
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E G I N A   M I C H E L L I   

C O L E Ç Ã O 

Charles Perrault 

F L A V I O   G A R C Í A 
M A R I A  C R I S T I N A   B A T A L H A 

(ORGS.)   

Les Fées 



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

R E G I N A  M I C H E L L I
F L A V I O  G A R C Í A
M A R I A C R I S T I N A  B A T A L H A

(ORGS.)

2019

A s  Fa d a s
Les Fées



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Reitor
Ruy Garcia Marques
Vice-Reitora
Maria Georgina Muniz Washington

Dialogarts
Coordenadores
Darcilia Simões
Flavio García

Conselho Editorial

Estudos de Língua Estudos de Literatura
Darcilia Simões (UERJ, Brasil) Flavio García (UERJ, Brasil)

Kanavillil Rajagopalan (UNICAMP, Brasil) Karin Volobuef (Unesp, Brasil)
Maria do Socorro Aragão (UFPB/UFCE, Brasil) Marisa Martins Gama-Khalil (UFU, Brasil)

Conselho Consultivo

Estudos de Língua Estudos de Literatura

Alexandre do A. Ribeiro (UERJ, Brasil) Ana Cristina dos Santos (UERJ, Brasil)
Claudio Artur O. Rei (UNESA, Brasil) Ana Mafalda Leite (ULisboa, Portugal)

Lucia Santaella (PUC-SP, Brasil) Dale Knickerbocker (ECU, Estados Unidos)
Luís Gonçalves (PU, Estados Unidos) David Roas (UAB, Espanha)

Maria João Marçalo (UÉvora, Portugal) Jane Fraga Tutikian (UFRGS, Brasil)
Maria Suzett B. Santade (FIMI/FMPFM, Brasil) Júlio França (UERJ, Brasil)

Massimo Leone (UNITO, Itália) Magali Moura (UERJ, Brasil)
Paulo Osório (UBI, Portugal) Maria Cristina Batalha (UERJ, Brasil)

Roberval Teixeira e Silva (UMAC, China) Maria João Simões (UC, Portugal)
Sílvio Ribeiro da Silva (UFG, Brasil) Pampa Olga Arán (UNC, Argentina)

Tania Maria Nunes de Lima Câmara (UERJ, Brasil) Rosalba Campra (Roma 1, Itália)
Tania Shepherd (UERJ, Brasil) Susana Reisz (PUC, Peru)

Dialogarts
Rua São Francisco Xavier, 524, sala 11007 - Bloco D
Maracanã - Rio de Janeiro - CEP 20550-900
http://www.dialogarts.uerj.br/



Copyright© 2019 Regina Michelli; Flavio García; Maria Cristina Batalha (Orgs.)

Capa
Vinicius Souza Figueredo

Diagramação original
Raphael Ribeiro Fernandes

Diagramação do volume
Juliane França Rodrigues dos Santos

Tradução
Elisângela Maria de Souza

Revisão geral
Elen Pereira de Lima

Revisão de língua francesa
Maria Cristina Batalha

Revisão de língua portuguesa
Dayana Pereira da Silva Ferreira
Regina Michelli

Seleção e organização de Imagens
Elen Pereira de Lima

Comissão Editorial
Diógenes Buenos Aires de Carvalho (UESPI)
Eliane Debus (UFSC)
Flavio García (UERJ)
José Nicolau Gregorin Filho (USP)
Maria Zilda da Cunha (USP)
Marisa Martins Gama-Khalil (UFU)
Regina Michelli (UERJ)
Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES)

Produção
UDT LABSEM – Unidade de Desenvolvimento Tecnológico Laboratório 
Multidisciplinar de Semiótica



Título no original

Contes du Temps Passé, par Charles Perrault, 1843.
Disponível em https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8600193j/f2.image

A moralidade, ao final de cada conto, foi extraída da obra: Histoires ou Contes 
du Tems Passé Avec des Moralités, par M. Perrault, 1742.

Disponível em http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1082123

Os livros estão em domínio público, extraídos de Gallica, a biblioteca digital 
da Biblioteca Nacional da França.

PERRAULT, Charles. As Fadas/ Les Fées. SOUZA, Elisângela Maria de 
(Trad.). MICHELLI, Regina; GARCÍA, Flavio; BATALHA, Maria Cristina 
(Eds.).

Coleção Charles Perrault – Vol. 2.

Rio de Janeiro: Dialogarts, 2019.

Bibliografia

ISBN 978-85-8199-127-6

1. Literatura Infantil e/ou Juvenil. 2. Tradução. 3. Crítica. 4. Coleção. 
I. Elisângela Maria de Souza. II. Regina Michelli; Maria Cristina Batalha; 
Flavio García. III. Grupo de Pesquisa “A narrativa ficcional para crianças e 
jovens: teorias e práticas”. IV. UERJ.

FICHA CATALOGRÁFICA

Índice para Catálogo Sistemático 
(www.isbn.bn.br/website/tabela-de-assuntos)

800 – Literatura
840 – Literatura francesa
028.5 – Literatura infantil
808.899282 – Literatura infantojuvenil

P454
S729

M623
G216
B328



Apresentação

Charles Perrault: “Les Fées” – “As Fadas”
Tradução de Elisângela Maria de Souza 

Revisão de língua francesa por Maria Cristina Batalha 

Revisão de língua portuguesa por Dayana Pereira da Silva 

Ferreira e Regina Michelli

“As Fadas” em imagens visuais
Seleção e organização de Elen Pereira de Lima

Leituras de “As Fadas”
A Fada: benévola ou malévola? 
Tuane Silva

“As Fadas”, uma história de mulheres e de ambivalências

Aila do Carmo Sant’Anna e Julia Souza da Silva

“As Fadas”: visões e versões em imagens
Felipe Ribeiro Campos e Juliane França Rodrigues dos Santos

O Conto de Fadas na Sala de Aula
Flávia Côrtes e Regina Michelli 

Charles Perrault, breve história
Elen Pereira de Lima e Regina Michelli 

Bibliografia de e sobre Charles Perrault
Elen Pereira de Lima 

Índice
06

08

15

47

58

70

90

104

113

48



Apresentação



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

7

As Fadas é o segundo número da Coleção Charles Perrault, 
homenageando o escritor francês responsável por eternizar, em livro, 
histórias que antes circulavam pela transmissão oral, contos maravilhosos 
que atravessam os tempos em diferentes releituras e suportes. Além desse 
conto, por meio de Perrault temos acesso a “Chapeuzinho Vermelho”, o 
primeiro da Coleção, “Cinderela”, “A Bela Adormecida do Bosque”, “Barba 
Azul”, “O Gato de Botas”, “Riquet, o Topetudo” e “O Pequeno Polegar”, 
contos em prosa que integram a herança cultural da humanidade. 

A gênese desta publicação reside num projeto de Estágio Interno 
Complementar (EIC) intitulado “Trabalhando com a Literatura 
Infantojuvenil”, vinculado à Sub-Reitoria de Graduação da UERJ. Seu 
objetivo principal é viabilizar a tradução e a publicação de obras da 
tradição já de domínio público, contribuindo para os estudos na área da 
literatura para crianças e jovens por meio de material fidedigno, passível 
de ser utilizado tanto em pesquisas acadêmicas, quanto em atividades 
didáticas. 

Para realizar a publicação, tornou-se necessária a conjugação de 
esforços, o que implicou a união de professores da UERJ responsáveis 
pela organização da coleção, bem como a utilização de recursos oriundos 
de outros projetos de natureza variada da própria instituição, como o 
Dialogarts e a Unidade de Desenvolvimento Tecnológico Laboratório 
Multidisciplinar de Semiótica (UDT LABSEM). Cumpre realçar, porém, 
que não teríamos atingido o resultado final desejado sem a contribuição 
valiosa de bolsistas e orientandos que se vincularam e ainda se vinculam 
ao projeto, cujos nomes aparecem nos créditos da publicação, todos 
integrantes do Grupo de Pesquisa CNPq “A narrativa ficcional para 
crianças e jovens: teorias e práticas”, certificado pela UERJ, e do projeto 
de Extensão da UERJ “Literatura Infantojuvenil: em cont(r)os”.

Boa leitura!

Regina, Flávio e Maria Cristina
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Les Fées

Il était une fois une veuve 
qui avait deux filles. L’aînée lui 
ressemblait si fort, et d’humeur et 
de visage, que qui la voyait, voyait 
la mère. Elles étaient toutes deux 
si désagréables et si orgueilleuses, 
qu’on ne pouvait vivre avec elles.  
La cadette, qui était le vrai portrait 
de son père pour la douceur et pour 
l’honnêteté, était avec cela une 
des plus belles qu’on eût su voir. 
Comme on aime naturellement son 
semblable, cette mère était folle de 
sa fille aînée, et en même temps 
avait une aversion effroyable pour 
la cadette. Elle la faisait manger à la 
cuisine et travailler sans cesse.

Il fallait, entre autres choses, 
que cette pauvre enfant allât 
deux fois le jour puiser de l’eau à 
une grande demi-lieue du logis, 
et qu’elle en rapportât plein une 
grande cruche. Un jour qu’elle 
était à cette fontaine, il vint à elle 
une pauvre femme qui la pria de 
lui donner `boire. «Oui dà1 , ma 
bonne mère,» dit cette bonne fille; 

As Fadas

Era uma vez uma viúva que tinha 
duas filhas. A mais velha parecia-se 
tanto com ela, no temperamento e 
na aparência, que quem a via, via a 
mãe. Ambas eram tão desagradáveis 
e tão orgulhosas que não se podia 
viver com elas. A caçula, que era 
o verdadeiro retrato de seu pai 
pela doçura e pela gentileza, era, 
além disso, uma das mais belas 
moças que já se viu. Como amamos 
naturalmente aqueles que nos são 
semelhantes, esta mãe era louca 
pela sua filha mais velha e, ao 
mesmo tempo, tinha uma aversão 
terrível pela caçula. Ela a fazia comer 
na cozinha e a trabalhar sem cessar.

Era preciso, entre outras coisas, 
que essa pobre criança fosse duas 
vezes por dia buscar água a meia 
légua de casa, com um enorme jarro 
que retornava cheio e pesado. Um 
dia em que ela estava nessa fonte, 
veio até ela uma pobre mulher e 
pediu que lhe desse de beber.

- Sim, é claro, minha boa senhora - 
disse a boa menina.
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et rinçant aussitôt sa cruche, elle 
puisa de l’eau au plus bel endroit 
de la fontaine, et la lui présenta, 
soutenant toujours la cruche afin 
qu’elle bût plus aisément. La bonne 
femme ayant bu lui dit: «Vous êtes 
si belle, si bonne et si honnête, que 
je ne puis m’empêcher de vous faire 
un don.  (car c’était une fée qui avait 
pris la forme d’une pauvre femme 
de village pour voir jusqu’où irait 
l’honnêteté de cette jeune fille). Je 
vous donne pour don, poursuivit la 
fée, qu’à chaque parole que vous 
direz, il vous sortira de bouche ou 
une fleur ou une pierre précieuse». 
Lorsque cette belle fille arriva au 
logis, sa mère la gronda de revenir 
si tard de la fontaine. «Je vous 
demande pardon, ma mère» dit 
cette pauvre fille «d’avoir tardé si 
long-temps»; et en disant ces mots, 
il lui sortit de la bouche deux roses, 
deux perles et deux gros diamants. 
«Que vois-je là», dit sa mère toute 
étonnée; «je crois qu’il lui sort de la 
bouche des perles et des diamants. 
D’où vient cela, ma fille?» (ce fut 
la première fois qu’elle l’appela sa 
fille).

E enxaguando seu jarro, ela tirou 
água do mais belo lugar da fonte e 
lhe apresentou, sempre segurando o 
jarro a fim de que ela pudesse beber 
mais facilmente. A boa mulher, tendo 
bebido, então lhe disse:

- Você é tão bela, tão boa e tão 
gentil que eu não posso deixar de 
lhe conceder um dom -  (porque era 
uma fada que tinha tomado a forma 
de uma pobre mulher da aldeia para 
ver até onde iria a gentileza desta 
jovem). - Eu vou lhe dar como dom - 
continuou a fada - que, a cada palavra 
que você disser, sairá da sua boca ou 
uma flor ou uma pedra preciosa. 

Quando a bela jovem chegou à 
casa, sua mãe reclamou por ela ter 
retornado tão tarde da fonte. 

- Peço-lhe perdão, minha mãe 
- disse a pobre menina - por ter 
demorado tanto.

E dizendo essas palavras, saíram de 
sua boca duas rosas, duas pérolas e 
dois grandes diamantes. 

- O que estou vendo! - disse sua 
mãe impressionada. - Creio que 
estão saindo de sua boca pérolas e 
diamantes! De onde vem isso, minha 
filha? - (esta foi a primeira vez que 
ela a chamava de sua filha). 
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La pauvre enfant lui raconta 
naïvement tout ce qui lui était 
arrivé, non sans jeter une infinité 
de diamants. «Vraiment, lui dit 
la mère, il faut que j’y envoie 
ma fille. Tenez, Fanchon, voyez 
ce qui sort de la bouche de 
votre sœur, quand elle parle: ne 
seriez-vous pas bien aise d’avoir 
le même don? Vous n’avez qu’à 
aller puiser de l’eau à la fontaine, 
et quand une pauvre femme vous 
demandera à boire, lui en donner 
bien honnêtement.» - Il me ferait 
beau voir, «répondit la brutale,» 
aller à la fontaine ! - Je veux que 
vous y alliez, «reprit la mère,» et 
tout-à-l’heure. Elle y alla, mais en 
grondant. Elle prit le plus beau 
flacon d’argent qui fut dans le 
logis. Elle ne fut pas plutôt arrivée 
à la fontaine, qu’elle vit sortir du 
bois une dame magnifiquement 
vêtue, qui vint lui demander à 
boire; c’était la même fée qui 
avait apparu à sa sœur, mais qui 
avait pris l’air et les habits d’une 
princesse, pour voir jusqu’où irait 
la malhonnêteté de cette fille.

