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«...abrir un libro es como 

pronunciar la palabra Sésamo, el 
nombre de la caverna de oro de Las 
mil y una noches...»  

 
(Magán, 2001: 177) 

 
 

«Porque todo aquele que gosta 
de ler é um homem salvo. (…) 
Gostar de ler equivale a encontrar o 
amigo fiel, o amigo seguro que 
nunca atraiçoa.»  

 
(Mialaret, 1974: s/p) 
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Resumo 

 
  

 

 

 

A necessidade de ler ou ouvir contos acompanhou desde sempre o ser humano em 

desenvolvimento. Há centenas de anos, esta era a única forma que grande parte da população 

tinha para ensinar os valores e as regras sociais aos mais pequenos. É por isso que as histórias 

tradicionais mantêm, até hoje, uma missão educativa, aproximando-se das necessidades 

interiores de cada criança em crescimento. 

 Essa identificação do leitor ou ouvinte vem da linguagem mágica e simbólica do conto 

que foca exactamente os problemas que um jovem está a sentir, num determinado momento e, 

pela acção das personagens, este indivíduo vai compreender formas de actuação para 

ultrapassar os seus medos e dúvidas. Deste modo, os actantes assumem lugar de destaque, 

pois é através da empatia ou repulsa para com uma personagem que a criança vai 

compreender os seus dilemas. Vivendo as aventuras do herói ou simplesmente agindo ao 

contrário do que faz o antagonista, consegue criar a sua própria visão do mundo. 

 Mas não podemos esquecer que a sociedade evolui desde os tempos dos contos de 

fadas, daí que seja natural que tenham surgido novos heróis, mais adequados (ou não) às 

novas vivências infantis. Contudo, ao mesmo tempo, assistimos ao renascimento de muitas 

personagens ancestrais, que apenas mudam de forma ou de características para melhor se 

adaptarem à realidade actual e continuarem a fazer sonhar os mais pequenos.  
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Abstract 
 

 
 
 
 

 The need of reading or listening to tales walks with men since the beginning of times. 

In the past, there was the only one way to the community teaches the rules and values to the 

little ones. And, because of that, traditional stories keep, until our days, an educative mission, 

which is close to the needs of any child who is growing up.  

 The reader’s or listener’s identification comes from the magical and symbolic 

language of tales. It shows exactly the problems that the young is feeling in the moment and, 

with the characters, any one will learn ways to go thru the fears and doubts. In consequence, 

tales characters deserve a special place, because it is acting like his hero or hating a villain 

that the child will understand his problems, creating his own vision of world and life.  

 But we cannot forget that society has changed since the time of fairy tales. It is natural 

that we see new characters, new heroes and new villains, which are (or not) more close to the 

children’s reality and their actual needs. However, at the same time, we see that many 

creatures of the old tales are regaining life. They change their personality or their 

characteristics to adapt themselves to the reality of our days and, with that, be more close to 

the real children’s needs, making them dreaming again.  
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Introdução 

 
 

É um facto inegável que a sociedade está em constante evolução, o que era modelo 

ontem pode estar fora de moda hoje e os paradigmas actuais podem brevemente estar 

ultrapassados. Perante uma realidade que muda a uma velocidade tão rápida, é cada vez mais 

polémico o debate sobre a educação infantil, sobre as leituras dos mais jovens e sobre as 

realidades que cada criança deve, ou não, conhecer.  

É defendido por muitos que os contos maravilhosos já não devem fazer parte do 

imaginário infantil, que a literatura dedicada aos mais jovens deve centrar-se apenas em 

questões realistas, voltadas para os problemas do quotidiano e para a cruel vida actual. Outros 

acreditam piamente na necessidade dos mais pequenos conviverem com os textos da tradição 

para crescerem de forma sã e completa. 

Trata-se de um debate aceso, com aspectos positivos de ambos os lados. No fundo, 

tudo gira em volta da certeza de que toda a literatura tem de adequar-se à sociedade em que é 

escrita e/ou actualizada. E esta realidade é ainda mais clara quando se fala em literatura 

infanto-juvenil: os temas, as personagens e as situações apresentadas nos textos para os mais 

jovens estão sempre de acordo com a realidade física e /ou psicológica do público a que se 

destinam, sob pena de não conseguirem cumprir a sua função primordial, que é inserir as 

novas gerações nas comunidades em que vivem.  

É por isso que decidimos dirigir o nosso estudo para os heróis dos contos infantis. 

Queremos salientar que os protagonistas destas histórias evoluíram ao longo dos tempos, para 

se adequarem às novas realidades da sociedade e não deixarem de cumprir a sua missão 

educativa para com as mentes em formação. Deste modo, além da reflexão sobre a literatura 

infanto-juvenil e a sua ligação à sociedade em que cada obra é escrita, queremos apresentar 

uma síntese das opiniões existentes sobre o conceito de literatura infanto-juvenil. Neste 

processo, demonstraremos como a literatura oral tradicional está na base de toda a escrita para 

os mais pequenos, pois foi, durante séculos, a única forma de educação conhecida pela grande 

maioria da população.  

Ao mesmo tempo, pretendemos também apontar alguns caminhos da literatura infantil 

actual, demonstrando como ela segue as tendências gerais da sociedade em que vivemos. E, 

como a nossa grande meta é o estudo dos protagonistas das histórias infantis, ao longo dos 
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tempos, iremos examinar os diferentes tipos de heróis dos contos maravilhosos da tradição, 

bem como demonstrar como a evolução da sociedade condicionou a mudança dos 

protagonistas das histórias infantis. Para isso, analisaremos alguns textos, estrangeiros e 

portugueses, antigos e actuais, enfatizando o tipo de protagonistas presentes e a sua relação 

com a sociedade em que se inserem as histórias. Sem esquecer que os contos serão igualmente 

aplicados em sala de aula, com crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico, para demonstrar a sua 

ligação afectiva a este tipo de composições. 

Assim, a presente dissertação irá seguir uma estrutura tripartida, em que os dois 

primeiros momentos serão de cariz teórico, enquanto o último será eminentemente prático. 

Teceremos algumas considerações sobre o nascimento da literatura infanto-juvenil e a sua 

ligação às composições tradicionais, dando especial destaque às características evidenciadas 

pelas personagens aí encontradas. Não esqueceremos também de mostrar a importância desses 

heróis para o desenvolvimento são de cada criança que aos textos tem acesso. Num segundo 

momento, passaremos à abordagem da literatura para a infância na actualidade, mostrando 

como os actantes tiveram de mudar, adaptar-se às novas necessidades, para continuarem a 

cumprir a sua tarefa e agradarem às novas gerações. Como não poderemos comprovar as 

nossas ideias apenas com considerações teóricas, faremos, na terceira parte, uma possível 

leitura de alguns textos infantis, tradicionais e actuais, para demonstrar a evolução das 

personagens e as importantes mensagens que elas transmitem aos mais pequenos. E não 

esqueceremos de verificar, na prática, a adesão dos mais pequenos a estes textos, aplicando-os 

em sala de aula, com meninos e meninas do 1º Ciclo. 
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O objectivo deste estudo centra-se na comparação dos heróis dos contos tradicionais e 

modernos, mostrando a sua evolução ao longo dos tempos, para se adequarem às necessidades 

infantis dos novos tempos. Para podermos comparar os dois tipos de personagens, é 

necessário proceder-se não só à sua caracterização individual, como também aos seus 

elementos distintivos. 

Desta forma, a primeira parte do nosso trabalho centra-se, exactamente, no estudo das 

personagens mais importantes dos textos transmitidos pela tradição oral, que tenham ou não 

sido passados à escrita. Para isso, começaremos por apresentar uma breve definição do âmbito 

de trabalho, mostrando as origens e a evolução dos textos tradicionais, com especial destaque 

para o conto maravilhoso, dado que este demonstra possuir um lugar de destaque na educação 

e diversão das pequenas mentes em crescimento.  

Tentaremos delimitar esta tipologia textual das que lhe estão mais próximas, mas 

tendo em conta que a grande meta não é fazer um estudo comparativo e contrastivo dos vários 

géneros tradicionais, mas antes mostrar como o conto se desenvolveu sempre muito próximo 

da infância, sedenta de emoções e explicações que só pelo inconsciente poderiam 

compreender.  

Só depois da pequena resenha acerca do conto e da sua ligação milenar à educação, 

poderemos falar um pouco das personagens dessas composições, mostrando como elas se 

ligam a estereótipos e contêm as mais profundas dúvidas e medos da humanidade. Servem, 

como veremos, para incutir valores aos mais pequenos, ao mesmo tempo que os ajudam a 

ultrapassar as várias fases do seu desenvolvimento físico e psicológico.  
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1- A divertir e ensinar desde sempre 
 

 

Como afiança Rita Duarte, «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.» (Duarte, s/d: 11). Quer isto dizer que o contacto com textos 

elaborados exclusivamente para si faz com que a criança desenvolva todas as suas 

potencialidades, físicas, mentais e emocionais. Mas também é certo que, antigamente, não se 

escrevia especialmente para os mais pequenos, mas tal não impedia que eles tivessem 

contacto com textos importantes para eles. Além de que, durante séculos, nem sequer se 

falava em literatura escrita, tudo era transmitido oralmente, de geração em geração. E tal não 

impedia a educação dos mais pequenos. Pelo contrário, desde o início dos tempos houve 

composições cujo objectivo era transmitir ideias, valores ou normas de conduta, mas sempre 

de forma divertida, que ajudasse a preencher os serões e despertasse interesse contínuo na 

assistência. É desse tipo de literatura que iremos tratar de seguida.  

 

 

 

1.1- O conto maravilhoso  

 

 O conto maravilhoso, em que vai centrar-se grande parte do nosso estudo, faz parte de 

um conjunto de composições a que vulgarmente se dá o nome de literatura popular ou 

Tradicional, havendo uma certa controvérsia em volta do conceito, uma vez que os diferentes 

estudiosos da matéria não conseguem concordância quanto à nomenclatura a utilizar. Mas não 

interessa demorarmo-nos neste assunto, porque o que importa salientar é que, desde tempos 

imemoriais, as várias tipologias textuais próximas do conto serviram para deleitar e instruir as 

camadas mais baixas da sociedade, funcionando mesmo como a única forma de educação.  

Alexandre Parafita desenvolveu um vasto trabalho em volta desta temática, afirmando 

que as composições tradicionais «...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 dos manuais...» 
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(Parafita, 2000: 50). Assim, é difícil definir, com grandes certezas, onde nasceram estes 

textos, durante séculos mantidos no domínio da oralidade. Aliás, são inúmeros os estudos que 

apontam para a origem indeterminada da literatura de tradição oral, defendendo que a sua 

perpetuidade tem sido assegurada exactamente pela transmissão oral de geração em geração. 

A opinião de Patrícia Costa caminha exactamente no sentido que estamos a defender, como 

apontam as palavras que se seguem: 

 

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. É 

historicamente difícil precisar quando e como essa arte teve início. Mas 

como toda arte, nasceu do desejo de expressão, e isso para nós é o que 

importa.  

      (Costa, 2003: 8) 

 

 

 De facto, sabe-se que o Homem sentiu necessidade de contar histórias desde o início 

dos tempos, pois, através delas, podia mostrar aos outros as suas experiências e ajudá-los a 

estruturar as suas. É a partir daí que começa a surgir aquilo a que hoje chamamos cultura e 

que ainda hoje faz o orgulho de cada nação. As palavras de Nelly Novaes Coelho seguem este 

ponto de vista: «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). 

 É nesta época indefinida que começa, a forjar-se a íntima relação entre literatura e 

oralidade, que se manteve estreita até há bem pouco tempo e que, bem vistas as coisas, 

continua a existir de várias formas. E, na medida em que os textos da tradição são tão 

importantes ao nível educativo e lúdico, é imprescindível destacar as diferenças existentes 

entre eles, sobretudo como forma de isolar o conto de fadas, tão importante até à actualidade. 

 Na verdade, ao debruçarmo-nos sobre as tipologias da literatura tradicional que 

interessam à infância, somos confrontados com um grande desafio: existe uma enorme 

heterogeneidade de géneros e verificamos que os próprios estudiosos não entram em acordo 

quando a uma possível divisão das composições. É do conhecimento geral que os textos 

podem ser de cariz lírico, prático, dramático ou narrativo, mas é mais complexo do que se 
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pensa conseguir uma delimitação precisa de cada género ou subgénero. As palavras de 

Alexandre Parafita podem ajudar a perceber o porquê desta dificuldade, na medida em que o 

estudioso afirma que «...raramente um texto concentra em si mesmo a realização plena e 

rigorosa de um determinado género.» (Parafita, 2000: 81). Ou seja, cada composição pode ter 

características que a aproximam de outra, mais ou menos próxima. Trata-se, decerto, de uma 

hipótese de estudo interessante e desafiante, mas que não cabe neste trabalho, na medida em 

que nos interessa, apenas, perceber qual o lugar do conto na literatura oral e, mais tarde, na 

literatura infantil; bastando, para isso, estabelecer uma breve confrontação entre este género e 

os restantes textos de cariz narrativo, nomeadamente a lenda, a fábula e o mito.  

 Deste modo, se pensarmos nas formas narrativas para crianças, destacam-se logo as 

fábulas, que têm lugar relevante em termos educativos, desde a antiguidade greco-latina. 

Histórias escritas, tanto em verso como em prosa, colocam animais a agir e a falar como seres 

humanos, sobretudo com o objectivo de conseguir um efeito de espelho. Ou seja, os animais, 

com suas virtudes e defeitos, servem de metáfora à humanidade e, através do aspecto lúdico, 

permitem uma grande adesão que facilita a veiculação de moralidades. A definição de fábula, 

apresentada por Armindo Mesquita, aponta exactamente nesse sentido, pois ao afirmar que se 

trata de «uma pequena narração, escrita em estilo simples e fácil, destinada a divertir e a 

instruir, escondendo uma moralidade debaixo da capa de uma ficção e na qual os animais são, 

vulgarmente, as personagens» (Mesquita, 1998: 3). Assim, conclui-se que este tipo de texto 

funde o elemento lúdico com o pedagógico. Ao mesmo tempo que distraem o leitor, as 

fábulas mostram os vícios e defeitos dos homens através dos animais. Apresentam sempre 

uma moralidade.  

 Por outro lado, encontramos a lenda, também muito em voga desde a Idade Média e 

com destaque ainda na actualidade. Estas composições têm por finalidade explicar um 

fenómeno histórico ou etiológico, mas não podem ser tomadas como referências objectivas. 

Isto porque, quando analisadas, compreendemos que os factos foram modificados pela 

mentalidade da comunidade em que nasceram. Ao contrário das fábulas e dos contos (como 

veremos), estes textos podem ser delimitados no espaço e/ou no tempo, além de que não têm 

obrigatoriamente função educativa. 

 Depois, importa ainda referir o mito, por este partilhar a indefinição espácio-temporal 

do conto e, ao mesmo tempo, se aproximar das raízes históricas da lenda. Diverge, contudo, 

desta, na medida em que o tempo e /ou espaço a que se refere está fora dos limites naturais, 

remetendo para a criação da humanidade, época em que os deuses ou heróis partilhavam a 
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terra com os comuns mortais e realizavam diversos prodígios. O Homem primitivo, incapaz 

de explicar o mundo em sua volta, criou vários seres superiores, cujas aventuras ultrapassam a 

capacidade dos comuns mortais, explicam o funcionamento do universo em redor e as 

relações entre os seres humanos. Se retomarmos as palavras de Rita Duarte, verificamos que 

«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.» (Duarte, s/d: 26). Desta forma, trata-se de um texto com cariz paradigmático, 

que transmite valores colectivos.  

 E de que modo o conto de fadas se aproxima ou afasta destas tipologias textuais? Que 

características distintivas podemos apresentar para individualizar o relato contista e justificar 

a sua importância em termos educativos? Segundo as palavras de 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). E é 

o mesmo estudioso que profere a citação que se segue, também sobre a importância dos 

contos de fadas:  

 

Os contos de fadas fazem referência a problemas humanos universais: a 

solidão, a morte, o envelhecimento (...) Por outras palavras, os contos de 

fadas, 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) 

 

 

 É verdade que o conto sempre foi a forma mais utilizada pelo ser humano para 

expressar os sentimentos, medos, crenças e valores da sociedade em que se inseriam. É por 

isso que, ao longo dos tempos, este género se tornou no mais divulgado da literatura oral 

tradicional e, consequentemente, da literatura infanto-juvenil. Como nos diz a citação anterior, 

os problemas profundos da humanidade mantêm-se inalterados ao longo dos tempos, daí os 

textos que a eles fazem referência manterem todo o interesse até à actualidade.  

 Então, interessa, antes de mais, definir o conto de fadas para, em seguida, mostrar a 

sua aproximação ao mundo da criança. Se optarmos por demonstrar as divergências em 
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relação aos restantes géneros apresentados, podemos referir que o conto é «...um relato em 

prosa de acontecimentos fictícios e dados como tais, feitos com finalidade de divertimento.», 

[enquanto o mito] «...ligado a um ritual, tem um conteúdo cosmogónico ou religioso. 

Simboliza as crenças de uma comunidade, e os acontecimentos fabulosos que ele narra são 

tidos como verídicos. (...) A lenda (...) é localizada: as definições de tempo e de lugar 

integram o relato. A lenda tem aliás um conteúdo muito heterogéneo.» (Simonsen, 1987: 6). 

 O conto é, pois, uma narrativa pouco extensa, para facilitar a memorização. 

Desenvolve-se num passado longínquo e indeterminado, bem como num espaço claramente 

simbólico, quase isento de descrição. O uso da fórmula inicial “Era uma vez...” reenvia para o 

mundo da imaginação, promovendo a adesão do pequeno leitor e permitindo que este 

desenvolva a imaginação. Normalmente, trata-se de narrativas fechadas, cuja cercadura final 

devolve a criança à realidade, depois de o protagonista ter atingido a maturidade e a felicidade 

completas. As personagens surgem em número reduzido, bem como parcamente 

caracterizadas, para permitir a adesão do pequeno leitor / ouvinte, como estudaremos mais 

adiante. Dado que não têm profundidade psicológica, servem de arquétipos das qualidades e 

defeitos humanos. A conjugação destas características dá ao conto um cariz atemporal e 

universal, que permite uma actualização permanente das simbologias escondidas por trás da 

linguagem simples e mágica. 

 Existe uma grande variedade de contos, no que respeita tanto à temática como aos 

elementos estruturais. Todos eles têm o mesmo objectivo, dado que servem para transmitir 

ideias, costumes, mentalidades e juízos de valor que revelam toda a imaginação do povo em 

que surgiram e em que se desenvolveram. O certo é que se destaca dois grandes grupos: os 

contos maravilhosos por um lado, e, por outro, os restantes, que incluem contos de 

moralidade, de animais, entre outros. É claro que o que nos interesse neste estudo é a primeira 

tipologia, muito conhecida pelo nome de contos de fadas, textos que nem precisam de ter 

realmente fadas como personagens, mas 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.  

 Como ensinam a configurar a realidade em que vivemos, estas composições têm 

sempre a dupla finalidade de divertir e de educar. Ao mesmo tempo que ocupam os tempos 

livres, despertam a imaginação de quem com eles interage e não deixam de ser instrumentos 

privilegiados para levar os mais novos a interiorizarem valores e comportamentos necessários 

à construção de uma personalidade sã e completa.  
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 Conclui-se, pois, que os contos de fadas têm um valor muito forte na formação do 

indivíduo, ao permitir-lhe viajar pelo mundo da imaginação. Como as histórias decorrem fora 

dos padrões do mundo empírico, o maravilhoso assume um lugar de destaque, o que aliás 

acontece um pouco em toda a literatura para os mais pequenos. Têm uma linguagem 

metafórica que comunica com o pensamento mágico das crianças, daí a sua riqueza simbólica. 

Retomando novamente as palavras Armindo Mesquita, podemos verificar que as nossas ideias 

são partilhadas por muitos teóricos dedicados à escrita para crianças, já que:  

 

O conto, para além de divertir a criança e de lhe devolver a sua capacidade 

imaginativa, surge como uma maneira, ainda que disfarçada, de objectivar 

determinados conhecimentos, uma vez que se dirige à criança numa 

linguagem simbólica, bem distante da realidade do dia-a-dia, possibilitando 

o avanço da criança na compreensão da linguagem, ampliando o seu 

vocabulário.  

 (Mesquita, 2006: 168) 

 

 

No segundo capítulo da primeira parte do nosso estudo, iremos referir-nos, com mais 

pormenor, à ligação entre o conto maravilhoso e o desenvolvimento físico e psicológico das 

crianças. Interessa destacar, ainda, que estas narrativas têm uma linguagem que se adequa ao 

nível cognitivo de cada criança. Não se trata de um estilo simplista, mas antes de uma forma 

do pequeno aumentar o seu vocabulário, tomar contacto com a beleza da obra de arte e 

desenvolver a sua capacidade estética e crítica. Trata-se da primeira experiência literária do 

ser humano, funcionando «...como veículo das emoções e, por outro lado, inicia a criança na 

palavra, no ritmo, nos símbolos...» (Mesquita, 2006: 165). 

Por todas estas razões, compreendemos o porquê dos contos terem mantido a sua 

importância ao longo dos tempos, até aos nossos dias. Na verdade, a literatura infanto-juvenil 

estruturou-se durante o século XVII, devido às transformações da sociedade burguesa e à 

ascensão da ideia de pureza e fragilidade da infância, ganhando um cariz mais sólido já no 

século XVIII e sobretudo XIX, com a preciosa ajuda dos Irmãos Grimm Começa a dar-se 

muita atenção à educação dos mais pequenos, como aponta Cristiane Oliveira: «...a criança 

passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e características 

próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber uma educação 

especial, que a preparasse para a vida adulta.» (Oliveira; 2005: s/p). E, em Portugal, é no 
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século seguinte que as preocupações com a infância se tornam mais vincadas, com a 

necessidade de encontrar-se textos adequados às necessidades específicas da infância. Nomes 

como Eça de Queirós, Trindade Coelho ou Teófilo Braga enriquecerem a literatura para a 

infância com os seus estudos. Este último autor realizou, inclusive recolhas do património 

oral português. 

É que as primeiras obras exclusivamente para crianças foram escritas por pedagogos e 

professores, mas a literatura tradicional manteve sempre uma influência importante nas 

leituras infantis. Na verdade, os textos populares continuam a dominar o imaginário infantil, 

sendo mesmo aconselhados por grande parte dos estudiosos da época. Em Portugal, como no 

estrangeiro, os grandes nomes da literatura dedicaram-se ao estudo do povo e das suas 

composições, considerando-as adequadas ao público infantil, devido a todas as características 

que fomos apontando ao longo deste capítulo. Destacavam a utilidade pedagógica e lúdica 

destes textos, bem como a sua linguagem simbólica e mágica, próxima da mente imaginativa 

da criança; ajudando-a a construir a sua própria visão do mundo e a comunicar com a arte no 

seu sentido mais profundo. Patrícia Costa partilha a nossa opinião, quando afirma que os 

contos 

 

não perderam importância ao longo dos tempos, sendo considerados por 

muitos, incluindo psicólogos e psicanalistas, o que há de mais significativo 

e especial quando se trata de literatura dirigida às crianças. Seu carácter 

simbólico, seu potencial representativo e sua linguagem poética são 

facilmente compreensíveis. Ao mesmo tempo em que se caracterizam como 

um excelente método para vislumbrar o território ficcional, subjectivo, 

mágico, metafórico, imensurável, utópico e ambíguo, portanto 

profundamente humano da literatura, possibilita relacionar todos estes 

elementos com as necessidades e ideologias da vida real de forma menos 

traumática e menos desgastante para a criança. 

           (Costa, 2003: 8/9) 

 

 

 Assim, podemos concluir que o conto de fadas possui um lugar de destaque na 

educação infantil, desde a antiguidade até aos dias de hoje. E isto acontece devido às 

características formais que já referimos, bem como aos valores intemporais que transportam e 

que continuam a ter importância até hoje. Preenchem o lugar que a criança precisa para 

experimentar o mundo, auxiliando-o a conquistar a compreensão do real, com uma linguagem 
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mágica que estimula a imaginação e a identificação com o herói que também busca um lugar 

no mundo. É desta especial ligação entre a criança, o conto e a educação que iremos tratar, 

com mais pormenor, no capítulo que se segue, para depois podermos centrar-nos no tema 

principal do nosso estudo, ou seja, traçar o perfil dos protagonistas dos contos de fadas 

tradicionais.  

 

 

1.2- Conto, criança e educação 
 

Poderemos começar este segundo tópico de reflexão sobre o conto maravilhoso com 

algumas palavras de Rita Duarte, que parafraseia Aguiar e Silva para mostrar a grande 

relevância dos textos da tradição, sobretudo a tipologia em causa, para o desenvolvimento são 

dos mais jovens. Assim, esta estudiosa refere que 

 

...a literatura infantil, quer oral quer escrita, tem desempenhado uma função 

relevantíssima, atendendo aos seus destinatários, na modelização do mundo, 

na construção de 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. 

                                                                        (Duarte, s/d: 14) 

 

 

Esta citação demonstra, desde já, os tópicos que pretendemos desenvolver neste 

segundo momento de considerações: por um lado, o papel educativo do conto, que transmite 

valores e ajuda a construir uma visão do mundo mais ampla e significativa; por outro, a 

importância estética destes textos, cuja linguagem simbólica permite a integração na 

sociedade e, sobretudo, entrar em contacto com a beleza da palavra.  

Como apontámos, desde o nascimento da literatura infanto-juvenil, nos séculos XVII e 

XVIII, existe uma íntima ligação com os textos da tradição oral, bem como com a educação 

escolar. De facto, os ideais iluministas influenciaram as preocupações educacionais da época, 
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com homens como Rousseau, Pestalozzi ou Locke. Tal teoria é defendida por Maria Laura 

Bettencourt Pires, quando afirma que «…a educação deve ser guiada pela utilidade prática…» 

e que a literatura infantil é «…um meio de formação cultural e moral.» (Pires 1981: 57). Os 

estudiosos passam a defender que as obras para a infância não devem apenas dirigir-se ao 

ensino da leitura e da religião. Pelo contrário, surge uma vontade enorme em recuperar os 

textos populares, por se acreditar que os contos de fadas estimulam a imaginação e ajudam a 

inculcar valores importantes nos mais pequenos.  

De facto, não existiam propriamente livros directamente para as crianças e estas 

sentem necessidade de ler e ouvir histórias. Por isso, um dos caminhos é a revitalização dos 

contos de fadas, com recolhas do património oral, traduções de textos estrangeiros, que vão 

intensificar-se ao longo dos séculos XVIII e XIX, com o trabalho dos Irmãos Grimm e de 

Andersen. E ao mesmo tempo, os mais pequenos apoderam-se de obras escritas para adultos, 

mas que reúnem características que lhes agradam: aventura, mundos imaginários, exotismo, 

heróis corajosos que constroem sozinhos a sua felicidade. É o caso, por exemplo, de Robinson 

Crusoe, As Viagens de Gulliver, Tom Sawyer. E este fenómeno estende-se a Portugal, onde ao 

lado destes textos “anexados” pela infância, se verifica uma grande preocupação pelo 

património oral do nosso país. Apoiados pelos ideais liberais e pelo romantismo, os 

intelectuais acreditavam plenamente no valor educativo dos textos da tradição popular. Maria 

Laura Bettencourt Pires, estudiosa da actualidade, usa palavras de Antero de Quental para 

comprovar a ligação do povo à infância: «O povo é uma grande criança colectiva, é o eterno 

infante. Dizer popular é, pois, dizer infantil.» (Pires; 1981: 79).  

É clara, então, a importância de dar textos tradicionais às nossas crianças, dado que 

esta ideia se impõe à educação há já pelo menos três séculos, sem esquecer que foram durante 

muito mais tempo, única forma de ensinar os mais pequenos e permitir que se integrem 

plenamente na sociedade em que vivem. Como aponta Cristiane Mandanelo de Oliveira, as 

histórias infantis são uma forma de cada um tomar consciência do mundo em que vive, dado 

que 

 

é no encontro com qualquer forma de Literatura que os homens têm a 

oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria experiência 

de vida. (...) A Literatura Infantil, por iniciar o homem no mundo literário, 

deve ser utilizada como instrumento para a sensibilização da consciência, 

para a expansão da capacidade e interesse de analisar o mundo (...) não há 
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melhor sugestão do que obras infantis que abordem questões de nosso 

tempo e problemas universais, inerentes ao ser humano. 

                                                                       (Oliveira, 2005: s/p) 

 

 

 Está aqui bem evidente a tripla função da literatura infanto-juvenil «...que ensina o 

mundo, diverte o leitor / ouvinte e estabelece o contacto com a dimensão estética da palavra.» 

