   

 

Praia, Maria. (1999): “A Educação para os valores através dos livros para a juventude”. In: 

AAVV: Do dragão ao Pai Natal – Olhares sobre a literatura para a infância. Porto: Campo 

de Letras. 

 

Propp, Vladimir (2000): Morfologia do Conto. Lisboa: Vega. 

 

Reis, Carlos e Lopes, Ana Cristina Macário (2002): Dicionário de narratologia. Coimbra: 

Almedina. 

 

http://www.ia.unesp.br/
mailto:infantil@graudez.com.br
mailto:infantil@graudez.com.br


 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
142 

 

Rocha, Natércia (1992): Breve História da Literatura para Crianças em Portugal. Lisboa: 

Bertrand. 

 

Rodrigues, Donizete (2004): O Terreiro das Bruxas – o religioso no maravilhoso popular. 

Lisboa: Plátano Editora.  

 

Sá, Domingos Guimarães de (1981): A Literatura Infantil em Portugal. Braga: Editorial 

Franciscana. 

 

Santos, Manuel Bragança dos (2002): “A magia do conto no desenvolvimento integral da 

criança”. In: Mesquita, Armindo (Coord.): Pedagogias do Imaginário, Olhares sobre a 

Literatura infanto-juvenil. Porto: Edições Asa.  

 

Serra, Dora (2006): “O medo e a noite como herança tradicional na obra de Alexandre 

Parafita”. In: Mesquita, Armindo (Coord.): Mitologia, Tradição e Inovação: (Re) leituras 

para uma nova literatura infantil. Gaia: Gailivro. 

 

Silva, Maria Madalena Teixeira da (2006): “Porque renascem as bruxas? Magia e bruxaria 

na literatura do nosso tempo.” In: Mesquita, Armindo (Coord.): Mitologia, Tradição e 

Inovação: (Re) leituras para uma nova literatura infantil. Gaia: Gailivro. 

 

Simonsen, Michèle (1987): O Conto popular. São Paulo: Edições Martins Fontes. 

 

Soares, Luísa Ducla (1985): De que são feitos os Sonhos. Porto: Areal Editores 

 

Soares, Maria Luísa de Castro (2003): Considerações gerais sobre a Literatura tradicional de 

transmissão oral: uma proposta de análise à versão portuguesa de "A Gata Borralheira". 

Vila Real: UTAD. 

 

Sobrino, Javier Garcia (2000): A Criança e o Livro – A aventura de Ler. Porto: Porto Editora. 

 

Torrado, António (2002): Histórias Tradicionais Portuguesas Contadas de Novo. Porto: 

Civilização Editora. 

 

Traça, Maria Emília (1992): O Fio da Memória – Do conto Popular ao conto para crianças. 

Porto: Porto Editora. 

 

Veloso, Rui Marques (2001): “Maravilhoso e Imaginário: Território sem fronteiras”. In.  

 

Zilberman, Regina (2003): A Literatura Infantil na Escola. São Paulo: Global Editora. 



 
Monstros, Metamorfoses e Crescimento Infantil 

________________________________________________________ 

 

 
143 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos

 