A pobre menina contou 
ingenuamente à mãe tudo o que 
lhe tinha ocorrido, não, é claro, sem 
jorrar da boca uma infinidade de 
diamantes. 

- Realmente - diz a mãe -, é preciso 
então que eu mande minha filha até 
a fonte. Olhe, Fanchon, veja o que sai 
da boca de sua irmã quando ela fala: 
não gostaria de receber o mesmo 
dom? Você teria apenas que ir buscar 
água na fonte, e quando uma pobre 
mulher lhe pedir de beber, basta que 
você lhe dê água gentilmente. 

- Era só o que me faltava - 
respondeu a grosseira -, eu ir até a 
fonte.

- Eu quero que você vá até a fonte 
- replicou a mãe - e imediatamente.

Ela foi, mas sempre resmungando, 
depois de pegar o mais belo vaso de 
prata que tinha na casa. Mal chegou 
à fonte, viu sair do bosque uma 
dama magnificamente vestida, que 
lhe pediu de beber. Era a mesma 
fada que tinha aparecido para sua 
irmã, mas que assumira o aspecto e 
os trajes de uma princesa, para ver 
até onde iria a grosseria da jovem. 
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«Est-ce que je suis ici venue», lui dit 
cette brutale orgueilleuse, «pour 
vous donner à boire ? Justement, 
j’ai apporté un flacon d’argent 
tout exprès pour donner a boire 
à madame! J’en suis d’avis: buvez 
à même si vous voulez». «Vous 
n’êtes guère honnête» - reprit la 
fée, sans se mettre en colère; «eh 
bien! puisque vous êtes si peu 
obligeante, je vous donne pour 
don qu’à chaque parole que vous 
direz, il vous sortira de la bouche 
ou un serpent ou un crapaud». 
D’abord que sa mère l’aperçut, 
elle lui cria: «Hé bien! ma fille?». 
«Hé bien! ma mère?» lui répondit 
la brutale en jetant deux vipères 
et deux crapauds «Oh ciel! s’écria 
la mère, que vois-je là? c’est sa 
sœur qui en est cause; elle me le 
payera;» et aussitôt elle courut 
pour la battre. La pauvre enfant 
s’enfuit, et alla se sauver dans la 
forêt prochaine. Le fils du roi, qui 
revenait de la chasse, la rencontra, 
et la voyant si belle, lui demanda 
ce qu’elle faisait là toute seule, et 
ce qu’elle avait à pleurer. «Hélas 2! 
monsieur, c’est ma mère qui m’a 
chassée du logis.»

- Será que vim até aqui - diz a 
orgulhosa grosseiramente - para lhe 
dar de beber? Então eu trouxe comigo 
um vaso de prata expressamente 
para dar de beber à madame!? Sou 
de opinião que beba você mesmo se 
desejar. 

- Você não é nada gentil - respondeu 
a fada, sem se irritar. - Bem! Já que 
você é tão pouco cortês, vou lhe 
conceder por dom que, a cada vez 
que você falar, sairá de sua boca uma 
serpente ou um sapo.

 Assim que sua mãe a viu, gritou-
lhe: 

- E então, minha filha!?
- E então, minha mãe! - respondeu 

a grosseira, lançando duas víboras e 
dois sapos. 

- Oh, céus! - exclamou a mãe -, 
o que estou vendo? É sua irmã a 
culpada por isso, ela me pagará - e 
de imediato correu para bater nela. 

A pobre menina fugiu e foi se 
refugiar na floresta mais próxima. O 
filho do rei, que retornava da caçada, 
encontrou-a e, vendo-a tão bela, 
perguntou o que ela fazia ali tão só e 
por que estava chorando.

- Ai de mim, meu senhor! É a minha 
mãe que me expulsou de casa.
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Le fils du roi, qui vit sortir de 
sa bouche cinq ou six perles 
autant de diamants, la pria de lui 
dire d’où cela lui venait. Elle lui 
conta toute son aventure. Le fils 
du roi en devint amoureux, et, 
considérant qu’un tel don valait 
mieux que tout ce qu’on pouvait 
donner en mariage à une autre, 
l’emmena au palais du roi son 
père, où il l’épousa. Pour sa sœur, 
elle se fit tant haïr, que sa propre 
mère la chassa chez elle ; et la 
malheureuse, après avoir bien 
couru sans trouver personne qui 
voulut la recevoir, alla mourir au 
coin du bois.

O filho do rei, que viu sair de sua 
boca cinco ou seis pérolas e igual 
número de diamantes, implorou que 
lhe dissesse de onde vinha aquilo. 
Ela então lhe contou toda a sua 
aventura. O filho do rei se apaixonou 
por ela e, considerando que tal dom 
era mais do que lhe podia oferecer 
em casamento outra mulher, levou-a 
até o palácio do rei, seu pai, onde a 
desposou. 

Quanto a sua irmã, tornou-se 
tão odiosa que sua própria mãe a 
expulsou de casa e a infeliz, após 
ter corrido bastante sem encontrar 
ninguém que a quisesse receber, veio 
a morrer em um canto do bosque.
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Moralité

Les diamants et les pistoles3

Peuvent beaucoup sur les esprits :
Cependant les douces paroles 
Ont encor plus de force, et sont d’un

plus grand prix.

Autre moralité

L’honnêteté coûte des soins,
Et veut un peu de complaisance.
Mais tôt ou tard elle a sa

récompense,
Et souvent dans le tems qu’on y

pense le moins.

Moral

Os diamantes e as moedas preciosas
Podem muito sobre a mente
Entretanto as doces palavras
Têm ainda mais força e valor

surpreendente.

Outra Moral

A gentileza custa alguns cuidados
E requer um pouco de complacência,
Mas cedo ou tarde tem sua

recompensa,
E muitas vezes nos momentos

mais inesperados.

Notes:
1  Vx ou plaisant Oui-da! Oui bien sûr. Interjection
2 Interjection de plainte, exprimant la douleur, le regret.
3 Antiga moeda de ouro cunhada na Espanha e na Itália. («Ancienne monnaie d’or 

battue en Espagne, en Italie, ayant même poids que le louis.»)
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A FADA: BENÉVOLA OU MALÉVOLA?
Tuane Silva

Podemos nos corrigir do orgulho, da cólera, 
da gula e da preguiça. Mas a conversão de um 

coração mau e invejoso é uma espécie 
de milagre.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Talvez o Mal, por seu caráter paroxístico, seja-
nos sempre ininteligível em termos 

lógico-racionais.

Júlio França e Ana Paula Araújo

Introdução

O mundo dos contos de fadas está repleto de narrativas que 
envolvem seres mágicos que permanecem intactos, ao longo dos tempos, 
no imaginário de crianças, jovens e adultos. Dragões, duendes, ogros, 
madrastas más, bruxas e fadas caminham e oferecem o clímax e os 
obstáculos necessários para que os heróis emerjam e sobressaiam em 
suas histórias. Tanto os leitores quanto as personagens experimentam 
sensações e experiências humanas de cunho positivo e negativo, e assim 
podemos sentir atração e/ou repulsa com a crueldade, a perversidade e a 
violência. Contudo, há de se pensar ou refletir sobre as circunstâncias e/
ou motivos que podem levar ora a punições, ora a bênçãos.

A título de exemplificação, encontramos contos que apresentam 
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fadas, foco do presente artigo, que condenam o mal e, em contrapartida, 
oferecem benefícios a quem pratica o bem. Tradicionalmente, a 
fada deveria prover dons, e a bruxa, realizar malefícios ou maldades. 
Entretanto, em alguns contos maravilhosos, essas personagens se unem 
como faces distintas de uma mesma moeda, o bem e o mal trabalhando 
concomitantemente para o fortalecimento espiritual da personagem, e, de 
certa forma, do próprio leitor. Necessita-se lembrar de que antigamente 
não existia o termo “bruxa” para designar os aspectos da maldade e, sim, 
somente “fada”. Logo, compreendemos que logicamente esta poderia 
punir e presentear ao mesmo tempo. Seria a lei do retorno, a natureza 
testando a sua criação, de forma cruel e impiedosa, ou lhe oferecendo 
paralelamente conforto e ascensão.

A origem da palavra fada provém da origem latina fata, cuja significação 
assinala a ideia de destino e remete às deusas da mitologia responsáveis 
pela vida humana. Nesse sentido, a fada pode ser compreendida como 
uma espécie de entidade mágica que pode controlar o destino de quem 
ela desejar. O termo “bruxa” ou “feiticeira” surge depois para que esta 
assuma “forçosamente” a vilania, o lado perverso nos contos de fadas. 
A fada seria a figura representante de Deus com bondades e virtudes, 
enquanto a bruxa assumiria o lado do Diabo e suas malignidades. Sobre a 
fada, Regina Michelli aponta que

A imagem que provavelmente existe num substrato 
coletivo corresponde a seres belos, por vezes alados, 
dotados de poderes sobrenaturais, o que lhes permite 
auxiliar e interferir na vida humana. Como as fadas 
não estão submetidas às leis de contingência física 
que cerceiam os humanos, não morrem e tudo podem 
realizar. Em sua varinha de condão repousa seu poder. 
(2013, p.65)

Em “Cinderela ou O sapatinho de vidro”, de Charles Perrault, a 
heroína, que se torna empregada de sua madrasta má, é recompensada 
por sua bondade ao ser auxiliada por uma fada madrinha ao longo do 
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conto. Ela lhe fornece as roupas, os adereços e a carruagem para o baile 
no palácio; no final da narrativa, transforma os trapos, que a personagem 
usava, no magnífico traje com que Cinderela vai se apresentar ao príncipe, 
já na condição de eleita:

O espanto das duas irmãs foi grande, mas maior ainda 
quando Cinderela tirou do bolso o outro sapatinho e o 
calçou. Nesse instante chegou a madrinha e, tocando 
com sua varinha os trapos de Cinderela, transformou-
os de novo nas mais magníficas de todas as roupas. 
(PERRAULT, 1967, p.58 – grifo da autora)

Em “A Bela e a Fera”, de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, o 
príncipe orgulhoso e egoísta é enganado, e posteriormente punido por 
uma fada “má”, como o próprio afirma, que surge malvestida e desalinhada. 
Todavia, ao contrário do conto de Perrault anteriormente focalizado, 
em que somente a face boa da fada é apresentada, a do conto francês 
é justamente uma “apreciadora de virtudes” e condena, sem remorsos, 
aqueles que fogem a essa regra.

“Bela”, disse-lhe essa dama, que era uma fada, “venha 
receber a recompensa por sua boa escolha: você 
preferiu a virtude à beleza e à inteligência, portanto 
merece encontrar todas essas qualidades reunidas 
numa mesma pessoa. Vai se tornar uma grande rainha. 
Espero que o trono não destrua suas virtudes. Quanto 
às senhoritas”, disse a fada para as duas irmãs da 
Bela, “conheço seus corações, e toda a malícia que 
encerram. Vou transformá-las em duas estátuas. 
Mas conservarão toda a sua razão sob a pedra que 
as recobrirá. Permanecerão na porta do palácio de 
sua irmã e não lhes imponho outro castigo a não ser 
testemunhar a felicidade dela. Só poderão retornar a 
seu estado anterior no momento em que reconhecerem 
seus erros, mas acho que serão estátuas para sempre”. 
(LEPRINCE DE BEAUMONT, 1756, p.93 – grifo da autora)
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Em “A Bela Adormecida”, tanto em Perrault, quanto em Jacob e 
Wilhelm Grimm, há uma mescla de dois tipos de fadas: a benévola, que 
provê dons, e a malévola, que amaldiçoa. O rei e a rainha oferecem um 
banquete para as fadas e esquecem uma delas, que se revolta e lança 
uma maldição: “Quando a filha do rei fizer quinze anos, espetará o dedo 
num fuso e cairá morta” (GRIMM, 1812, p.112-113). Este conto obteve sua 
adaptação cinematográfica mais famosa em 2014, Malévola (Maleficent), 
a adaptação que apresenta a história contada sob outro ponto de vista, 
o da própria vilã. No filme, podemos perceber que a maldade não era 
característica da personagem e foi provocada por uma traição: o homem, 
que supostamente a amava, cortou-lhe as asas. Assim, seu coração foi 
preenchido por vingança e rancor.

Algo que pode ser questionado é o que seria, de fato, o mal? Algo 
inato ou provocado por situações adversas? Poderia envolver o livre 
arbítrio de cada um, acarretando, assim, consequências positivas e 
negativas, dependendo da escolha feita? Sua conceituação estaria ligada 
a circunstâncias relativas a contextos temporais e convenções sociais? 
O mal absoluto seria algo que poderia extrapolar um nível máximo? O 
monstro está intimamente ligado à maldade, como uma espécie de 
condutora espiritual? São perguntas de difíceis respostas. No âmbito das 
Letras, Júlio França e Ana Paula Araújo afirmam:

Na ficção, observa-se tanto uma estetização do Mal, 
por meio da valorização do que é transgressivo e 
daquilo que, por atentar contra a vida vulgar, reforça 
um desejo extremo de liberdade humana, quanto 
um refazer constante, ainda que metafórico e 
figurativo, das questões que filósofos, religiosos e 
cientistas enfrentam continuamente. Os monstros, 
os loci horribiles, as fantasmagorias de um passado 
nefasto, os enredos plenos de catástrofe, todos 
esses elementos formais característicos de tantas 
narrativas do medo são, no fundo, representações 
ficcionais de nossas experiências sombrias no mundo 
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– seres maus, lugares maus, tempos maus, eventos 
maus. (2019, p.20)

Partindo da dualidade entre a fada bondosa, que provê, e a fada 
má, comumente denominada bruxa ou feiticeira, que roga a maldição, 
analisaremos a narrativa “As Fadas”, de Charles Perrault.