(Gomes, 2006: 29). Até à actualidade, continua a existir esta preocupação com as leituras 

infantis, com lugar privilegiado para o conto, tanto por transportar crenças universais e 

intemporais, como também por tratarem temas tão próximos ao mundo infantil e explicados 

na linguagem que as crianças melhor entendem. Qual é, afinal, o lugar ocupado pelos contos 

tradicionais no desenvolvimento infantil? Em que medida se estabelecem as ligações 

necessárias para a adesão dos mais pequenos? O segredo de polichinelo, que todos já 

compreenderam, prende-se com as personagens que habitam estes textos e cujas aventuras 

mostram à criança o que fazer para ultrapassar os seus problemas. Ora é de personagens que 

iremos falar no capítulo seguinte, mostrando as principais características dos protagonistas ou 

antagonistas dos contos. 

 Mas, por agora, interessa ver as ligações mais genéricas entre literatura e infância. 

Para Fernando Azevedo, o pequeno que ouve ou lê contos acede a conhecimentos importantes 

de um cultura «...numa dupla perspectiva: a de bens simbólicos, mas também a de ferramentas 

de conhecimento e de acção.» (Azevedo, 2006: 23). É que o autor partilha a nossa opinião de 

que «...uma das funções da literatura infantil e juvenil é (...) a de oferecer à criança o acesso 

ao imaginário humano configurado pela literatura, mas também a de lhe permitir conhecer os 

modelos narrativos e poéticos próprios da literatura da sua cultura.» (Azevedo, 2006: 23). 

 Em consequência, compreende-se que a função educativa do conto é tão conseguida, 

porque não acontece de forma consciente, ou seja, a criança não se apercebe de que está a 

absorver uma série de valores ou conteúdos que lhe vão ser úteis pela vida fora. 

Conscientemente, o que lhe interessa é divertir-se. Mas, no seu íntimo, entende que as 

histórias que lhe contam têm algo mais: por detrás da linguagem simples, escondem-se 

símbolos que agem no inconsciente infantil, permitindo que cada jovem faça a sua 

interpretação, de acordo com os medos, angústias ou anseios que o dominam nesse momento. 

Nunca há duas leituras iguais, porque as crianças absorvem apenas o que necessitam para 

viver no enorme caos que os domina internamente.  
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Todos sabem que as mentes das crianças estão mais abertas a tudo o que 

ultrapassa a normalidade, encontrando nos contos um mundo que se adequa 

às suas grandes potencialidades imaginativas. (...) A força profunda do 

conto está, então, no facto de possibilitar inúmeras fantasias, funcionando 

como estímulo à imaginação ao reunir empírico e meta-empírico, num 

mundo onde domina a magia; mas em que não se deixa de transmitir 

assuntos de grande importância para a criança. 

                                                                                                (Gomes, 2006: 30) 

 

 

 Vemos que os contos funcionam de forma simbólica, estimulando a imaginação e 

apelando à fantasia. É assim que levam à adesão do leitor, pois a criança sente-se atraída pela 

magia que rodeia os acontecimentos, as características espácio-temporais e, sobretudo, as 

personagens das histórias. Mesmo antes se saberem expressar-se de forma clara e lógica, as 

crianças percebem que alguns textos lhes dizem respeito, contam as suas histórias de uma 

forma mais simples. Projectam-se, então, naquilo que lêem ou ouvem, identificando-se e 

crescendo com as explicações inconscientes que recebem. Só assim se conhecem melhor a si e 

aos outros. Os símbolos são uma constante na vida humana, e interpretá-los desde cedo é uma 

forma de aprender a conviver com as dificuldades que vão surgindo ao longo da vida, com 

respostas momentâneas ou definitivas.  

As palavras de Regina Zilberman são elucidativas a respeito desta ideia: «...a fantasia 

é um importante subsídio para a compreensão do mundo por parte da criança: ela ocupa as 

lacunas que o indivíduo necessariamente tem durante a infância, devido ao eu 

desconhecimento do real, a ajuda-o a ordenar as umas novas experiências...» (Zilberman, 

2003: 49). Também Bárbara Carvalho refere a importância da fantasia na criança, defendendo 

que «fantasia na criança possui certa actividade interior reprodutiva, que a capacita a 

combinar imagens e refundi-las (...) a criança, como os primitivos, é um criador de símbolos, 

é um poeta. (...) Ninguém ignora que pela literatura conseguimos despertar as crianças para os 

valores estéticos e humanos...» (Carvalho, 1989: 47). 

 É através do maravilhoso, que encontra nos contos, que a criança integra sentimentos 

aparentemente contraditórios, que no mundo real lhe parecem inconciliáveis. E tal acontece, 

porque o texto lhe fala na linguagem dos sonhos, mas ensina questões bem reais, ligadas às 

temáticas que sempre preocuparam a humanidade: a vida, a morte, a amizade, o amor, o 
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sofrimento, entre outros, que são apreendidos pela criança ao nível do simbólico. Dado que os 

mais pequenos não entendem a dicotomia que domina a vida humana, sentem-se perdidos 

perante situações que envolvem o bem e o mal. Por exemplo, ficam frustrados quando a sua 

bela e doce mãe é substituída por uma bruxa malvada que os repreendem. Ou ficam 

envergonhados por sentirem ciúmes da proximidade entre os progenitores, mas não deixam de 

desejar, no fundo de si mesmos, substituir a mãe ou o pai nesse casal. Bruno Bettelheim 

estuda estes desejos íntimos e assustadores da mente infantil e conclui que «exactamente 

porque a sua vida é muitas vezes desconcertante, a criança precisa mais do que ninguém que 

lhe dêem a possibilidade de se compreender a si própria neste complexo mundo que vai 

enfrentar. (...) A criança precisa de ideias sobre como pôr a casa interior em ordem e, nessa 

base, conseguir dar certo sentido à sua vida.» (Bettelheim, 2002: 12). E o estudioso continua a 

defender o mesmo ponto de vista, quando afirma que «...os contos de fadas têm um valor 

ímpar, porque oferecem à imaginação da criança novas dimensões que seria impossível ela 

descobrir só por si. Mais: a forma e estrutura dos contos de fadas sugerem à criança imagens 

através das quais ela pode estruturar os seus devaneios, e com isso orientar melhor a vida.» 

(Bettelheim, 2002: 14). 

 Então, cada texto para a infância deve partir da realidade, dos problemas que 

verdadeiramente preocupam os mais pequenos, mas, para que estes se sintam atraídos para 

ele, têm de fazer a criança mergulhar noutro mundo, fora das fronteiras que conhecemos e 

compreendemos. Muitos adultos e estudiosos da infância defendem há muito que os contos 

devem ser banidos, devido à sua componente imaginativa, que afasta os jovens da realidade e 

lhes dá soluções que de nada servem senão para o alhear e esperar resolver os problemas 

através da magia. Mas ainda bem que se trata de uma opinião minoritária.  

Acreditamos que é exactamente a linguagem mágico-simbólica dos contos que enviam 

para um mundo de faz-de-conta, mas representam, de forma metafórica, os anseios e medos 

da humanidade, que permite o crescimento integral da criança. Como já tivemos oportunidade 

de apontar, através da função lúdica, o conto leva à adesão, mas a criança só o aprecia se ele 

tiver algo a dizer ao seu inconsciente, se a ajudar a crescer. Esta opinião é partilhada por 

muitos especialistas, como comprovam as palavras que se seguem:  

 

Porque se passam num lugar que é apenas esboçado, fora dos limites do 

tempo e do espaço, mas onde qualquer um pode caminhar. (...) O reino do 

qual o conto fala pode ser qualquer um, em qualquer lugar (...) despertando 

assim a identificação imediata da criança com o conto. Também os seus 
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personagens típicos não são puras criações da mente dos seus autores. São 

representações talhadas pela humanidade, durante os milénios, para 

simbolizar os seus sentimentos mais profundos. 

                                                                                         (Figueiredo, 2000: s/p)  

 

 

 Vemos, pois, que a presença do maravilhoso é fundamental para o sucesso do conto 

perante o público leitor ou ouvinte, dado que a criança quer sonhar, mas tem ao mesmo tempo 

de aprender as noções importantes para a vida. Como aponta Patrícia Costa, «A dimensão do 

maravilhoso cria um imenso teatro de possibilidades nas histórias: Tudo pode acontecer (...) O 

sonhar proporciona prazer por si mesmo, mas também representa uma dimensão prática da 

imaginação, um aspecto da faculdade do raciocínio, e pode abrir possibilidades sociais e 

públicas» (Costa, 2003: 16). É também neste sentido que vão as seguintes palavras de Bárbara 

de Carvalho:  

 

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) 

 

 

 Os estudiosos confirmam a nossa ideia de que, quando a criança se vê confrontada 

com situações que não entende, ou quando surgem os seus típicos medos e inseguranças 

interiores, vai sentir-se impotente, instável. Trava-se uma verdadeira luta dentro da sua 

pequena mente tão confusa. É por isso que os contos têm uma função apaziguadora, 

respondem à necessidade egocêntrica dos pequenos em ouvir falar apenas do que lhes 

interessa, do que lhes toca de mais perto. E, como veremos com mais pormenor no capítulo 

que irá seguir-se, a criança identifica-se com o herói não por este ser a personagem principal, 

mas porque nota nele os mesmos problemas existenciais, a mesma necessidade de afirmação 

perante a autoridade familiar. Ou seja, quando uma personagem percorre o longo caminho 

épico que vai da imaturidade à vida adulta, é certo que terá muito sucesso com a criança, dado 
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que lhe fornece as respostas inconscientes que temos vindo a referir. É que, seguindo a 

opinião de Bruno Bettelheim, podemos afirmar que «para que uma história possa prender 

verdadeiramente a atenção de uma criança, é preciso que ela distraia (...) 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 (...) sugerir 

soluções para os problemas que a perturbam.» (Bettelheim, 2002: 11). Vemos, pois, que ao 

ouvir ou ler um conto, a criança aprende a integrar o bem e o mal, o certo e o errado. Em 

suma, compreende que o Homem possui as duas facetas e que tem de integrá-las para poder 

viver feliz. Assim, o conto «ajudando-os a entender-se a si próprios, permite aos jovens 

compreender melhor o mundo que os rodeia e aprender a aceitar as limitações impostas pela 

vida.» (Gomes, 2006: 33). 

 E, por fim, importa referir que, através da leitura ou audição de contos, está a criar-se a 

possibilidade de cada vez mais crianças aprenderem a apreciar a leitura, pois compreendem 

que esta é uma forma de dar vida a fantasias, despertar curiosidade por outros mundos e 

aprender a crescer de forma sã. É do conhecimento geral que quanto mais se lê, melhor se lê e 

mais se gosta de ler. Compreende-se, pois, que a hora do conto é vista como um momento 

maravilhoso por muitas crianças, que se deliciam com as aventuras nos mundos do faz-de-

conta, onde tudo pode acontecer e onde as personagens são espelhos mágicos com quem se 

identificam e com quem aprendem a sobreviver no mundo dos adultos, contando sempre com 

uma “ajudinha” do sobrenatural. Um bom conto continua a ser a melhor forma de se 

conquistar uma criança, cativando-a e permitindo-lhe sonhar. E, como menciona Manuel 

Bragança dos Santos «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). 

 Depois de todas as considerações tecidas, concluímos esta apresentação do conto de 

fadas com palavras de Maria Augusta Seabra Diniz, que sintetiza a nossa opinião, afirmando 

que estes textos são mais do que simples entretenimentos, dado que «...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 

da experiência...» (Diniz, 2001: 55).  
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2- Como eram os heróis de antigamente? 
 

 Podemos começar este segundo capítulo com uma citação que retoma, de certa forma, 

o que fomos vendo no momento precedente, ao mesmo tempo que abre o que pretendemos 

abordar agora. De facto, ficou clara a importância dos contos infantis para o desenvolvimento 

integral da criança, que através deles ela sonha, vive uma outra vida e, assim, de forma 

inconsciente, aprende a construir a sua própria visão do mundo, superando os medos e as 

dificuldades inerentes ao seu crescimento. E tal é possível, como iremos ver 

pormenorizadamente, graças à identificação e projecção do pequeno leitor com uma das 

personagens da história, seja a principal ou não, oponente ou adjuvante. O que interessa é que 

responda ao problema específico que dada criança está a sentir em determinado momento: 

 

...os contos podem ser vistos como representações simbólicas dos sentimentos 

mais profundos e secretos da criança, simbolizam o processo de 

desenvolvimento e maturação pelo qual esta passa. E, como ela está ainda 

muito direccionada para o inconsciente, nada melhor do que mostrar-lhe o real 

jogando com a sua imaginação. Os pequenos acabam por perceber que é 

sempre possível vencer os problemas, que como o herói conseguiu derrotar o 

dragão e casar com a princesa, também eles conseguirão ultrapassar as 

limitações reais ou imaginárias, desde que lutem para isso. A simbologia do 

conto ampara a criança que, quando não tem adultos por perto, necessita criar 

ou conviver com seres fantásticos que apaziguam os seus medos e fantasmas. 

                                                                                           (Gomes, 2006: 32) 

 

 

 Os dilemas existenciais dos mais pequenos são, então, o ponto de partida para os 

textos que estamos a estudar, pois estes pegam em sentimentos complexos, como o medo, o 

amor, o ciúme, entre outros, e usam-nos para apaziguar a mente infantil, através da linguagem 

simbólica. E é sobretudo nas personagens que se centra essa função mágica, porque é através 

do processo de identificação com heróis, amigos ou antagonistas, que a criança entra no 

mundo maravilhoso da narrativa e vive verdadeiras aventuras na pele desses actantes. Graças 

ao fascínio que sente, e mesmo sabendo que se tratam de acontecimentos ficcionais, a criança 

experimenta a necessária catarse de emoções, mostrando que o conto é claramente libertador 

das angústias do crescimento.  
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 Deste modo, ao pensarmos em histórias como O Patinho Feio ou Dumbo, verificamos 

que estamos perante metáforas da angústia e desamparo que a criança sente quando é deixada 

sozinha. Por outro lado, o clássico Capuchinho Vermelho, bem como Os três Porquinho têm a 

ver com a curiosidade infantil e a ingenuidade da puberdade. Além disso, Pele de Burro ou a 

Bela e o Monstro já apontam para a sexualidade na adolescência, que deve deixar de ser 

animalesca para permitir a felicidade do casal. Há ainda a busca pela autonomia tanto do 

Pinóquio como do João, em João e o pé de feijão; ou então a letargia em que a Bela 

Adormecida ou a Branca de Neve caem, enquanto esperam pelo príncipe encantado. Cada 

texto contém, então, uma mensagem quase secreta, que quem não se deixar envolver pela 

magia e transcendência aí presentes nunca poderá sequer suspeitar que existe. Mas a criança 

sabe, instintivamente, que cada personagem vive uma aventura específica, que se coaduna 

com as suas necessidades egocêntricas.  

 Vemos que as personagens dos contos podem ser consideradas arquétipos das 

características humanas, pois simbolizam as várias etapas do processo de desenvolvimento 

humano. Como defende Rui Marques Veloso, «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: 2). E também Lúcia Almeida apresenta 

uma opinião que segue o ponto de vista por nós defendido, quando aponta as palavras 

seguintes: 

 

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; s/d: 2) 

 

 

 Importa, assim, verificar que características possuem as personagens para atrair de tal 

forma os pequenos seres em formação. A mais importante é, exactamente, a falta de 

identidade própria. Quer isto dizer que, na maioria dos casos, os actantes não possuem nome, 

nem caracteres que os individualizem demasiado. Não podemos esquecer que, se 

representavam as facetas da humanidade, estas personagens possuem características 
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tipificadas, ilustrativas de uma classe social ou de uma qualidade / defeito mais marcante. É 

assim que, por exemplo, a jovem é sempre bela, prendada e ingénua; ao contrário do rapaz, 

que é astuto, aventureiro, corajoso. Do mesmo modo, os nomes ligam-se às particularidades 

físicas e/ou psicológicas desses seres: Bela, liga-se à beleza, Cinderela é um nome ligado à 

humildade da jovem, entre outros. Temos, ainda, a Maria ou o João, denominação comum, 

que nada diz sobre as personagens e facilita a adesão. E as especificações que acabámos de 

referir não são universais, na medida em que há contos para todos os gostos e, por isso, 

personagens que se dirigem para fases distintas do desenvolvimento físico e cognitivo 

infantil. As palavras de Taicy Figueiredo comprovam esta ideia: «não tendo nome, ele não 

tem uma identidade própria, e assim pode emprestar a sua personalidade ao ouvinte enquanto 

ele acompanha a narrativa. (...) Desse modo, 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). 

 Os leitores ou ouvintes dos contos de fadas identificam-se preferencialmente com a 

personagem principal da história. Ora, falar-se de heróis remete-nos sempre para feitos 

extraordinários, que reenviam para épocas passadas, perdidas nos primórdios da humanidade. 

Pensamos em Ulisses ou Hércules, que passaram por duros trabalhos para atingir a felicidade 

e a prosperidade. Vê-se, pois, que desde aquela altura, estas personagens mitológicas tinham 

por objectivo apontar os anseios, os temores e a dinâmica da vida humana. Servem para 

mostrar que todo os seres humanos podem vencer as suas limitações, pessoais, socais ou 

históricas, superando e rompendo com a tradição para poderem ser felizes. Tal acontece com 

os protagonistas dos contos tradicionais, que reúnem características épicas, trágicas, cómicas 

e satíricas, uma vez que, ao mesmo tempo que são símbolos do ser humano que constrói a sua 

história, com momentos de aparente desgraça, outros de claro optimismo, para no fim 

atingirem a glória e a maturação. Sem esquecer que trazem várias críticas ou conselhos para a 

acção de cada um e da sociedade em que se inserem.  

 E nenhum herói é exactamente igual ao outro, embora todos eles sejam personagens 

tipo, devido à necessidade de servir a vários jovens, em estádios de desenvolvimento 

diferentes. Ao ler ou ouvir um conto, uma criança de sete anos terá uma interpretação 

diferente da de uma de dez, para dar apenas um exemplo. Logo, há elementos que se mantêm 

em todos os percursos iniciáticos, embora depois haja pormenores mais direccionados para 

uma ou outra faixa etária. Primeiro, sempre que a personagem principal é uma criança, ela 

encontra-se em situação inicial de perigo ou de falta. E um dos principais medos que aqui se 
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encontram é o do abandono, materializado ou não, mas sempre presente na mente infantil. 

Normalmente, surge, também, um adjuvante ou oponente possuidor de características mágicas 

- fada, bruxa, animal ou objecto – sempre com o objectivo de mostrar que, por maiores que 

sejam as dificuldades e os receios, há sempre alguém (ou algo) que nos ajude na luta diária. 

Por fim, resta salientar que a luta entre o Bem e o Mal, que agita todos os pequenos, é aqui 

consubstanciada numa verdadeira luta épica: ou seja, o herói luta pela vida e pela realização 

como se travasse uma batalha. Por vezes, tem mesmo de enfrentar um dragão ou uma bruxa 

cruel. Mas mesmo quando isso não acontece, nota-se a hipérbole usada para preparar a 

criança para o mundo adulto. Esta ideia é bem documentada pela citação que apresentamos de 

seguida:  

 

Através de suas muitas faces, os heróis dos contos de fada se classificam, acima 

de tudo, como heróis humanizados e como tal, e apenas assim, podem exercer 

tão bem seu papel de metáfora do sujeito. Resumindo a aventura do herói, 

temos que ele parte para o mundo para se encontrar. Nessa aventura ele se 

mantém isolado por algum tempo, é ajudado por estar em contato com coisas 

primitivas (animais, árvores, natureza), e esse seu destino convence o sujeito de 

que, mesmo sentindo-se rejeitado e abandonado, aparecerá em sua vida alguém 

ou algo que o ajudará e guiará. (...) hoje, mais do que nunca, é importante 

prover as crianças e adolescentes com imagens de heróis que partiram para o 

mundo sozinhos, e que encontraram lugares seguros, seguindo seus caminhos 

com profunda coragem e confiança interiores.  

                       (Verdiani; 2006; s/p) 

 

Ao sair do espaço familiar, seja ele seguro ou não, a personagem principal preparara-

se para um período mais ou menos longo de maturação, que só será bem sucedido se forem 

ultrapassadas as várias provas que aparecerem pelo caminho. É que, quando o conto termina 

«...o herói ganhou a sua autonomia e identidade, não sendo mais apenas um dos membros do 

núcleo familiar (…) atingiu a maturidade, confirmada com a conquista do poder e o 

casamento» (Dine, 1999:51). De facto, quando o herói consegue descobrir a sua identidade e 

conquistar a sua autonomia, chegamos ao fim do conto, em que o protagonista atinge 

finalmente a maturidade, que poderá ser confirmada através do poder e do casamento. É 

também esta a opinião de Leda Verdiani, pois a estudiosa defende que «o final dos contos 

sempre será feliz, especialmente para sugerir que o que se conta equivale a modificações 

internas que ocorrem com o herói, necessárias para que ele conquiste uma verdadeira 
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autonomia e torne-se independente, o que equivaleria a “entrar no mundo dos adultos”» 

(Verdiani, 2006; s/p). 

Estes contos em que o herói sai de casa para correr mundo são geralmente 

denominados histórias de partida, em que a adolescência é atravessada sob a forma de uma 

provação por desertos ou mares bravos, até atingir o país prometido, em que o herói é 

esperado pela amada ou amado e é eternamente feliz. Mas há também os contos de espera, 

normalmente ligados a heroínas femininas, que personificam a beleza, a calma e a paciência. 

Aqui, as jovens passam o período da infância para a adolescência como uma espécie de 

purgatório, período de latência em que esperam, adormecidas, trancadas numa torre, ou 

simplesmente disfarçadas, pela chegada do príncipe encantado, que virá fazê-las renascer, já 

mais maduras, e prontas para aceitar o casamento. São vários os estudiosos que reflectem 

sobre o papel da mulher nos contos de fadas tradicionais, como mostram as palavra que se 

seguem:  

 

A figura da princesa nos contos de fadas estava intimamente ligada à beleza, o 

que demonstra a importância da mulher, única e exclusivamente, para a 

procriação. A doçura e a desprotecção das princesas de contos de fadas 

reflectem mais um parâmetro da época em que foram escritos: a obrigação de 

mulher em não causar grandes problemas no convívio com o marido (...) A 

eterna gratidão das personagens aos seus salvadores (...) reflectem a submissão 

que as esposas deveriam prestar aos seus maridos. (...)  

  (Amereno, 2005: 90) 
 

 

 Importa, neste ponto, referir com um pouco mais de pormenor a importância do 

elemento mágico que já apontámos em cima. De facto, os protagonistas dos contos deparam-

se sempre com problemas de difícil resolução, tanto tenham saído de casa e vagueiem pelo 

mundo, como quando se trata de donzelas que esperam o seu príncipe. Normalmente, só 

através da ajuda de um ser ou objecto mágico será possível vencer o obstáculo, ser 

reconhecido como herói e alcançar a recompensa. A fada assume uma importância acrescida 

enquanto adjuvante, bem como os animais ou objectos falantes.  

Mas, ao falarmos de elementos positivos, é importante integrar também neste estudo 

as personagens maléficas, que surgem por oposição ao protagonista, para lhe dificultarem a 

vida e impedir que sejam felizes. Como aponta Andrea Magnanelli, «...há o personagem 

malvado, que geralmente é nominado e aparece sob a descrição da madrasta (...), a bruxa da 



- 32 -  

casa de chocolates (...) e o gigante que mora nas nuvens (...) Nos contos, os personagens não 

têm ambivalência: ou são bons ou são maus – da mesma maneira que a criança pensa...» 

(Magnanelli; s/d: 1). É amplamente conhecido e debatido o facto do universo infantil ser 

povoados de monstros e seres maléficos, que ajudam a configurar o mundo maniqueísta da 

criança; pois esta não compreende ainda a duplicidade do ser humano e sente necessidade de 

criar seres que expliquem acções negativas. E os contos recuperam essa forma de operar, para 

facilitar a integração do Bem e do Mal na personalidade da criança. As palavras de Patrícia 

Mariuzzo são elucidativas neste ponto:  

 

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. Isso acontece 

porque o boi, a bruxa, o lobo mau, o ogro, o gigante, todos eles são essenciais 

no desenvolvimento psíquico da criança. A infância é a época em que as 

fantasias precisam ser nutridas, é a época de em que há necessidade de inventar 

para enfrentar a realidade e disso vai depender boa parte da nossa personalidade 

futura. Os monstros são uma representação simbólica que a criança utiliza para 

lidar com a realidade e, assim como os outros personagens dos contos de fadas 

e fábulas com os quais a criança entra em contato na infância, eles são parte do 

imaginário, dão movimento, luz e som aos sonhos para, no fim, expulsar o 

medo do escuro.  

               (Mariuzzo; s/d: 2) 

 

 

 O surgimento do monstro é, então, uma forma da criança exprimir os sentimentos 

contraditórios que por vezes a dominam sem se sentir envergonhada. Oferece, então, a 

possibilidade de falar sobre o que oprime a criança, desde a sua vontade de morder ou de 

bater, ao medo de ser abandonado ou ao ciúme pelo irmão mais pequeno. Assim, as bruxas, os 

ogres, os gigantes, os lobos ou simplesmente as madrastas surgem como metáforas das 

dificuldades e obstáculos que surgem no percurso evolutivo do herói (criança), que tem de 

vencê-lo para alcançar o tesouro escondido ou a noiva prisioneira, ou seja, para integrar 

claramente as diferentes faces da humanidade. E esta conotação dos monstros com o mal, o 

desconhecido e o incompreensível vêm da antiguidade, mantendo-se até hoje na mente 

infantil e mesmo adulta. Diz-nos Ângela Lago que «....gigantes, bruxas e madrastas 

representam a fração do mal no mundo do bem. Ou os poderosos, no mundo dos desprovidos. 

(...) Não importa. De alguma forma, todos, crianças e adultos, ricos e pobres, nos regozijamos 
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quando o tolo se revela sábio, o fraco no final é o forte e o campesino se casa com a 

princesa.» (Lago, 2008; s/p). De igual modo, Cristiane Oliveira defende a relevância da 

dicotomia encenada nos contos, defendendo que «o maniqueísmo que divide as personagens 

em boas e más, belas ou feias, poderosas ou fracas, facilita à criança a compreensão de certos 

valores básicos da conduta humana ou convívio social. (...) O que as crianças encontram nos 

contos de fadas são, na verdade, categorias de valor que são perenes.» (Oliveira; 2001: 2). 

 Notamos, então, que o medo assume nestes textos uma função positiva, pois 

demonstra à criança que se trata de uma emoção necessária ao ser humano, sem a qual ele não 

compreenderia o valor dos sentimentos e das coisas que conquista todos os dias. Um bom 

exemplo é a história do João sem Medo, ou o Rapaz que foi aprender o Medo, amplamente 

conhecida por todos: aqui, o jovem vence todas as dificuldades sem qualquer problema, mas 

não consegue ser feliz, porque nunca teve sequer um arrepio de medo. E, já adulto, é graças à 

esposa que pode sentir-se realizado, pois ela consegue que ele trema de susto. É uma forma de 

mostrar à criança que é natural ter medo de noite, ou temer ficar sozinho em casa, mas que a 

seu tempo tomará consciência da infantilidade de tais actos e conseguirá superá-los. Patrícia 

Costa fala do lugar do medo nos contos, afirmando que «aprender a lidar com ele é um dos 

desafios mais importantes para uma criança. Pode-se observar que toda literatura infantil – 

incluindo os contos de fadas –, gira em torno desse tema: o medo. Aliás, um dos atrativos 

dessas histórias para crianças pode consistir exatamente no que oferecem em termos de 

representação de situações assustadoras.» (Costa, 2003: 68). 

 Estas palavras comprovam o quanto estão errados todos os adultos que pretendem 

eliminar os contos de fadas dos hábitos infantis, pois tal só se explica pelo facto de não 

compreenderem que as criança precisam de fadas, gigantes, príncipes, ogres e bruxas, para 

poderem pôr em ordem o caos de emoções contraditórias que invadem o seu espírito. Como 

apontam vários estudiosos,  

 

 

cada texto se torna um instrumento facilitador, permitindo aos leitores enfrentar 

seus medos e desembaraçar-se de sentimentos hostis e desejos danosos. 