“As Fadas”: dualidade entre o bem e o mal

Uma mãe tinha duas filhas completamente distintas no caráter, 
enquanto uma era bondosa e humilde, semelhante a seu pai, a outra se 
parecia com a própria mãe, má e arrogante. O narrador, observador e 
comentarista, afirma que, “Como as pessoas amam naturalmente os que 
lhe são semelhante, essa mãe era louca por sua filha mais velha e, ao 
mesmo tempo, tinha uma aversão terrível pela caçula” (PERRAULT, 1994, 
p.5), enfatizando que a mais nova era maltratada e explorada como 
outra emblemática personagem dos contos de fadas: Cinderela. Sabe-se 
que esta sofreu, porém no final a felicidade lhe estava reservada para 
compensar os maus-tratos. Entretanto, se Cinderela sofreu por intermédio 
da madrasta, aquela é pela própria mãe. O narrador apoia e se compadece 
da heroína, “Era preciso, entre outras coisas, que a pobre criança fosse 
duas vezes por dia tirar água da fonte” (1994, p.6), e a elogia, em caráter 
e beleza, “bela moça” (1994, p.6). Por mais que passasse por infortúnios, 
a jovem, que não tinha nome, ajudava o próximo com boa vontade, “- 
Pois não, minha boa mulher” (1994, p.6). Essa “boa mulher” era uma fada 
disfarçada, a própria Mãe Natureza colocando em teste a sua criação. O 
cenário da fonte, com a presença da água, ratifica essa ligação da fada 
com a natureza e com o feminino. Ela surgiu como uma idosa vestida de 
forma simples e, quando a bondade da moça se revelou, o ser mágico 
também aflorou, transformando-se e provendo um dom à menina.

- Você é tão bela, tão boa e tão gentil que não posso me 
furtar a conceder-lhe um dom (pois ela era uma fada 
que assumira a forma de pobre aldeã para ver até onde 
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iria a gentileza dessa jovem). Eu lhe concedo o dom 
de sair de sua boca uma flor ou pedra preciosa a cada 
palavra que você proferir. (PERRAULT, 1994, p.9)

Quando a personagem retornou à casa, a mãe questionou a sua 
demora, e, imediatamente, quando a filha foi proferir algo, saíram de sua 
boca “duas rosas, duas pérolas e dois grandes diamantes” (PERRAULT, 
1994, p.11). Nesse momento, a mãe perguntou: “De onde vem isso, 
minha filha?” (1994, p.11), algo que o próprio narrador enfatiza que nunca 
ocorrera antes, pois “Essa era a primeira vez que ela lhe chamava ‘minha 
filha’” (1994, p.11), evidenciando não apenas o descaso materno, mas 
a posição de um narrador interventivo, que não se exime de participar 
valorativamente da narração. A mãe demonstrou interesse pela riqueza 
material proporcionada pela caçula, por ela rejeitada, contudo, nunca 
reparara o verdadeiro tesouro que tinha, a filha graciosa, educada e gentil.

Observando aquela situação, a mãe interesseira ordenou que sua 
outra filha, arrogante, de nome Fanchon, fosse à mesma fonte para que 
o tal fato mágico ocorresse novamente. Contrariada, a jovem foi à fonte 
com o seu coração revoltado. Todavia, o plano de encontrar uma pobre 
senhora para oferecer água foi transformado pela própria fada ao produzir 
uma inversão de aparências. Ao invés de aparecer como era esperado, ela 
surgiu como “uma senhora magnificamente trajada”, com “os trajes de 
uma princesa” (PERRAULT, 1994, p.15). 

O mesmo pedido foi feito, e obviamente negado, já que a fada não 
era uma idosa, mas uma senhora que poderia, de certa forma, pegar água 
normalmente, por seus próprios meios. Assim, Fanchon retrucou: “- Será 
que eu vim até aqui – disse-lhe aquela grosseira orgulhosa – para lhe dar 
de beber? Então eu trouxe uma jarra de prata expressamente para dar de 
beber à madame? Já lhe aconselho: beba sozinha, se quiser” (PERRAULT, 
1994, p.16). Nesta passagem, o narrador, por meio de adjetivos, expõe 
sua opinião mais enfática em relação à irmã mais velha da moça graciosa, 
ao dizer “aquela grosseira orgulhosa” (1994, p.16). A fada, ao perceber a 
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arrogância da jovem, castigou-a com um “dom” às avessas: “- Você não 
é nada gentil – respondeu a fada, sem se encolerizar. – Pois bem! Já que 
você é tão pouco amável, eu lhe concedo por dom que, a cada palavra que 
disser, lhe saia da boca uma serpente ou um sapo” (1994, p.16).

A dualidade do ser mágico é percebida neste momento, o que 
poderia remeter a escolha do título do conto, “As Fadas”, entidades que 
dividem o mesmo espírito. Com a irmã mais nova, a fada é caridosa e 
justa, exatamente um ser divino; por outro lado, com a mais velha, é 
impiedosa e justa, denotando um ser diabólico. Associa-se a fada ao mal 
por não haver a menor tentativa, de sua parte, de educar a personagem 
arrogante, retrato da mãe, provável exemplo seguido pela filha mais 
velha: o castigo irreversível é a forma de aprendizagem (para o leitor), 
que culmina com a morte, sem possibilidade qualquer de redenção para a 
personagem. O bem e o mal se misturam, e este pode ser compreendido 
como forma de punição da personagem Fanchon. É interessante observar 
os objetos e seres que saem da boca de cada jovem. Enquanto a filha sem 
nome produz flores e pedras preciosas, itens puros e angelicais, preciosos 
e valorizados, a outra lança “víboras e dois sapos” (PERRAULT, 1994, p.17), 
animais intimamente ligados ao mal.

A heroína fugiu com medo de sua mãe, e na floresta, lugar 
conhecidamente oculto e sobrenatural, encontrou o filho do rei, que 
ficou encantado com o dom, e se casando-se com a encantadora menina. 
Nota-se que a credibilidade, no evento sobrenatural, em momento algum 
é questionada. Tanto a mãe quanto o príncipe ficaram surpresos, mas não 
descrentes do que estava ocorrendo, fato decorrente do maravilhoso. Ao 
final, a mãe expulsou a filha má e rude, que sucumbiu na floresta devido 
a ninguém desejar estar perto dela e conviver com um ser que possui a 
maldade no coração. Por outro lado, não há personagem que se apiede de 
sua desdita, nem a própria mãe, que antes a protegera tanto. 

O conto encerra com duas morais. A primeira contrapõe a riqueza 
material à doçura no falar e no comportamento, atribuindo maior valor 
aos atributos morais. A segunda ratifica a gentileza como uma atitude 
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que não é espontânea no ser humano, exigindo empenho, persistência e 
disposição, mas é recompensada, “Até em momentos menos esperados” 
(PERRAULT, 1994, p.22), o que pode se entender como uma prática 
independentemente de resultados interesseiros: 

Uma Moral

Diamantes e moedas reluzentes

Possuem poder bem forte sobre as mentes.

Palavras boas e suave encanto

Têm mais valor e força, entretanto.

Outra Moral

A gentileza custa e dá cuidados,

E requer sempre alguma complacência;

Mas cedo ou tarde tem sua recompensa,

Até em momentos menos esperados. (PERRAULT, 1994, 
p.22)

O aspecto pedagógico do texto é claro, consoante a ideologia da 
época de produção do texto. As duas morais defendem a cortesia e 
a gentileza no relacionamento interpessoal, pois, ainda que ambas 
sejam desprezadas, têm o poder de superar o desejo material por 
proporcionarem bens imateriais ligados à felicidade. No polo oposto, 
o comportamento antissocial poderá provocar, como consequência, o 
isolamento do indivíduo e a própria morte. 

Considerações finais

Os contos maravilhosos da tradição oferecem um “embarque” 
instantâneo na magia e no encantamento a seus leitores, de crianças 
a adultos, como sair da vida cotidiana, e possivelmente monótona, ao 
proporcionar momentos de imaginação e crescimento espiritual, pela 
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superação dos obstáculos impingidos ao herói. Os contos populares, 
repletos de seres, objetos mágicos e metamorfoses, eram transmitidos 
oralmente como forma de entretenimento e, talvez, de aprendizagem; 
por mais que tenham sido modificados e traduzidos ao longo dos tempos, 
mostram a dualidade humana, o mal e o bem caminhando lado a lado em 
distintas proporções.

Pelo alto teor de imaginação, o leitor dos contos maravilhosos deverá 
ter a mente aberta para que as situações mágicas e completamente irreais 
possam ser aceitas por ele, estabelecendo-se o pacto ficcional. A narrativa 
carece de tratar os acontecimentos de forma verossímil na história, pois, 
no maravilhoso, “não provocam qualquer surpresa: nem o sono de cem 
anos, nem o lobo que fala, nem os dons mágicos das fadas (para citar 
apenas alguns elementos dos contos de Perrault)” (TODOROV, 2004, 
p.60). O maravilhoso supõe a aceitação tácita, por parte de narrador, 
personagens e leitor, da emergência de eventos sobrenaturais. Assim, 

El mundo maravilloso es un lugar totalmente inventado 
en el que las confrontaciones básicas que generan o 
fantástico (posible/imposible, ordinário/extraordinário, 
real/irreal) no se plantean: encantamentos, milagros, 
metamorfoses, todo es posible dentro de los parâmetros 
físicos de esse espacio maravilloso, lo que justifica que 
los personajes –y el narrador– asuman lo que ocorre sin 
cuestionarlo. Porque es algo normal, natural. (ROAS, 
2011, p.47)

A fada habita esse território do maravilhoso, ser sobrenatural por 
excelência nas narrativas, com poderes e habilidades que transcendem a 
realidade empírica. A fada, na realidade ficcional, seria benévola ou malévola? 
O que seria, de fato, o mal? Quando a fada castiga a filha mais velha, ainda 
que possamos ver essa atitude como justa, a ação representa um malefício 
para a personagem que recebe esse dom. Por outro lado, Fanchon é má e 
cruel ou apenas orgulhosa e arrogante? A narrativa aponta para os adjetivos 
“desagradável”, “orgulhosa”, “grosseira” e “infeliz” para enfatizar o quanto a 



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

57

personagem era pouco benévola com o próximo. Se refletirmos sobre o mal 
como algo inato ou decorrente de situações adversas ou circunstanciais, na 
narrativa, a identificação da mãe com ela – e os benefícios advindos dessa 
preferência – podem explicar o comportamento da filha mais velha, que se 
espelha no temperamento materno. Assim, o mal, no conto, poderia envolver 
o livre arbítrio de cada uma das personagens, acarretando consequências 
positivas e negativas, dependendo da escolha feita? Acreditamos que há uma 
parcela de escolha na execução do mal, ainda que personagens – e pessoas - 
possam sofrer influências de outrem. De certa forma, é necessário relativizar 
o próprio mal, pois sua caracterização também depende das sociedades que 
o definem.  Nesse sentido, é interessante rever o imaginário que cerca a figura 
da fada, associada apenas à bondade.
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 “AS FADAS”, UMA HISTÓRIA DE MULHERES E DE 
AMBIVALÊNCIAS

Aila do Carmo Sant’Anna 
Julia Souza da Silva 

1. Introdução

Os contos de fadas surgiram há muitos séculos, advindos da tradição 
oral e direcionados, inicialmente, para todos os públicos. Ainda não havia 
a diferenciação contemporânea da noção de infância e, menos ainda, 
da adolescência. As crianças eram consideradas adultos em miniatura, 
embora ainda não tivessem total maturidade e, portanto, deveriam 
aprender os conceitos que os adultos lhes transmitiam:

Os contos de fadas funcionavam, muitas vezes, como um 
mecanismo pedagogizante, pois transmitiam mensagens 
religiosas, cívicas e moralistas, com o intuito de que o 
ouvinte dessas histórias passasse a ter consciência do 
que é certo ou errado no convívio social. A distinção, 
certamente, estava entre o contador (que deveria ser 
o adulto, baseado na experiência) e o ouvinte, onde 
se encontrava a criança. A criança deveria aprender a 
temer, a respeitar, a obedecer e a admirar, inspirada no 
conteúdo dos contos. (CARVALHO, 1959, p.17)

A partir da mudança da tradição oral para a escrita e com o surgimento 
do conceito de infância, esses contos passaram a ser direcionados para 
um público específico, as crianças. Isso ocorreu a partir do século XVII, 
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momento de grandes mudanças nas questões sociais e artísticas da época.
Alguns dos contos mais famosos são os dos irmãos Grimm, os de Hans 
Christian Andersen e, anterior a eles, os de Perrault, sendo esse último o 
responsável pelo conto analisado na presente pesquisa. Charles Perrault, 
em 1697, publicou Histórias ou contos do tempo passado com moralidades, 
primeiro livro ocidental a conferir um caráter literário a esses tipos de 
histórias da oralidade, hoje pertencentes à literatura infantil. Da obra 
faz parte o conto “As Fadas”, constituído, na maior parte do enredo, por 
personagens femininas.

2. A MÃE E A FADA, FIGURAS DE PODER

Analisando a figura materna do conto, pode-se perceber que a 
imagem de mãe dedicada, amorosa e boa não está presente na narrativa 
de Perrault. Ao contrário do que poderia ser esperado, a mãe das 
personagens age de forma cruel, primeiro com a filha rejeitada, a quem 
obriga a trabalhos pesados, depois com a filha eleita, ao expulsá-la de 
casa, contribuindo para a morte da personagem. A figura se afasta da 
construção social de um papel que ainda é aceito, hoje, como normal, 
embora estejamos assistindo a sua ressignificação. Referimo-nos à 
imagem da mãe amorosa, perfeita, que se anula diante das necessidades 
filiais, disposta a todos os sacrifícios pela sua prole – imagem oriunda de 
uma romantização da figura materna, segundo Elizabeth Badinter, que 
explica:

Ao se percorrer a história das atitudes maternas, 
nasce a convicção de que o instinto materno é um 
mito. Não encontramos nenhuma conduta universal 
e necessária da mãe. Ao contrário, constatamos a 
extrema variabilidade de seus sentimentos, segundo 
sua cultura, ambições ou frustrações. Como, então, não 
chegar à conclusão, mesmo que ela pareça cruel, de 
que o amor materno é apenas um sentimento e, como 
tal, essencialmente contingente? Esse sentimento pode 
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existir ou não existir; ser e desaparecer. Mostrar-se 
forte ou frágil. Preferir um filho ou entregar-se a todos. 
Tudo depende da mãe, de sua história e da História. Não, 
não há uma lei universal nessa matéria, que escapa ao 
determinismo natural. O amor materno não é inerente 
às mulheres. É “adicional”. (1985, p.367)

Para a estudiosa, “o amor materno é um conceito construído 
socialmente. Ao trabalhar com essa ideia, Badinter chama a atenção para a 
aura de sacralidade que cerca este sentimento, visto como condição inata 
por aqueles que defendem a essência imutável desse amor” (MICHELLI, 
2018, p.4213). Badinter defende que o sentimento amoroso que liga a 
mãe a seus filhos constrói-se na relação cotidiana, por meio do contato 
físico, das trocas afetivas.

A fada, por seu turno, também se afasta da imagem alada e bondosa, 
fada benfazeja a compensar as vicissitudes das personagens sob sua 
guarda. Se a figura materna escolhe a filha que é mais parecida consigo 
para proteger, a fada premia a jovem que, de boa vontade, lhe serve 
água na fonte. Por outro lado, ambas rejeitam as personagens femininas 
jovens: a mãe obriga a filha mais nova, parecida com o pai, aos trabalhos 
mais pesados; a fada confere, à mais velha, que se nega a lhe dar água, o 
dom de cuspir sapos ao falar.

Pode-se considerar as personagens da mãe e da fada como antípodas 
ou duplos, em sentido diametralmente opostos, o que nos remete ao 
arquétipo materno. Esse arquétipo, segundo Jung (2007), abrange as 
condições negativas e positivas que são atribuídas à condição materna. 
Assim como os demais arquétipos, é fruto das experiências da nossa 
ancestralidade, da qual fazem parte as genitoras e as matriarcas. Ainda 
conforme o estudioso citado, possui uma grande variedade de aspectos 
que se fazem presente através da imagem da mãe, avó, madrasta ou de 
uma figura feminina qualquer com quem nos relacionamos.

A figura da mãe pode ser a que nutre e fertiliza, dá a vida e cuida, 
mas também pode representar poder e destruição, capaz de devorar 
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sua cria. Logo, convivem no arquétipo, segundo Jung (2007), a mãe 
provedora e a destruidora. As personagens da mãe e da fada assimilam o 
arquétipo materno, sendo as duas duplamente boas e más, dependendo 
da personagem a quem se dirige a sua ação, bem como a motivação que 
rege o comportamento de punir ou premiar e proteger.

Inicialmente, a eleição materna é guiada pela semelhança consigo 
mesma; a repulsa, pela diferença. Temos a filha mais velha como a imagem 
e semelhança da mãe, inclusive no temperamento, e a caçula que, além 
de bela, possuía o temperamento idêntico ao do pai. Em razão do amor 
sentido naturalmente pelos semelhantes, a mãe escolhe a mais velha 
como favorita. Ela possuía grande aversão pela filha mais nova, que tanto 
se assemelhava ao pai, a ponto de chamá-la de “minha filha” pela primeira 
vez quando a menina expele, ao falar, “duas rosas, duas pérolas e dois 
enormes brilhantes” (PERRAULT, 1989, p.182).

A mãe orienta a filha mais velha, de nome Fanchon, para obter o 
mesmo dom da mais nova: ela pede que Fanchon também vá à fonte 
e trate, com gentileza, a senhora que aparecerá. Não houve, porém, 
modificação nas atitudes e intenções da filha mais velha, mãe e filha são 
movidas pelo interesse material. A menina, grosseira como a mãe, se 
nega inicialmente a executar uma tarefa serviçal, mas acede às ordens 
maternas, resmungando pelo caminho. Quando em vez de uma senhora 
lhe aparece uma jovem, ela se recusa a lhe servir água, considerando isso 
uma afronta: como retribuição, recebe, da fada, o dom de a cada palavra 
que disser sair uma serpente ou um sapo de sua boca. Observa-se que a 
mãe termina por rejeitar a filha eleita, não suportando a convivência com 
aquela que lança sapos a cada fala. A solidão é o destino das duas, ainda 
que o leitor saiba que Fanchon morre, abandonada, no bosque.

A figura da mãe enquanto viúva é algo importante para assinalarmos 
e refletirmos. Durante a Idade Média, muitas mulheres eram viúvas, e no 
século XVII isso ainda não havia mudado. A viúva era considerada “a velha 
megera, terrivelmente perigosa, porque a idade e a viuvez agravavam 
ainda mais este caráter destruidor” (MUCHEMBLED, 2001, p.89). Segundo 
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Regina Michelli, “As velhas e as viúvas eram, assim, frequentemente 
associadas a bruxas, particularmente pela decrepitude física” (2018, 
p.4215). A personagem materna remete à imagem da viúva megera e com 
características de uma bruxa, que, conforme dito anteriormente, termina 
sozinha.

No conto, a fada se assemelha à condição da figura materna, 
considerando-se que ela é a mão que dá afago, mas que também pune 
quem “merece” ser punido, refletiremos mais à frente sobre essa ação 
de punir sem direito à remissão. Pensando na figura da fada, também há 
alguns aspectos a realçar.

Segundo Nelly Novaes Coelho (2000), pelos olhos da tradição, as fadas 
são seres imaginários, com virtudes positivas e poderes sobrenaturais, 
que atuam na vida dos homens para ajudá-los em situações-limite (sem 
solução natural). É presente na figura da fada a soberania feminina, pois é 
ela quem auxilia, por meio de seus poderes, a vida dos homens; ela detém 
o poder para a resolução de problemas: “As fadas simbolizariam talvez a 
face positiva e luminosa dessa força feminina e essencial: o seu poder de 
dispor da vida, de conter em si o futuro”(2000, p.177).

Ao falar sobre poder, é possível relacionar mais um aspecto da fada: 
a associação com o destino. A figura da fada também é vista como uma 
personagem que “comanda” o destino do outro, como se pode ver em 
histórias como “A Bela Adormecida”, também de Charles Perrault, onde 
as fadas concedem os chamados dons, que influenciam no futuro da 
princesa. No conto “As fadas”, temos a personagem sobrenatural de 
maneira não tão convencional, pois ela surge como ajudante da sofredora 
protagonista e também como castigadora, para amaldiçoar a irmã mais 
velha. Com isso, é considerável olharmos a etimologia da palavra, para 
reafirmarmos o papel de interventora do destino que a fada possui:

Fada, palavra que vem do latim – fata (plural, n – 
fatum sing. fado), que tem origem no grego, significa 
destino, sendo, possivelmente, a personagem que, por 
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ter destino brilhante, tomou a acepção de "aquela 
que brilha". É a personagem que interfere no destino. 
(CARVALHO, 1959, p.23 – grifos do autor)

No conto, a fada realiza um teste com as irmãs antes de conceder-lhes 
os dons providos por ela. A narrativa transparece que a fada já conhecia 
o temperamento de cada irmã e que os dons dados por ela teriam 
consequências que as encaminhariam para um determinado destino: no 
caso da caçula, o casamento com um príncipe; da mais velha, a morte no 
bosque. Lembrando da força feminina das fadas ligada à renovação da 
vida (novo destino), “as fadas têm como missão ‘prever e prover o futuro 
de algum ser’” (COELHO, 2000, p.177), portanto, o destino das irmãs já 
estava predefinido pela fada, a renovação da vida simbolizada no conto, 
ocorre através do casamento e da morte.

Há um outro aspecto importante a ressaltar: a ligação da fada com 
a natureza, com a fonte, simbolicamente representante do feminino. Na 
narrativa, a mãe pede à filha, por quem ela tinha aversão, para buscar 
água na fonte duas vezes por dia, uma tarefa árdua, pois o local ficava 
muito longe e a menina ainda retornava para casa com a jarra cheia. 
Dessa forma, o espaço da fonte se torna importante, pois é o local 
onde as irmãs se mostram como são e a fada executa suas ações. A 
fonte é perspectivada ainda como fonte do conhecimento, evocando o 
inconsciente: “É esse mesmo simbolismo da fonte como arquétipo que 
Jung traduz, considerando-a uma imagem da alma, como origem da vida 
interior e da energia espiritual” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2002, p.446).

No conto, fonte é um lugar em que se revela a alma, além de ser 
um ambiente comum às fadas, devido à simbologia que liga fonte a 
ensinamentos e a vida. Nelly Novaes Coelho ensina que,

em As Fadas o espaço desempenha uma função decisiva 
na criação da situação problemática: os maus-tratos 
dados à caçula tornam-se evidentes na “distância de 
légua e meia” que essa precisava caminhar para apanhar 
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água na fonte e carregá-la em uma “grande bilha”. Como 
também é esse mesmo local o motivo da transformação 
de sua fala em elementos preciosos, como recompensa 
por seus bons sentimentos. (2000, p.108)

Podemos afirmar que a mãe e a fada ocupam espaços de poder. A 
mãe atua no plano terreno, e a fada, no plano do maravilhoso. Uma faz 
e a outra refaz, a primeira age com (des) humanidade e a segunda com 
justiça. A mãe não possui mais a sombra masculina do marido a lhe cercear 
os passos, podendo arbitrar, conforme deseja, em relação à casa, à vida 
doméstica e às próprias filhas. A fada é figura soberana, não aparecendo, 
no conto, menção à alguma outra personagem a quem deva respeito ou 
obediência. As duas assumem estratos de poder, provavelmente oriundos, 
no primeiro caso, da idade mais velha e de sua função materna, o que 
implica ascendência sobre as filhas; no segundo, da posição de fada e sua 
posição meta empírico, com os devidos poderes que possui.

3. AS FILHAS E SEUS DONS

O conto apresenta duas filhas, uma a antípoda da outra. Conforme 
já citado, a filha caçula é aquela submissa, que obedece às ordens e se 
comporta sempre de maneira gentil e subserviente, também é a mais bela 
de todas. Em contrapartida, a irmã mais velha não é gentil e nem submissa, 
demonstra-se grosseira e orgulhosa como a mãe. A fada surge como 
justiceira, provendo a cada uma o que lhes é supostamente merecido:

Nas narrativas da tradição, quer focalizemos os 
contos de Charles Perrault ou os dos irmãos Grimm, 
a figura feminina define-se por características como 
a submissão, a docilidade e, especialmente, a beleza: 
todas as heroínas dos contos de fadas, orgulhosas ou 
humildes, são belas e, quase sempre, boas, o que se 
coaduna à ideologia do momento de produção dos 
textos. [...] Por as personagens femininas executarem o 
papel social que delas é desejado, aguarda-as, ao final, 
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o prêmio de um final feliz, para sempre, ao lado de um 
príncipe ou rei. (MICHELLI, 2013, p.61-62)

O dom que a caçula recebe reflete sua boa ação, a cada palavra que a 
menina profere saem, de sua boca, rosas e pedras preciosas. Logo, pode-
se perceber que a irmã caçula age de acordo com papel social aceito para 
a mulher, seguindo o padrão de ser bonita e submissa, assim recebendo 
um final feliz com direito a príncipe. O dom a ela dispensado já reflete seu 
destino: o casamento, pois a rosa representa o dom do amor (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2002) e as pedras preciosas funcionam como elementos 
essenciais para que o príncipe se interessasse por ela.

Para a irmã mais velha, a fada concede o dom de, a cada palavra 
proferida, sair uma serpente ou um sapo da boca, punição devido à postura 
indelicada de Fanchon com a fada. A personagem vai contra o papel social 
que lhe cabia à época e age de forma contrária à irmã, por isso recebe 
uma punição da fada, seguida da solidão no bosque e a consequente 
morte. Esse final é, de certa forma, anunciado pela simbologia do dom 
direcionado a ela, pois a serpente representa um animal devorador 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002), e a figura do sapo “Se ele for vivenciado 
de forma negativa, o sentimento é de repulsa” (BETTELHEIM, 2002, p.304), 
sentimento que a mãe teve ao ver o dom que a filha mais velha recebeu.

Quanto a Fanchon, impetrando uma defesa da personagem, emergem 
algumas atenuantes. Em primeiro lugar, destaca-se a educação oferecida 
pela mãe, com quem ela se parecia, tornando a personagem produto do 
meio – da mesma forma que a outra filha, a heroína, era parecida com o pai. 
Em momento algum da narrativa, a personagem é qualificada como má ou 
cruel, mas descrita como orgulhosa e arrogante. Ora, o retrato feminino 
que se deseja moldar, na tradição, acentua a passividade, a obediência, 
o recato, a bondade de coração, perfil encontrado na jovem heroína. A 
irmã mais velha é a personagem voluntariosa, que não assume a posição 
serviçal diante de uma bela senhora, ricamente trajada. O dom oferecido 
pela fada nada mais é que uma punição, castigo implacável, a ponto de 
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sua mãe expulsá-la de casa, o que culmina no abandono, na solidão e na 
morte da personagem no meio do bosque. Não lhe é oferecida a chance 
do arrependimento e da redenção, como em alguns contos tradicionais 
– o que reforça o caráter doutrinário e punitivo do conto, afastando-se, 
no que se trata da personagem, do aspecto educativo, que proporciona 
aprendizagens e estimula a mudanças.