Ingressando no mundo da fantasia e da imaginação, crianças e adultos garantem 

para si um espaço seguro, em que os medos podem ser confrontados, 

dominados e até mesmo banidos. Além disso, 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, “lobos mal”, os contos 
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de fadas podem fazer aflorar o medo, mas no fim sempre proporcionam o 

prazer de vê-lo vencido  

              (Costa, 2003: 68) 

 

 

 E não podemos terminar esta resenha em volta dos heróis dos contos de fadas 

tradicionais sem antes fazer uma breve referência à questão da metamorfose, também muito 

debatida por estudiosos da infância e dos textos a ela destinados. A verdade é que grande 

parte das histórias contadas às crianças envolve a transformação do herói ou heroína. Essa 

mudança física é normalmente consubstanciada em animais, mais ou menos repugnantes, cuja 

aparência difere diametralmente da essência, que se mantém inalterada. Tomando como 

definição as palavras de Silviane Oliveira, podemos afirmar que «...metamorfoses são 

expressões do desejo, saídas das profundezas do inconsciente e tomando forma na imaginação 

criadora. (...) Seu conceito muda a visão consciente de produção de imagens para uma visão 

voltada para o inconsciente.» (Oliveira, 2007: 34).  

E, como aponta Bettelheim (2002), apesar do aspecto medonho que assume, a 

personagem termina sempre bem, com o seu aspecto original recuperado. As metamorfoses 

nos contos simbolizam, então, o desenrolar de um ciclo biológico ou físico, são o desenrolar 

de uma transformação, com simbologias às vezes polivalentes, porque permitem atingir as 

camadas mais profundas do inconsciente, mudando a vida do leitor. Desde a época do homem 

primitivo há essa ligação e mesmo admiração da humanidade pelos animais e esse facto 

mantém-se até à actualidade, sobretudo na mentalidade dos mais pequenos. Estes, ao 

povoarem o seu mundo de seres estranhos, espíritos do bosque, animais amigos ou jovens 

transformados em monstros, estão a dar forma aos seus sonhos e aos seus instintos da melhor 

maneira que sabem, conjugando medo e deslumbramento.  

Assim, esta temática do príncipe transformado em animal, monstro ou ser indistinto é 

muito comum, sobretudo dirigida à faixa etária da pré adolescência, em que o sexo oposto é 

tido como repugnante, animalesco. É por isso que, nestas histórias, encontramos 

principalmente heroínas que lutam com as suas próprias convicções para salvar ou um 

familiar colocado em perigo pelo suposto monstro, ou para ajudar a própria criatura, de quem 

se afeiçoou ao longo do tempo. É que estes textos têm exactamente o objectivo de mostrar 

que, para se atingir a maturidade total, é preciso por de lado os preconceitos, aprender a olhar 

para além das aparências e perceber que o outro pode ser um companheiro para as boas e más 
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situações da vida. Citamos as palavras de Bruno Bettelheim para mostrar o conteúdo 

simbólico destes textos: «os contos de fadas sugerem que, eventualmente, chega uma altura 

em que temos de aprender o que não sabíamos anteriormente (...) O que havíamos sentido 

como perigoso, repugnante, algo de que se deve fugir, tem de mudar a sua aparência e passar 

a ser sentido como verdadeiramente belo.» (Bettelheim, 2002: 353). O monstro depende do 

afecto e devoção da jovem para recuperar a forma original. Ele não pode explicar o seu 

problema, tem de esperar que o amor desperte no coração da menina e que esta transforme o 

medo em carinho e entrega.  

Para muitos autores, a explicação da temática do animal-noivo reside na necessidade 

de cada um de nós conseguir integrar o seu lado mais obscuro na sua personalidade. Ou seja, 

como aponta Vera Chvatal, «...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). Nada melhor para a criança do que aprender o Bem e o Mal, 

o certo e o errado, com personagens cuja linguagem se aproxima da sua. Dai a pertinência de 

retomarmos, mais uma vez, as palavras de Bettelheim, que sintetizam esta teoria: 

 

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) 

   

 

Depois de todas as considerações que fomos tecendo acerca dos heróis dos contos 

tradicionais, podemos considerar que existe uma grande variedade de personagens que agrada 

aos mais pequenos, e que nem sempre são os mais bonitos ou mais fortes que despertam o 

interesse, porque é a marginalidade inicial que permite a identificação do pequeno leitor ou 

ouvinte, que se encontra no mesmo estádio de desordem, confusão interior e medo de crescer. 

As palavras de Vera Chvatal retomam claramente esta ideia, ao mesmo tempo que fazem 
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referência ao conto A Bela e o Monstro, cuja temática foi atrás discutida e que é considerado 

um texto exemplar para o crescimento infantil:  

 

...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. E, nessa 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 só 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: 1/2) 

 

 

 O percurso iniciático do herói não é mais, então, do que uma forma de se explicar à 

infância como é importante tentar ultrapassar os medos, angústias e limitações (reais ou 

imaginárias) e atingir a maturação. Só através desta linguagem simbólica e mágica se 

conseguirá que o inconsciente infantil desperte para a beleza da obra de arte, ao mesmo tempo 

que aprende como vencer no campo de batalha os monstros e dragões que o impedem de ser 

feliz. Maria Conceição Costa parafraseia Mircea Eliade para sintetizar a sua opinião, que se 

encontra de acordo com a que defendemos: «...o conto maravilhoso apresenta ainda a 

estrutura de uma aventura bastante séria e responsável, visto que, em última análise, ela se 

reduz a um cenário iniciático: encontramos constantemente as provas iniciáticas (lutas contra 

monstros), a ressurreição e o casamento com a Princesa.» (Costa; 1997: 172). 

 Concluímos, pois, que é muito importante continuar a dar contos de fadas às nossas 

crianças, mas não podemos pôr de parte as novas composições que têm surgido até à 

actualidade. Os novos heróis dos mais jovens podem parecer muito afastados dos de 

antigamente, mas continuam a cumprir a milenar função de ajudar a crescer de forma 

completa e feliz. Veremos, na segunda parte deste estudo, como evoluiu a sociedade em que 

vivemos, e, consequentemente, que caminhos têm sido seguidos pela literatura infanto-

juvenil, mais ou menos no seguimento dos textos da tradição. E não deixaremos, ainda, de 

reflectir sobre os novos protagonistas, mostrando as rupturas e continuidades para com os da 

tradição.  
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II - Mudam os tempos... e os heróis? 
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Ao longo da primeira parte da nossa reflexão, debruçámo-nos sobre as características 

dos contos maravilhosos, mostrando como eles estiveram, desde sempre, aliados ao ensino / 

aprendizagem de regras e valores por parte dos mais pequenos. Vimos também que essa 

missão educativa se deve, em grande parte, ao facto dos textos da tradição falarem ao mais 

íntimo de cada jovem, ajudando-o a superar cada momento do seu difícil amadurecimento. 

Ora, ficou claro que os textos infantis só conseguem captar a atenção dos seus leitores 

e / ou ouvintes pelo facto de personificarem, nas suas mais diversas personagens, os eternos 

conflitos da humanidade, os dramas interiores do ser humano em crescimento e 

amadurecimento. Os actantes dos contos, perante as suas características tipificadas, ajudam a 

criança a responder aos problemas momentâneos do desenvolvimento. E tal acontece porque, 

como vimos, se dá um processo de identificação do pequeno com o herói do conto que lê ou 

que lhe lêem.  

Ficou, pois, bem patenteada a importância que os heróis dos contos tradicionais 

assumem desde a antiguidade para o crescimento são das nossas crianças. Mas, na medida em 

que pretendemos estudar a evolução das personagens dos textos infantis, é igualmente 

importante reflectir sobre as tendências actuais ao nível da literatura infanto-juvenil, de modo 

a verificar se os actantes continuam a ter o poder de “enfeitiçar” os mais pequenos, 

permitindo identificações muito salutares para as jovens mentes em crescimento. 

Deste modo, antes de se estudar a evolução das personagens em textos infantis 

concretos (tradicionais e contemporâneos), iremos reflectir um pouco sobre as mudanças 

operadas nas sociedades e na escola actuais, tentando demonstrar como os actantes dos contos 

evoluíram, adaptando-se às novas necessidades, mas não deixam de reflectir os conflitos mais 

profundos da criança e do próprio Homem.  

  

 

 

 



- 39 -  

 

1- Escola e sociedade actuais 
 

 Enquanto professores e educadores, mas sobretudo como pais, somos obrigados a 

admitir que a realidade sócio cultural actual é muito diferente daquela que vivemos na nossa 

infância e adolescência. Hoje em dia, tudo muda a uma velocidade tão alucinante que as 

verdades incontestáveis do momento podem perder validade logo de seguida. A vida está cada 

vez mais ligada à relativização. Temos, pois, consciência de como se torna complexo para os 

mais pequenos crescer num mundo tão fragmentado e em constante mutação. De que forma 

poderemos então auxiliá-los a superar os novos receios que os dominam? Como é que a 

sociedade actual responde à constante necessidade de atenção e compreensão por parte da 

criança? E qual o papel da escola nos novos desafios que se apresentam à juventude 

contemporânea? Vamos tentar reflectir um pouco acerca destas problemáticas, de modo a 

compreender a evolução dos heróis dos textos infantis, para se adaptarem às novas 

necessidades. 

 É uma verdade incontestável e já amplamente debatida que a era industrial alterou 

profundamente os valores e costumes ocidentais. De igual modo, essas mudanças tornaram-se 

mais radicais com a Segunda Guerra Mundial, que deixou um rasto de destruição pela Europa 

e que retirou definitivamente os mais pequenos da redoma em que viviam, mostrando-lhes os 

horrores da morte. Não podemos esquecer que obras como o Diário de Anne Frank ou o 

Diário de Zlata são textos muito apreciados pelos jovens, sobretudo depois de entrarem na 

adolescência. Mas toda a infância foi afectada, pois desde cedo as crianças começaram a ver 

como o mundo está longe dos sonhos cor-de-rosa dos contos de fadas.  

 Além disso, a entrada da televisão na vida quotidiana também contribuiu para a 

aproximação das populações de realidades muito distantes mas sempre actuais. Quer isto 

dizer que, actualmente, as fronteiras deixaram de existir, tomamos contacto com situações 

ocorridas em qualquer canto do mundo, e uma tragédia do outro lado da Terra chega até nós 

quase instantaneamente. Vivemos em plena aldeia global. Se tal é positivo porque alarga os 

horizontes da juventude, também não é menos verdade que as raízes culturais de cada povo 

estão a esbater-se na miscelânea de tendências que se cruzam nas nossas sociedades. Ora tal 

nunca pode ser bom para o desenvolvimento harmonioso das crianças e jovens, dado que cria 

fragmentação, desenraizamento cultural.  
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 E o que é feito dos hábitos de leitura? Das histórias lidas aos mais pequenos ou 

simplesmente inventadas pelos pais para os ajudar a encontrar o sono e apaziguar alguns 

medos? Actualmente, tanto os progenitores como os restantes familiares (avós, tios, entre 

outros) estão sempre demasiado ocupados e são poucos os que passam momentos de 

verdadeira qualidade com as crianças. Preferem deixá-las horas a fio a ver televisão, 

sobretudo desenhos animados estranhos, cheios de ideias futuristas e pouco educativas. É 

normal que, após um dia de trabalho, seja tentador optar pelo caminho mais fácil, evitando 

aborrecer-se e “perder tempo” com actividades infantis. Ora trata-se de um erro grave, pois 

nada pode substituir os momentos entre pais e filhos e os hábitos criados na infância irão ser 

os que se mantêm no futuro, já na vida adulta.  

 É em parte devido a este descuido generalizado por parte dos educadores mais 

próximos que temos assistido a um decrescente gosto pela leitura e pela cultura representada 

pelo livro. Desde muito cedo, os contos escritos são substituídos pelo cinema de animação, 

em que os conflitos são minimizados, em que os vilões perderam a sua graça, para não ferir 

susceptibilidades. Existem versões da Walt Disney em que as mensagens são adulteradas, de 

modo a que tudo seja ameno, sem provocar medo ou pânico, mas também sem permitir que 

essas histórias, tão ricas no original, ajudem a vencer as dificuldades do crescimento. É claro 

que outros filmes têm mensagens muito actuais, intemporais, que contêm os valores e as 

verdades mais profundas da humanidade. O segredo está em saber escolher. Aliás, a resolução 

dos grandes problemas da educação actual podem estar, exactamente, na aplicação o meio-

termo: ou seja, em vez de banir os livros ou a televisão, talvez fosse positivo escolher 

elementos de ambos os lados. 

 O mesmo acontece quando pensamos nas novas tecnologias. De facto, os jovens da 

actualidade crescem com um computador na frente. O próprio governo português tem 

incentivado o uso da informática através de programas de incentivo à aquisição de 

equipamentos informáticos. Tal deve-se, é claro, à importância que as TIC assumiram nas 

sociedades ocidentais. Já não é possível imaginar o nosso dia-a-dia sem computador ou 

Internet. As salas de chat ou os jogos online ganham todos os dias mais adeptos, 

principalmente ao nível dos mais jovens. Mas será que tanto computador não será, também, 

exagero? Também, aqui, seria importante conseguir encontrar-se um meio-termo, até porque 

as TIC nunca poderão substituir os livros, ao contrário do que muitos foram apregoando ao 

longo dos últimos anos. É que, como aponta Filipe Furtado, «…as noções dominantes da 

competência cultural nas sociedades ocidentais estão condicionadas pelo modelo da leitura, da 
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escrita e do texto impresso.» (Furtado, 2000: 430), da mesma forma que «dizer adeus ao livro, 

ao papel, hoje, seria um pouco como se um dia decidíssemos deixar de falar porque sabemos 

escrever.» (Furtado, 2000: 434/435). De igual modo, um estudioso espanhol explica que, no 

mundo em que vivemos, é importante dominar várias formas de saber. Ou seja, um 

engenheiro que conheça os clássicos da literatura nacional tem sempre uma vantagem cultural 

sobre outro que esteja apenas especializado na sua área. (Mágan; 2001). Cada vez é mais 

importante saber escrever e comunicar fluentemente, na sua e noutras línguas. Além disso, as 

TIC são uma realidade de que não podemos fugir se queremos manter-nos sempre 

actualizados e no topo no mundo tecnológico em que vivemos. As palavras de Mágan são 

elucidativas a este respeito: 

 

Las nuevas tecnologias, si se utilizan con el debido equilibrio, procurando evitar 

el problema del enganche o adicción, pueden contribuir a que los estudiantes se 

inicien en el aprendizaje de unas nuevas maneras de hacer, de contactar y de 

comunicarse, propias de los tiempos en que se desenvuelve su vida (...) La 

cultura tecnológica es una parte importante de la cultura actual y la técnica es 

inseparable de la cultura.    

            (Magán, 2001: 178). 

  

 

 Mas é importante enraizar nas mentalidades esta ideia de meio-termo entre o livro / a 

leitura e os meios de comunicação, sobretudo computador e televisão. Não há, decerto, 

nenhum educador que não se mostre preocupado com o grande desinteresse dos jovens para 

com a obra literária. E são muitos os motivos apontados para esse descuido, como demonstra 

ara Antonieta Cunha: «entre televisão, música, teatro e esporte, a leitura ocupa sempre um dos 

dois últimos lugares, na preferência dos alunos; entre livros e revistas, os alunos preferem as 

últimas.» (Cunha, 2003: 10). Tal acontece, porque «a televisão, o cinema, a rádio, a revista, 

respondem mais facilmente às necessidades dos alunos; não só são atividades pelas quais não 

sofrerão qualquer cobrança, como também representam para eles uma opção própria – 

escolhem onde, quando, o que fazer.» (Cunha, 2003: 11). Mas também será errado pensar que 

as crianças que vêem televisão vão, por consequência, deixar de ler. Pelo contrário, há muitos 

meninos e meninas que adoram a leitura de boas histórias, mas também não perdem um bom 

desenho animado ou programa televisivo ou cinematográfico. Mais uma vez, nota-se que não 

devemos radicalizar e, invés disso, apostar no que de melhor tem cada um dos elementos a 

oferecer.  
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 É, então, importante continuar a reflectir sobre a importância dos textos infantis para a 

superação dos problemas do crescimento. E certo que a realidade em que vivemos já em nada 

se assemelha à dos contos tradicionais, como já referimos atrás. Mas não é menos certo que as 

mensagens metafóricas dessas obras continuam a poder adaptar-se aos nossos dias, com 

valores, medos e ânsias que são universais e intemporais. Os textos da tradição devem 

continuar a fazer parte do imaginário infantil, ao mesmo tempo que se aposta em novos tipos 

de composições, adequadas às mentalidades dos nossos dias, como iremos aprofundar de 

seguida. Antes, porém, falta-nos reflectir um pouco sobre o papel que a escola tem 

desempenhado na evolução das mentalidades e das necessidades dos nossos jovens. 

 Francesca Blockeel aponta que «educar quer dizer contribuir para o desenvolvimento 

harmonioso de uma pessoa por meio de boas relações com o mundo em que tal pessoa vive. 

Assim, a educação não pode ser concebida como uma coisa estática, à margem da experiência 

concreta do aluno.» (Blockeel; 2006: 39). Partindo desta definição, educar será então, em 

termos latos, uma forma de preparar os mais pequenos para a inserção no mundo dos adultos, 

auxiliando o desenvolvimento harmonioso de todas as suas capacidades e nunca os isolando 

da realidade que os rodeia.  

 Ora, temos verificado um grande esforço da escola no sentido da modernização de 

estruturas e formas de ensino /aprendizagem, de modo a adaptar-se às novas exigências das 

sociedades industriais. Mas não podemos deixar de notar que, hoje em dia, só cerca de 20% 

dos conhecimentos que os alunos adquirem acontecem em contexto escolar. Tantos os meios 

de comunicação social como as novas tecnologias têm um lugar de destaque na vida das 

crianças e jovens. E ninguém pode negar que os saberes que lhes transmitem são deveras 

importantes. Contudo, as mentes em desenvolvimento têm dificuldade em assimilar todos os 

assuntos com que são bombardeadas diariamente. É aqui que entra a escola, como mediadora 

de saberes e não apenas como transmissora. O grande desafio da instituição escolar actual está 

em conseguir articular os conteúdos programáticos, necessários ao desenvolvimento 

intelectual dos discentes, com o debate em torno dos conhecimentos adquiridos fora das 

quatro paredes da sala de aula. 

 O grande desejo dos educadores e professores era ter uma escola plenamente 

integradora de saberes, que não se limitasse a ensinar, mas que elucidasse as dúvidas dos 

jovens quanto ao mundo em que vivem e que lhes parece tão complexo. Porém, sabemos 

todos que a escola se debate ainda entre a tradição e a inovação. Tem tido alguma dificuldade 

em desfazer-se de velhos hábitos e a entrada fulgurante dos computadores na sala de aula não 
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parece ter sido a solução milagrosa que muitos esperavam. É um começo, mas não é só a 

informática que poderá fazer a diferença se não se adoptarem currículos mais diversificados e 

atractivos para os jovens, e sobretudo mais adequados ao mundo que os espera no final dos 

estudos. O carácter repetitivo e mecânico de muitas das tarefas da sala de aula fazem com que 

os alunos se sintam cada vez menos entusiasmados com a escola. Os hábitos de leitura estão 

cada vez mais fracos, os jovens sentem-se cada vez menos atraídos para as grandes obras da 

literatura nacional e mundial. Tal advém, como já vimos, das outras solicitações que a 

sociedade fornece, como a televisão e a Internet. Mas não haverá também uma parcela de 

culpa no sistema educativo? Não será hora de se reverem as bases de toda a estrutura em que 

assenta a escola? Ao contrário do facilitismo a que estamos a habituar os nossos jovens, 

deveriam ser impostas novas normas, novas formas de ensino / aprendizagem, em que o 

esforço voltasse a ser valorizado, bem como as competências adquiridas fora da sala de aula.  

 Sabemos que não se trata de algo fácil, são mudanças que exigem reflexão, 

valorização do saber e da classe docente, pela sociedade e pela própria instituição escolar, 

bem como soluções conjuntas, baseadas no diálogo entre todos os envolvidos no processo 

educativo. Só assim a escola poderá encontrar o seu lugar na nova sociedade e transformar-se, 

verdadeiramente em mediadora de saberes.  
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2- Novos caminhos da literatura infanto-juvenil 
 

 Vimos no capítulo anterior que o livro continua a ser importante para as novas 

gerações, na medida em que a obra literária transmite valores sempre necessários à formação 

do carácter de cada indivíduo. Além disso, não podemos esquecer que, seja qual for a 

sociedade em que vive, a criança sente sempre vontade de sonhar, tem uma vida interior 

muito densa, e a sua imaginação tem de ser estimulada, desenvolvida com boas histórias, 

actuais ou tradicionais. Mas será que continua a ser pertinente dar composições da tradição 

oral aos nossos jovens, se vimos anteriormente que as solicitações actuais em nada se 

assemelham às da época em que surgiram e se disseminaram? Recordamos que já 

respondemos a esta questão na primeira parte do nosso estudo, em que discorremos sobre a 

estreita ligação entre os contos e a mente infantil e sobre a importância que ainda hoje 

assumem no desenvolvimento são dos nossos jovens. E, ao longo deste capítulo, 

verificaremos que essa relevância é tão visível que muitos autores contemporâneos optam 

pela retoma e / ou desconstrução do maravilhoso tradicional, formando uma corrente com 

muitos seguidores dentro da literatura infanto-juvenil actual. 

 Interessa, pois, voltar um pouco atrás no tempo, regressar ao final do século XIX, 

momento interessantíssimo do ponto de vista infantil. Relembramos que foi nesta época que 

passou verdadeiramente a ver-se a criança como um ser específico, com solicitações 

diversificadas e diferentes da do adulto. Nomes como Eça de Queirós, Teófilo Braga, Adolfo 

Coelho, entre outros, foram referidos na primeira parte do trabalho como sendo os primeiros a 

debruçar-se sobre as necessidades da criança e sobre a importância do conto no seu 

desenvolvimento cognitivo, social e afectivo. Ora, estas sementes tinham já sido lançadas um 

pouco por toda a Europa e é com naturalidade que o século XX foi por muitos denominado 

“O Século da Criança”, tal foi a proliferação de textos e estudos voltados para a infância.  

 Na verdade, é no século que passou que a literatura infanto-juvenil atingiu dimensão 

própria, embora mantivesse as finalidades que já se lhe atribuíam anteriormente: estimular a 

imaginação, o humor e o gosto por verdadeiras obras de arte. Além disso, tornou-se 

igualmente importante fomentar a compreensão de outras raças ou países, defender a 

igualdade e abolir o preconceito. E, se a criança adquiriu um novo estatuto, é com 

naturalidade que ela passou a entrar nos textos que lhe são destinados, ou seja, passa a ser 

muito frequente encontrar-se protagonistas infantis, cujos problemas e desafios são 
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semelhantes aos dos jovens na vida real. Começa a privilegiar-se uma certa rebeldia, um 

desejo de aventura, de conhecer novos lugares e ultrapassar as barreiras físicas. Ao mesmo 

tempo, alteram-se alguns dos principais temas, passando a dar-se valor aos novos modelos 

familiares, à problemática do divórcio. Porém, no início deste período, ainda há uma visão 

muito paternalista da literatura infanto-juvenil. Quer isto dizer que as novas obras que vão 

surgindo seguem quase sempre a ideia de que o adulto deve explicar o mundo aos mais 

pequenos, como acontece com as obras de Virgínia de Castro Almeida, para citar apenas um 

exemplo.  

 Estava-se no bom caminho para o desenvolvimento, mas, com a instauração do Estado 

Novo, a crescente censura e a diminuição da escolaridade mínima, assistiu-se a um largo 

período de estagnação, em que dominaram os temas patrióticos e históricos. Nota-se um 

exagerado simplismo em parte das composições para os mais pequenos, ao mesmo tempo que 

colecções como “Os grandes livros da humanidade”colocam ao dispor das crianças obras de 

grandes escritores, numa linguagem mais simples e apelativa. E se, ao longo dos anos 50 e 60, 

muitos autores tentam escrever obras de maior qualidade literária para o público infantil (são 

exemplo disso Sophia de Mello Breyner ou Ricardo Alberty), é sobretudo com o fim da 

ditadura que volta a escrever-se com vontade para os mais pequenos. Como aponta Natércia 

Rocha, é na década de 70 que surgem obras como O Gato Dourado ou As botas do meu pai, 

de Matilde Rosa Araújo, e que «…reunindo contos do quotidiano; neles se encontra tanto o 

levemente magoado de carências e angústias, que afligem a infância, como observação 

divertida dos pequenos nadas que são a aguarela da vida.» (Rocha, 1984: 106). Quer isto dizer 

que, à medida que a literatura para a infância de aprimora, também assume características 

mais descritivas, mais próximas da realidade quotidiana das crianças, mostrando muitas vezes 

as carências a que estas estão sujeitas. E, como aponta novamente a autora atrás referida: 

 

Ao aproximar-se o fim do século, há bastas razões para esperar da literatura 

para crianças uma presença actuante, um movimento ascencional seguro 

que arrede de vez com a possibilidade de atirar para as mãos das crianças 

“qualquer coisa”, porque às crianças qualquer “coisinha serve”. Se vamos 

continuar a ler, se o livro vai ter força para permanecer, então que as 

crianças disponham de livros de qualidade, locais e tempo para os lerem, 

oportunidades para escolher e recusar.  

(Rocha, 1984: 124) 
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 A afirmação acima apresentada justifica o facto de termos efectuado este pequeno 

percurso pela literatura infanto-juvenil do século, dado que o que pretendíamos era explicar 

como se chegou ao momento actual, de pleno desenvolvimento, mas também de alguma 

polémica. De facto, hoje em dia, existem livros de todos os tipos para os mais pequenos: 

desde histórias que desvendam a realidade, a verdadeiros documentários sobre o mundo que 

os rodeia. Existem livros que projectam o leitor para outros países, outros meios, outras 

culturas, abrindo assim horizontes nunca pensados. Outros, pelo contrário, abrem as portas a 

mundos igualmente longínquos, mas invisíveis e/ou inacessíveis a quem não souber ter a 

paciência de percorrer as várias páginas e deixar-se embeber pelo enredo. Surgem cada vez 

mais obras em que se parte do mundo empírico para criar histórias completamente fantásticas, 

que desenvolvem a imaginação e ajudam a abstrair.  

 Ora, a controvérsia surge exactamente aqui: para muitos, fantasia e realidade são 

elementos incompatíveis na literatura destinada aos mais novos. Acreditam que os livros não 

devem iludir as crianças com mundos onde tudo é possível, que nada têm a ver com o nosso e 

que impedem a plena inserção na sociedade. Mas, por outro lado, não se pode deixar de referir 

que a fantasia constitui um forte impulso à criação literária, tão importante como a 

preocupações miméticas de muitos estudiosos. As crianças actuais continuam a gostar de boas 

histórias, continuam a encantar-se com a fantasia que as liberta e lhes dá asas a novas 

possibilidades. O imaginário não se relaciona necessariamente com algo inventado, mas inclui 

sempre uma descoberta ou uma admiração que expande o pensamento, até porque o fantástico 

está constantemente presente nos documentários, dado que faz parte da própria natureza e, 

logo, da ciência e da investigação. Assim, é possível existirem as duas dimensões, toda a 

literatura deveria ter elementos do real e fantásticos; todas as leituras proporcionam uma 

viagem imóvel e, como todas as viagens, elas enriquecem a sensibilidade, favorecem a 

abertura de espírito e desenvolvem a tolerância. Por isso, estamos em condições de afirmar 

que «…a literatura é caminho para a interiorização e a criança encontra-se em situação de 

expectativa e receptividade: toda a sua afectividade está disponível para aderir às situações e 

tomar partido, sofrer ou divertir-se, acusar ou defender.» (Rocha, 1984: 127). 

 É certo que muito mudou, que os autores têm agora de explorar novos temas e novas 

formas, mas o sentido do imaginário está sempre presente. Continuam a recriar ambientes 

admiráveis, a privilegiar o insólito e o sonho, porque é nesse mundo que se move a mente 

infantil, ao longo de todos os tempos. Não se pode, então, dizer que a literatura para os mais 

jovens está a morrer, pelo contrário, está em constante renovação, para continuar a adaptar-se 
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aos novos tempos e motivar cada vez mais para a leitura. Na verdade, há até muitos temas que 

se mantêm, mostrando que as fontes continuam a ser as mesmas, mas aliando-se agora ao 

humor, à sexualidade, à droga, à morte, entre outros temas que passaram a ter um lugar 

marcante nas nossas sociedades e de que os mais jovens não podem nem devem ser alheados. 

Não deixa de ser verdade que «o maravilhoso afasta-se também de sendas tradicionais; cada 

vez se recorre menos a fadas, a génios, gnomos e bruxas; mas a fantasia não morre, 

transforma-se, envolve o real, anima os objectos, avança pelo fantástico, troça do 

racionalismo e encontra no “nonsense” a expressão mais espectacular.» (Rocha; 1984: 127). 

 Estas afirmações permitem-nos concluir que o mundo da escrita para a infância se 

encontra em plena efervescência, com o surgimento quase diário de novas produções. E, 

apesar de algumas vozes críticas acerca da massificação da literatura infantil, que terá levado 

a uma perda considerável de qualidade estética, não se pode negar que uma grande variedade 

de textos é sempre positiva para estimular os pequenos á leitura e audição de histórias. É o 

leitor que decide a beleza e durabilidade de uma obra. E, como refere Rui Marques Veloso 

«...não há limites para o encantamento do leitor, a quem o maravilhoso, tradicional ou 

moderno, se oferece como um passaporte para viagens estimulantes do seu imaginário e 

catalisadoras da descoberta do mundo.» (Veloso, 2001: 25). 

 Perante esta realidade, é possível compreender-se o porquê das tendências actuais na 

literatura infanto-juvenil oscilarem entre várias orientações: por um lado, encontramos a 

vertente mimética já referida anteriormente; depois, nota-se a ligação dos livros aos 

audiovisuais e a uma vertente mais científica; há igualmente uma grande corrente que aposta 

na retoma e reescrita de textos da tradição. Sem esquecer a construção de mundos fantásticos 

partindo da realidade quotidiana. Os autores mais recentes adoptam novos temas, mais 

próximos do mundo conhecido pelos mais pequenos: ou seja, surgem histórias que relatam as 

idas à escola, as brincadeiras com os amigos, as primeiras paixões. Mas falam também dos 

aspectos mais tristes da vida, como a morte, a separação dos pais, a perda de amigos, sem 

esquecer o nascimento de novos irmãos. Trata-se de mudanças de todo o tipo que por vezes 

perturbam o desenvolvimento infantil, porque a criança não percebe essas alterações. 

 Assim, os contos infantis contemporâneos têm mostrado uma grande preocupação em 

transmitir ao leitor, pouco experiente, exemplos de moralidade universal. Veiculam novos 

valores, novas ideias, podendo assim contribuir para a construção de uma sociedade mais 

justa e equilibrada. Mas há valores que são intemporais, histórias milenares que ainda hoje 

têm algo a dizer às novas gerações. É por isso que, ao lado desta preocupação com o 
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quotidiano dos mais pequenos surge a necessidade de revitalizar a tradição, como apontam 

diversos autores estudados. Um deles é Armindo Mesquita, cujas palavras são elucidativas: 

«através do tempo, os contos de fadas mantêm o seu poder transformador e a sua magia. 

Magia que se revela não só na sua narrativa, como também nas transformações que 

desencadeia naquele que escuta ou naquele que narra um conto.» (Mesquita, 2006: 166). 

Outra estudiosa que reflecte sobre o assunto é Maria Beatriz Rahde, ao afirmar que 

 

Se os mitos, as fábulas e os contos de fadas sempre estiveram presentes no 

imaginário, podemos dizer que, no mundo contemporâneo, essas histórias, 

várias vezes resgatadas pelo cinema, estão sendo cada vez mais revisitadas ou 

recontadas e, certamente, com novas adaptações em decorrência das novas 

possibilidades tecnológicas da comunicação cinematográfica. (…) 

Encontramos os mesmos sinais dos velhos mitos, das histórias de fadas, das 

histórias fantásticas (…) É de questionar se o mundo realmente mudou ou 

apenas sofreu transformações com as novas descobertas e possibilidades 

tecnológicas: o bem e o mal permanecem ainda em luta. 

(Rahde, s/d: 99 - 110) 

 
 
 
 Vemos, pois, que os valores transmitidos pelos antigos contos de fadas não estão, de 

todo, obsoletos, porque, como as citações apontam, estão visíveis em todas as gerações, até 

ao momento presente. Tal acontece devido ao facto das preocupações humanas se manterem 

as mesmas, de modo que a literatura para crianças e jovens, de forma mais próxima da 

compreensão infantil actual, tenta reencontrar as raízes que faltam às sociedades 

industrializadas. No mundo em que vivemos, é cada vez mais claro que os pequenos 

precisam de sonhar, de desenvolver o imaginário, e sobretudo de fugir (nem que seja 

momentaneamente) à realidade cruel que os rodeia. Como aponta Rui Marques Veloso, é 

evidente que «…as crianças necessitam de fadas, gigantes, príncipes e princesas, ogres e 

bruxas, para poderem compreender e pôr em ordem o caos de emoções contraditórias que 

invadem o seu espírito. (Veloso, 2001: 27). De igual modo, as palavras de Jacqueline Held 

seguem neste sentido, quando a autora comenta que 

 

Estamos tão conscientes quanto qualquer outro da riqueza e do valor do 

conto tradicional, do reservatório inesgotável de sabedoria e de ensinamento 

(...) Se o conto moderno prolonga a narração oral, se nela se enraíza, se 
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frequentemente a esgota, conscientemente ou não, bel como as suas fontes 

de inspiração (...) exprime e nos faz reunir as necessidades primordiais da 

humanidade. 

          (Held, 1977: 21) 

 

 

 Não podemos, igualmente, deixar de referir aqui as ideias de Francesca Blockeel, que 

apontam na mesma direcção do que temos estado a defender: os contos tradicionais estão, de 

novo “na moda”, devido ao seu grande valor educativo e artístico, que além de ajudar o 

pequeno a desenvolver a imaginação, permite ainda recuperar valores que nem sempre se 

conseguem transmitir nas sociedades actuais, levando à perda das raízes do nosso povo. 

Assim, segundo a autora:  

 

Contos, mitos e lendas fazem parte do património nacional de um país e são 

contados às crianças ou lidas por elas vezes sem conta. Sabemos todos que 

são necessárias para as raízes culturais e identitárias das crianças. Ora, na 

sequência das mudanças do século passado, que se viu em todos os campos, 

seja sociopolítico, económico, pedagógico ou literário, assistiu-se a uma 

reelaboração do texto tradicional, cujo objectivo é encarar as raízes culturais 

como fonte de inovação. Assim, em todas as literaturas, vemo-nos 

confrontados com uma série de novas versões e adaptações de contos 

tradicionais em que um mesmo episódio, um mesmo texto, se presta a 

interpretações diferentes e potencialidades renovadoras. Isso corresponde à 

evolução de crenças, de costumes e de modos de vida. 

          (Blockeel, 2006: 27) 

 

 

 Como vemos nas diversas opiniões apresentadas, os contos tradicionais não foram de 

todo esquecidos pelos escritores contemporâneos para a infância. Pelo contrário, estão em 

permanente reactualização, de modo a recuperar o que de melhor têm e, simultaneamente, 

adaptá-los às novas realidades das nossas crianças. Normalmente, os contos modernos são 

contos originais, criados por autores contemporâneos, que nada têm com qualquer tradição 

oral, mas que testemunham um renascer do maravilhoso. Quer isto dizer que, ao adaptarem-se 

ao conto, os criadores retomam a tradição do conto. Eles reescrevem a forma inicial (Era uma 

vez...), mas, sobretudo introduzem o maravilhoso num contexto moderno: metamorfoses, 

objectos repentinamente cheios de poderes particulares, intervenções mágicas. Tudo inserido 
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num contexto mais moderno, em que real e imaginário se fundem e as personagens 

tradicionais se vão aproximando cada vez mais do mundo conhecido.  

 É que retomar os contos tradicionais não é obrigatoriamente usá-los tal e qual eles 

foram transmitidos ao longo dos séculos. Pelo contrário, recuperar a tradição pode 

simplesmente ser utilizar uma personagem, fazer alusão a um espaço, ou ainda satirizar uma 

determinada situação. Assim defende João David Pinto Correia, quando afirma que 

 

Simples alusões a géneros, composições ou personagens, citações completas 

ou fragmentárias de textos, adopção de conteúdos ou de formas de expressão, 

interesse teórico, crítico ou simplesmente descritivo, propostas praticas de 

organização de antologias: tudo isto demonstra o necessário interesse dos 

escritores portugueses do século XX pela literatura tradicional popular, que, se 

é tida por “marginalizada”, não há dúvida de que não pode ser posto de parte 

ou esquecido. 

             (Correia, 2001: 45) 

 

 

 Deste modo, vemos claramente que os textos da tradição estão a revestir-se de novas 

roupas, que agradam à meninice actual e, assim, podem continuar a sua missão de ajudar a 

crescer de forma sã. A verdade é que «continuam a existir princesas, mas já não são 

submissas nem indefesas, os heróis não têm obrigatoriamente de ser bonitos. Até a 

informática já fez a sua entrada no reino do faz-de-conta. O importante é que o desejo, a 

fantasia e o prazer se mantenham.» (Gomes, 2006: 42). 

 A retoma do tradicional pode passar apenas pelo uso da fórmula inicial, ou então pela 

utilização de uma figura que vai ser claramente desobstruída, ou seja, despida das suas 

características habituais, ou satirizada para, através do humor, se reinventar na nova realidade 

em que se inserem estas histórias. Quem é que consegue não rir perante a trapalhona bruxa de 

A Bruxa Gorducha, obra de Anabela Mimoso? Qual a criança que fica indiferente aos grandes 

dilemas existenciais da pequena Oriana, fada e criança? Trata-se apenas de dois exemplos em 

que o sobrenatural se aproxima do mundo empírico, sem deixar de estimular o 

desenvolvimento infantil. Mas não podemos esquecer a vertente crítica que alguns autores 

dão a esta retoma da tradição. Na verdade, para muitos os que escrevem para a infância, «a 

magia, nas formas da feitiçaria ou da bruxaria, as suas feições respectivamente mais elevadas 

ou mais humanizadas, representa hoje uma visão alternativa, muitas vezes crítica, em relação 

à ordem proposta ou imposta pela civilização ocidental, num tempo marcado pela profunda 
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crise do pensamento moderno.» (Silva, 2006: 51). Pretendem sobretudo levar ao 

questionamento e à relativização de conceitos, ao mesmo tempo que continuam a defender a 

necessidade de evasão para os mais pequenos.  

 Outros escritores, como António Torrado ou Alexandre Parafita, dedicam-se à 

reescrita de histórias milenares, dando-lhes uma linguagem mais actual e lúdica, mas 

mantendo todos os elementos maravilhosos dos textos tradicionais. Tal acontece porque, 

como aponta Fátima Albuquerque, «os contos de fadas como contos de encontro (...) entre o 

mundo familiar das crianças e o mundo da escola, (...) entre o momento cultural presente e a 

tradição secular a que todas pertencemos; (...) entre as culturas diversas, que vão utilizando 

estas histórias como veículo de (in) formação para os mais pequenos.» (Albuquerque, 2006: 

175). 

 As ideias que acabámos de apresentar fundamentam claramente as palavras de Maria 

Alice Aguiar, que defende que «o facto de personagens como Peter Pan, Cinderela, Rapunzel 

(…) não serem mais preferencialmente citados pela criançada, não indica que as histórias 

fantásticas extinguiram-se. Elas revestiram-se de novas roupagens (…) adaptação ao mundo 

moderno.» (Aguiar s/d: 12). Quer isto dizer que, quer na sua forma tradicional, quer com as 

novas características lançadas pelos autores contemporâneos, os contos de qualidade 

continuam a conter elementos importantes para o crescimento infantil. A criança continua a 

retirar de cada conto os dados necessários para enfrentar a sua vida e clarificar as suas 

emoções. Ler contos maravilhosos às crianças ou deixar que elas os leiam é sempre um 

investimento a longo prazo. Concordamos com Denise Escarpit, que, como muitos estudiosos, 

acredita que os contos testemunham um certo estado do mundo e da sociedade, evidenciando 

igualmente as rupturas e continuidades da evolução humana. Trata-se claramente de situações 

de vida que ajudam a crescer. (Escarpit, 1999). É por essa razão, certamente que 

 

a grande maioria dos escritores da Literatura Infanto-Juvenil actual usam 

intertextos orais (…) pois o que é mais relevante é ver que estes novos contos 

continuam a cumprir a sua função: ajudam ao crescimento da criança, 

encenando situações de conflito e propondo soluções. Apostam em todas as 

virtualidades da linguagem, porque acreditam que a função mágica que esta 

possui ajuda a criança a relacionar-se com o mundo, mostrando de forma 

metafórica as regras e valores da nossa sociedade. 

             (Gomes, 2006: 42) 
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 Em suma, pensamos que ficaram claras as tendências actuais da literatura infanto-

juvenil, que oscilam entre os documentários cada vez mais claros e verosímeis, as histórias 

preocupadas com a realidade quotidiana do pequeno leitor e a retoma do maravilhoso milenar, 

sob as mais diversas formas e tanto com a finalidade de desconstruir as figuras aí 

apresentadas como de revitalizar esses textos e os ensinamentos que contêm. É preciso cada 

vez mais apostar na diversidade, pois a criança deve tomar contacto com uma grande 

variedade de textos, para escolher os que mais lhe agradam e os que permitem dar resposta a 

questões momentâneas do crescimento. Esta opinião é partilhada por diversos autores, como é 

o caso de Graciella Cariello: «Para poder escolher aquilo de que mais gosta (...) a criança tem 

de estar em contacto com bastantes livros, de maneira a ter liberdade de escolha, de criação 

para construir (...) no cruzamento entre real e imaginário, o seu lugar no mundo.» (Cariello; 

2002: 56); ou também de João David Pinto Correia, que defende a necessidade de contacto 

com o livro, desde a mais tenra infância: 

 

Até cerca dos 14 / 15 anos, ou pouco mais, não há na criança, de uma 

maneira geral, interesse pela qualidade artística do que lê. (...) a criança 

estabelece relações íntimas e pessoais com o livro, não com a literatura. 

Pela leitura, satisfaz ela essencialmente a sua curiosidade de vida e a sua 

imaginação; a fome de experiência antecipada, o afã de saber, o gosto de 

sonhar, levam-na à leitura sôfrega de todos os géneros sem quase discernir 

diferenças de nível. 

(Correia, 1973: 23) 

 

 

 E é também este autor que mostra a importância de continuarmos a apostar nas 

virtualidades do conto, como fomos apontando ao longo deste estudo, na medida em que esta 

tipologia textual «pode ajudar o adolescente a conhecer-se, mostrando-lhe o que é o homem, 

nas suas tendências, nos seus sonhos e no seu drama (...) Pode ainda despertar-lhe o amor dos 

actos generosos, o respeito pelos sacrifícios humildes, pela heroicidade ignorada (...) Pode 

finalmente dar razão ao excesso de vida emocional que pede um objecto a que se aplique...» 

(Correia; 1973: 32/33). Sem esquecer que este tipo de histórias, «...para além de divertir a 

criança e de lhe devolver a sua capacidade imaginativa, surge como uma maneira (…) de 

objectivar determinados conhecimentos, uma vez que se dirige à criança numa linguagem 

simbólica, bem distante da realidade do dia-a-dia, possibilitando o avanço da criança na 

compreensão da linguagem, ampliando o seu vocabulário.» (Mesquita, 2006: 168). 
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 Estas ideias já foram bastante debatidas, sobretudo na primeira parte do nosso estudo. 

Estão aqui novamente patentes para justificar a predilecção do conto por parte das crianças, 

mesmo na actualidade, bem como para mostrar que os novos caminhos da literatura para os 

mais jovens não devem cortar com a tradição. Pelo contrário, é buscando nela o que de 

melhor tem e adaptando-a às novas necessidades que se conseguirá, certamente, construir uma 

ligação duradoura entre criança e livro, fazendo daquela um adulto mais completo. E, se a 

literatura tem evoluído, é também natural que as personagens aí retratadas também se tenham 

alterado. Vimos de leve que os actantes dos contos tradicionais têm vestido novas roupagens, 

para agradar à meninice actual. Ora, no capítulo que se segue, iremos ver, mais 

pormenorizadamente, quais as modificações sofridas pelos heróis das histórias infantis, ao 

longo dos tempos.  
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3- O que aconteceu aos heróis da nossa infância? 
 

 Ao longo do nosso estudo, fomos verificando a importância que os contos assumiram 

ao longo dos séculos para o crescimento infantil. Vimos também, que essa importância se 

mantém até aos dias de hoje, com uma vasta corrente da literatura para a infância a voltar-se 

para a e reescrita ou desconstrução de situações, personagens e ambientes dos chamados 

contos de fadas. Ficou claro que os textos de qualidade (quer sejam mais fantasiosos quer se 

aproximem da realidade quotidiana) permitem fornecer respostas importantes para as 

prementes questões colocadas directa ou indirectamente pela criança. E, se esta continua a 

identificar-se com os actantes, a viver as aventuras do herói como se fossem suas, importa 

verificar de que modo as personagens evoluíram para agradar à nova meninice.  

 Os heróis de antigamente eram divididos em alguns estereótipos, na medida em que, 

quase sempre, se tratava de actantes tipificados, ao serviço de um estrato social ou de uma 

qualidade / defeito específico. As meninas deviam sempre ser belas, graciosas, obedientes e 

prendadas, enquanto os rapazes eram normalmente temerários, corajosos e curiosos. Se 

aquelas esperavam pacientemente pelo príncipe encantado, acatando por vezes ordens 

desumanas, estes voltavam-se para a aventura, corriam os cantos do mundo, num percurso de 

maturação que incluía muitas vezes dragões, donzelas em apuros, pais tiranos, bem como 

outros seres meta empíricos. O momento inicial da trama era, invariavelmente, uma situação 

de falta, provocada por algum inimigo, ou pela desobediência do próprio herói, que era 

obrigado, depois disso, a mudar de identidade, a fugir, ou simplesmente a suportar os fardos 

mais pesados. Mas, se o caminho a percorrer era um tormento, a verdade é que, na cercadura 

final, tudo terminava da melhor forma para aqueles que o mereciam, sendo o casamento e o 

castigo do antagonista formas de premiar a maturação da criança, agora já adulta. Como 

vimos, tudo se passava no domínio do simbólico, sempre com o objectivo de falar ao 

inconsciente infantil e apaziguar medos e dúvidas normais durante o crescimento.  

 Ora, será que na actualidade, em que cinema, televisão e informática dominam, se 

mantém a necessidade de fazer sonhar os mais pequenos? Vimos claramente que sim. Por 

isso, é importante agora verificar de que forma os paradigmas do protagonista e do 

antagonista das histórias infantis evoluíram, para acompanhar a mudança de necessidades. 

Apontámos de leve que continuam a haver fadas, princesas, ogres, bruxas e outros seres 

típicos dos contos. De igual modo, surgiram novas personagens, mais próximas do 
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conhecimento empírico da criança. Iremos, pois, dedicar-nos, agora, à análise dessas 

evoluções, vendo o aconteceu, afinal, aos heróis da nossa infância. E a citação que se segue é 

um bom ponto de partida para a reflexão que propomos: 

 

No contemporâneo, que podemos denominar pós-moderno, os corpos e sua 

estética apresentam nova configuração. O cinema, que tem expressado 

iconograficamente esse outro conceito estético, vem estabelecendo outra 

visualidade do que se poderia chamar beleza, ao apresentar seres híbridos, 

ciborgizados, ou robôs como personagens principais, seres ambíguos para 

os quais nosso imaginário se volta, aceita e partilha, com outra visão 

estética, a aparência do herói.  

        (Rahde, s/d: 105) 

 

 

 Esta autora aponta a importância do cinema para a mudança de paradigmas, referindo, 

igualmente, um dos tipos de personagens que hoje domina a mente infantil, sobretudo ao nível 

dos desenhos animados. Falamos de mutantes como os de Dragon Ball Z, para citar apenas 

um exemplo. Estes seres, que não são definitivamente humanos, mas que possuem algumas 

das nossas características, fazem hoje vibrar sobretudo os meninos. Induzem neles a ideia de 

que tudo se resolve na base da violência física. Temos, depois, filmes como Transformers, em 

que as máquinas tomam as rédeas do mundo e ao Homem, ser frágil e desprotegido no meio 

destas mutações, resta-lhe aliar-se aos mais poderosos que ele e lutar pela sobrevivência. Isto 

acontece ao nível da televisão e do cinema, mas tem igualmente repercussões na leitura, 

devido em grande parte ao trabalho de “merchandising” realizado pelas produtoras.  

Encontramos um número considerável de livros dedicados a este tipo de aventuras, 

cuja linguagem atrai os mais pequenos mas nem sempre lhes traz algo de educativo, pois 

perderam a função encantatória que temos apontado aos contos. Trate-se, como sempre, de 

uma questão de modas, uma vez que as crianças e jovens se deixam facilmente influenciar por 

algo que as fascina, mesmo que os adultos não consideram a personagem ou situação 

adequada ao são desenvolvimento dos pequenos. É claro que acreditamos que não devem ser 

proibidos estas histórias, até porque defendemos que a criança deve conviver com as mais 

diversas formas de literatura, conviver com várias situações, para conseguir construir a sua 

própria visão crítica do mundo. 
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Em paralelo com esta ideia, surgem também personagens reais, que despertam ilusões 

nos mais pequenos, ao ponto de tentarem imitar os seus feitos. Falamos especificamente do 

fenómeno do Westling, em que homens e mulheres se digladiam literalmente por um lugar ao 

sol no programa de entretenimento. O problema é que as crianças mais pequenas não têm 

ainda a capacidade de compreender que se trata de situações fictícias, devidamente treinadas e 

preparadas para transmitir ilusão de realidade. O que acaba por acontecer diversas vezes é que 

os meninos tentam repetir as situações vistas na televisão ou nas revistas da especialidade, 

dando origem a momentos deveras perigosos para a sua integridade física. Neste caso 

concreto, é importante o papel dos pais e educadores, no sentido de esclarece as pequenas 

mentes em crescimento.  

 Desta forma, começamos a ver que os heróis que povoam as mentes infantis mudaram, 

até porque casa vez menos os pequenos têm uma relação próxima com o livro, com as 

histórias que realmente podem ajudá-los a superar os conflitos interiores e desenvolver o seu 

intelecto. É importante mostrar-lhes quão importante é a literatura, confrontá-los com heróis 

marcados socialmente, mas que usam a sua inteligência para resolver os conflitos, em vez de 

usar a violência. Como afirma Michèle Simonsen «...o herói do conto (…) poderia ser 

qualquer um (...) É um ser jovem, e as provas a que é submetido devem permitir-lhe que se 

torne adulto.» (Simonsen, 1987: 48). Por isso, é importante revitalizar o hábito da leitura 

recreativa, mostrar que ler um livro é ganhar um amigo, como aponta Mialaret na citação que 

colocámos no início da presente dissertação. E este trabalho não é apenas para os pais, mas 

sim para todos os que convivem com a criança. Para isso, importa que os adultos 

compreendam que não é necessariamente preciso dar contos tradicionais aos mais pequenos, 

pois existem muitas obras modernas com características muito boas e que cumprem a função 

milenar de fazer sonhar ao mesmo tempo que ajudam a construir um mundo melhor.  

 Vimos anteriormente que o percurso iniciático das personagens está, desde os 

primórdios, muito ligado às discussões internas da criança. Permite catalizar os conflitos 

emocionais através da magia e da imaginação. Essa identificação mantém-se hoje em dia, 

como forma de plastificar os sentimentos contraditórios e aprender a dar-lhes resposta. A 

grande diferença dos contos contemporâneos está, então, na forma como os actantes são 

apresentados, na medida em que se tenta que estejam mais próximos dos pequenos, mas 

sempre com a capacidade de sonhar e viajar para mundos fictícios. Os autores apostam em 

personagens que não têm características de heróis, ou seja, que têm traços comuns a qualquer 

ser humano, com os seus defeitos e virtudes. As palavras de Graciela Cariello apontam 
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exactamente para as afirmações que acabamos de fazer, dado que a autora refere que «o 

universo de referência apresentado (…) é sempre uma mistura de real e imaginário: crianças 

“reais” a falarem com animais (…) reis, princesas e rainhas que moram na minha cidade e até 

um pirata que chega a ela pelo rio, acompanhado dum dragão que não fala mas que sabe 

ler...» (Cariello, 2002: 53). Tudo é possível nos novos contos. 

 Mas, com estas ideias, compreendemos que o maniqueísmo dos contos de fadas da 

tradição está a desaparecer, na medida em que as personagens já não são muito boas ou muito 

más. Pelo contrário, assistimos cada vez mais à relativização de todos os conceitos, em cada 

aspecto da nossa vida. Dai que seja natural que os contos para os mais pequenos também 

reflictam essa mudança de paradigmas. Já não temos princesas que só são bonitas e pacientes, 

ou monstros que são ferozes, feios, assustadores. É muito comum encontrar-se cada vez mais 

histórias em que uma bruxa é bondosa, um dragão procura amigos, ou uma fada faz patifarias 

só por diversão.  

 Nos contos tradicionais, cada personagem tinha um significado específico, que era 

mantido ao longo de toda a sintagmática textual: o lobo era sempre mau, inconveniente e 

devorador; a madrasta ou a bruxa simbolizavam a mãe má, praticando todo o tipo de 

maldades; ou o gigante era uma forma de assustar o mais pequeno, pois era um ser que 

destruía os homens, ou até os devorava, no caso do ogre. Na actualidade, tudo está a inverter-

se, como defende Olga Fonseca, dado que, «...neste jogo de aparências que iludem, até as 

personagens que parecem ser más (as bruxas e as madrastas) são, afinal, as boas, as 

imprescindíveis para que se verifique um desenvolvimento harmonioso da criança.» (Fonseca, 

2002: 84). 

 Olhando para o Plano Nacional de Leitura, notamos a coexistência de textos 

tradicionais ou decalcados da tradição, com outros modernos, em que as personagens 

sofreram transformações como as que referimos anteriormente. Temos, por exemplo, Uma 

corrida de vassouras, de Nicha Alvim que recupera a mundividência das bruxas e as 

transporta para a actualidade, ao mesmo tempo que permite ao pequeno leitor viajar por 

Portugal e norte de África. Outro título interessante é A menina que detestava livros, 

traduzido para o português por Catarina Ferrer, e obra em que se fala do gosto pela leitura. A 

personagem principal é uma menina que não gosta de ler, mas se vê confrontada com vários 

actantes dos contos, que saltaram das respectivas histórias e que precisam da sua ajuda, 

levando a que a jovem crie laços profundos com a leitura. Depois, há também A princesa da 

chuva, que analisaremos na terceira parte deste estudo, e que reúne elementos tradicionais 
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com outros totalmente modernos, numa clara paródia às princesas e fadas dos contos 

maravilhosos, mas em que o ambiente é totalmente feérico, fora dos padrões da nossa 

realidade. E poderíamos referir dezenas de títulos, todos eles cheios de interesse. Como 

curiosidade, deixamos mais dois, que possuem característicos capazes de despertar interesse 

dos mais jovens leitores: trata-se de Lobo “Mau” Xau-Xau ou de Os primos e a bruxa 

Cartuxa, ambos ligados à desconstrução da tradição oral.   

 Os exemplos que acabámos de apresentar servem para comprovar a ideia de que a 

variedade é a palavra de ordem na escrita actual para os mais pequenos, bem como 

demonstrar como se deu uma relativização de conceitos, levando à transformação das 

personagens, para se adequarem melhor às necessidades actuais. Vemos, igualmente, que os 

títulos apontados reenviam para dois grandes tipos de protagonista nas histórias infantis 

actuais: por um lado, reparamo-nos com a importância dada aos heróis infantis e, por outro, a 

retoma de personagens da nossa infância, mas com novas características.  

 No que diz respeito ao primeiro género de figura, desde o final do século XIX havia a 

ideia de que a criança devia deixar de ser simplesmente um motivo literário, para passar a 

entrar nas histórias que se narravam para ela. Surgem, já no século XX, várias obras em que 

os mais pequenos são os que assumem o comando da acção. E não poderíamos estar perante 

uma personagem mais variável do que esta. Quer isto dizer que, da mesma maneira que não 

há dois meninos iguais, também nas histórias somos confrontados com crianças mais ou 

menos calmas, traquinas, estudiosas, brincalhonas, ou pelo contrário, meninos malvados, que 

gostam de fazer patifarias aos outros, tentado dominar o bairro ou a turma. Ao mesmo tempo, 

surgem as novas temáticas, realistas ou fantasiosas, que referimos no segundo capítulo da 

nossa dissertação. Os textos aproximam-se da realidade dos mais pequenos, mas não deixam 

de transmitir-lhes as mensagens que ajudam a construir a sua visão da vida e da sociedade.  