Em relação ao leitor, o conto se reveste de um caráter pedagógico, 
compelindo-o ao bem e à bondade pela ameaça que sofrem os que se 
afastam desses valores ou pelo interesse em alcançar benefícios. Falta o 
incentivo ao bem como valor ético, independente das circunstâncias.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversos críticos tratam sobre os contos de fadas tradicionais terem 
uma função moralista, como já foi dito inicialmente. Essa questão é 
reforçada pela interpretação de Nelly Novaes Coelho sobre o conto 
tratado: 

Este texto é excelente para análise do maniqueísmo que 
estrutura o pensamento tradicional. Notar que, nele, 
tudo se estrutura de maneira dual ou polar em atitudes 
antagônicas. Entre os valores ético-sociais aí realçados 
temos o servilismo atribuído aos afazeres domésticos, a 
exaltação da beleza, da submissão, bondade, cortesia, 
paciência, gentileza… como qualidades fundamentais da 
mulher; o prêmio ou recompensa futura, como estímulo 
à virtude; a importância do falar educado e cortês que 
devia prevalecer no convívio humano; etc. (COELHO, 
2000, p.100)

Também é analisado, pela autora, os valores tradicionais da época 
posterior a Charles Perrault, mas que provavelmente existiam na época 
dele. Vale ressaltar alguns, pois reafirmam padrões comportamentais:

Obediência absoluta aos valores, padrões, tabus 
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ou ideais consagrados pelo poder ou pelo saber da 
autoridade (Igreja, governo, patrão, pai, esposo). [...]  
Observar, na literatura para crianças, o domínio quase 
absoluto da exemplaridade; da rigidez de limites entre 
certo/errado, bom/mau; etc. (COELHO, 2000, p.20)

Moral dogmática,maniqueísta, de caráter religioso, isto 
é, assentada na avaliação transcendente da conduta 
humana - prêmio à virtude ou castigo ao vício, a serem 
concedidos no além-vida.

Na literatura para crianças, essa moral aparece na 
rigidez da conduta certa ou errada, que se condensa 
na moral da história ou no prêmio ou castigo recebidos 
pelas personagens. (COELHO, 2000, p.21)

A palavra “moral” vem do latim mos ou moris – e significa costumes. 
Nós vivemos em sociedade, em que existem normas estabelecidas do que 
é certo e errado. Ao enxergarmos o destino das irmãs, pode-se perceber 
um traço moralizante, no qual a fada acaba recompensando a mais jovem, 
por ter sido gentil, bondosa e agir de acordo com os padrões sociais 
designados à mulher na sociedade da época, ou seja:

A princesa, ou moça pobre que se torna princesa, 
representa o caminho a ser percorrido pela mulher 
no papel que a sociedade patriarcal lhe reservou: 
a realização por meio do casamento. Estão aí 
representados tanto o poder quanto a fragilidade da 
mulher. (MENDES, 2000, p.34)

O caso da irmã mais velha é tratado de outra maneira. Ela recebe 
uma punição da fada, pois sua atitude é oposta à da irmã, e acaba sendo 
enviada para morte por sua própria mãe. A personagem possui um 
comportamento que não configura o esperado de acordo com as regras 
sociais prescritas para a mulher, agindo de maneira agressiva, sarcástica 
e maldosa. Desse modo, por meio do destino de cada irmã podemos 
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perceber a figura da fada ligada à moralidade.

Apesar do conto ser protagonizado por figuras femininas, Perrault 
destaca nele a imagem de submissão e bondade que era (é?) esperado 
das mulheres. A mãe é a figura materna esperada para a época, que não 
possui tanto apego maternal, deixando as duas filhas abandonadas. A fada 
também apresenta características da figura materna, sendo a que ajuda e 
pune ao mesmo tempo. A irmã caçula é a imagem da mulher ideal, aquela 
que além de ser obediente, cuidar dos afazeres domésticos e ser bela, 
também é salva por um príncipe e se casa com ele. Por último, a figura da 
irmã mais velha é punida sem direito à redenção, sem chances de refletir 
sobre sua atitude, que é em desacordo com o comportamento idealizado 
para a figura feminina. Assim,

Cabendo sempre a cada sociedade decidir o que, para 
ela, é “bom” ou “mau”. O que a Criança encontra nos 
contos de fada são, na verdade, categorias de valor 
que são perenes. Impossível prescindirmos de juizos 
valorativos: a vida humana, desde as origens, tem-se 
pautado por eles. O que muda é apenas o conteúdo 
rotulado de “bom” ou “mau”, “certo” ou “errado”... 
(COELHO, 2000, p. 54)

O conto “As Fadas”, mesmo evidenciando o maniqueísmo na 
distribuição de prêmios e castigos, permite um olhar em que aflora 
relativizações e ambivalências.
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“AS FADAS”: VISÕES E VERSÕES EM IMAGENS
Felipe Ribeiro Campos

Juliane França Rodrigues dos Santos

O conto “As Fadas”, de Charles Perrault, narra a história de uma 
bela e educada jovem que vive com sua irmã mais velha e sua mãe, 
ambas desagradáveis e rudes. Um dia, ao buscar água no poço, a jovem 
ajuda uma fada, disfarçada de camponesa, e, ao lhe dar um pouco de 
água, ganha o dom de sair de sua boca uma flor ou pedra preciosa toda 
vez que disser algo. Quando é a vez da irmã grosseira, porém, esta não 
auxilia a fada e recebe, como maldição, saírem de sua boca serpentes e 
sapos ao falar.

A história enfatiza o ensinamento de que devemos ser bons e de 
que todo esse altruísmo será recompensado no futuro (no caso, a jovem 
generosa se casa com um príncipe, tendo sua felicidade ligada diretamente 
a uma posição de respeito na sociedade).

O elemento maravilhoso se dá no surgimento da fada, que ora se 
disfarça como pessoa simples, ora como poderosa dama com roupas 
extremamente luxuosas, quando testa, respectivamente, a personalidade 
da caçula e da mais velha. O sobrenatural também emerge nos dons de 
fazer aparecer flores e pedras preciosas ou serpentes e sapos. As partes 
fantásticas e os cenários dos contos de fadas possibilitam que vários 
ilustradores imprimam seus estilos nas imagens e, por esse motivo, algumas 
ilustrações serão objetos de estudo não para efeito de comparação, mas 
para apreciação de diversas formas de representar a mesma história. De 
acordo com Rui de Oliveira, em Pelos jardins de Boboli: reflexões sobre a 
arte de ilustrar livros para crianças e jovens:
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O ilustrador utiliza fundamentalmente diversos fatores, 
como a cor, a luz e, principalmente, a perspectiva, para 
construir o drama narrativo de suas ilustrações. (2008, 
p.53-54)

Como forma de desenvolver nossas visões sobre várias ilustrações do 
conto “As Fadas”, o trabalho divide-se em duas partes. Na primeira seção, 
abordamos os núcleos centrais da história e as interpretações imagéticas 
sob a pena de diferentes artistas. Na segunda, focalizamos o trabalho de 
Kate Greenaway a partir do conto, pois encontramos um número maior 
de ilustrações de “As Fadas”, dessa autora, quando comparamos aos 
trabalhos de outros ilustradores.

“AS FADAS” POR VARIADOS ARTISTAS

Uma das cenas mais frequentes nas ilustrações do conto é o momento 
em que a personagem mais jovem vai à fonte. Ilustradores como Gustave 
Doré (1832-1883), Margaret Evans-Price (1888-1973), Gordon Laite (1925-
1978) deram diferentes versões para a mesma cena em que a jovem 
bondosa serve água para a fada. É justamente nesse ponto que o conto 
apresenta seu elemento sobrenatural: a fada está encoberta por roupas 
geralmente simples para testar a índole da jovem, momentos antes de se 
revelar e conceder o dom sobrenatural a ela.
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FIGURA 1: In <https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Charles_Perrault_
les_F%c3%a9es_/1311142>

Gustave Doré, ilustrador francês do século XIX, também gravador e 
escultor, “produziu mais de 10 mil gravuras e ilustrou mais de 200 livros, 
alguns com mais de 400 gravuras.” (FARTHING, 2009, p.220). Na ilustração 
que ele cria para o conto (figura 1), concebe a moça enchendo uma jarra 
com água, enquanto ela percebe, com curiosidade, a presença de alguém 
que sai da floreta. Esta figura, que se mistura com a densa folhagem, usa 
uma capa com capuz que lhe confere um ar de mistério ao cobrir corpo e 
rosto, sem nos dar pistas, a princípio, de quem seja. Como artifícios para 
provocar no leitor empatia pela misteriosa personagem, o artista insere 
a cesta, elemento de quem está em jornada pelas trilhas da floresta, e 
a bengala, sinal de que a pessoa é idosa ou de que tem algum tipo de 
dificuldade para caminhar. O jogo de sombras permite constatar que a 
luz incide diretamente na personagem jovem, colhida em plena ação de 
encher o cântaro, imagem que denuncia movimento e dinamismo. As 
ilustrações de Doré são encontradas no livro Les contes de Perrault, de 
Charles Perrault, publicação de 1862.
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FIGURA 2: In <https://literature.fandom.com/wiki/Diamonds_and_Toads>

A americana Margaret Evans-Price é um dos grandes nomes da era 
de ouro da ilustração no começo do século XX, tendo trabalhos em vários 
livros de contos de fadas. Com relação à “As Fadas”, de Perrault, ela 
escolheu o momento do primeiro contato entre a jovem e a idosa (figura 
2). A moça escuta o pedido da camponesa, com atenção e ar levemente 
preocupado, escondendo a jarra. A idosa, por sua vez, com sua bengala 
e postura curvada, parece pedir algo com a mão direita. Em comparação 
com a primeira imagem analisada, esta é a que tem menos elementos que 
ajudam a inserir o leitor do conto na ambiência da história: os desenhos 
são simples, sem a construção de um grande cenário emoldurando a 
cena. Existe a insinuação da floresta com três troncos, a fonte é apenas 
um filete de água que nasce da rocha e o destaque é dado às personagens, 
que usam roupas com peças vermelhas contrastando com as cores mais 
frias e sóbrias do fundo.
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FIGURA 3: In <https://nouvellegamine.wordpress.com/2012/01/13/diamonds-and-toads-
gordon-laite/>

O ilustrador americano Gordon Laite, artista com grande habilidade 
para desenhar belas personagens femininas, empregou seu estilo em uma 
versão em que, no lugar do poço, há uma fonte bem ornamentada com 
elementos da natureza e linhas decorativas (figura 3). O artista optou 
por desenhar a fada no centro da imagem, ainda disfarçada, com vestes 
negras, que passam o aspecto de rasgadas, e mostrando o cajado, também 
negro, encostado à fonte. Um gato preto, elemento que reforça o universo 
fantástico, está no canto da ilustração, enquanto um galo dourado ocupa 
o primeiro plano e parece prestar atenção nas duas personagens. Outro 
ponto que chama a atenção é a expressão da moça, que serve a senhora 
com bondade e delicadeza. 

Harry Clarke (1889-1931) foi um artista de vitrais e ilustrador de livros 
nascido em Dublin, na Irlanda. Estudou vitrais na Dublin Metropolitan 
School of Art e, em 1913, mudou-se para Londres para trabalhar como 
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ilustrador de livros. Seu primeiro trabalho impresso aparece em Contos 
de Fadas, de Hans Christian Andersen, com mais de 40 ilustrações suas. A 
próxima publicação, Conto de mistério e imaginação, de Edgar Allan Poe, 
tornou Clarke famoso. O artista ilustrou vários contos de fadas, não só 
de Perrault, mas também de Hans Christian Andersen. Seus trabalhos em 
preto e branco oferecem uma grande variedade de hachuras e padrões 
para caracterizar diferentes áreas no desenho – principalmente as 
estampas nos tecidos usados pelas mulheres –, mostrando assim que as 
roupas das personagens são cheias de detalhes nos vestidos exagerados, 
que contrastam com as mulheres magras. Os trajes apresentam diferentes 
texturas em variados tons de cinza, conseguidos por meio da quantidade 
de linhas mais próximas ou mais afastadas e não por meio de manchas. O 
artista utiliza temas da natureza como flores e folhas para compor a cena. 
O traço é delicado e o desenho, apesar de não evidenciar volume por 
meio do recurso luz e sombra, é preenchido pelos motivos que adornam 
os vestidos. As linhas finas são empregadas para definir elementos que 
compõem o cenário.

FIGURA 4: In <https://br.pinterest.com/pin/14003448823916258/?lp=true>
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Na ilustração do conto “As Fadas” (figura 4), o artista representa a 
cena em que a mãe conversa com a filha caçula após esta ter recebido 
o dom da fada. O contraste entre o branco e o preto na ilustração dá 
a sensação de profundidade, auxiliada pela terceira personagem em 
outro plano, mais afastado, com linhas mais claras e vestido liso para 
não chamar atenção e confundir com o vestido cheio de linhas da mãe. A 
imagem de Clarke tem um certo charme, é elegante e refinada e remete à 
moda rococó: “Suas vestimentas são ricamente estampadas, suas imagens 
esguias, incorporando-as na paisagem ou na decoração detalhadamente 
ornamentadas com texturas.” (TAKEUCHI, 2009, p.4).

Para ilustrar o momento em que a jovem fala e saem, de sua boca, 
flores e pedras preciosas, Harry Clarke (figura 4) optou por desenhar os 
objetos apenas caindo, sem nenhum efeito mágico, o que às vezes deixa 
o leitor um pouco confuso quando lê as imagens: a jovem fala como se 
nada extraordinário estivesse acontecendo, enquanto sua mãe levanta os 
braços em expressão maravilhada.