 Mas estas composições não inviabilizam a possibilidade de sonhar, como já tivemos 

várias oportunidades de dizer, dado que um dos caminhos seguidos pela literatura infanto-

juvenil é a mistura do real e do imaginário, colocando crianças normais perante situações e 

cenários que ultrapassam o empírico. Tal acontece, por exemplo, na obra Joaninha à janela, 

de António Torrado, em que uma menina, parada à janela de sua casa, viaja para mundos 

incríveis, usando apenas bolas de sabão e muita imaginação; ou ainda em A luz é como a 

água, de Gabriel Garcia Marquez, onde dois meninos simples e brincalhões conseguem 

construir um oceano de luz, através do poder das suas mentes. Ambos os textos serão 

abordados na última parte do nosso estudo. Assim, a imaginação está sempre presente.  
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E, de igual modo, a aposta na inovação não inviabiliza o contributo da tradição, como 

já apontámos e o que nos leva ao segundo tipo de personagens mais presentes nos textos 

actuais: os elementos retirados dos contos maravilhosos. Na verdade, são muitos os autores 

que demonstram a presença da memória colectiva na literatura infanto-juvenil actual. Um 

bom exemplo é Ana Maria Machado, que reflecte sobre a importância das lendas celtas na 

mundividência actual: «o ciclo das lendas sobre o rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda 

constitui um imenso manancial de histórias maravilhosas, contando feitos de extraordinária 

bravura. Essas narrativas heróicas reconstituem, de maneira lendária, a época do que talvez 

tenha sido o reino mais glorioso da Europa.» (Machado, 2002: 43). Afirma mesmo que esse 

mundo mágico continua vivo em obras como as de Tolkien, em que surge uma realidade 

completamente afastada do real, mas cheia de sonho, mistério e sem esquecer a luta épica do 

ser humano pela liberdade. Há, é claro, uma adaptação, que foi por nós referida atrás, mas 

mantém-se o fundo da tradição, mesmo quando há desconstrução.  

Podemos estabelecer, aqui, uma comparação com as grandes marcas de roupa, de 

refrigerantes, entre outros. Ou seja, da mesma forma que estas sentem necessidade de se 

adequarem ao momento e à sociedade em que se inserem, para se adequar aos novos hábitos; 

também as personagens evoluíram, tentando adequar-se às mudanças de gostos e de 

comportamentos infantis. As palavras que se seguem vão ao encontro do que estamos a 

debater, na medida em que explicam o objectivo dos autores infantis que retomam aspectos da 

tradição: 

 

Reinventando o maravilhoso num contexto moderno, (...) lança um olhar 

crítico sobre algumas problemáticas sociais (...) graças ao uso da paródia, 

uma forma literária que repete e nega, ao mesmo tempo. A paródia 

manifesta-se no cómico das situações, das personagens ou da linguagem, 

por meio de uma escrita humorística. (...) Representa, no fundo, o 

inconformismo, a desobediência e a irreverência que permite desmontar as 

regras. 

   (Lima, 2006: 255) 

 

 

 A ideia de subversão, surge, então, como forma de diversão, mas ao mesmo tempo 

para desenvolver o espírito crítico da criança, confirmando o se referiu anteriormente. Um 

pequeno que conheça o lobo mau de uma história tradicional vai achar divertido ser 

confrontado com um animal medroso, assustado perante o mundo ou simplesmente amistoso, 
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por se tratar do oposto ao papel desempenhado nos contos antigos. O mesmo acontece com a 

figura da bruxa, uma das mais maltratadas das paródias actuais: vêem-se envolvidas em 

aventuras hilariantes, ficam sem poderes ou não sabem como usá-los, em suma, surge como 

um ser frágil, como outro qualquer, com qualidades e debilidades. De facto, ao serem 

colocados em contextos diferentes do habitual, as personagens envolvem-se em situações 

«…por vezes, hilariantes, mas também de uma profunda análise crítica da sociedade 

contemporânea.» (Pires, 2003: s/p). 

Um dos melhores exemplos da adequação de personagens e situações milenares às 

necessidades infantis actuais é o caso de Harry Potter, na medida em que quanto mais 

problemático for o protagonista, mais fácil é despertar o interesse do leitor. Tal acontece 

porque um actante com profundidade psicológica reflecte melhor os dilemas existenciais dos 

jovens actuais. E, no caso concreto do mundo dos bruxos, este plastifica o sonho de cada um 

poder resolver os seus problemas com uma varinha de condão. Na verdade, como afirma a 

estudiosa Sissa Jacoby 

 

são muitos e muito bem seleccionados os ingredientes que J K Rowling 

misturou no caldeirão mágico que deu origem às histórias de Harry Potter. 

Sentimentos universais como amor, companheirismo, amizade, medo, 

maldade, solidariedade, a eterna luta entre o bem e o mal comparecem 

mescladas com poderes mágicos, bruxarias, feitiços, numa rotina da vida 

real de crianças da mesma idade (…) traz o atractivo do sobrenatural, do 

diferente, criando situações inusitadas de fantasia, aventura e suspense em 

que as soluções não são aquelas com as quais o leitor está acostumado a 

lidar no dia-a-dia do mundo concencional. 

(Jacoby, 2002: 190) 

 

 

 Como demonstra a citação, esta série juvenil tem diversos “ingredientes” capazes de 

despertar o interesse do leitor, reunindo o melhor da tradição celta e medieval com situações 

concretas e dilemas próprios do mundo em que nos inserimos. E a verosimilhança é bem 

conseguida pelo facto do mundo dos mágicos existir em paralelo com a vida normal dos 

habitantes de Inglaterra, sem que estes se apercebam das movimentações estranhas. Há 

mesmo uma certa crítica social vigente nesta obra, pois os “mugles” (seres não mágicos) são 

apontados como pouco inteligentes e demasiado concentrados nos seus umbigos para 

compreenderem o que acontece mesmo às suas frentes. E, no mundo frio, frenético e por 
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vezes cruel em que vivemos, é bom as crianças e jovens terem uma via de escape, uma forma 

de sonhar com algo melhor, masque ao mesmo tempo os ajude a crescer e a compreender o 

mundo em que se insere. O jovem Harry, deslocado na realidade, frágil e maltratado pela 

única família que tem, personifica claramente o percurso iniciático dos heróis tradicionais, 

que têm de encontrar o seu lugar. Neste caso, é ainda mais fácil a identificação porque se trata 

de uma realidade onde a magia e feitiçaria dominam. Daí o sucesso estrondoso dos sete livros 

da série, bem como das transposições cinematográficas. 

 Outro caso gritante de sucesso ao inverter as normas é o de Shrek, desenho animado 

apresentado pela Dreamworks e baseado num livro homónimo da autoria de William Steig. 

Transformada num conto de fadas cinematográfico, esta história inverte os padrões 

instaurados de beleza e moralidade, sendo, por isso, um claro exemplo de da desconstrução de 

que temos estado a falar. O herói, um ogre que se rege pelos seus próprios valores e despreza 

a opinião pública, distancia-se da tradição, na medida em que a aparência feroz do ser meta 

empírico é contrariada pelo seu bom coração, escondido por trás de uma personalidade difícil. 

De facto, este filme de animação «exemplifica a moral relativista, na qual o bom, o mau, o 

certo e o errado variam de acordo com a perspectiva de quem avalia» (Fossati, s/d: 24). O 

Bem e o Mal, o Belo e o Feio não poderiam estar mais relativizados que neste conto, em que a 

princesa escolhe ficar com o ogre e, em vez de manter a sua beleza, termina feliz, assumindo 

a sua verdadeira forma, que foge ao padrão de beleza actual. Porém, muitos dos elementos 

que fazem o sucesso da história estão exactamente ligados ao caminho de maturação do herói, 

que é comum aos textos da tradição. Como aponta novamente Carolina Fossatti,  

 

o ciclo do conto de fadas é composto por uma travessia, um encontro com a 

bruxa, a derrota da bruxa e um final feliz. Shrek revela, de forma particular, 

ingredientes que formam o ciclo do conto de fadas. (…) culmina ao final 

com uma moral: o que importa em uma pessoa não é a aparência externa, 

mas aquilo que traz no seu âmago (…) Poderíamos pensá-lo como um conto 

que desmoronou o “politicamente correto”, questionando de forma irônica 

os dogmas hegemônicos dos tradicionais contos de fadas.   

    (Fossatti, s/d: 26) 

 

 

 Confirma-se, assim, a ideia que temos vindo a desenvolver: os heróis da nossa infância 

não morreram, mas tiveram de evoluir, adequar-se às novas exigências infantis para não 
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caírem no esquecimento. Ao lado dos mutantes, transformers e outros seres futuristas, o 

protagonista infantil e a personagem extraída dos textos milenares fazem parte das 

preferências das nossas crianças, explicando a existência de cada vez mais autores de 

literatura infantil a voltarem-se para este tipo de actantes. Ficou claro, ao longo deste capítulo, 

que as características das personagens mudam de conto para conto, as suas circunstâncias de 

vida também se alteram, mas o mito do ser em desenvolvimento mantém-se. O ser humano 

continua a percorrer a mesma estrada, desde a antiguidade. Assim, as personagens acabam por 

ser sempre arquétipos porque as suas características e acções assumem a simbologia da 

evolução da humanidade. Apenas se alteram para se adequarem aos perfis culturais de cada 

época e de cada povo. As necessidades profundas da criança são as mesmas, em todos os 

tempos, e histórias de qualidade são sempre imprescindíveis para ela crescer de forma sã, 

como apontam as palavras que se seguem: 

 

É ouvindo histórias que se pode sentir emoções importantes, como a 

tristeza, a raiva, a irritação, o bem estar, o medo, a alegria, a insegurança, 

vivendo profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as 

ouve, com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez 

(ou não) brotar. É através de uma história que se podem descobrir outros 

lugares, outros tempos, outras maneiras de ser e de agir... É ficar sabendo 

História, Geografia, Filosofia, Política, sem precisar saber o nome disso 

tudo.  

       (Kasper, s/d: 1) 

 

 

 E, para terminar, antes de passar à parte prática do nosso estudo, resta-nos referir que 

também o espaço de iniciação se alterou. Quer isto dizer que nos contos de antigamente, a 

floresta assumia-se como lugar mágico, onde aconteciam os factos marcantes e por onde o 

herói tinha quase obrigatoriamente de passar no seu percurso de maturação. Hoje em dia, 

qualquer espaço pode servir de passagem do real ao imaginário, quer seja o jardim de casa, o 

quarto ou mesmo a biblioteca. Tudo é possível, desde que a criança seja devidamente iniciada 

nas maravilhas da leitura, desde o mais cedo possível.  
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III  - Os heróis de alguns contos 
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  Através das reflexões teóricas acerca dos heróis dos contos maravilhosos, verificámos 

que estes se adequam às diferentes fases de desenvolvimento infantil, acompanhando a 

criança nos momentos mais angustiantes da sua existência e ajudando-a, inconscientemente, a 

crescer de forma completa. Ficou também claro que os protagonistas tiveram de evoluir para 

se adaptar às novas necessidades: em vez de heroínas passivas e submissas, encontramos hoje 

princesas, fadas ou bruxas mais activas, capazes de se opor às convenções e defenderem as 

suas perspectivas, mesmo quando estas vão contra os cânones.  

  E os príncipes não têm obrigatoriamente de ser os heróis, pois estes assumem-se agora 

como seres mais fracos, como crianças, ogres, ou outros seres à partida relegados para 

segundo plano. Mas o percurso iniciático está sempre presente, não se tendo alterado muito 

desde os primórdios. Transgredidas as regras, todos estes protagonistas têm por objectivo 

crescer, por fora e por dentro, para atingir a maturidade e o direito à felicidade.  

  Assim, neste momento prático do nosso trabalho, decidimos abordar alguns textos, 

tradicionais e contemporâneos, sobretudo portugueses, mas também alguns estrangeiros, de 

modo a mostrar esta evolução dos heróis infantis, bem como a sua permanente importância no 

crescimento dos mais pequenos.  

  Além de uma análise global de cada conto, centrada essencialmente na evolução das 

categorias acção e personagem, pretendemos igualmente aplicar alguns dos textos com alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, da Escola EBI de Alvações do Corgo, de modo a demonstrar 

como as crianças actuais ainda se sentem atraídas por este género de história, se identificam 

com as agruras da vida da personagem e com as suas aventuras, reais ou imaginárias.  
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1-  Nos contos tradicionais 
 
  
  Ao nível dos textos da tradição, tentámos cingir-nos a histórias do folclore português, 

usando contos de uma colectânea de Teófilo Braga, mais especificamente Contos 

tradicionais do povo português (Braga: 2003). Mas não pudemos deixar de incluir 

também um texto de Hans Christian Andersen, retirado da obra Contos de H. C. 

Andersen (Andersen: 2004), por gosto pessoal, bem como para demonstrar que os 

heróis / heroínas seguem sempre os mesmos paradigmas, tanto nos textos 

estrangeiros como nacionais. Não faremos uma análise profunda de cada conto, pois 

o que pretendemos é somente destacar a relação da personagem central com o meio 

envolvente e a forma como encara a vida, ao longo do seu percurso iniciático.  

 
  Começando pelo conto do dinamarquês, A princesa e a ervilha, encontramos, logo de 

início, um príncipe, personagem claramente maravilhosa, típico herói dos contos de fadas. É 

estranho a sintagmática começar por apresentar uma personagem masculina quando o título 

reenvia para uma protagonista feminina. Mas somos esclarecidos logo em seguida, quando 

nos é explicada a particularidade deste jovem: «...queria casar com uma princesa, mas que 

teria de ser uma verdadeira princesa.». Compreendemos que, na sua busca, irá encontrar 

alguém que se relaciona com uma ervilha. Não são apontadas as características essenciais da 

jovem visada, pois todos sabem que uma verdadeira princesa deve ser bela, inteligente, 

prendada, amorosa e muito sensível, entre outras qualidades físicas e psicológicas.  

E uma jovem deste género é certamente difícil de encontrar, mesmo no mundo 

maravilhoso, porque o jovem se revela bem rigoroso na sua escolha. Esta dificuldade 

demonstra, de forma inconsciente, o percurso iniciático do jovem príncipe, a sua luta pela 

maturação. Só quando atingiu a maturidade suficiente encontrou o verdadeiro amor, no lugar 

mais improvável. (cf: «Em cada uma descobria um defeito que, se bem que insignificante, lhe 

demonstrava não ter ainda, dessa vez, encontrado a que procurava.». E o facto de ter viajado 

«...por todo o mundo...» sem encontrar quem buscava demonstra que não chegara ainda o 

momento de se entregar ao amor conjugal.  

O surgimento do determinante indefinido “certa”, referente a “noite”, não só marca a 

indefinição temporal em voga neste género de composição literária, como prepara o leitor 

e/ou o ouvinte para uma mudança no rumo dos acontecimentos. É que é exactamente numa 
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noite de tempestade, em que não se prevê nada de positivo, que chega ao palácio uma jovem 

que se diz princesa. Importa aqui referir a simbologia da tempestade, que reenvia para o 

perigo, o mau estar e desorientação; mas, simultaneamente anuncia um novo começo, um 

renascimento depois da longa escuridão. Assim se pode interpretar a chegada da menina: 

depois de o príncipe ter perdido as esperanças, ter corrido o mundo em vão, surge, tão perto 

dele, alguém que pode vir a reunir as condições necessárias.  

Contudo, o uso da conjunção adversativa, logo depois da apresentação da princesa, 

demonstra que nem tudo será tão fácil. Surge, neste momento, um percurso paralelo ao do 

príncipe, pois também a jovem deverá passar por provações até atingir o estádio adulto e 

merecer o amor do príncipe. Ela vem em tão mau estado – suja, molhada, cansada – devido ao 

temporal exterior, que é difícil a rainha acreditar na sua identidade: se as jovens bem vestidas 

não serviam para o seu filho, muito menos serviria esta moça. A mãe personifica aqui a 

dúvida, a desconfiança perante o desconhecido. E é ela quem prepara a prova pela qual a 

princesa demonstra a sua verdadeira identidade.  

Temos, neste momento, um jogo ambíguo entre a aparência e a essência. Apesar de 

não se parecer com uma verdadeira princesa, a senhora não se deixa levar por aquilo que vê, 

prefere usar um método infalível (estranho diríamos nós) para provar ou não a identidade da 

moça. E é claro que não revela a ninguém os seus planos, fazendo do segredo a sua melhor 

arma. «...isso é o que nós vamos ver! – pensou a Rainha, quando o Rei lhe trouxe a visitante. 

Nada disse, porém...».  

Um simples grão de ervilha será suficiente para a Rainha pôr em prática o seu plano. 

E, como verdadeira princesa que é, a jovem acorda na manhã seguinte cheia de nódoas 

negras, sem entender o porquê de uma noite tão mal dormida. A ervilha é, pois, símbolo da 

mutação que se operou na jovem: através da provação, deixou a fase indefinida da infância 

para se tornar adulta: essa transformação é dura, certamente cheia de dificuldades, mas traz a 

recompensa final – o casamento e a felicidade com o príncipe. A sensibilidade da princesa é 

prova suficiente do seu estatuto social. 

Em conclusão, pudemos ver que ambos os protagonistas – o príncipe e a princesa – 

reúnem as características típicas de um conto tradicional: ele é aventureiro, seguro de si e 

exigente, como convém ao príncipe encantado. Ela é a simbólica mocinha, que reúne as 

características físicas e psicológicas importantes para a felicidade final. Neste caso, a 

sensibilidade é a qualidade essencial para uma verdadeira princesa, que passa a noite sem 
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dormir mas só reclama no dia seguinte, depois de questionada. São, então, personagens 

tipificadas, com comportamentos estereotipados, ao serviço das mensagens sociais veiculadas. 

Passando, depois, ao conto A princesa Carlota, recolhido por Teófilo Braga, podemos 

dizer que esta é a história de uma pobre pastora que se tornou rainha, mas não consegue 

conquistar o seu verdadeiro lugar no palácio e na vida do marido senão depois de um longo 

período de provações, pelo quaal passa sem sequer pronunciar uma palavra de dor ou 

reprovação.  

Tudo começa com uma visita do rei à floresta, para caçar. Note-se o significado que a 

caça pode aqui assumir, pois liga-se, ao mesmo tempo, à perseguição desportiva de 

determinados animais e à procura de uma noiva, que acaba mesmo por encontrar durante essa 

caçada. E não podemos deixar de apontar que a floresta é um elemento simbólico relevante, 

ligada simultaneamente ao medo de se perder e à alegria da comunhão com o natural, 

personificada na cabana em que vivem o pastor e a filha.  

E a jovem é individualizada pelo nome próprio Carlota, ao contrário do que acontece 

normalmente nos contos tradicionais, mas representa a obediência e paciência com que uma 

“verdadeira mulher” devia atravessar as contrariedades da vida. É que o rei só aceita casar 

com a jovem depois de lhe fazer um pedido importante: «...caso contigo; mas com uma 

condição, de nunca me contrariares nos meus desejos, por menos razoáveis que sejam.». Ela 

aceita as suas condições.  

Vejamos de que forma a jovem trata o rei, mesmo depois do enlace matrimonial: 

«...vossa majestade manda...», «...real senhor...». Ora estes epítetos demonstram, claramente, 

o desnivelamento social que continua a existir entre ambos. E que casal poderia ser feliz com 

tal diferença? É perfeitamente natural que o rei se sinta tentado em pôr à prova o carácter da 

sua jovem esposa. Ele é rei e teme o casamento por interesse. Mas não é menos verdade que 

os desafios impostos a Carlota vão até ao limite da crueldade: primeiro retiram-lhe os filhos 

recém-nascidos, supostamente para matá-los; depois expulsam-na do palácio com a apenas 

uma camisa interior para se cobrir; por fim, pedem-lhe que regresse, para preparar o novo 

casamento do rei e assistir à chegada da suposta noiva, bem mais nova que eles.  

Só o primeiro acontecimento seria suficiente para destruir qualquer mulher, até porque 

lhe foram retiradas duas crianças, com menos de um ano de diferença. Mas Carlota mostrou o 

seu estofo e cumpriu a palavra dada, não questionando nem por um segundo a ordem real. (cf. 

«...vossa majestade manda, e cumpre-me obedecer, respondeu a rainha, quase a saltarem-lhe 
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as lágrimas dos olhos.»). O mesmo acontece quando é expulsa e quando regressa como 

governanta: «Não se apoquente real senhor; estou pronta a obedecer...»; «Estou pronta, logo 

que vossa majestade ordenar».  

Neste último momento de provação, seria compreensível ver Carlota perder o rumo, 

mostrar ciúmes ou revolta com a nova união do marido. Pelo contrário, ela disponibiliza-se 

imediatamente para segui-lo, mesmo pensando que ele ia unir-se a outra. Cumpre, pois, o 

papel social que lhe está intrínseco, uma vez que personifica a mulher dócil, que obedece ao 

marido seja qual for a circunstância, sem nunca o colocar em causa.  

E só depois de comprovado o seu carácter idóneo, passados quinze anos, consegue 

finalmente atingir a felicidade, conhecendo a verdade da boca do seu próprio esposo: «Olha 

que são nossos filhos. Quis experimentar o teu coração: és uma pastora que vale mil rainhas.»  

Concluímos, pois, que, se por um lado se trata da apologia à mulher submissa, por 

outro, é o elogio da essência para além das aparências, mostrando que não é a posição social 

que faz de nós seres melhores, mas sim o que temos no interior. Embora hoje em dia as 

diferenças de estrato social não sejam tão claras, o conto tem muito a ensinar, mostrando que 

não importa as dificuldades por que passamos, mas sim que, no final, tudo termine sempre 

bem. Além de que os que nos magoam são, às vezes, quem mais amamos. Mas, se o fazem é, 

certamente, para nos ajudar a crescer e entender melhor o mundo.  

 

 Já no que respeita ao texto Clarinha, também da recolha portuguesa, a protagonista dá 

o nome à história, mostrando, logo desde o início, que é a típica princesa tradicional, humilde, 

obediente, por vezes mesmo demasiado resignada com a sorte que lhe é destinada. Logo no 

início da história a princesa é apresentada com grandes dotes físicos (cf. «...uma filha muito 

linda...») e o seu destino parece já traçado, como convinha a uma verdadeira princesa. De 

facto, Clara estava destinada a casar com um príncipe, assim que atingisse a idade para tal, o 

que indicia que a sua maturação ainda não estava concluída. O aparecimento da águia e a 

questão por ela colocada vem abonar neste sentido, pois a jovem não sabe que lhe responder e 

«...foi dizê-lo à rainha...». A sua incerteza e a forma como acata a directriz da mãe, sem 

questionar sequer o que lhe é dito, mostra claramente que Clarinha é uma menina submissa, 

prendada e resignada perante o destino.  

 Note-se a simbologia do jardim, lugar onde se dá o encontro com a águia, ser também 

de significação ambígua. Se o primeiro lexema se liga ao mistério, é um lugar maravilhoso, de 



- 69 -  

comunhão com a Natureza, onde tudo pode acontecer; a águia funciona como metáfora do 

desconhecido, da ousadia, ou ainda do perigo, que é preciso enfrentar para crescer e ser feliz 

na vida. É claramente a águia que leva a jovem para a sua nova vida, longe das mordomias a 

que estava habituada mas que a impediam de crescer. (cf. «...levou-a pelo ar fora e foi deitá-la 

na terra onde vivia o príncipe...»).  

Que interessante coincidência acontece então. A jovem decerto não conhecia nada da 

sua futura vida no reino do marido, como aliás comprovam as palavras que se seguem: 

«Clarinha não conhecia ali ninguém a não ser a rainha e o príncipe, mas não se podia falar 

com eles sem requerimento, e ela não o tinha.» Mas é exactamente ali que vai ter, com a ajuda 

do animal falante, que acaba por auxiliar Clara na sua busca pela independência. Como 

acontece nos outros contos já abordados, são sempre acontecimentos exteriores à protagonista 

que a levam à acção.  

Ora vejamos: em todas as profissões que ela tenta seguir, a águia acaba por estragar 

tudo, simplesmente porque não é essa a sua sina. Emprega-se como padeira e, quando 

começam já a confiar nela para executar sozinha um trabalho, surge o animal e destrói a loja. 

Os verbos de acção usados nesta passagem revelam a força simbólica do acto da águia: 

«...esborralhou-lhe sobre o pão, quebrou-lhe os alguidares e muita loiça, e fugiu.» 

Desaparece, logo de seguida, porque é Clara que deve sofrer as consequências. Afinal ela 

preferiu passar trabalhos na mocidade. O mesmo acontece, depois, com o vendeiro e, por fim, 

no palácio.  

À primeira vista, poderíamos dizer que a águia procurava realmente a perdição de 

Clarinha. Porém, olhando de mais perto, verificamos que os maus passos dados devido à ave 

acabaram por conduzir a moça ao palácio, onde vivia o seu noivo, que não a reconheceu nos 

trajes simples mas a tomou logo de uma afeição que poderia parecer-nos estranha, não 

estivéssemos nós no domínio dos contos, em que nada acontece por acaso. E o jovem chega 

mesmo a perguntar à heroína o que ela deseja da terra para onde ele se dirige, numa clara 

atitude de bondade. E não poderia ser mais estranho o pedido: «Traga-me vossa alteza uma 

pedra do palácio.» 

De facto, a pedra demonstra solidez e, sendo da casa da pobre criatura, é uma forma 

simbólica dela matar saudades do seu mundo. É também um indício que deixa ao príncipe, 

que regressa da sua viagem «…alguma coisa desconfiado de quem seria Clarinha». Mas só 

depois de ouvi-la confessar-se à pedra passa a ter certezas. É que só nesse momento a jovem 
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conseguiu superar todas as provas e merecer a felicidade conjugal. Ao reconhecê-la e 

perguntar-lhe «Porque não me contaste os teus males, querida Clarinha?», o príncipe já toma 

uma atitude conjugal, de partilha total, conseguida depois do sacrifício. 

A cercadura final encerra o ciclo da história, pois os protagonistas restauram o 

equilíbrio inicial, reforçando-o com laços mais duradouros, baseados nas vivências reais e não 

apenas nas convenções sociais. Através de uma jovem submissa e sofredora, é mostrado às 

crianças que até os seres mais felizes passam por dificuldades e é preciso ter paciência para 

vencer na vida. Por vezes é preciso esperar, pois a recompensa chega sempre.  

 

É igualmente uma mulher sofredora que encontramos em A cara de boi, também da 

recolha de Teófilo Braga. Neste conto, com algumas reminiscências de Rapunzel, não é 

propriamente o facto de ir correr mundo que interessa, pois os acontecimentos deveras 

importantes ocorrem depois do filho mais novo encontrar «...uma trança de cabelo tão 

comprida...» e perceber que aquela pertencia à «...cara mais linda do mundo». Ou seja, o 

príncipe só tem real importância porque nos permite o acesso à bela jovem. Se repararmos, a 

partir do momento em que sobe no cavalo com o príncipe, é a jovem que assume o 

protagonismo, pois é sobre ela que vai recair a desgraça do feitiço, convocado pela própria 

progenitora.  

O facto da menina estar encerrada numa torre pode significar, em termos 

psicanalíticos, que era demasiado protegida pela mãe, que não a achava ainda madura para 

enfrentar o mundo à sua volta. Acontece assim com inúmeros pais, que impedem o contacto 

dos filhos com a realidade, julgando assim protegê-los. Sentindo-se literalmente prisioneira, a 

proposta do príncipe parece-lhe tentadora e ela nem sequer pensa, por um minuto no desgosto 

que causaria à mãe. Apenas se preocupa com o facto de ela ter poderes mágicos: «Vá-se 

embora, senhor! Que pode vir a minha mãe, e tem artes de lhe causar todos os males que há».  

Ora não é sobre o príncipe que recai o feitiço, mas sobe a própria jovem, numa 

intertextualidade clara com um episódio bíblico, dado que é ao olhar para trás que se consuma 

o encantamento e a beleza da moça torna-se «...uma cara de boi.». E, claro está, ninguém 

acredita no príncipe quando ele conta a desventura por que passaram: «O príncipe contou a 

sua aventura aos irmãos, mas quem é que se fiava?».  

Esta deformação exterior permitiu, então, esconder a grande beleza da jovem, até 

chegar o momento dela se apresentar realmente em todo o seu esplendor. É que, à medida que 
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a mãe se apercebe do sofrimento que causa à filha, vai-a ajudando, primeiro com o lenço de 

cambraia, depois com o vestido para a festa. (cf. «...a velha veio entregar-lhe uma noz muito 

pequenina. (...) ficou pasmada com a mais rica cambraia, bordada com flores, ramos e aves.»; 

«Desdobrou-o, era todo bordado de ouro e pedrarias...»).  

Por fim, decide devolver-lhe a sua beleza física, não por alguma acção extraordinária 

que ela tivesse praticado, mas simplesmente porque achou que era chegado o momento da 

filha ser finalmente feliz. Ao entrar na sala de bailes, em pranto por se ver tão horrenda, a 

jovem é novamente agraciada com a sua beleza, como nos diz o texto: «Então ela entrou na 

sala pelo braço do marido, e todos ficaram pasmados. A corte logo confessou que ela era a 

mais linda...».  

Note-se que estamos perante dois protagonistas passivos, dado que nem o príncipe 

nem a jovem noiva fazem nada para reverter a situação causada pela mãe feiticeira. Esperam 

pacientemente que ela volte atrás na sua decisão. Assim, à semelhança do que aconteceu com 

Clara no conto anterior, também eles apenas agem motivos por impulsos externos, como se a 

sua vontade própria se tivesse esgotado no momento em que fugiram juntos. Mas é a sua 

obediência e paciência, duas virtudes divinas, que permitem que alcancem a felicidade final, 

casando e ganhando o reino do pai do noivo. (cf. «...a que chamavam Cara de Boi é que veio a 

ser a rainha, porque o rei velho entregou a coroa ao filho mais novo.»).  

E não podemos terminar sem fazer referência a um último pormenor, deveras 

interessante: quando lhe devolve a formosura, a mãe da jovem pede-lhe que guarde toucinho 

da festa para lhe dar. A rapariga, sempre obediente, ia-o guardando nas mangas do vestido. As 

cunhadas «...pensando que era moda...», resolveram fazer o mesmo. Ao serem descobertas, 

não pensaram em mais nada senão em acusar a jovem, mas se esta o fez por bondade e 

amizade à mãe, aquelas seguiram o seu exemplo por inveja, falsa virtude. Assim, a menina 

viu sair das suas mangas diamantes e flores, símbolos do seu valor, enquanto as outras 

sofreram a vergonha de ser consideradas gulosas, característica pouco ligada a uma mulher de 

bem. Está, mais uma vez, feita a apologia da mulher virtuosa, humilde, bondosa, contra a 

curiosa, vaidosa e gulosa. A Cara de Boi é o estereótipo da princesa encantada.  

 
Na história O palmeiriz de Oliva, podemos afirmar que encontramos dois 

protagonistas, cujos destinos se cruzam na infância e, depois, na vida adulta. O amor fraternal 

que os une transforma-se naturalmente em amor conjugal depois de crescerem, mas só depois 

de mostrarem o seu amadurecimento poderão ficar juntos para sempre.  
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O jovem herói, Palmeiriz, recebe um nome que desde logo o distingue dos demais. 

Para além da originalidade, trata-se de uma homenagem ao local onde foi recolhido pelo pai 

adoptivo. Já a menina chama-se Rosa, nome bonito, mas tão vulgar que a engloba na 

generalidade das moças da época. De notar que ambos padecem do mesmo estigma social: 

foram abandonados pelos pais legítimos, sem que se conheçam as razões. (cf. «O lavrador leu 

a carta e soube que era para tomar conta da criança (...) e que quando ele fosse homem, lhe 

dessem a outra carta...»; «Tome conta dessa menina, que já vem baptizada; chama-se Rosa. E 

aí fica bastante dinheiro para a sua criação.».  

Esse facto parece não perturbar as suas existências, pois o próprio texto nos diz que 

«...foram crescendo, e tinham muito amor um ao outro e julgavam que eram filhos do 

lavrador.». A harmonia é, então, quebrada quando vêm buscar Rosa, agora já moça crescida e 

Palmeiriz fica desesperado, compreendendo que o amor que os unia era maior que o de 

irmãos. É neste momento da sintagmática textual que começa verdadeiramente a batalha pela 

felicidade. E se Rosa não vai fazer mais do que esperar pelo amado, este toma as rédeas dos 

acontecimentos, partindo em busca da verdade sobre si mesmo e sobre aquela que ama. 

Note-se a simbologia da frase «...e ele foi à ventura, e passou por muitos trabalhos até 

que chegou ao palácio do rei...». De facto, partiu numa aventura, que pode comparar-se ao 

processo de crescimento interior pelo qual todo o jovem passa antes da maturidade completa. 

As dificuldades que atravessa são as mesmas dos meninos que não se reconhecem mais no 

espelho, pois já não são crianças, mas ainda não são homens. Palmeiriz só poderá ser feliz 

com Rosa depois de se descobrir a si mesmo. Esse reconhecimento acontece através de uma 

nova e derradeira prova: o duelo com o rei. (cf. «Quero ter contigo um duelo, sem que 

ninguém o saiba, mas em que um de nós há-de morrer.»). A simbologia do duelo é clara: 

mostra rivalidade, guerra, morte para um dos participantes. Mas pode tratar-se de uma morte 

simbólica, uma passagem a um estádio superior. Neste caso concreto, é motivo de festejo, na 

medida em que sem a possibilidade de perder a vida, Palmeiriz não teria encontrado a dupla 

felicidade de recuperar o pai biológico e a Rosa amada.  

Nesse instante de desespero por ir opor-se a quem o acolheu tão bem, o rapaz lembra-

se da carta que traz consigo desde que foi entregue ao lavrador. A carta assume, assim, um 

valor muito forte, pois funciona como emissário dos céus, adjuvante ainda que involuntário 

do jovem, que é príncipe sem o saber. Ficamos a saber do rei que «...ele mesmo é que tinha 

escrito aquela carta (...) quando como seu filho natural o deu a criar em segredo, para o salvar 

do ódio da rainha...»). 
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Só no final se conhecem os motivos do seu abandono em criança, mostrando a 

presença de uma madrasta cruel, tão em voga nos textos da tradição. Dos porquês da renúncia 

dos pais de Rosa não se sabe, nem interessa muito. De facto, é Palmeiriz que assume o 

protagonismo e, como tal, é sobre ele que recaem as expectativas. A jovem limita-se a 

funcionar como “prémio”, recompensa que ele merece depois das provas por que passou.  

Conclui-se, então, que enquanto Rosa é símbolo da constância e candura femininas, 

Palmeiriz é o típico jovem à procura do seu lugar no mundo. E inserindo-se ambos num 

mundo fora do tempo e do espaço convencionais, ajudam o conto a cumprir a sua função 

social e psicanalítica: ensinam aos jovens o valor do amor e mostram que as mudanças são 

algo natural na vida, é preciso encará-las de frente para se poder ser feliz. Temos, pois, o herói 

convencional aqui bem exemplificado: corajoso, destemido e apaixonado, passa por 

provações até merecer o amor, neste caso paternal e conjugal.  

Por fim, olharemos para um conto bastante conhecido, cuja versão de Teófilo Braga 

foi aqui usada por nós. Trata-se de O sal e a água, em que uma princesa se vê obrigada a sair 

de casa, depois de dizer ao pai que o amava como a comida necessita de sal. De facto, a 

história começa com um pai preocupado, a querer saber o quanto as filhas o amam. As duas 

mais velhas respondem-lhe, respectivamente que «Quero mais a meu pai do que à luz do 

Sol», «Gosto mais do meu pai do que de mim mesma». Claro que o velho rei ficou satisfeito 

com as respostas, pois se o Sol é a fonte da vida, o calor que aquece a terra, amar alguém mais 

que a nós próprios é muito valioso. 

Porém, quando chega a vez da mais nova se pronunciar, a resposta dada não agrada ao 

pai, pois ele não entende o valor simbólico do sal. Este, além de dar gosto aos alimentos, 

tornando-os mais gostosos, foi durante muito tempo a única moeda de troca que existia, 

possuindo grande valor comercial. Além de que, nas primeiras civilizações orientais, partilhar 

comida com sal era sinónimo de confiança, algo que só era feito entre grandes amigos. A 

princesa estava, pois, a demonstrar grande carinho pelo pai. 

Mas ele não o entendeu assim. Pelo contrário, sentiu-se traído, magoado e expulsou-a 

do palácio. (cf. «O rei entendeu por isto que a filha mais nova o não amava tanto como as 

outras, e pô-la fora do palácio.»). Note-se que esta saída da casa paternal representa a 

necessária entrada no mundo, com as suas dificuldades e tristezas, penosas mas essenciais 

para se amadurecer e evoluir como ser humano. E é muito triste que esta protagonista parte na 

sua viagem «...por esse mundo...», num claro percurso iniciático à procura de si mesma.  
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Por coincidência (ou não), a jovem foi ter ao castelo de outro rei e, não se dando a 

conhecer, pediu emprego como cozinheira. Ao esconder a sua real origem, a jovem demonstra 

estar num processo de maturação em que ainda não sabe bem quem é e precisa de estar 

incógnita, para que gostem dela pelas suas qualidades e não pelo seu estatuto social. Mas 

nenhuma mentira se pode esconder sempre e o patrão acabou por descobrira a sua verdadeira 

identidade, quando a espreitava a cozinhar. 

Tudo começou com o aparecimento de um anel valioso dentro de um peixe, anel esse 

que foi passado de mão em mão, para ver a quem servia. À semelhança do sapatinho da 

Cinderela, também este símbolo de realeza só serve à suposta criada. E é curioso verificar que 

o príncipe se apaixona por ela ao desconfiar que ela é de origem nobre. Esta ideia faz-nos 

voltar ao primeiro conto, em que o príncipe procurava uma verdadeira princesa para casar. De 

facto, só alguém de qualidades superiores merece a atenção de um rei. (cf. «O príncipe viu 

isto e ficou logo apaixonado por ela, pensando que era de família de nobreza.»).  

E não será estranho que uma cozinheira apenas cumpra o seu dever às escondidas e 

«...vestida com os seus trajos de princesa.»? É que embora tenha uma nova vida, a jovem não 

pode nem consegue esquecer as suas raízes, sente-se sempre ligada à sua verdadeira condição 

social. A moça cresceu como pessoa, mas sem se desligar do passado, ao contrário do que 

acontece em muitas histórias. Parece que está à espera de uma oportunidade para fazer as 

pazes com o pai e, por isso, ainda não pode ser feliz.  

Marca-se o casamento, com o consentimento do pai do noivo, porém a noiva impõe 

uma condição um tanto ou quanto bizarra, não soubéssemos nós o seu gosto pela cozinha. 

Exige ser ela a cuidar pessoalmente do banquete do seu noivado, para o qual o pai foi 

convidado sem saber que se tratava da própria filha. (cf. «Para as festas do noivado convidou-

se o rei que tinha três filhas, e que pusera fora de casa a mais nova.»). É esta a ocasião 

esperada para fazer ver ao velho rei como estava enganado e como o sal é deveras importante 

na vida. Durante a preparação do jantar, a princesa faz questão de não colocar sal na comida 

do pai. Este, quando confrontado com a verdade, percebeu a injustiça cometida com a filha e 

abraçaram-se felizes.  

Conclui-se, então, que temos novamente uma princesa bondosa e submissa, que 

enfrenta todos os tormentos mas nunca põe em causa a decisão do pai. É verdade que esta 

princesa age um pouco mais, vestindo-se de princesa porque, inconscientemente, queria que 

descobrissem quem era e cozinhando para o pai para lhe mostrar como estava errado. 
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Contudo, não é menos certo que são as contingências externas que a levam a evoluir. Ela nada 

diz ao pai quando a expulsa e só lhe prova a verdade porque o destino leva o rei a apaixonar-

se por ela. Mais uma vez, encontramos a mulher modelo dos contos maravilhosos, que ensina 

o valor do amor filial, em qualquer circunstância: quando somos castigados pelos 

progenitores, mesmo injustamente, devemos saber perdoar, pois eles também são imperfeitos 

e fazem tudo porque nos amam.  
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2- Nos contos modernos 

 

Durante a análise efectuada no tópico anterior, tivemos oportunidade de ir verificando 

que os heróis / heroínas tradicionais cumprem um papel pré-estabelecido, com características 

rígidas e sem complexidade interior. São movidos por factores externos e, ao agirem, deixam-

se reger pelo destino, tendo, pois, a bondade e a paciência típicos das personagens 

estereotipadas. Vimos nas questões teóricas que tal deve-se às normas sociais das 

comunidades antigas, em que os contos eram vistos como forma de inculcar valores nas novas 

gerações. É certo que estas histórias ainda ensinam muito às nossas crianças, sobretudo em 

termos psicanalíticos, mas se os tempos mudaram, é preciso que os protagonistas dos contos 

sigam as tendências, se relativizem e tornem mais críticos, assumindo a mesma postura que a 

criança actual tem acerca do mundo.  

Vamos, pois, analisar alguns contos modernos, exactamente no sentido de mostrar 

como os protagonistas dos textos contemporâneos, quer masculinos, quer femininos, são 

donos do seu próprio destino, apresentam todas as facetas da humanidade, pondo de parte o 

maniqueísmo ancestral, para se debaterem entre o bem e o mal, o certo e o errado e, assim, 

continuarem a cumprir a importante missão dos contos: ajudar a crescer.  

 

 

2.1- Regresso (ou não) aos motivos da tradição 

 

 Verificámos anteriormente que uma das tendências da literatura infanto-juvenil actual 

é a revitalização de temas, ambientes, personagens dos antigos contos de fadas. Através da 

reescrita de textos tradicionais ou simplesmente pela desconstrução de uma ou mais figuras 

maravilhosas, os autores pretendem aproximar os heróis antigos das novas necessidades 

infantis, permitindo ao mesmo tempo que não se percam as nossas raízes ancestrais. Vamos, 

pois, analisar dois textos em que os motivos da tradição são usados como base de trabalho, 

mas em que os cânones do conto tradicional são muitas vezes postos em causa, sobretudo no 

que diz respeito às características das personagens principais: uma fada e uma princesa 

peculiares.  
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 Começando pela conhecida obra de Sophia de Mello Breyner Andresen, A fada 

Oriana, somos desde logo confrontados com uma mudança de paradigma, já que uma 

personagem normalmente com a função de ajudar o herói assume aqui o protagonismo, 

levando-nos com ela na sua própria aventura do crescimento. Oriana é uma fada boa, como o 

texto nos aponta logo no início do segundo capítulo: «Era uma vez uma fada chamada Oriana. 

Era uma fada boa e era muito bonita». Porém, é também caracterizada de forma muito 

humana, de tal modo que irá desenvolver alguns dos defeitos típicos da criança, como a 

desobediência e a vaidade. E é justamente a partir do momento que falta à promessa feita à 

Rainha das fadas que a sua aventura vai começar. 

 Inicialmente, encontramos Oriana «...livre, alegre e feliz dançando nos campos, nos 

montes, nos bosques, nos jardins e nas praias». Ou seja, é uma criança sem preocupações, que 

se diverte e rege apenas pelo princípio do prazer. O chamado da Rainha vai alterar a sua 

existência, incutindo-lhe o sentido da responsabilidade. Atente-se nas palavras elucidativas da 

soberana das fadas: «...entrego-te esta floresta. Todos os homens, animais e plantas que aqui 

vivem, de hoje em diante ficam à tua guarda. (...) Promete-me que nunca a hás-de 

abandonar.». É um verdadeiro contrato que se estabelece entre ambas e, durante muito tempo, 

a pequena fada cumpre a sua promessa. São tempos de alegria, harmonia, num verdadeiro 

paraíso terrestre. 

 Mas um acontecimento vai despertar a faceta humana desta jovem: primeiro, fala com 

as andorinhas na cidade, que lhe contam as suas aventuras pelo mundo e a deixam tentada a 

segui-las. Consegue aqui discernir o bem do mal, pois responde de forma clara e inequívoca 

às aves. (cf. «Eu prometi tomar conta da floresta (...) e uma promessa é uma coisa muito 

importante.»). É, contudo, interessante notar que, poucos dias depois, vai conhecer uma 

personagem que a faz esquecer por completo as suas boas intenções. Falamos, claro está, do 

peixe, pequeno e aparentemente indefeso, mas capaz de despertar os piores defeitos de 

Oriana.  

 Ao salvar o animal da morte, a pequena vê-se pela primeira vez reflectida na água do 

rio e fica deslumbrada com a sua beleza. (cf. «E Oriana viu os seus olhos azuis como safiras, 

os seus cabelos loiros como as searas...»; «Mas que bonita que eu sou – disse ela – Sou linda. 

Nunca tinha pensado nisto. Nunca me tinha lembrado de me ver.»). O peixe não merece ser 

culpado pelo narcisismo desenvolvido pela protagonista, apenas criticá-lo por fomentar uma 

atitude que ele sabia à partida estar errada. Podemos mesmo compará-lo ao mau amigo, 

aquele que em vez de mostrar o bom caminho, apenas nos leva cada vez mais fundo do poço 
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que nós próprios ajudámos a criar. A lisonja do animal envaidece gradualmente Oriana, como 

nos mostram várias passagens textuais: «Nada no mundo é tão bonito como tu (...) Tu és 

muito mais bonita que o teu reflexo.»; «Eu nunca vi ninguém tão bonito como tu. Mas acho 

uma pena andares tão mal penteada.»; «O peixe mandou-a fazer uma coroa de flores, para pôr 

na cabeça. Oriana passou a manhã e a tarde a colher flores, a ver-se no rio e a ouvir os elogios 

do peixe.». Ele nunca a obrigou a manter-se perto dele e a esquecer as obrigações e os outros 

amigos, como ele próprio afirma mais adiante, quando Oriana já se apercebeu de todo o mal 

que o seu narcisismo provocara. (cf. «...não foi minha a culpa. Eu não sabia que tu tinhas feito 

uma promessa. (...) Não tenho nada a ver com o assunto»).  

Só Oriana podia ser responsabilizada pelos seus actos. E é exactamente o que faz a 

Rainha ao retirar-lhe as asas, símbolo da sua liberdade e superioridade. Como uma verdadeira 

mãe, soube castigá-la no momento certo, de modo a que ela compreendesse o desastre que a 

sua vaidade provocara. No momento em que é punida pela sua superior, Oriana não se 

apercebe realmente do mal que tinha causado. Pensa mesmo que um pedido de desculpas é 

suficiente para colocar tudo de volta nos eixos e regressar à normalidade. (cf. «Perdoa-me a 

minha vaidade. Eu sei que faltei à minha promessa (...) olhei tanto para mim que me esqueci 

de tudo. Mas dá-me outra vez as minhas asas. Eu quero voltar a ser como dantes.»). Parece 

claramente uma criança a pedir perdão depois de cometer uma grande asneira: fá-lo para 

escapar ao castigo mais do que por ter consciência da má acção praticada. É por isso que a 

Rainha lhe diz: «Vê o que aconteceu aos homens, aos animais e às plantas que tu 

abandonaste», claramente para lhe mostrar que só ao termos noção dos nossos actos é que 

podemos ser considerados adultos. 

A partir deste momento, toda a sintagmática textual se centra no longo e penoso 

percurso iniciático de Oriana, primeiro pela floresta abandonada e, depois, na cidade, onde 

tem imensa dificuldade em orientar-se e onde se sente completamente inútil. É interessante 

ver que a floresta, até ao momento símbolo de perfeição e magia, é agora lugar de morte, 

asfixia, solidão, devido ao erro da menina. Apenas restam animais considerados impuros, 

como a víbora e o rato, ou com capacidade extraordinária de se adaptar às más situações, 

como a formiga. As palavras destes seres fazem-na corar de vergonha, pois começa a 

compreender mais claramente a amplitude da sua falha. Decide percorrer todos os lugares por 

onde passava quando era a fada da floresta, tentar encontrar todos os antigos amigos, mas 

nem o moleiro, nem o lenhador, nem o poeta estavam mais ali. Pelo caminho, sente as agruras 

da humanidade, que não tem asas para voar por cima dos problemas: começa a crescer 



- 79 -  

interiormente, vendo que não é fácil ser adulto e responsável, porque a vida tem muitas 

armadilhas que é preciso ultrapassar, muitos espinhos que se fincam nos nossos pés descalços. 

Nada é como durante a infância, em que podemos fingir que tudo é maravilhoso, sem erros 

nem tristezas. (cf. «Pelo caminho havia pedras que lhe magoavam os pés e tojos e matos que a 

picavam.»; «Quando ela tinha asas, voava por cima dos caminhos maus e só pousava no chão 

os seus pés quando o chão estava coberto de musgo, de relva macia ou de areia fina.»; «Que 

difícil que é a vida dos homens (...) eles não têm asas para voar por cima das coisas más»).  

O seu percurso de redenção leva-a, como já dissemos, até à cidade, onde reencontra os 

homens que abandonara e lhes pede, um a um, para regressarem à floresta. Mas todos lhe 

pedem condições, pois não acreditam na sua condição de fada, ou culpam-na por toda a 

desgraça causada: a mulher do moleiro pede-lhe que encontre o seu filho perdido, a do 

lenhador que tire o marido da prisão. Mas é o poeta quem mais a fere pois era o seu amigo 

mais chegado até ao aparecimento do peixe. É importante notar que esta personagem toca pela 

sua sensibilidade e fuga aos padrões da normalidade. Como se trata de um artista, a sua 

sensibilidade e inspiração estavam directamente ligadas a Oriana. Ao ser abandonado por 

esta, perdeu a esperança e tornou-se um homem comum.  

Nesta altura, já a pequena está decidida a desfazer as maldades que cometeu 

inconscientemente. Mas não sabe bem como fazê-lo. Está a crescer, naquela fase intermédia 

entre a infância e a idade adulta e só atingirá a maturidade completa depois de cumprir a 

tarefa que ela própria delineou: salvar todos os seres que tinha abandonado, para que a 

floresta pudesse estar de novo encantada. Vemos, pois, que Oriana já não é a mesma, 

modificou interiormente, provando que se trata de uma personagem redonda, que evolui, 

cresce como o pequeno leitor / ouvinte da história.  

E, depois de muitos esforços vãos para se reconciliar com a Natureza em sua volta, 

Oriana consegue a redenção da forma mais simples e generosa possível: como a Rainha da 

Fadas tinha previsto, ela vai esquecer-se de si mesma para salvar os outros. De facto, quase 

até ao fim, ela quer salvar os amigos para se salvar a si mesma. Embora tivesse realmente 

consciência do mal cometido, ela quer sobretudo voltar a ser uma fada, recuperar o seu 

estatuto através do salvamento dos habitantes da floresta. Mas, ao ver a velha cair no abismo, 

ela esquece tudo, põe de lado os medos para praticar um acto verdadeiramente heróico. 

Arrisca a sua vida para salvar alguém mais fraco que ela. (cf. «E esquecendo-se que não tinha 

asas, saltou no abismo para salvar a velha. Conseguiu apanhá-la pelas pernas e depois quis 

voar, mas não pôde. E lembrou-se que não tinha asas.»).  
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No momento de maior desespero, quando Oriana pensava que ela e a velha iam 

morrer, surge a Rainha das Fadas, como uma boa mãe que vem recompensar a boa acção da 

filha: devolve-lhe as asas e os poderes, permitindo-lhe, então, concluir as tarefas exigidas 

pelos antigos habitantes da floresta. Ao recuperar o seu estatuto de fada, pôde provar a todos a 

sua verdadeira identidade, resolver os problemas pendentes e voltar a encantar a floresta. O 

conto termina, pois, com um estado de equilíbrio restaurado, mas mais duradouro e 

verdadeiro do que no início da história, pois Oriana cresceu, tomou verdadeira consciência da 

sua posição e da sua importância para o bem-estar de todos. O leitor acredita que ela nunca 

mais tenha faltado à sua promessa. (cf. A lua cheia iluminava os montes e os campos. (...) E 

Oriana levantou a sua varinha de condão e tudo ficou encantado:»).  

Podemos então concluir que, à semelhança do que acontece nos contos tradicionais, 

Oriana passou por várias provações até atingir a maturidade e merecer a felicidade total. Mas, 

neste caso, é a acção da própria protagonista que vai levar tanto à sua perdição como à sua 

posterior redenção. É ela, pela sua evolução interior, que consegue reger o seu destino, 

embora o castigo e a recompensa sejam dados pela Rainha. Esta fada assemelha-se, pois, às 

crianças actuais, que lutam internamente entre o bem e o mal, que passam por uma fase 

complexa de auto-contemplação e se esquecem muitas vezes que o importante não é o 

exterior, mas sim o que somos por dentro. Quando Oriana diz «Vão julgar que sou só uma 

menina bonita. Mas eu não quero ser uma menina bonita, quero ser uma fada.», está a mostrar 

ao leitor / ouvinte que só o que somos é importante, pois a forma física altera-se, mas os bons 

sentimentos permanecem sempre. Numa história simples e mágica, Sophia ensinou uma 

grande verdade aos jovens de todos os tempos.  

  

 Passando agora ao conto A Princesa da Chuva, de Luísa Ducla Soares, vemos logo 

pela análise do título que a nossa heroína vai ter uma característica muito peculiar, que a fará, 

decerto, fugir aos paradigmas tradicionais. A cercadura inicial do conto reenvia claramente 

para o ambiente dos contos de fadas de antigamente: temos um reino (dos Reinetas), onde 

governava o rei Reinaldo e a Rainha Regina e onde nasceu a princesa Princelinda. Porém, 

nota-se logo uma certa ironia, até pela escolha dos nomes das personagens, que reenviam para 

o domínio do maravilhoso. note-se que Regina significa rainha em latim e Princelinda é uma 

mistura de princesa e linda, apontando desde já duas características importantes da 

protagonista. E esse mundo encantado está claramente em declínio, pois «...há muito que as 
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fadas andavam arredadas do reino dos Reinetas...», mas mantém as aparências através do 

conservadorismo da rainha Regina.  

 Assiste-se, pois, a uma cruzamento entre a realidade e o mundo mágico, dado que foi 

colocado um anúncio no jornal (algo perfeitamente normal nos dias de hoje), mas para 

encontrar seres meta-empíricos, que sabemos não existirem. Trata-se de uma clara sátira ao 

mundo das fadas, elementos contudo essenciais para o desenvolvimento da sintagmática, dado 

que é o temperamento impaciente da terceira fada que vai desencadear toda a aventura. Na 

verdade, as madrinhas surgem em número perfeito, o que indicia prosperidade, harmonia, até 

pela descrição das suas roupas. Mas a caracterização da terceira fada pode ser considerada um 

indício de que algo não vai seguir os planos: «A rainha sorria enlevada quando a terceira fada, 

corcunda e ligeiramente coxa, se reclinou no sofá». Além disso, revelam logo ser fadas 

modernas, exigindo pagamentos astronómicos para fadarem a pequena princesa. (cf. «Se há 

tempo de fadar, há tempo de pagar.»; «Para mim – disse a primeira – quero o vosso coche de 

ouro puxado por dez cavalos.»; «Pois eu – disse a segunda fada – quero apenas as jóias da 

rainha.»; «Pois eu – disse a terceira fada – contento-me com o dinheiro dos cofres do 

Estado:»).  

Vemos que se trata da satirização da velha fada madrinha, que ajudava por bondade e 

caridade. No mundo actual, esses seres já não tem lugar, pois a cobiça e a ambição dominam 

os corações. E é o acontecimento que se segue que decide todo o desenrolar da sintagmática e 

justifica o título a ela atribuído: no momento em que vai ser fadada pela terceira fada, a 

princesa decide fazer chi-chi e praticamente encharca a convidada. Como o temperamento 

desta em nada se parece com o das antigas fadas madrinhas, transformou a dádiva que ia dar-

lhe num castigo medonho: «Um riso de escárneo e ódio riscou então o rosto da fada. Eu te 

fado – gritou ela – para que sejas a Princesa da Chuva, para que sempre chova onde 

estiveres.» Todos ficaram confusos e assustados, mas foram obrigados a pagar e deixar as 

fadas más partirem com toda a fortuna do reino.  

O reino ficou na penúria, a chuva cai incessantemente durante longos meses e anos, o 

que obriga a mudanças no fabrico das casas e nos próprios hábitos da população. (cf. Os 

jardineiros plantavam nenúfares. (...) os pastores guardavam rebanhos de patos e às portas do 

palácio, em vez de cães de guarda, havia matilhas de gansos.»). Todos parecem conformados 

com a sua sorte e adequam-se à mudança, sem nunca deixarem de resmungar baixinho, mas 

não fazendo nada para alterar as coisas.  
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Princelinda cresce e é a única que não se resigna perante a situação. Considera-se 

culpada pela infelicidade de todos e, por isso, toma a decisão mais fácil, fugir. Parte para que 

a sua família e o seu povo recuperem a alegria e o Sol. (cf. «Se eu sou a causa de todo o mal 

desta terra, o melhor é mudar-me...»; «Quando todos dormiam, pé ante pé, foi buscar a sua 

capa impermeável, o chapéu de chuva, as galochas e, a coberto da noite, fugiu num bote.»). 

Todos pensaram que a jovem tinha morrido e foi mesmo decretado luto nacional.  

Mas, como o texto aponta «...a princesa não morrera». Pelo contrário, é como se a 

jovem estivesse só agora a nascer, porque teve a coragem de sair do ninho familiar e enfrentar 

o grande mundo. E, se somos inicialmente levados a pensar que ela fugiu por medo ou 

vergonha de enfrentar a culpa pela situação, percebemos bem depressa que ela escolhe sair do 

palácio para transformar a sua maldição num dom precioso. Na verdade, a princesa «conhecia 

os mapas dos grandes desertos do Reino dos Reinetas...» e acreditava já há muito tempo que 

«aí é que eu fazia falta...». Assim, o seu percurso iniciático tem por objectivo dar água ao 

mundo, ajudar os mais necessitados e, dessa forma, não se sentir culpada, mas antes 

abençoada. Percorreu, então, os lugres mais inóspitos, enchendo poços, fazendo crescer as 

searas nos campos, dando frutos às árvores. Tudo graças à chuva que era tão amaldiçoada na 

sua terra natal. Note-se que esta deambulação durou três anos, número perfeito, que confirma 

a boa acção praticada pela menina.  