FIGURA 5: In <https://nouvellegamine.wordpress.com/2012/01/13/diamonds-and-toads-
gordon-laite/>
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Na ilustração de Laite (figura 5), a mãe, com a testa enrugada e a boca 
entreaberta, se assusta ao ver a filha lançar pedras preciosas e uma rosa; 
a posição dos braços cruzados denuncia animosidade. A expressão da 
filha denota simplicidade, com a mão sobre o peito, postura ligeiramente 
curvada, como se estivesse envergonhada. A outra irmã observa a cena de 
soslaio, em segundo plano – seu olhar parece desconfiado.

FIGURA 6: In <https://drive.google.com/file/d/1VDYOuZRFpMSci4yhE6S5cyde_5GQTd9r/
view>

A outra cena que queremos comentar é a segunda ilustração do 
conto “As Fadas”, de Gustave Doré. A imagem (figura 6) mostra uma 
jovem, com roupas simples, sentada em uma pequena elevação, com a 
jarra na mão direita. O tronco levemente dobrado, a touca no rosto e a 
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mão esquerda sobre a perna denunciam um certo desalento. O príncipe, 
em contrapartida, aparece em posição elevada, em pé, olhando para a 
jovem, mão esquerda na cintura. A luz incide sobre o casal, enquanto, 
à sombra, encontram-se os acompanhantes do príncipe, com os cães à 
frente, ilustrando a caçada. O cenário de mata fechada ao fundo mostra 
o espaço da floresta.

FIGURA 7: In <https://thefugitivesaint.tumblr.com/post/182765672112/harry-clarke-1889-
1931-the-fairy-the>

Escolhemos a ilustração de Harry Clarke (figura 7) para encerrar essa 
parte do trabalho. A imagem apresenta a jovem protagonista com ar 
imponente e rodeada por joias e flores. A coroa flutuando reforça seu 
lugar na realeza e as linhas pontilhadas apontam como o dom é parte 
da vida da personagem, mostrando a atmosfera mágica que envolve a 
moça. A expressão altiva e vestido elegante finalizam sua caracterização, 
consagrando a vitória da filha rejeitada.
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“AS FADAS” POR KATE GREENAWAY

Kate Greenaway, também conhecida como Catherine Greenaway, 
nasceu em 1846, em Londres, falecendo na mesma cidade, em 1901. No 
início de sua carreira, produziu ilustrações e textos rimados em forma de 
cartões e calendários, o que lhe angariou bastante sucesso. A parceria 
com o gráfico Edmund Evans promoveu a publicação de seu primeiro 
livro, Under the window, em 1879. A partir de então, escreveu dezenas 
de livros ilustrados, consagrando-se como grande artista: No texto 
“Kate Greenaway Facts”, encontramos a afirmativa de que “Para muitos 
críticos modernos, o trabalho dela representa a essência de uma infância 
vitoriana”1 (s.d., online – tradução nossa). 

FIGURA 8: Kate Greenaway, ilustradora. In

<https://www.illustrationhistory.org/artists/kate-greenaway>

As obras de Greenaway caracterizam-se por linhas simples, tendo 
por foco a natureza, com desenhos de crianças felizes, movimentando-se 
em meio a flores e pássaros, em profusão de cores. Para Beth Carswell, 
“Foi em parte essa sensação idealizada e pacífica de inocência que atraiu 
sua audiência, que se estendeu muito além da Inglaterra – ela também 

1  For many modern critics, her work represents the essence of a Victorian 
childhood.
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se tornou muito popular nos Estados Unidos”2 (s.d., online). A autora 
considera ainda que o fato de a artista ser filha de uma costureira e dona 
de uma loja de roupas deve ter feito Greenaway atentar para a moda da 
época, o que ela retratou tão bem em seus trabalhos a ponto de seus trajes 
infantis servirem de modelo e inspiração para uma loja de departamentos 
londrina.

A importância de Greenaway evidencia-se no prêmio que leva seu 
nome. Em 1955, a Associação de Bibliotecas da Grã-Bretanha estabeleceu 
a Medalha Kate Greenaway. O prêmio, anual, é conferido a artistas que se 
destacam pela excelência na produção de ilustrações em obras literárias 
infantis.

Aunt Louisa’s Nursey Favorite (1870), livro de Laura Valentine (1814-
1899), foi ilustrado por Kate Greenaway. Entre as histórias constituintes 
do livro encontra-se “Diamonds and Toads”, mais conhecida em português 
como “As Fadas”, tradução do francês “Les Fées”. A obra apresenta seis 
ilustrações da autora, que abrangem as cenas centrais da história.

Rui de Oliveira, em livro já citado na introdução, assegura que há três 
tipos de ilustrações: a informativa, a persuasiva e a narrativa. Interessa-
nos, aqui, a narrativa. Segundo o artista mencionado:

o que fundamentalmente caracteriza esse gênero são 
o narrar e o descrever histórias através de imagens, o 
que não significa em hipóteses alguma uma tradução 
visual do texto. A ilustração começa no ponto em que 
o alcance literário do texto termina, e vice-versa (2008, 
p.44)

A partir dessa visão, constatamos que as ilustrações feitas por Kate 
Greenaway caracterizam-se como narrativas, pois a artista ilustra a 
história por meio de cenários ricamente detalhados, de personagens que 
interagem umas com as outras, imprimindo ação e movimento à imagem. 

2  It was partly that idealised, peaceful sense of innocence that appealed to her 
audience, who extended far beyond England - she was extremely popular in America as 
well.



C O L E Ç Ã O

Charles Perrault

81

Ela não se atém apenas ao que o conto narra, mas à leitura que faz das 
personagens e da história, refletindo uma visão pessoal em seu trabalho 
artístico. Passemos à análise das ilustrações.

FIGURA 9: “Rose, the younger, and the fairy”. In https://en.wikipedia.org/wiki/Diamonds_
and_Toads#/media/File:Valentine,_Laura-_Aunt_Louisa’s_Nursery_Favourite_-_0007.jpg

A primeira imagem (figura 9) do conto “As Fadas”, no livro ilustrado 
por Kate Greenaway, narra a cena em que a filha mais nova da viúva vai até 
a fonte e se depara com uma fada, com aparência de uma senhora, que lhe 
pede água. Assim como no conto, a jovem se dispõe a assistir a senhora 
que solicita sua ajuda. Analisando a representação das personagens, 
nessa ilustração, observa-se que a senhora evidencia aspectos físicos de 
uma idosa, por se apresentar ligeiramente encurvada e se apoiar em uma 
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bengala, mas não há muitas rugas em seu rosto ou em suas mãos. Outro 
aspecto interessante é o chapéu que está em sua cabeça, remetendo 
aos usados por bruxas. Da jovem, podemos focar na sua solicitude em 
auxiliar a senhora: sua expressão não demonstra incômodo algum em ser 
prestativa, assim como a atitude de segurar a jarra de água, curvando-se 
na direção da outra personagem, e seu olhar também dirigido à fada. O 
cenário ocupa todo o quadro, mostrando a floresta no entorno. As roupas 
das personagens, bem coloridas, contrastam com o verde das árvores e 
da relva. A ilustração de Greenaway é simples e elegante, com atenção 
especial aos trajes das personagens.

FIGURA 10: “Rose and her mother: the gift”. In <https://en.wikipedia.org/wiki/Diamonds_
and_Toads#/media/File:Valentine,_Laura_-_Aunt_Louisa’s_Nursery_Favourite_-_0009.jpg>

A figura 10 ilustra o momento em que a filha caçula volta para casa. 
Ao se deparar com a mãe, começa a falar e saem diamantes de sua boca, 
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concretizando-se, assim, o encantamento feito pela fada na fonte. Por sua 
postura meio encurvada, podemos pressupor que não seja algo natural, 
mas realizado com certa dificuldade pela jovem. A mãe tem uma expressão 
de surpresa, assustada com o surgimento de objetos tão valiosos e belos, 
o que se confirma pelos olhos um tanto arregalados, a boca semiaberta e 
as mãos em movimento em frente ao corpo, como maneira de se proteger 
ou se afastar. Os trajes das duas personagens indicam pertencerem a um 
estrato social abastado, ainda que a casa, pelo pouco que se pode notar, 
seja aparentemente bonita, mas não principesca.

FIGURA 11: “Fanny, the elder, and the fairy”. In <https://en.wikipedia.org/wiki/Diamonds_
and_Toads#/media/File:Valentine,_Laura_-_Aunt_Louisa’s_Nursery_Favourite_-_0011.jpg>
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A terceira imagem (figura 11) nos remete à cena em que a filha mais 
velha da viúva vai até a fonte para tentar receber o mesmo encantamento 
que a irmã. No entanto, sua postura ao encontrar-se com a fada é 
totalmente diferente: ela não se mostra solícita, mas arrogante com aquela 
que lhe pede ajuda, dando-lhe as costas. Sua atitude é confirmada por sua 
expressão facial: as sobrancelhas juntas e arqueadas, o nariz empinado, o 
rosto levantado. O ato de apontar para a jarra de água que está no chão 
mostra também a sua falta de vontade em ajudar a que, para ela, era uma 
jovem. A fada, nessa ilustração, não é representada mais como uma senhora, 
mas sim como uma jovem mulher: tem longos cabelos loiros, usa uma tiara 
parecida com uma coroa; sua postura revela uma certa fragilidade pelo fato 
de estar aparentemente “recolhida” com as mãos cruzadas na frente do 
corpo. A fada tem uma aparência angelical, tranquila.

FIGURA 12: “Fanny and her mother: the curse”. In <https://en.wikipedia.org/wiki/Diamonds_
and_Toads#/media/File:Valentine,_Laura_-_Aunt_Louisa’s_Nursery_Favourite_-_0012.jpg>
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O momento em que a filha mais velha chega à casa e cospe cobras 
e sapos é narrado na figura 12, em que temos anfíbios, no lugar de 
palavras, saindo de sua boca. A jovem está espantada e isso é claramente 
representado por sua expressão com olhos arregalados e suas mãos em 
posição de desalento. Sua mãe, apesar de não estar com o rosto totalmente 
visível, por se postar meio de costas para o leitor, tem uma expressão 
de surpresa, que é confirmada pela boca semiaberta e o rosto crispado. 
Como o espanto está expresso em sua face, esperava-se que ela tentasse 
se esquivar da filha, horrorizada com o que visse, mas, pelo contrário, ela 
está curvada em direção à jovem. Acreditamos que isso se justifica por a 
mãe já imaginar que algo semelhante ao que aconteceu à filha mais nova se 
repetisse com a mais velha, mas o que ocorre não é o esperado.

FIGURA 13: “Rose in the wood with the prince”. In <https://en.wikipedia.org/wiki/
Diamonds_and_Toads#/media/File:Valentine,_Laura_-_Aunt_Louisa’s_Nursery_

Favourite_-_0014.jpg>
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A penúltima ilustração a ser analisada é a que retrata o encontro 
da filha mais nova com o príncipe na floresta. Em meio às personagens 
secundárias, que são os homens que compõem a comitiva do príncipe, 
temos as principais, em primeiro plano, em uma pose enamorada: ela, 
encantada, olhando para ele, corpo levemente curvado na direção do 
príncipe, rosto levantado, demonstrando interesse; o príncipe, fazendo a 
corte, segura a mão dela com uma mão, e, com a outra, o chapéu, sinal de 
respeito e reverência à jovem. O cenário iluminado deixa transparecer a 
tranquilidade da cena.

FIGURA 14: “Fanny alone in the wood”. In <https://en.wikipedia.org/wiki/Diamonds_and_
Toads#/media/File:Valentine,_Laura_-_Aunt_Louisa’s_Nursery_Favourite_-_0016.jpg>
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Para finalizar nossa análise das ilustrações contidas no conto “As 
Fadas”, de Kate Greenaway, temos a imagem que narra a cena da filha mais 
velha sozinha e abandonada na floresta. Ela não mais tem uma postura 
arrogante ou presunçosa. Seus cabelos não estão mais presos como nas 
duas ilustrações anteriores em que ela aparece e seu chapéu está caído ao 
seu lado. Sozinha na floresta, ela agora se apresenta serena, espelhando, 
porém, a serenidade da morte: olhos cerrados, mãos caídas ao longo do 
corpo deitado na relva.

As imagens narram uma seleção de momentos referentes ao conto 
que foi ilustrado, provavelmente excluindo outras cenas. Isso vai ao 
encontro do que Rui de Oliveira defende em seu livro, já citado:

Há momentos em que a abstração sugerida pela palavra 
atinge tal plenitude que se torna difícil encontrar, em 
uma linguagem tão concreta que é a ilustração, algo 
que pelo menos lhe seja equivalente. Cabe ao ilustrador 
discernir o momento a ser visualmente narrado para 
evitar o conflito entre o que o leitor imagina ser e o que 
ele está vendo. Nem tudo pode ser ilustrado. (2008, 
p.49)

É importante também salientar, sobre as ilustrações de “As Fadas” 
por Kate Greenaway, o fato de terem cores vibrantes, especialmente 
nas roupas, e serem todas bem iluminadas, claras, por serem cenas que 
acontecem durante o dia (o que não é impedimento para uma atmosfera 
escura). As ilustrações estabelecem um jogo de luz e sombra, incidindo a 
luz sobre as personagens principais, em primeiro plano.