Depois desse período, decide voltar a casa e encontra a cidade diferente, com todo o ar 

de uma cidade normal. Porém, tudo está a arder, inclusive o palácio, pois os bombeiros não 

têm água para combater as chamas. Princelinda corre acudir, fazendo a abençoada chuva 

voltar e, com ela, apagarem-se todos os incêndios activos na capital. (cf. «A princesa não 

hesitou um momento. Saltou para um cavalo que comia feno, amarrado a um poste e galopou 

a toda a brida. Atrás dela a chuva começou a fustigar a terra.»). A mãe reconheceu-a e todos 

acabaram por concordar que o seu regresso fora providencial. Já ninguém criticava a princesa 

por causa do feitiço de que fora vítima. Aliás, todos concordaram com ela quando disse: «Em 

vez de maldição, foi um dom que a fada me concedeu, afinal, ao fazer-me Princesa da 

Chuva.» 

E a história termina de forma eufórica, com todo o reino em festa, a decidir erigir um 

monumento em honra das fadas e da ama que não pusera calças de plástico à bebé. A princesa 

demonstrou vontade de ajudar o reino com questões de seca ou de incêndios, para permitir 

que a sua terra se desenvolvesse cada vez mais. É engraçado notar como, mesmo no final, 

volta a surgir um anúncio no jornal, a convidar as fadas para a inauguração da estátua, mas 
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estas não apareceram, talvez numa alusão de que já não são necessárias, pois quem realizou a 

verdadeira magia foi a própria Princelinda. 

Conclui-se, então, que esta princesa foge claramente aos cânones, apesar de ser linda e 

bondosa como as heroínas tradicionais. Ela é decidida e corajosa, pois enfrenta o medo da 

saída de casa para ajudar os mais necessitados. É, pois, uma personagem modelada, que 

consegue transformar as suas fragilidades em forças e dar uma grande lição às crianças 

actuais: mesmo quando nos sentimos tristes e fracos, temos sempre algo para dar aos outros e 

é exactamente isso que nos faz seres melhores. 

 

 

2.2- Heróis mais realistas 

 

 Se as histórias que acabámos de estudar são típicas reconstruções do ambiente 

maravilhoso dos contos tradicionais, também não podemos deixar de falar de outra tendência 

da Literatura infanto-juvenil actual, apontada no segundo capítulo. Trata-se da criação de 

situações mais realistas, em que os protagonistas costumam ser crianças normais, inseridas na 

sociedade contemporânea, mas que, de alguma forma, conseguem evadir-se e criar outros 

mundos, pelo poder da imaginação. São dois contos deste género que vamos analisar de 

seguida, um português e outro estrangeiro, em que o poder da mente transforma crianças 

normais em super-heróis, permitindo-lhes viver aventuras impossíveis nas contingências das 

suas vidas. Temos, por um lado Joaninha, que conhece imensos mundos sem nunca sair de 

casa; ou então Totó e Joel que, com um barco a remos e uma lâmpada partida, conseguem 

recriar aventuras nos sete mares.  

 

 Começando pela narrativa Joaninha à janela, de uma colectânea homónima de contos 

de António Torrado, podemos desde já dizer que a personagem principal, a Joana, parece ser 

uma menina normal, inserida na nossa realidade do dia-a-dia, mas cuja solidão leva a inventar 

histórias mirabolantes, partindo sempre de objectos do mundo empírico. (cf. «Joaninha à 

janela olha para a rua, mas – e isso tem que e lhe diga – não vê a rua.»; «Joaninha às vezes 

tem destas coisas. Perde-se em labirintos que não têm fim, cavalga nuvens de cor de sopro, 

cor de vento (...) que ela tece com todos os cordelinhos da imaginação.»).  

 É importante referir que, neste texto, não encontramos uma acção linear e coerente, 

como acontece na maioria dos contos. Na verdade, esta história e formada por vários quadros 
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soltos, que se unem devido à imaginação fértil da protagonista. É que, em termos rigorosos, 

não há acção, porque não há movimentação da personagem central. Ela limita-se a olhar pela 

janela da sua casa, perdendo-se nos seus pensamentos. (cf. «E ela entretém-se. Divaga por 

aqui e por ali, inventa enredos, planeia sonhos, sem nunca sair da sua janela de Joaninha 

sozinha.»).  

 Mas é exactamente nesses sonhos que queremos centrar-nos, pois, com esta criança, 

podemos demonstrar a todos os cépticos como o desvario infantil, desde que saudável, é 

importante para o crescimento são e integral. Um menino ou menina sem imaginação será 

apenas meio adulto, nunca completo nem feliz. É por isso que Joaninha é importante, porque 

inventa outros mundos, com coisas tão simples e triviais. 

 Passear por outros lugares, falar com seres imaginários é uma forma de Joana escapar 

à monotonia da sua existência. Assim, ela começa por navegar num rio íngreme que desagua 

no mar. Depois, inventa peças de teatros com objectos da casa. Por fim, a aventura que toma 

quase toda esta sintagmática tem a ver com bolas de sabão, que se transformam num dirigível, 

conduzido por um simpático velho, que leva Joana a conhecer o país das fábricas. (cf. «Agora 

é fácil imaginar o resto. Num rodopio, num corrupio, o cacho de bolas de sabão (...) está a 

aproximar-se, a olhos vistos...»; «Que lindas bolas de sabão que tem feito! (...) não quer vir 

trabalhar para a minha fábrica?»). 

 A partir deste momento, entramos definitivamente no mundo dos sonhos de Joaninha, 

pois só no final da sintagmática temos noção de que tudo não passou da sua imaginação a 

trabalhar. Quando o narrador diz «imaginar como será não lhe custa muito. Sem sair da janela 

lá vai ela...», somos também enviados para essa realidade paralela e não deixamos de nos 

maravilhar com a variedade de fábricas existentes nesta zona industrial imaginária.  

 E olhando para cada uma das indústrias que ela encontra pelo caminho: uma é de 

moagem de bolos de arroz, outra prepara papelinhos de Carnaval, outra estuda os 

caleidoscópios, outra ainda embala música e a última conserta os vasos e chávenas partidos 

por meninos distraídos. Vemos que todas estas fábricas respondem a perguntas normais das 

crianças, são uma forma de Joaninha explicar a si própria como funciona o complicado 

mundo dos adultos e, ao mesmo tempo, compreender assuntos que lhe estão de perto ligados: 

decerto a menina não gosta de bolos de arroz e encontrou uma maneira divertida de do ver 

destruídos; da mesma forma, tem dificuldade em perceber como nascem os papelinhos de 

Carnaval, bem como as caixinhas de música. E como o seu passatempo preferido é fazer 
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bolinhas de sabão, nada mais natural do que chegar à fábrica do senhor de bigodes de palha 

em último lugar. É a mais difícil de encontrar, porque a mais importante. (cf. «Finalmente, e 

já não era sem tempo, deu com a fábrica das bolas de sabão.»). Descobre ai como são feitas as 

bolas de Natal, que se penduram no pinheiro, certamente outra das grandes preocupações 

desta jovem.  

 De repente, Joaninha volta à realidade e, com ela, o leitor, que se tinha deixado levar 

neste instante de magia. A voz da mãe fá-la esquecer o destino das bolas de sabão e perceber 

que está na hora de entrar, deixando o sonho para outra altura, como nos indica a última frase 

do conto: «Joaninha, obediente, fecha a janela e a história tem de ficar por aqui.» 

 Podemos, então, terminar afirmando que, de forma singela, a história da Joaninha tem 

muito a ensinar, não só aos meninos que muitas vezes se esquecem de sonhar perante uma 

realidade tão dura e tão diversificada; mas também aos pais, que já não se lembram como é 

bom voar nas asas da imaginação e precisam que lhes lembrem que o sonho é uma constante 

da vida, como diria o mestre António Gedeão.  

 

  O segundo conto escolhido dá pelo nome de A luz é como a água, de Gabriel Garcia 

Marquez. Permitimo-nos, antes de começar a análise, tecer um pequeno comentário à escrita 

do autor. Reconhecido escritor de literatura dita para adultos, consegue redigir uma história 

singela, desprovida de grandes artifícios linguísticos, mas de forte valor simbólico, em que 

realidade e fantástico se misturam tão perfeitamente que todo o leitor (mesmo os menos 

jovens) chega a duvidar, a acreditar. É um texto fantástico em vários sentidos, como se verá 

de seguida.  

  À partida, esta história em nada se assemelha aos contos maravilhosos anteriores, na 

medida em que está bem demarcada no espaço e, pela acção em si, sabemos que se situa numa 

actualidade mais ou menos próxima da nossa. (cf. «...ali em Madrid, viviam apertados no 5º 

andar do número 47 do Paseo de la Castellana.» E a intriga que se vai delineando tem tudo 

para ser inserida num contexto realista e verosímil.  

  Tudo se resume a duas crianças, Totó e Joel, irmãos, que decidem pedir um barco a 

remos aos pais pelo Natal. Até aí nada de extraordinário. O interessante é o que esse desejo 

desperta neles, pois é referido que «...Totó e Joel, que tinham sido os últimos da turma nos 

dois anos anteriores, conquistaram em Julho as suas gardénias de ouro...». Quer isto dizer que 

o sonho, quando devidamente estimulado, ajuda ao desenvolvimento, melhora as 
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características cognitivas e afectivas dos jovens, além de que favorece o seu entusiasmo 

noutras tarefas. Os pais ofereceram-lhes o barco e, depois, um equipamento de mergulho, mas 

nunca se perguntavam o que realmente acontecia no quarto de brincar cada vez que eles iam 

ao cinema. Os pequenos respondiam inocentemente que «a única coisa que queríamos era ter 

o barco no quarto e já está.» De facto, eles não fogem à verdade, pois nem eles próprios 

imaginam a aventura que se seguirá.  

  Não se sabe ao certo se partem a lâmpada com ou sem intenção, mas o certo é que só 

aí começa a verdadeira aventura, que foge aos padrões da normalidade, mas permite que os 

pequenos aprendam a navegar e a usar os seus fatos de mergulho. A luz assume, neste 

momento, um lugar de destaque, dado que é ela quem permite a passagem do nosso mundo 

para o do faz de conta: «Um jorro de luz doirada e fresca como a água começou a correr da 

lâmpada partida, e eles deixaram-no correr até que o nível da luz atingiu quatro palmos de 

fundo.» O uso da comparação vem jogar a serviço da metamorfose da luz em água, 

consequência, segundo o narrador, de uma explicação sua sobre o funcionamento da 

electricidade nas nossas casas: «A luz é como a água (...) abrimos a torneira e ela sai.» Sem 

saber (ou talvez conscientemente) o narrador / autor abriu assim as portas para a fantasia 

infantil, mostrando a um leitor incrédulo que tudo é possível, graças ao poder da imaginação.  

  Como se cometessem uma transgressão, os rapazes esperavam pelas quartas-feiras – 

dia em que os pais iam invariavelmente ao cinema – para pôr novamente em prática o seu 

jogo. Espécie de acto de rebeldia contra a clausura do apartamento e da própria cidade (que 

não possui mar), a luz transforma as diferentes divisões num oceano calmo, onde eles podem 

viver diversas aventuras. Cada objecto e ser ganha novas dimensões, adquire vida no meio 

deste sonhar acordado que ajuda ao desenvolvimento integral da criança, como é visível em 

diversas passagens: «...navegaram a seu gosto por entre as ilhas da casa.»; «...mergulharam 

como tubarões mansos por baixo dos móveis e das camas, e pescaram do fundo da luz, coisas 

que durante anos tinham ficado perdidas no escuro.»  

  O uso do adjectivo “mansos” associado a tubarões cria uma imagem perfeita destes 

dois meninos, que brincam, percorrem os fundos dos mares, mas não chegam a sair do 

conforto e segurança de sua casa. Não fazem mal a ninguém, apenas sonham com outras 

possibilidades e o leitor acaba por sonhar com eles, entrar neste jogo de faz-de-conta que 

termina com a chegada dos pais, que os encontram «...a dormir como anjos de terra firme.» 



- 87 -  

  E a fusão entre real e imaginário torna-se tão forte que todos os amigos da escola 

participam na exploração subaquática, provocando uma verdadeira “inundação” de luz, que 

obriga à acção dos bombeiros. O narrador explica que «...os miúdos tinham aberto tantas 

luzes ao mesmo tempo que a casa ficou submersa e todo o quarto ano do ensino elementar da 

escola (...) se tinha afogado no quinto andar...».  

  Em termos realistas, sabemos que tal não seria possível, mas o narrador envolve-nos 

de tal modo naquilo que conta que percebemos que nem os bombeiros se espantaram com o 

que encontraram ao arrombar a porta do apartamento. (cf. «Chamados de urgência, os 

bombeiros forçaram a porta do quinto andar, e deram com a casa cheia de luz até ao tecto. O 

sofá, os cadeirões forrados de pele de leopardo flutuavam na sala a diferentes níveis...». Que 

choque seria numa história realista, mas, neste caso, todos fazem parte da estratégia de 

verosimilhança construída, de tal forma que ninguém põe em causa o acontecido e todos se 

perguntam o que terá acontecido aos meninos depois desta aventura. É que o facto da história 

ter um final aberto aumenta a ambivalência e a possibilidade de sonhar...com uma nova 

aventura de Totó e Joel. 

 Conclui-se, então, que dois meninos perfeitamente inseridos na realidade empírica 

precisaram apenas da confiança dos pais e de alguma imaginação, para viverem uma aventura 

digna dos contos de fadas, sem sair do seu lar. É uma história claramente moderna, com 

personagens individualizadas, com demarcação espácio-temporal, mas em que o percurso 

iniciático do herói continua patente. O que muda é que, neste caso, percorrem os mares sem 

sair de casa, apenas pelo poder da mente. São claramente dois heróis modernos, em busca de 

um lugar num mundo em constante transformação, mas que têm noção da linha ténue que 

separa realidade do sonho. Como acontecia com Joaninha, eles sabem como é bom sonhar e 

recordam-no a todos os que lêem este conto, crianças e adultos.  
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3- Aplicação prática 
 

Depois de realizada a análise das sintagmáticas textuais, que mostram a evolução dos 

heróis dos contos ao longo dos tempos, iremos agora enriquecer um pouco o nosso estudo, 

fazendo a aplicação prática de alguns desses textos com meninos do 1º Ciclo, nomeadamente 

crianças dos 1º ao 4º anos da EBI de Alvações do Corgo. Escolhemos quatro das histórias ao 

acaso, para mostrar que os alunos ainda se identificam com este tipo de composição. O que 

pesou mais na escolha foi o gosto pessoal, assim como a facilidade em elaborar estratégias / 

actividades com base nesses textos. As actividades foram quase sempre feitas com todos os 

alunos ao mesmo tempo, dado que estes são em número reduzido (juntando todos os níveis de 

ensino da escola). Por vezes, sentiu-se necessidade de uma divisão por idades, devido à 

complexidade das tarefas e conseguir uma maior adesão. 

 

 

3.1- A princesa e a ervilha (Hans Christian Andersen) 

  

Começou-se pela audição da história por parte de todas as crianças. Como o texto não 

é muito extenso, não foi difícil prender a atenção dos mais pequenos e dos mais velhos. 

Depois, colocaram-se várias questões para ver se entenderam aquilo que acabaram de ouvir. 

Foi preciso alternar as perguntas para que todos pudessem participar na actividade, dando a 

sua opinião e mostrando o que apreenderam do conto. Tentou-se, sobretudo, problematizar as 

possíveis mensagens do texto, levando ao desenvolvimento da expressão oral das crianças 

visadas.  

Em seguida, distribuíram-se umas fichas de trabalho, divididas em dois segmentos: 

para 1º e 2º anos, com actividades de escrita e expressão plástica; para o 3º e 4º anos, também 

uma actividade que implica o desenvolvimento da expressão escrita, dado que envolve a 

realização de um texto seguindo as normas preestabelecidas. (ver anexos 1 e 2). 

Durante a realização das actividades, a professora circulou entre os alunos, lendo as 

instruções para os mais pequenos e verificando se eram cumpridas as regras na elaboração das 

frases e / ou texto pedidos. Com o nível mais baixo, foi mesmo necessário ajudar na 

concepção das primeiras frases, para incentivar e motivar as crianças. Os mais velhos tinham 

alguma dificuldade em usar as palavras propostas para o seu texto, mas acabaram por 
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conseguir resultados interessantes, como mostraremos em seguida. No fim das actividades, as 

fichas foram todas recolhidas para correcção e análise dos resultados.  

As reacções foram, então, bastante positivas, pois quase todos e mostraram envolvidos 

e entusiasmos com os trabalhos. Viram que a mensagem mais importante tem a ver com as 

aparências, que nem sempre são verdadeiras: a nossa princesa parecia uma mendiga, mas 

mostrou ter a sensibilidade que só alguém de nível superior poderia ter. As crianças disseram 

também que a princesa ensina a ser corajosa, pois arriscou-se a não ser reconhecida, mas não 

teve medo.  

 No que diz respeito às frases dos 1º e 2º anos, tivemos alguns resultados engraçados:  
 

- «A princesa está a dormir em muitos colchões. Quando acordar, a princesa vai ficar 

muito feliz. A princesa chama-se Paula. O príncipe conseguiu arranjar uma princesa. 

Ela era muito bonita. Mas tem as costas todas negras.» 

 

- «A princesa está deitada em cima de vinte colchões. Está uma ervilha debaixo dos 

vinte colchões. Se a princesa caísse magoava-se. Quando acordar, a princesa vai 

casar com o príncipe.» 

 

- «A princesa está a dormir bem. Está a dormir em cima de vinte colchões. Debaixo 

de vinte colchões estava uma ervilha. A princesa sentiu a ervilha. A princesa era 

verdadeira. Ela está a cantar e a dançar. Ela é bonita e boa.» 

 

 E os desenhos que as crianças fizeram demonstram a sua identificação com a história 

narrada e um especial gosto pelo momento em que a princesa chega ao palácio toda 

desarranjada; quando ela dorme em cima dos vinte colchões e sente a ervilha; e, por fim, 

quando percebem que ela é uma verdadeira princesa e ela fica feliz por casar com o príncipe. 

Estão, em baixo, alguns exemplos de desenhos bem engraçados:  
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 Com os 3º e 4º anos, as actividades também tiveram boa receptividade, pois além de 

compreenderem bem a importância do conto enquanto veículo de ensinamentos importantes, 

inventaram histórias deveras interessantes, de que apresentamos dois exemplos já de seguida: 

 

 

 História nº 1: 

 «Era uma vez uma princesa muito bonita que comia sempre sopa de ervilha.  

Um dia, um príncipe andava por aí para encontrar uma princesa para se casar. Então ele 

encontrou uma princesa e ela estava sempre na Internet e estava sempre com o telemóvel na 

mão a telefonar para saírem.  

O príncipe estava sempre com a Internet ligada para marcarem a data do casamento, 

que foi no dia 20 de Julho de 1999. 

Eles viviam felizes mas depois zangaram-se. No dia 31 de Dezembro de 2008, eles 

quiseram o divórcio porque ele descobriu uma princesa mais bonita. A princesa que ele 

encontrou chamava-se Isabel e a outra chamava-se Érica. 

Eu gostava mais da Érica porque ela era mais bonita, mas não sou eu que escolho é o 

príncipe. A Érica foi ao computador do príncipe e descobriu que ele tinha um 

relacionamento com outra princesa. A outra não sabia que ele era casado e deixou-o 

também. Ele ficou sozinho. Foi bem-feito.» (Joana)  
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 História nº 2: 

- «Era uma vez um príncipe encantado que queria uma verdadeira princesa. 

Um dia pegou no seu portátil e foi à Internet, descobriu que existia uma princesa muito 

bonita. Entrou em contacto com ela e começaram a namorar. Como gostavam tanto um do 

outro, resolveram casar. A princesa sabia cozinhar muito bem e fazia uma sopa de ervilha 

deliciosa. O príncipe dava muitas prendas à princesa e a que ela mais gostou foi do 

telemóvel. Assim, ligava às amigas, aos pais, ao rei e à rainha. 

Foram felizes para sempre e tiveram muitos filhinhos que brincavam no castelo e 

passeavam em coches de ouro. Nunca pensaram em divórcio e morreram bem velhinhos, 

cheios de netos e bisnetos. (Mª de Fátima) 

 

 Concluímos que, para a primeira história trabalhada, o balanço é positivo, com uma 

grande adesão e entusiasmo na realização das tarefas propostas. Notou-se dificuldade de 

expressão escrita nos alunos dos 1º e 2º anos, assim como um pouco de falta de imaginação ao 

nível dos restantes anos. Mas, no final, compreenderam que as aparências podem enganar e 

que temos de enfrentar as coisas, mesmo quando estamos com medo.  

 

 

3.2- O sal e a água (Teófilo Braga) 

  

Neste caso concreto, foi necessário trabalhar com os alunos divididos em dois grupos, 

consoante as faixas etárias já apontadas. Deste modo, começou-se pelas actividades 

destinadas aos 3º e 4º anos. (ver anexo 4). Os alunos foram convidados a observar as imagens 

fornecidas, dando-lhes alguns minutos para interiorizarem o que elas lhes despertavam. 

Depois, cada um pôde descrever um pouco os desenhos, tentando imaginar o que poderia 

estar a acontecer. Assim, inventaram uma pequena história oralmente. E só após terem 

esgotado as ideias se passou à expressão escrita, em que cada um devia inventar uma história 

que se coadunasse às imagens observadas. Se ao 3º ano se exigiu um mínimo de 10 linhas de 

texto, esperava-se que os alunos do 4º ano conseguissem escrever bastante mais. 

 No segundo momento, a turma já se encontra reunida em volta de um computador, 

dado que não existe projector multimédia na nossa escola. Apesar de não ser fácil, conseguiu-

se visualizar o conto no site http://tricontando.blogspot.com/2007/03/gosto-tanto-do-pai-

como-do-sal.html (trata-se do testemunho de uma senhora, gravado em formato audiovisual e 

colocado na web). As crianças ouviram atentamente a gravação, conversaram sobre o que 
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tinham entendido e, em seguida, viram e ouviram novamente o testemunho, para entenderem 

melhor o que tinha escapado da primeira audição. 

 Precedeu-se a um diálogo vertical e horizontal com os alunos, fazendo-lhes questões 

abertas e fechadas para os levar à interpretação da composição oral. Foram analisadas as 

diversas categorias da narrativa, com especial destaque para a personagem central, a princesa 

mais nova. O que interessava reter era exactamente o percurso iniciático desta jovem, que se 

não tivesse sido castigada injustamente nunca teria atingido a maturidade nem conhecido o 

príncipe, com quem acabou por casar e ser feliz para sempre.  

 Enquanto se realizou a actividade com os 1º e 2º anos (anexo 3), os restantes alunos 

tiveram de ler os trabalhos dos colegas e corrigir eventuais falhas que encontrassem. Podiam, 

se quisessem, fazer uma pequena ilustração ou da sua história ou da que ouviram. No final, 

todas as folhas foram recolhidas, para correcção e análise.  

 Quanto às reacções, pudemos verificar que, no grupo dos mais pequenos, ninguém 

conseguiu fazer a correspondência entre as frases e as ilustrações sem erros. Isso deve-se, 

talvez, a alguma dificuldade em compreender claramente o que significava cada um das 

imagens. A sequência correcta seria: a) 5; b) 3; c) 2; d) 4; e) 1. Ora, todos confundiram pelo 

menos duas das imagens, trocando o momento em que pai e filha fazem as pazes com aquele 

em que a jovem encontra trabalho como cozinheira. 

 No que respeita às opiniões dadas pelas crianças acerca do conto estudado, achámos 

melhor apresentar as palavras dos próprios alunos, que acompanham os desenhos realizados 

dentro da mesma temática: 
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Passando, depois, às composições dos 3º e 4º anos, verificou-se algo bastante 

interessante, pois alguns dos jovens conheciam as imagens fornecidas e a história 

subsequente. Por isso, alguns dos textos produzidos são um simples recontar da sintagmática 

textual original, ou de uma versão muito próxima. Destacam-se dois alunos, um por ter 

conseguido fugir ao conto original, outro por conseguir contá-lo de uma forma um pouco 

diferente. Observem-se, então, as histórias referidas: 

 

«Era uma vez um rei que tinha três filhas. Perguntou-lhes se gostavam dele. Todas 

disseram que sim, mas ele não entendeu a resposta da mais nova. Pensou que estava a 

gozar com ele e expulsou-a.  

Ela andou pelo mundo fora até que encontrou um castelo, um príncipe e marcou 

casamento com ele. No dia da festa quis fazer a comida porque o pai dela também era 

convidado mas não sabia que era ela a noiva.  

Não lhe pôs sal na comida e ele não conseguiu comer. Aí percebeu que ela também 

gostava muito dele e fizeram as pazes e viveram muito felizes, todos juntos.»  

    (Joaquim) 

 

«Havia um rei numa terra muito longe que tinha três raparigas. Mas ele só dava atenção 

às mais velhas, porque a mais nova gostava de coisas diferentes: não andava sempre a 

pedir roupas nem jóias, passeava o tempo a pesquisar animais no jardim e nas 

enciclopédias. Um dia, o pai ralhou com ela por não querer ir a uma festa com as irmãs e 

disse que ela não servia para nada. Ela fugiu.  

Mas no dia seguinte, o rei andava no jardim e foi atacado por um enxame de abelhas. A 

filha mais nova conseguia falar com animais e fez com ele não fosse mordido. Então, ele 

percebeu que o dom dela era importante. Fizeram as pazes e ficaram todos muito felizes.»  

        (Joana) 

 

 Como os desenhos realizados por este grupo foram guardados pelos alunos e não pela 

professora, não é possível apresentá-los aqui. Mas da conversa entre os colegas e com a 

docente, percebeu-se que gostaram do momento em que a princesa vai procurar trabalho e se 

apaixona pelo príncipe. Porém, o instante mais apreciado é mesmo o final, quando o rei 

compreende que errou com a filha e fazem as pazes. Perceberam todos que a perseverança é 

sempre recompensada, que o sacrifício da jovem era imprescindível para atingir a felicidade, 

pois nada na vida pode ser fácil, só com as dificuldades damos valor ao que conquistamos. O 

objectivo das actividades foi novamente cumprido.  
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3.3- Clarinha (Teófilo Braga) 

 

 Para trabalhar esta história, optou-se novamente por juntar todos os alunos, do 1º ao 4º 

ano de escolaridade. A professora decidiu ler apenas o 1º parágrafo do conto em estudo, 

momento correspondente à introdução ou estado inicial da intriga. Todos ouviram com 

atenção e, posteriormente, efectuou-se uma conversa informal entre docente e pupilos, 

durante a qual estes foram levados a pensar em possíveis desenvolvimentos. Apesar das ideias 

engraçadíssimas, estas não foram passadas à escrita, dado que o exercício visava apenas a 

expressão oral e o desenvolvimento da imaginação.  

  Distribuiu-se, depois, uma ficha de trabalho para cada um dos níveis propostos (ver 

anexos 5 e 6), a qual devia ser realizada em trabalho de pares. Cada grupo devia escolher as 

continuações para a introdução dada, colocando uma cruz nos locais escolhidos. A actividade 

era a mesma para todos, apenas com adaptações para adequar a dificuldade ao nível das 

crianças. A professora circulou durante a realização, mas não deu palpites, deixando espaço à 

intuição e imaginação dos alunos. Só após a recolha das fichas se procedeu à leitura do conto 

original, comparando-o com as versões conseguidas pelos jovens. Como era de esperar, 

nenhum deles conseguiu reproduzir a história sem alterações. Aliás, os resultados foram 

engraçados, como veremos depois.  

 Discutiram-se, ainda, as moralidades escondidas neste texto, mostrando aos meninos e 

meninas da nossa escola que nunca devemos desistir perante as dificuldades, pois tudo acaba 

por se resolver da melhor maneira. Além disso é mais fácil passar por provações quando 

somos jovens e com saúde do que na velhice.  

 Para colmatar a interpretação do conto Clarinha, realizou-se uma actividade global em 

formato multimédia: foram apresentadas questões em PowerPoint e os alunos tinham de 

escolher a hipótese correcta. O modelo usado para questionar os alunos teve como objectivo 

favorecer o seu interesse e levar a que participassem com mais entusiasmo. No final, um ou 

dois dos alunos fizeram o reconto oral deste texto. E, embora a actividade fosse destinada 

sobretudo aos alunos mais velhos, com os grupos devidamente equilibrados, conseguiu-se 

trabalhar com todos ao mesmo tempo.  