Outro aspecto importante é o fato de as três personagens femininas 
apresentarem trajes novos e diferentes do que talvez se espere de uma história 
passada entre camponeses no século XVII, época em que Perrault escreveu 
o conto. Uma possibilidade de explicação para a diferença entre a provável 
expectativa do leitor e a representação das personagens pela artista pode ser 
o fato de o conto ter sido ilustrado no século XIX, sendo a imagem das roupas 
mais próxima do momento de produção das ilustrações pela artista.
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O último ponto a ser ressaltado é que no site, de domínio público, 
do qual as imagens foram retiradas, temos legendas nas fotos e as irmãs 
recebem nomes: a mais nova chama-se Rose e a mais velha, Fanny. No conto 
de Perrault, em francês, somente a irmã mais velha tem nome: Fanchon.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão a tudo o que foi trabalhado e ilustrado no presente 
texto, pretendemos ressaltar o fato de que as leituras foram feitas a partir 
de nossa visão como leitores, tanto do conto quanto das imagens, assim 
como todos o fazem mediante suas perspectivas visuais. Sendo assim, 
para completar nossa análise, citamos novamente Rui de Oliveira, texto 
retirado da exposição sobre Monteiro Lobato, na Biblioteca Nacional, 
situada no Rio de Janeiro:

Eu diria, inicialmente, que ilustrar é supor. Ver também 
é uma suposição, um ato essencialmente pessoal, uma 
intransferível vivência. Em qualquer que seja a imagem, 
o que vemos realmente são os nossos desejos, os nossos, 
símbolos pessoais, algo muito além, e bem diferentes 
do devaneio original do artista que realizou a ilustração. 
Vemos o nosso anseio, a forma por nós desejada, a 
imagem que se origina em nossas internas volições. O 
que construímos diante dos olhos é a nessa expectativa. 
Ver é tirar o disfarce desta ansiedade. (2019, online)
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Por que literatura na sala de aula?

A sala de aula é muitas vezes o primeiro ambiente em que a criança 
entra em contato com a literatura, senão o único. Além de objeto do 
aprendizado da leitura e da escrita, a literatura infantil permite múltiplas 
aplicações que podem enriquecer o ambiente escolar, suscitando ao 
leitor em formação um posicionamento de reflexão em relação ao mundo 
em que vive. Tal processo pode ser apreendido através de uma leitura 
prazerosa e instigante, viabilizado pelo agente de formação, o educador.

A literatura viabiliza ao leitor a experiência de ser exposto a novas 
vivências que possibilitam aprofundar sua humanidade, levando a um 
processo de educação emocional, afetiva e intuitiva. A literatura contribui 
para essa aprendizagem, facultando a seu leitor viver vidas alheias 
ao experimentar dramas e situações que envolvem personagens em 
uma intriga, às vezes exercendo a empatia e a alteridade por meio do 
exercício da leitura ficcional: “A literatura desenvolve em nós a quota de 
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos 
para a natureza, a sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 2011, p.182). Ao 
mergulhar no texto literário, o leitor tem a oportunidade de exercitar 
novos olhares, descobrir outras perspectivas, podendo modificar sua 
própria identidade a partir do alargamento consciencial. O texto literário 
permite uma multiplicidade de análises e interpretações, de acordo com a 
vivência de mundo do leitor.

As atividades com a literatura infantil em sala de aula são um exercício de 
hermenêutica, à medida que levam o leitor a refletir sobre significações que 
emergem do texto, não se restringindo apenas à compreensão do sentido 
linear. Para a pesquisadora Regina Zilberman, “Preservar as relações entre 
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a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala de aula, decorre de ambas 
compartilharem um aspecto em comum: a natureza formativa.” (2017, p.25).

Nem tudo que se escreve para criança, porém, é literatura, pois há 
publicações que apenas cumprem a função de livro, produto destinado 
ao público infantil e juvenil cujo compromisso é pautado por exigências 
exteriores, como o mercado editorial e escolar, o vínculo com a transmissão 
de valores e conhecimentos, a necessidade de entretenimento do 
livro-brinquedo para a criança. Como escreveu Bartolomeu Campos de 
Queirós, “Há livro que ‘ensina’, ou melhor, determina a sina do sujeito. 
Há livro que concorre para o sujeito reinventar o seu destino.” (2005, 
p.171). A literatura amplia a consciência de mundo do leitor porque não 
lhe oferece respostas prontas; a linguagem metafórica, plurissignificativa, 
característica da literatura, promove a reflexão e o estranhamento, 
desalojando o leitor de paradigmas consolidados. Como afirmou Cecília 
Meireles, “A Literatura não é, como tantos supõem, um passatempo. É 
uma nutrição.” (1979, p.32) e acrescentamos que, se o alimento nutre o 
corpo, a literatura nutre a alma.

Por que contos de fadas na sala de aula?

Num momento em que o maravilhoso parece ameaçar a racionalidade 
e o estabelecido, com suas fadas, bruxas, ogros, dragões e outras figuras, 
tanto benéficas quanto maléficas, abolir a leitura de contos de fadas 
significa corroborar a censura do “sim”, ainda que hoje já percebamos a 
ditadura do “não”, impondo restrições e leituras unívocas que rapidamente 
se espalham, qual uma epidemia, pelas redes sociais:

num regime democrático as tentativas de silenciar o 
outro geralmente se apresentam de maneira camuflada 
e sutil, e necessitamos estar muito atentos. Esta censura 
do SIM não proíbe, mas impõe um único tipo de cultura, 
geralmente a cultura de massa, que tem por objetivo 
apenas multiplicar o consumo – e geralmente atinge sua 
meta. Assim se nega espaço à literatura e às obras que 
levem à reflexão. (MACHADO, 2001, p.87)
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É por meio do conto de fadas que o leitor se depara com questões 
formadoras do caráter humano. Ao pedir que lhe contem a mesma 
história inúmeras vezes, a criança está em processo de auto análise, 
avaliando fatos e possibilidades, testando soluções, saídas, formulando 
formas de lidar com aquelas situações na vida real. Não estamos livres de 
fatalidades, dificuldades, não podemos viver em uma bolha nem colocar 
nossas crianças em uma. O conto de fadas é um meio muito mais seguro 
de se aprender sobre questões difíceis da vida humana, para quando o 
leitor for lidar com elas na vida real.

Os contos de fadas são analisados hoje sob a luz de diversas áreas 
do conhecimento, como a psicanálise, a psicologia analítica, a história e 
a filosofia, o que nos permite ter uma ampla visão de sua importância e 
recepção em uma série de momentos históricos e entre públicos diversos. 
Graças a esses estudos, sabemos hoje que “os textos da tradição oral da 
Idade Média operavam sobre os ouvintes de modo similar ao que atuam 
sobre nossas crianças, embora não tivessem notícia do inconsciente 
freudiano.” (YUNES; PONDÉ, 1988, p.71). O conto de fadas se renova a 
cada geração, sem perder sua principal essência, a de envolver o leitor em 
questões universais, pertinentes a toda a humanidade.

Há muito que o psicanalista Bruno Bettelheim atentou para o fato de 
os contos de fadas permitirem à criança elaborar seus medos internos. 
Vindos de épocas muito remotas, viajando pela oralidade, essas narrativas 
abordam questões que continuam sendo essenciais na vivência humana, 
como inveja, rivalidade fraterna, ciúme, egoísmo, abandono, rejeição, 
fome, exploração infantil etc. Bettelheim destaca como os contos ajudam 
as crianças a superarem essas e outras problemáticas:

Esta é exatamente a mensagem que os contos de fada 
transmitem à criança de forma múltipla: que uma luta 
contra as dificuldades graves na vida é inevitável, é 
parte intrínseca da existência humana - mas que se a 
pessoa não se intimida mas se defronta de modo firme 
com as opressões inesperadas e muitas vezes injustas, 
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ela dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá 
vitoriosa. (1980, p.14)

O psiquiatra Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, 
esclarece que “Nos mitos e contos de fada, como no sonho, a alma fala de 
si mesma e os arquétipos se revelam em sua combinação natural, como 
‘formação, transformação, eterna recriação do sentido eterno’” (2007, 
p.214). A psiquiatra brasileira junguiana, Nise da Silveira, ao tratar dos 
contos de fadas em sua obra Jung, vida e obra, ratifica a visão de seu 
mestre e assevera que:

Os contos de fadas, do mesmo modo que os sonhos, 
são representações de acontecimentos psíquicos. Mas 
enquanto os sonhos apresentam-se sobrecarregados de 
fatos de natureza pessoal, os contos de fadas encenam 
os dramas da alma com materiais pertencentes em 
comum a todos os homens. (1976, p.119)

Citando Jung, a estudiosa acrescenta ainda: “Mitos e contos de 
fadas dão expressão a processos inconscientes e sua narração provoca 
revitalização desses processos, restabelecendo assim a conexão entre 
consciente e inconsciente.” (Jung, Apud SILVEIRA, 1976, p.17).

Quanto ao importante papel que o conto de fadas tem a cumprir no 
mundo da Educação, a pesquisadora Nelly Novaes Coelho ressalta que 
tais textos são “autênticas fontes de conhecimento do homem e de seu 
lugar no mundo” (2003, p.17). Para ela, o ser humano se desenvolve 
de maneira integral por meio de uma consciência cultural e coletiva. A 
literatura é a manifestação de arte mais importante para divulgar esses 
valores culturais que regem uma civilização.

o mundo dos contos de fadas ou da literatura maravilhosa 
dos mitos, arquétipos e símbolos, [...] surgindo na origem 
dos tempos, transformou em linguagem as “mil faces” da 
Aventura Humana e a eternizou no tempo. Aí está o valor 
substancial da Literatura como criação: sua matéria-prima 
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é a existência humana e o seu meio transmissor é a palavra, 
a linguagem – exatamente o meio do qual tudo no mundo 
necessita para ser nomeado e existir verdadeiramente para 
todos os homens. (COELHO, 2003, p.121-122)

Poderíamos continuar apresentando muitos outros pesquisadores 
que assinalam a importância desse tipo de texto, aurores oriundos de 
diferentes esferas do conhecimento, mas não é esse o objetivo desta 
sessão. Prossigamos, pois, passemos às características que definem os 
contos de fadas como um gênero textual.

A expressão “conto de fadas” caracteriza um tipo de narrativa 
com especificidades próprias, via de regra regidas pela presença do 
maravilhoso: emergem, nos contos, eventos e seres sobrenaturais 
distantes da realidade extratextual cotidiana, fora de toda atualidade, 
cuja presença não causa estranhamento. Fadas, ogros, dragões, objetos 
mágicos, ações que ferem a lógica do mundo comum, animais que falam, 
metamorfoses e encantamentos fazem parte desse cenário caracterizado 
pelo maravilhoso.

Resumindo as características do conto de fadas, destacam-se alguns 
pontos:

a) narrativas originalmente recolhidas da oralidade, presumindo certa 
antiguidade e o anonimato oral da fonte primeira;

b) presença do maravilhoso, o que implica a aceitação tácita de 
fenômenos naturais envolvendo diferentes aspectos narrativos, como, 
na esteira do historiador Jacques Le Goff (2010, p.27-30), personagens 
sobrenaturais caracterizados, geralmente, por seres humanos e 
antropomórficos, animais ‘reais’ (um lobo que fala) ou imaginários 
(dragões, unicórnios); ações ligadas à eventos também sobrenaturais, 
destacando-se a metamorfose; espaços impregnados de magia, em que 
são constantes florestas encantadas, castelos e casas mal-assombradas; 
o tempo mítico expresso por sua antiguidade e indeterminação, presente 
em muitas narrativas pelo “Era uma vez...”.
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c) estrutura mais ou menos linear do enredo;

d) repetição de episódios em uma narrativa, o que é bastante 
recorrente nos contos da tradição;

e) o (quase sempre) desenlace feliz da história, ao lado de uma 
relação nem sempre lógica entre os acontecimentos e o desfecho às vezes 
abrupto;

f) fórmulas de início (geralmente os verbos ser ou haver, empregados 
no pretérito imperfeito) e de encerramento (desfecho decorrente da 
própria história, como casaram-se e viveram felizes para sempre, ou 
exibindo um acréscimo em que geralmente o narrador intervém, como no 
conto “A Princesa de Bambuluá”, de Câmara Cascudo: “Eu estava lá e vi 
tudo e trouxe um boião de doce mas na ladeira do Escorrega escorreguei, 
caí e quebrou-se tudo...” (2004, p.39).

g) distinção, nem sempre clara, entre o bem e o mal, o que relativiza 
as concepções morais atribuídas de forma tão determinante à constituição 
dos contos da tradição.

Feito esse preâmbulo, atentamos para o fato de que, como 
evidenciou o pesquisador Roland Barthes, a literatura assume muitos 
saberes. Em um mesmo texto literário, podemos nos deparar com 
elementos constituintes do saber histórico, social, botânico, matemático, 
enfim, uma multiplicidade de saberes que já permeia naturalmente o 
ambiente escolar. E, dessa forma, “a literatura faz girar os saberes, não 
fixa, não fetichiza nenhum deles: ela lhes dá um lugar indireto, e esse 
indireto é precioso.” (BARTHES, 2002, p.18). Sendo assim, consideramos 
que a escola é um espaço de elencar novas ideias por excelência, é nela 
que o aluno toma conhecimento do mundo em que vive, exercitando 
caminhos, entre erros e acertos, que virão a formar sua personalidade, 
e o próprio caráter; é por meio da fantasia que a criança vivencia todas 
as possíveis versões de soluções para sua própria realidade e, com isso, 
consegue inferir valores e tornar-se um ser dotado de decisões próprias. 
Sendo assim, qualquer atividade em sala de aula exige um planejamento 
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em que o professor pense ações a serem desenvolvidas antes, durante 
e após a atividade foco.

Para despertar, nos alunos, o interesse pela leitura de uma narrativa, 
qualquer que seja, é importante que o professor “cuide da história”, o 
que implica selecionar e preparar o texto, verificando sua adequação 
(temática, linguística) à turma e às políticas educacionais da escola, 
bem como despertar a curiosidade dos alunos, criando suspense sobre 
a história a ser trabalhada. A literatura infantil se utiliza de elementos 
lúdicos para que o pequeno leitor reflita sobre as mais diversas questões 
e consiga interpretar melhor o mundo que o rodeia. Esses elementos 
constituem excelente matéria prima a ser usada em sala de aula para 
envolver os alunos com o tema tratado na história em questão. Tais ações 
não são garantia de sucesso, mas a ausência de um bom planejamento 
conduz, mais facilmente, à frustração. Alguns professores preparam 
ainda uma ambiência adequada à história, (des)organizando o espaço 
físico convencional com elementos que provocam o “entrando no clima”, 
quer seja a floresta de Chapeuzinho Vermelho ou do Pequeno Polegar, o 
castelo da Bela Adormecida, ou mesmo o gabinete secreto de Barba Azul, 
que parece pertencer a um filme de terror.

O desenvolvimento da atividade propriamente dita deve significar 
uma aventura pelo mundo da ficção, uma viagem de descoberta por meio 
da leitura oral ou silenciosa, de perguntas instigantes que auxiliem o 
aluno na construção dos sentidos propiciados pelo texto. Aqui se interpõe 
uma questão que perpassa as discussões entre literatura e o ensino e diz 
respeito à função do professor em relação ao texto literário: ensinar ou 
mediar a leitura? O professor e pesquisador Rildo Cosson, após analisar 
uma ação e outra, oferece-nos uma visão aglutinadora do que há de 
melhor em cada posição, enfatizando que

não se pode negar ao professor o lugar de conhecimento, 
planejamento e execução do ensinar que é próprio de 
sua atuação. Assim como que não se pode advogar um 
ensino que ignore a condição de sujeito do aluno e o 
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processo de interação que é o ensinar e o aprender na 
sala de aula. (2015, p.269)

Após a leitura, abre-se o espaço ao leitor interagir racional e 
emocionalmente com a história lida: avaliar o que mais gostou, modificar 
o enredo ou personagens, propor novos finais, criar diálogos, dramatizar 
partes da obra ou toda ela, construir maquetes e cenário, desenvolver 
relatos orais ou fixados em mural (como forma de propaganda), comparar 
com filmes, buscar hipertextos na internet...

Destacamos aqui as sugestões do professor e pesquisador José 
Nicolau Gregorin Filho, no livro Literatura infantil: múltiplas linguagens 
na formação dos leitores, especialmente no capítulo dedicado à sala de 
aula, cuja viagem guiada pelo docente deve ter, como ponto de partida 
e de chegada, “o universo da literatura” (2009, p.78). Dentre as variadas 
sugestões de atividades elencadas por Gregorin Filho, há:

1. Quebra-cabeça: as peças são partes da estrutura textual da 
narrativa, cabendo ao aluno recompor o texto original – ou, quem sabe, 
criar um novo texto com algumas partes;

2. Oficinas de arte, dramatização e expressão corporal, envolvendo 
um trabalho multidisciplinar;

3. Literatura na rede: tem por objetivo estimular o acesso a páginas 
de bons escritores cujas obras já se encontram na internet;

4. A hora da novela: leitura de um livro em capítulos ao longo da 
semana;

5. Propaganda de livro: oferece à criança um momento de se expressar 
livremente sobre a obra que leu.

A obra Gramática da fantasia, do escritor Gianni Rodari, é um convite 
a acionar a criatividade, oferecendo múltiplas possibilidades de trabalho 
com os contos de fadas e com produção de textos em sala de aula. A título 
de exemplificação, destacamos:
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1. Errando as histórias:

– Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho 
Amarelo.

– Não, Vermelho!

– Ah, sim. Vermelho. Então o seu pai a chamou e ...

– Não, não foi o seu pai, foi a sua mãe.” (1982, p.51)

A narrativa de Gianni Rodari, Uma história atrapalhada, exemplifica 
a estratégia do erro criativo: “Com nuanças de muito humor, o avô conta 
a história de Chapeuzinho, mas erra a cor do chapéu, o animal, o objetivo 
de a menina sair de casa, sendo corrigido pela neta; ao final, revela-se o 
móvel dessa atitude.” (MICHELLI, 2017, p.4963).

Em “As Fadas”, poderíamos narrar a história com a personagem mais 
nova indo à praia, em vez de à fonte, encontrando uma bruxa.... 

2. Introdução de um elemento novo em uma série que sugere uma 
história já conhecida: menina, fonte, fada, dragão. Para Rodari, “os 
professores, ou outros autores do experimento, medem com este jogo-
exercício a capacidade das crianças de reagir a um elemento novo”. (1982, 
p.53).

3. Fábulas ao contrário: Rodari propõe uma “reviravolta do tema 
fabulístico”: “Chapeuzinho Vermelho é má e o lobo é bom.” (1982, p.55); 
“Cinderela é tão ruim que leva sua paciente madrasta ao desespero, além 
de roubar os noivos de suas filhas...” (1982, p.55). As duas irmãs no conto 
“As Fadas” são boas e generosas, mas a mãe e a fada são terríveis... 

4. O que acontece depois: sugere a proposta de continuar a história, 
com base no conhecimento de personagens e trama principal. O fantástico 
mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira, apresenta Branca de Neve e 
Cinderela, entre outras princesas, completando bodas de prata.
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5. Salada de histórias: “Chapeuzinho Vermelho encontra o pequeno 
Polegar e seus irmãos no bosque; suas aventuras se misturam” (1982, p.58). 
Na obra Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, as personagens do 
Sítio promovem uma festa cujos convidados, dentre outros, são Cinderela, 
Branca de Neve, Pequeno Polegar, Capinha Vermelha, Gato de Botas. 
Pode-se propor a criação de uma nova história com a heroína encontrando 
Cinderela ou o Barba Azul na fonte; o que acontecerá depois, o público 
completa. 

6. Histórias em “chave obrigatória”: introdução de uma chave – 
como tempo e/ou espaço –, obrigando a modular a história antiga com a 
inserção das mudanças sugeridas, por exemplo, o conto “As Fadas” no Rio 
de Janeiro, ano de 2050.

O livro Nove Chapeuzinhos, de Flavio de Souza, 
representa cabalmente a estratégia de Rodari, 
ambientando os contos em espaços e tempos que 
se desdobram desde o período Cretáceo, em que 
Chapeuzinho é um dinossauro, passando por lugares 
como Índia, Grécia, Inglaterra, Brasil (Minas Gerais), ao 
longo de vários momentos históricos da humanidade, 
até chegar ao ano de 3006, em pleno espaço sideral. 
(MICHELLI, 2017, p.4966)

7. Histórias para rir: inserção de uma personagem banal em um 
contexto extraordinário ou, ao contrário, uma personagem extraordinária 
em um contexto banal; histórias criadas a partir do aproveitamento de um 
erro ou de metáforas de linguagem (como vemos no início de O menino 
maluquinho, de Ziraldo).

Como podemos ver, de acordo com as atividades aqui elencadas, o 
que não faltam são sugestões de especialistas para que o processo de 
leitura em sala de aula se torne eficaz e prazeroso. Cabe ao educador 
buscar os meios que mais se adaptam à sua turma e à proposta pedagógica 
da escola.
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Concluímos que a literatura infantil tem um caráter formador, tanto 
no que diz respeito ao alargamento de horizontes do indivíduo, como no 
desenvolvimento de uma criticidade do leitor, o que ultrapassa o viés 
meramente pedagógico, doutrinário e aponta para a “aquisição de uma 
consciência de significação” (ESTÉS, 2005, p.17). Por essa perspectiva, “A 
literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno 
de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da 
palavra” (COELHO, 2000, p.27). Esses elementos fazem da literatura 
infantil o cenário ideal para que a criança espelhe nela seus sonhos e 
dúvidas de infância e para que, pouco a pouco, construa em si mesma as 
bases sólidas de um indivíduo crítico. Assim, como destacou Rildo Cosson, 
é por meio da literatura que descobrimos a forma de nos expressar para o 
mundo. Isso se dá porque “no exercício da literatura, podemos ser outros, 
podemos viver como os outros, podemos romper os limites do tempo 
e do espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos” 
(2018, p.17).

Finalizamos com um fragmento de Ana Maria Machado:

Todo cidadão tem o direito de ter acesso à literatura 
e de descobrir como partilhar de uma herança 
humana comum. Prazer de ler não significa apenas 
achar uma história divertida ou seguir as peripécias 
de um enredo empolgante e fácil – além dos prazeres 
sensoriais que compartimos com outras espécies, 
existe um prazer puramente humano, o de pensar, de 
decifrar, argumentar, raciocinar, contestar, enfim: unir 
e confrontar ideias diversas. E a literatura é uma das 
melhores maneiras de nos encaminhar a esse território 
de requintados prazeres. Uma democracia não é digna 
desse nome se não conseguir proporcionar a todos o 
acesso à leitura de literatura. (2001, p.123)
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No século XVII a literatura infantil ocidental tomou a forma escrita 
por meio de Charles Perrault, escritor francês nascido em 12 de janeiro de 
1828, em Paris, vindo a falecer na mesma cidade, em 16 de maio de 1703. 
Ele é reverenciado como um dos primeiros escritores dos contos de fadas.

Perrault escreveu, inicialmente, contos em verso, reunidos na 
publicação de 1695, com prefácio assinado pelo próprio autor: “A Paciência 
de Grisélidis” (ou “Griselda”), “Pele de Asno” e “Os Desejos Ridículos”. As 
narrativas em prosa vieram à luz, em 1697, na obra intitulada Histórias ou 
contos dos tempos passados, com moralidade (Histoires ou contes du temps 
passe, avec les moralités). Da obra, fazem parte narrativas que hoje, mais 
do que integrar o cânone, pertencem à humanidade: “A Bela Adormecida 
do Bosque”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Barba Azul”, “O Mestre Gato” (ou 
“O Gato de Botas”), “As Fadas”, “Cinderela” (ou “A Gata Borralheira”), 
“Riquet, o Topetudo” (ou “Henrique do Topete”) e “O Pequeno Polegar”.

O subtítulo Contos da Mamãe Gansa (Contes de Ma Mère l’Oye) sugere 
a Mamãe Gansa, personagem existente em antigos contos populares, 
narrando histórias para seus filhotes. A imagem que se vê na gravura do 
frontispício, porém, é a de uma senhora tecendo frente à lareira com três 
crianças ao redor, evidenciando a associação do ato de contar histórias 
tanto à figura feminina e suas funções (fiar), quanto à lareira, local 
propício à atividade por ser o mais aquecido da casa, tal como em tempos 
outros a narração de histórias acontecia ao redor da fogueira, contadas 
para adultos e crianças: na Europa, os contos de fadas “costumavam ser a 
forma principal de entretenimento para as populações agrícolas na época 
do inverno”, tornando-se “uma espécie de ocupação espiritual essencial” 
(VON FRANZ, 1990, p.120). O frontispício da edição de 1862, ilustrado 
por Gustave Doré, apresenta a imagem de uma senhora idosa lendo o 
livro para crianças a seu redor, evidenciando que a narração de histórias 
é substituída pela leitura.

Histórias até então mantidas pela transmissão oral foram registradas 
por Perrault no contato com contadores advindos das classes populares: 
“sua principal fonte, provavelmente, era a babá do filho”, ainda que retocasse 
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as histórias para atender “ao gosto dos sofisticados frequentadores dos 
salões” parisienses (DARNTON, 1986, p.24). Inquestionável é o valor 
artístico desse poeta da burguesia francesa do século XVII, articulando 
jogos de linguagem, construídos por meio da fantasia e do maravilhoso 
e de um narrador interveniente, por vezes irônico. Ao registro, por 
escrito, das histórias ouvidas, provavelmente desde a infância, seguiu-se 
a artesania literária do escritor, numa obra inicialmente atribuída a Pierre 
Darmancour, filho caçula de Perrault.

Em 1695, um manuscrito luxuosamente encadernado, com apenas 
cinco dos contos que compuseram a publicação de 1697, foi dedicado 
à sobrinha do rei Luís XIV, o “Rei Sol”, dedicatória assinada por Pierre 
Darmancour, com então dezessete anos. Cria-se certa polêmica, não 
totalmente esclarecida, quanto à autoria da obra: se por um lado os 
contemporâneos de Perrault viram a maestria do acadêmico e escritor 
nos contos, a crítica atual abre espaço para o reconhecimento de uma 
possível parceria entre pai e filho, posição defendida por Marc Soriano em 
denso estudo sobre a obra.

Charles Perrault ganhou notoriedade no meio literário da corte 
francesa de Luís XIV, momento em que se consagravam os romances 
conhecidos como “preciosos”, lidos nas reuniões promovidas pelas 
“preciosas”, que Perrault frequentava, a despeito da crítica a elas dirigidas 
por outros intelectuais da época. As preciosas eram grandes damas cultas 
que propiciavam, em seus salões, discussões acerca da literatura e dos 
direitos femininos. Os “caudalosos romances preciosos” caracterizavam-
se pela “aventura sentimental” e pelo “heroísmo da paixão” (COELHO, 
1991, p.106), tendo como eixo o amor e a mulher, produção literária que 
“estava mais perto da ‘desordem’ do pensamento popular do que da 
‘ordem’ clássica” (COELHO, 1991, p.87).

Homem da corte, considerado um genuíno burguês parisiense, 
intelectual ativo e poeta da Academia Francesa, Perrault participou da 
Querela dos Antigos e Modernos, assumindo a posição de moderno, o 
que significou rejeitar os modelos clássicos da Antiguidade greco-romana, 
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valorizar a ciência e a razão, defender a cultura francesa e o maravilhoso 
cristão em substituição à mitologia pagã. A publicação dos contos, oriundos 
da oralidade, evidencia a ligação do escritor com a posição ideológica por 
ele defendida na Querela, valorizando e registrando, para todo o sempre, 
narrativas de origem popular.

Pela escrita de Charles Perrault, foram legadas, à posteridade, 
histórias que ainda hoje são lidas, narradas, filmadas, ilustradas em 
quadrinhos ou apenas em imagens, especialmente recriadas por meio de 
novas leituras e apropriações, também em variados suportes. São histórias 
que passeiam pela nossa memória e imaginação, herança cultural de toda 
a humanidade. Histórias que consagraram o gênero contos de fadas e 
ainda hoje transcendem tempos e espaços habitando corações de todas 
as idades.
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