 E podemos, mais uma vez, concluir que as actividades correram da melhor forma, com 

alunos motivados, participativos e divertidos durante os trabalhos. Deixamos, para terminar, 

algumas das histórias elaboradas pelas crianças, de ambos os níveis, para mostrar que este 
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género de actividade lúdica é sempre positivo, os alunos divertem-se e, ao mesmo tempo, 

estão a exercitar o intelecto. Além de que a actividade de interpretação é encarada com 

alegria. As crianças nem se aperceberam que, rindo com as animações, optando pelas 

respostas correctas em detrimento das restantes, estavam a chegar às mensagens mais fundas 

da história, crescendo com isso.  

 

 Textos dos 1º e 2º anos:  

 

«Havia numa terra uma rainha, com uma filha muito linda chamada Clarinha, a qual 

estava tratada para casar com um príncipe logo que chegasse à idade em que havia de 

receber o reino de sua mãe, que o estava governando. Clarinha costumava ir todos os dias 

ao jardim; um dia passou uma águia, e todas as vezes que passava lhe dizia: 

- Clarinha, queres vir passear comigo? 

A menina não sabia o que responder à águia. Como a águia insistia, a moça foi pedir 

conselho à mãe. Quando voltou ao jardim, a águia lançou-lhe um feitiço. Foi parar ao 

reino do seu noivo, mas não sabia como encontrá-lo. Empregou-se em vários sítios, mas 

não sabia fazer nada. Acabou por encontrar um velho amigo. 

Por fim, o príncipe acabou por conhecer a história da Clarinha, reconheceu que era a sua 

noiva, casaram e foram felizes para sempre.» 

 

«Havia numa terra uma rainha, com uma filha muito linda chamada Clarinha, a qual 

estava tratada para casar com um príncipe logo que chegasse à idade em que havia de 

receber o reino de sua mãe, que o estava governando. Clarinha costumava ir todos os dias 

ao jardim; um dia passou uma águia, e todas as vezes que passava lhe dizia: 

- Clarinha, queres ir ver o teu noivo? 

A Clarinha disse-lhe que não gostava de pássaros. Como a águia insistia, a moça foi pedir 

conselho à mãe. Quando voltou ao jardim, a águia agarrou-a e levou-a para longe. Foi 

parar a um reino distante. Andou a vaguear, sem saber que atitude tomar. Acabou por 

conseguir que lhe dessem abrigo perto do palácio. 

Por fim, o príncipe acabou por conhecer a história da Clarinha, reconheceu que era a sua 

noiva, casaram e foram felizes para sempre.» 

 

«Havia numa terra uma rainha, com uma filha muito linda chamada Clarinha, a qual 

estava tratada para casar com um príncipe logo que chegasse à idade em que havia de 

receber o reino de sua mãe, que o estava governando. Clarinha costumava ir todos os dias 

ao jardim; um dia passou uma águia, e todas as vezes que passava lhe dizia: 

- Clarinha, queres vir passear comigo? 
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A jovem decidiu correr mundo com o animal. Quando voltou ao jardim, tinha uma 

carroça à sua espera. Passeou um bocado, e não sabia como voltar. Andou a vaguear, sem 

saber que atitude tomar. Acabou por encontrar um velho amigo. 

Por fim, o príncipe acabou por conhecer a história da Clarinha, reconheceu que era a sua 

noiva, casaram e foram felizes para sempre.» 

 

 

 Textos dos 3º e 4º anos:  

 

«Havia numa terra uma rainha, com uma filha muito linda chamada Clarinha, a qual 

estava tratada para casar com um príncipe logo que chegasse à idade em que havia de 

receber o reino de sua mãe, que o estava governando. Clarinha costumava ir todos os dias 

ao jardim; um dia passou uma águia, e todas as vezes que passava lhe dizia: 

- Clarinha, Clarinha! Preferes passar trabalhos na mocidade ou na velhice? 

A princesa foi dizê-lo à rainha, e ela lhe respondeu: 

– Diz-lhe antes na mocidade, que se pode com tudo, e na velhice não se pode com nada. 

Quando voltou, no dia seguinte, a águia voltou a procurá-la e a menina, já mais calma 

aceitou ir com o animal. Como não tinha forma de contactar nem a família nem o 

príncipe, seu noivo, teve de procurar um trabalho simples. E a águia atrapalhava-a de tal 

modo que era sempre despedida. A águia acabou por confessar-lhe que tudo tinha sido 

um plano para a levar sem que os pais desconfiassem, pois no queria que ela casasse. 

O príncipe, com pena, pediu-lhe para que lhe contasse a sua história. Depois de saber a 

verdade, reconheceu que era a sua noiva. Casaram, viveram felizes para sempre e a águia 

nunca mais apareceu.» 

 

«Havia numa terra uma rainha, com uma filha muito linda chamada Clarinha, a qual 

estava tratada para casar com um príncipe logo que chegasse à idade em que havia de 

receber o reino de sua mãe, que o estava governando. Clarinha costumava ir todos os dias 

ao jardim; um dia passou uma águia, e todas as vezes que passava lhe dizia: 

- Clarinha, queres vir comigo? Vamos visitar o teu noivo. 

Como estava com medo da águia, a menina fugiu para o interior. Zangada com Clarinha, 

a águia aproveitou que a apanhou distraída e levou-a para uma terra distante, que a 

menina não conhecia. 

Ao chegar ao novo pais, começou por estudar todos os costumes e tradições, tentando 

aprender a melhor maneira de chagar até ao palácio dos governantes daquele lugar. 

Um dia, a águia deixou de aparecer-lhe e Clarinha ficou triste, pois começava a gostar 

dela. 

Procurou por toda e parte, foi ter a um palácio, onde percebeu que a águia era o seu 

príncipe, que tinha sido encantado e só ela podia salvá-lo. Casaram e comunicaram a boa 

notícia aos reis.» 
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3.4- A princesa da chuva (Luísa Ducla Soares) 

  

Na análise deste texto com a população escolar, começou-se a abordagem de uma 

forma diferente do habitual. Embora se apostasse, de novo, na audição da leitura, esta foi 

realizada de forma progressiva, alternando com a construção de uma história colectiva. 

Assim, a leitura estendeu-se durante alguns dias, pois eram lidas apenas sete ou oito páginas 

da história de cada vez.  

 Começou-se pela apresentação do título, para que as crianças imaginassem uma 

introdução ao conto. Só depois de discutidas as diversas possibilidades e anotada a decisão 

final é que foram lidas as primeiras páginas da história. Avançou-se mais um pouco na 

história colectiva, imaginando o que iria acontecer logo após o momento inicial. Teve-se 

sempre o cuidado de terminar as leituras em momentos interessantes da narração, para 

estimular o interesse e a imaginação dos ouvintes. À medida que a história colectiva 

avançava, foi sendo registada nos cadernos diários, de modo a não se perder o fio à meada. 

No final, foi pedido a uma aluna para fazer a cópia integral do conto, que foi entregue à 

professora para correcção e também publicado no jornal da escola.  

 Após terminada a leitura, foi pedida a colaboração de toda a turma no reconto oral dos 

acontecimentos da sintagmática textual. Aproveitou-se também para discutir com os alunos as 

possíveis moralidades desta história, com especial destaque para a coragem com que a 

Princesa enfrentou o seu maior defeito e o transformou em qualidade, ajudando os mais 

necessitados.  

 Posteriormente, foram distribuídas fichas de trabalho para todos os níveis, fazendo-se, 

desta vez, uma distinção entre 1º e 2º anos. Os alunos dos 3º e 4º anos continuaram a ter as 

mesmas tarefas, dada a proximidade cognitiva dos dois grupos. (ver anexos 7, 8 e 9). Durante 

os trabalhos, a docente circulou entre os alunos, esclareceu as dúvidas que iam surgindo e deu 

algumas sugestões, sempre que estas eram pedidas pelas crianças. No final, procedeu-se à 

correcção conjunta dos vários exercícios e à recolha das folhas para posterior análise.  

 As reacções foram interessantes, sobretudo na primeira parte das actividades, durante 

a elaboração da história colectiva. Os alunos tiveram alguma dificuldade em perceber no que 

consistia este exercício, mas foram entrando no ritmo à medida que a leitura se desenrolava. A 

actividade foi realizada em dois dias, tal era a curiosidade dos jovens quanto ao momento 

seguinte da história. As sugestões foram muitas vezes disparatadas, mas acabou por 
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conseguir-se uma narração divertida, nem sempre muito coerente, mas sobretudo que mostra 

o poder imaginativo da turma. Os alunos dos 3º e 4º anos participaram mais activamente, mas 

a professora conseguiu manter a atenção do público mais jovem, através de questões 

dirigidas. Apresentamos, então, a história inventada pelos alunos: 

 

«A Princesa da Chuva: 

Era uma vez uma princesa pequenina que gostava muito de passear na chuva. Os pais 

ralhavam com ela todos os dias, mas não adiantava. Sempre que chovia, lá ia ela a correr para 

o jardim. Voltava sempre encharcada e, por isso, andava sempre constipada. Os pais já não 

sabiam o que fazer. 

Chamaram então três fadas, daquelas que pensávamos que só existem nos contos de encantar. 

Queriam que elas encontrassem uma solução para a sua pequena. Elas pensaram, pensaram e 

voltaram a pensar. Encontraram a solução, mas para a revelarem queriam receber um grande 

prémio: queriam ser as fadas oficiais do reino e mandar mais do que os reis. 

Eles ficaram assustados com a ideia, mas o que queriam era salvar a filha daquela triste mania 

da chuva. Aceitaram. A criança foi chamada. Mandaram-na pôr em quinhentas posições e 

recitaram também quinhentos refrãos mágicos.  

Mas, como a menina era muito irrequieta, nada resultava. Então, a terceira fada passou-se da 

cabeça e gritou: 

- Já que não queres mudar, a partir de agora, vais ser a princesa da chuva. Onde estiveres vai 

estar sempre a chover! Vamos ver se aguentas muito tempo sem implorar para não andar mais 

à chuva! 

Todo o reino ficou assustado...é que se ia chover sempre onde estivesse a princesa, eles 

corriam o risco de andar sempre constipados. Todos imploraram à fada para voltar atrás, mas 

ela disse que só a princesa podia pedir-lhe perdão. 

Mas a princesa era uma menina de 10 anos. Acham que uma criança pede desculpa quando 

lhe dão uma prenda? Para ela era uma prenda estar sempre a chover... 

Então, o rei e a rainha, preocupados com a saúde do reino, enviaram a menina para uma torre, 

longe no deserto, para ver se a chuva parava. Os anos passaram. Ninguém ia visitar a menina. 

Mas ela estava bem. Em volta da torre onde vivia tinha crescido uma floresta, havia flores. 

Tudo era regado diariamente, por isso havia lá espécies muito diferentes do normal.  

Um dia, apareceu naquele lugar um jovem muito bonito, que era um príncipe e que tinha 

ouvido falar da maldição da princesa. Como ele era o príncipe do sol, pensou conseguir 

acabar com a maldição. E conseguiu: é que mal se viram, apaixonaram-se e surgiu um raio de 

sol no meio das nuvens. Formou-se um lindo arco-íris. 

A partir desse momento, havia um dia de sol e outro de chuva, de maneira que aquele lugar se 

desenvolveu ainda mais, ficou um reino encantado, onde toda a gente gostava de ir passear. A 

princesa nunca mais se sentiu sozinha e nem se lembrou da fada má nem dos pais que a 

tinham abandonado.  



- 102 -  

Foram felizes para sempre e tiveram muitos meninos, que também gostavam de chuva, mas 

que ninguém castigou por isso.» 

 

 O exercício de correspondências, igual para 1º e 2º anos, foi bem conseguido, com 

uma grande maioria dos alunos a acertar em todas as correspondências. De facto, tratava-se de 

uma actividade de fácil excussão, desde que tivessem estado com atenção durante a leitura e 

reconto do texto. Como nos mostra o gráfico, apenas um dos alunos errou uma das 

correspondências, cuja chave correcta é a seguinte: a) 4, b) 5, c) 1, d) 6, e) 3, f) 2.  

 

0 1 2 3 4 5

todas certas

1 errada

2 erradas

3 ou mais

respostas 1º e 2º anos

 

  

Se o exercício de caligrafia do 1º ano foi relativamente fácil de realizar, dado o à-

vontade que as crianças já têm com a escrita nesta altura do ano, as opiniões deixadas pelos 

alunos do 2º ano mostram como se identificaram com a história e compreenderam as suas 

mensagens mais relevantes. Assim, um dos meninos diz que «esta história ensina-nos a tomar 

decisões como a de Princelinda. Foi para uma terra onde não havia chuva. Foi muito difícil o 

que ela fez. Ela foi para muito longe, para ajudar os outros, o seu povo. Teve muita coragem 

em ir para outras terras.»; outro especifica que «esta história ensina-nos a ter coragem de sair 

da nossa terra. A princesa fez o sacrifício de ir para outra terra onde não havia chuva. Assim 

começaram a aparecer plantas verdinhas e flores de outras cores. A Princelinda teve muita 

coragem.» 

 Já no segundo grupo de trabalho (3º e 4º anos), também houve um grau elevado de 

respostas correctas na tarefa das palavras cruzadas, que eles encararam como um jogo e que 

mostrou como compreenderam as categorias da narrativa e o funcionamento da história. 

Temos outro gráfico para mostrar que quase todos acertaram em todas as palavras pedidas.  
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0

1

2

3

4

5

todas certas 1 errada 2 erradas 3 ou mais

respostas 3º e 4º anos
 

 As opiniões dadas por estes jovens seguem o mesmo sentido de tudo o que dissemos 

até agora, já que uma aluna afirma que «esta história ensina a ser generosa e gentil.»; outra diz 

mesmo que «esta história ensina que é preciso ter coragem para ajudar os nossos amigos.»; há 

ainda outra criança que vai mais longe, defendendo que «a 3ª fada foi muito má ao fadar a 

princesa. A princesa fez o sacrifício de ir para outra terra onde não havia chuva. Levou com 

ela água para regar os campos. Devemos ter coragem para tomar decisões como a que tomou 

a princesa, para bem dos outros.» 

 Terminaremos, pois, deixando mais alguns desenhos realizados por estas crianças, 

acreditando que todas as tarefas realizadas, com este e os outros contos, mostram claramente 

o gosto infantil por este tipo de história e a identificação do leitor (neste caso ouvinte) com a 

personagem principal, que evoluiu dos contos tradicionais para os modernos mas continua a 

cumprir a sua tarefa de ajudar a crescer de forma sã. 

 

Desenhos dos alunos dos 3º e 4º anos – Momento preferido de A Princesa da chuva 
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Conclusões 
 

 

 Chegámos ao fim da nossa grande aventura pela literatura infanto-juvenil. 

Acreditamos que conseguimos ultrapassar o desafio de estudar de mais perto as personagens 

dos contos e a sua evolução ao longo dos tempos, mostrando as mudanças e as continuidades 

de que é feita a escrita para os mais jovens. Agora, importa retomar algumas pontas soltas, de 

modo a sistematizar as ideias por nós defendidas e comprovar, mais uma vez, como os 

objectivos propostos foram atingidos.  

 Antes de mais, foi necessário recuar quase até ao nascimento do ser humano para 

encontrar as raízes da literatura infanto-juvenil. Isto acontece porque, como tivemos 

oportunidade de ver, durante séculos, as composições da tradição oral foram a única forma de 

educação e, ainda hoje, são uma fonte inesgotável de saberes, histórias, personagens, que 

transmitem mensagens importantes aos mais pequenos e os ajudam a crescer.  

 Além disso, notámos que, apesar da importância de todos os textos da tradição, o 

conto é a tipologia textual que mais se aproxima da mentalidade infantil, devido à sua 

linguagem metafórica, próxima dos sonhos e dos devaneios interiores de cada criança. 

Através da leitura ou audição de contos, os pequenos compreendem inconscientemente que 

estão ali expressos os seus dilemas mais profundos, bem como formas de resolvê-los. É, pois, 

muito importante dar contos aos nossos pequenos, para que eles respondam por si próprios 

aos problemas do crescimento.  

 E, se a identificação com as histórias acontece, tal deve-se sobretudo às características 

das diversas personagens que aí se encontram. De facto, é vivendo as aventuras dos heróis ou 

dos seus amigos / inimigos que a criança entra no mundo da fantasia e, ao mesmo tempo, sem 

se dar conta, está a construir a sua visão do mundo e a aprender a apreciar uma boa obra de 

arte. É na luta épica do Bem contra o Mal que a criança aprende a lidar com o seu próprio 

comportamento. Os monstros, ogres, bruxas ou lobos opõem-se às fadas, donzelas, princesas 

ou jovens destemidos. Por isso, podemos considerar que os actantes dos contos maravilhosos 

são estereótipos da natureza humana, simbolizam as etapas do crescimento e 

desenvolvimento. São normalmente personagens tipificadas, que mantêm as suas 
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características ao longo de toda a história e contam com a ajuda transcendente para resolver as 

situações.  

 Na actualidade, verificámos que a realidade sociocultural e histórica se alterou 

irremediavelmente, para o melhor, mas também com aspectos mais negativos, principalmente 

ao nível da educação infantil. Dada vez se lê menos e, em consequência, perdem-se 

progressivamente as raízes que fazem de nós seres humanos completos. Continua a ser 

importante fazer a criança sonhar, levá-la para outros mundos, ao mesmo tempo que os 

valores continuam a ser muito importantes, e o livro continua a ser a forma privilegiada de 

comunicar com o interior infantil. 

 Ficou, então, claro que as mudanças na sociedade e na escola actuais levaram a 

evoluções na literatura infanto-juvenil, que passou a aproximar-se mais da realidade empírica 

da criança, introduzindo personagens e situações do quotidiano, como a ida à escola, os jogos 

de futebol, entre outros. Mas a fantasia nunca é posta de parte, pois, no meio de ambientes 

realistas, surgem muitas vezes situações fantasiosas, que permitem a passagem deste mundo 

ao da fantasia e a necessária identificação com as personagens.  

 Comprovámos assim que os heróis tradicionais tiveram de evoluir, mas não 

desapareceram, tomaram novas características para se adaptarem às novas necessidades, mas 

não deixando de reflectir os conflitos mais profundos da criança e do próprio Homem. Vemos 

princesas feias e pouco prendadas, ou então destemidas e aventureiras, fadas traquinas, bruxas 

desastradas ou ogres meigos, para referir apenas alguns exemplos.  

 E tanto a análise dos textos seleccionados como a aplicação prática serviram para 

consolidar a nossa teoria, mostrando a evolução dos protagonistas e como as crianças ainda 

vibram com boas histórias, sejam actuais ou antigas, portuguesas ou estrangeiras. O 

importante é mostrar aos mais pequenos como o livro é um amigo e como as personagens têm 

sempre algo a ensinar para que elas cresçam e se tornem melhores adultos.  
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A Princesa e a Ervilha 
1º e 2º anos 

 
 
1. Escolhe uma das imagens e escreve algumas frases sobre ela. 

         

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Desenha os três momentos mais importantes da história, justificando as tuas escolhas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



- 118 -  

      AA  PPrriinncceessaa  ee  aa  EErrvviillhhaa  
33ºº  ee  44ºº  aannooss  

  
  
  
  

AAccttiivviiddaaddee  LLúúddiiccaa::    
  

““PPaallaavvrraa  ppuuxxaa  hhiissttóórriiaa””  

 

Recordas a história que ouviste há pouco? Agora imagina o que acontecerá se alterarmos alguns 
elementos da história. Em 1º lugar, a acção vai passar-se no século XXI, depois, terás de usar 
todas as palavras que se seguem: 

Internet  portátil   verdadeira princesa  telemóvel 

sopa de ervilha  príncipe encantado  divórcio felizes para sempre 

Agora, é claro, vais ter de inventar uma nova história, com base na que ouviste, mas fazendo as 
alterações necessárias. Usa a imaginação.  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................... 
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A Água e o Sal 
1º e 2º anos 

 
1. Associa as imagens aos momentos da história ouvida.  
 

a)    b)   c) 
  

   d)     e)  
 
 
2. Qual o momento que preferiste na história? Faz um pequeno desenho e justifica a tua 
escolha. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pai e filha fazem as 
pazes. 
 
2. A filha mais nova foi 
expulsa de casa. 
 
3. A menina foi 
trabalhar como 
cozinheira.  
 
4. Um rei tinha 3 filhas. 
 
5. O rei achou que as 
filhas mais velhas o 
amavam mais.  
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A Água e o Sal 
3º e 4º anos 

 
1. Observa as imagens e constrói uma história com sentido. Não te esqueças que tem de 
ter introdução, desenvolvimento e conclusão.  
 

       
 

     
 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………...........................................................................
...................................................................................................................................................... 
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Clarinha 
1º e 2º anos 

 

Escolhe as frases para continuar a história que começaste a ouvir. Para isso, 
basta colocares uma cruz numa das frases de cada linha. 

 

Havia numa terra uma rainha, com uma filha muito linda chamada Clarinha, a qual estava tratada para 
casar com um príncipe logo que chegasse à idade em que havia de receber o reino de sua mãe, que o 
estava governando. Clarinha costumava ir todos os dias ao jardim; um dia passou uma águia, e todas 
as vezes que passava lhe dizia: 
 

 
Clarinha, queres 

vir passear comigo? 
 
 

 Clarinha, queres 
passar trabalhos na 
mocidade ou na velhice? 

 Clarinha, queres ir 
ver o teu noivo? 

 
A jovem decidiu 

correr mundo com o 
animal. 

A menina não 
sabia o que responder à 
águia. 
 

A Clarinha disse-
lhe que não gostava de 
pássaros

 
Como a águia 

insistia, a moça foi pedir 
conselho à mãe.  

A águia resolveu 
vingar-se dela.  

Pediu conselhos 
aos amigos mais 
próximos

 
 

Quando voltou ao 
jardim, a águia agarrou-a 
e levou-a para longe. 

Quando voltou ao 
jardim, a águia lançou-lhe 
um feitiço. 
 

Quando voltou ao 
jardim, tinha uma carroça 
à sua espera. 

 
Foi parar ao reino 

do seu noivo, mas não 
sabia como encontrá-lo. 

Foi parar a um 
reino distante. 
 

Passeou um 
bocado, e não sabia como 
voltar. 

 
 

Empregou-se em 
vários sítios, mas a águia 
destruía sempre tudo. 
 

Empregou-se em 
vários sítios, mas não 
sabia fazer nada. 
 

Andou a vaguear, 
sem saber que atitude 
tomar. 
 

Acabou por 
conseguir chegar ao 
palácio do príncipe. 
 

Acabou por 
encontrar um velho 
amigo. 
 

Acabou por 
conseguir que lhe dessem 
abrigo perto do palácio. 

 
Por fim, o príncipe acabou por conhecer a história da Clarinha, reconheceu que era a sua noiva, 
casaram e foram felizes para sempre. 
 
 

1) 
 
 
 
 

2) 
 
 
 
 

3) 
 
 
 
 

4) 
 
 
 
 

5) 
 
 
 

 
6) 

 
 
 
 

7) 
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Clarinha 
3º e 4º anos 

 
Continua a história. Para isso, assinala um quadrado em cada alínea. 

 
Havia numa terra uma rainha, com uma filha muito linda chamada Clarinha, a qual estava 

tratada para casar com um príncipe logo que chegasse à idade em que havia de receber o reino de sua 
mãe, que o estava governando. Clarinha costumava ir todos os dias ao jardim; um dia passou uma 
águia, e todas as vezes que passava lhe dizia: 
 
A)

- Clarinha, Clarinha! Preferes passar 
trabalhos na mocidade ou na velhice? 
A princesa foi dizê-lo à rainha, e ela 

lhe respondeu: 
– Diz-lhe antes na mocidade, que se pode com 
tudo, e na velhice não se pode com nada. 

 
- Clarinha, queres vir comigo? Vamos 
visitar o teu noivo. 

Como estava com medo da águia, a menina 
fugiu para o interior. 

 
- Clarinha, tens de vir comigo!  
Assustada com o animal, Clara gritou 

e enxotou a águia.  
 
B) 

Quando voltou, no dia seguinte, a 
águia voltou a procurá-la e a menina, 

já mais calma aceitou ir com o animal. 
 
Zangada com Clarinha, a águia 
aproveitou que a apanhou distraída e 

levou-a para uma terra distante, que a menina 
não conhecia. 
 

Clarinha foi para o jardim como o seu 
costume e a águia levou-a pelo ar fora 
e foi deitá-la na terra onde vivia o 

príncipe com quem tinha tratado o casamento. 
 
C) 

Como não tinha forma de contactar 
nem a família nem o príncipe, seu 

noivo, teve de procurar um trabalho simples. E 
a águia atrapalhava-a de tal modo que era 
sempre despedida. 

 
Como não sabia onde estava, resolveu 
bater de porta em porta, a pedir 

informações e ajuda. Ninguém a ajudava, pois 
a águia seguia-a para todo o lado. 

Ao chegar ao novo pais, começou por 
estudar todos os costumes e tradições, 

tentando aprender a melhor maneira de chagar 
até ao palácio dos governantes daquele lugar. 
 
D)  

A águia acabou por confessar-lhe que 
tudo tinha sido um plano para a levar 
sem que os pais desconfiassem, pois 

no queria que ela casasse. 
 
Um dia, a águia deixou de aparecer-lhe 
e Clarinha ficou triste, pois começava 

a gostar dela. 
 

Acabou por ir pedir trabalho ao palácio 
do rei, onde lhe deram patas par 

cuidar. Mas os animais estavam sempre a 
morrer. Era coisa da águia! 
 
E) 

O príncipe, com pena, pediu-lhe para 
que lhe contasse a sua história. Depois 

de saber a verdade, reconheceu que era a sua 
noiva. Casaram, viveram felizes para sempre e 
a águia nunca mais apareceu. 
 

Procurou por toda e parte, foi ter a um 
palácio, onde percebeu que a águia era 

o seu príncipe, que tinha sido encantado e só 
ela podia salvá-lo. Casaram e comunicar a boa 
noticia aos reis. 

 
Depois de muitas confusões, a águia 
decidiu devolvê-la à família e ao 

amado de sempre. Até ficou amiga deles e ia 
visitá-los, depois de casarem. Contava histórias 
aos filhinhos dos futuros reis.  
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A Princesa da chuva – 1º ano 
 

1. Descobre as ligações entre as palavras e as suas correspondentes. 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
2. Copia o texto que se segue. Faz uma caligrafia cuidada. No final, lê as frases que 
escreveste.  
 

A Princesa Princelinda conseguiu transformar uma 

fraqueza numa grande qualidade. Usou a chuva para 

ajudar a Humanidade. Muitos dos nossos medos e 

dúvidas podem ser bons para ajudar os outros.  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Princelinda 

 

Pais da 
princesa 

 

3 Fadas 
Madrinhas 

 

Coche de Ouro, 
Jóias da 
Rainha e 

Dinheiro do 
Estado 

 

Prenda da 3ª 
Fada 

 

Viagem de 
Princelinda 

 

Contratadas para 
fadar a menina 

 

Para dar chuva 
ao mundo 

 

Personagem 
principal 

 

Reis do Reino 
dos Reinetas 

 

Ser a princesa da 
chuva 

 

Pagamento 
exigido pelas 

fadas 

 

 

 

 

 
 

 

4 

 

 

 
a 
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A Princesa da chuva – 2º ano 
 
 
1. Descobre as ligações entre as palavras e as suas correspondentes. 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
2. Que nos ensina de bom esta história? Escreve algumas frases sobre a coragem e 
solidariedade de Princelinda. 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………............................................................................................... 
 

 

Princelinda 

 

Pais da 
princesa 

 

3 Fadas 
Madrinhas 

 

Coche de Ouro, 
Jóias da Rainha 
e Dinheiro do 
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A Princesa da chuva  
3º e 4º anos 

 
1. Completa as palavras cruzadas para responderes às perguntas. 

 

a) Quem é a personagem principal da história?  
b) Quem foi chamado para fadar a princesa?  
c) Diz um dos pagamentos exigidos pelas fadas?  
d) O que fez Princelinda no colo da 3ª fada?  
e) A 3ª fada disse que a menina ia ser a Princesa da ……. 
f) Ao viajar, o que Princelinda devolveu ao seu reino? 
g) A viagem de Princelinda serviu para …….. o mundo. 
h) A princesa foi muito ……… ao dar chuva aos homens. 
 
 

      a)         
      P    h)     
g) A         G     
   d) C           
        e)       
     c) C  C       
        H       
   f) S    U       
        V       
        a       
               
    b) F          
               
               
               

 
2. Que nos ensina de bom esta história? Escreve algumas linhas dando a tua opinião.  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Desenha a tua parte favorita do conto, justificando a tua escolha. 
 
 


