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  OBJETIVOSOBJETIVOS::

  O presente trabalho tem por objetivo divulgar uma O presente trabalho tem por objetivo divulgar uma 
das formas possíveis de abordagens dos Contos das formas possíveis de abordagens dos Contos 
Maravilhosos na Escola. Esse projeto insere os contos Maravilhosos na Escola. Esse projeto insere os contos 
dentro de uma metodologia abrangendo desde dentro de uma metodologia abrangendo desde 
pesquisas, leituras individuais, contação de histórias pesquisas, leituras individuais, contação de histórias 
até dramatizações. O mesmo, nomeado de até dramatizações. O mesmo, nomeado de O O 
imaginário no real:imaginário no real: uma releitura no universo dos  uma releitura no universo dos 
contos teve a participação de 40 alunos devidamente contos teve a participação de 40 alunos devidamente 
matriculados na primeira série do ensino médio da matriculados na primeira série do ensino médio da 
Escola Profissional de Itaitinga. O Escola Profissional de Itaitinga. O corpus corpus de estudo de estudo 
foi vários contos dos Irmãos Grimm, disponibilizados foi vários contos dos Irmãos Grimm, disponibilizados 
para leitura e análise dos alunos com a mediação dos para leitura e análise dos alunos com a mediação dos 
professores. professores. 



METODOLOGIA:METODOLOGIA:

  Buscamos identifica dentro dos contos, conflitos e soluções Buscamos identifica dentro dos contos, conflitos e soluções 
dos mesmos. Dentre eles foram escolhidos quatro: (A Bela dos mesmos. Dentre eles foram escolhidos quatro: (A Bela 
Adormecida, A Cinderela, A Protegida de Maria e Rumpelstiltskin), Adormecida, A Cinderela, A Protegida de Maria e Rumpelstiltskin), 
os quais, divididos um por equipe de dez estudantes. Para o os quais, divididos um por equipe de dez estudantes. Para o 
segundo momento do projeto os alunos fizeram leituras   segundo momento do projeto os alunos fizeram leituras   
aprofundadas dos textos, com a divisão das “falas” e estudo dos aprofundadas dos textos, com a divisão das “falas” e estudo dos 
personagens por cada aluno. personagens por cada aluno. 

Para o momento prático (ensaios), os discentes com o apoio de Para o momento prático (ensaios), os discentes com o apoio de 
seus orientadores, reuniram-se dando ênfase aos trabalhos seus orientadores, reuniram-se dando ênfase aos trabalhos 
buscando desenvolver as expressões corporais, pronúncia e buscando desenvolver as expressões corporais, pronúncia e 
entonação com foco na culminância do projeto. entonação com foco na culminância do projeto. Para as Para as 
apresentações das dramatizações, foi pensado e construído um apresentações das dramatizações, foi pensado e construído um 
cenário temático, pelos próprios alunos. Mereceram também cenário temático, pelos próprios alunos. Mereceram também 
importância detalhes, como: sonoplastia, luz, acessórios e importância detalhes, como: sonoplastia, luz, acessórios e 
figurinosfigurinos..



 Com este trabalho buscamos ainda  Com este trabalho buscamos ainda  
possibilitar aos nossos jovens, um instrumento possibilitar aos nossos jovens, um instrumento 
onde os mesmos pudessem colocar suas emoções onde os mesmos pudessem colocar suas emoções 
e necessidades, despertadas através da leitura das e necessidades, despertadas através da leitura das 
narrativas. No encontro de socialização dos narrativas. No encontro de socialização dos 
trabalhos, cada equipe debateu e extraiu dos textos trabalhos, cada equipe debateu e extraiu dos textos 
lições de comportamentos e atitudes para a vida, lições de comportamentos e atitudes para a vida, 
essa contextualização também foi repassada para essa contextualização também foi repassada para 
o público no final de cada apresentação.o público no final de cada apresentação.

O intuito desse projeto foi também o de O intuito desse projeto foi também o de 
promover o protagonismo nos alunos e promover o protagonismo nos alunos e 
compartilhar seus trabalhos com a comunidade compartilhar seus trabalhos com a comunidade 
escolar local. Para isso, convidamos algumas escolar local. Para isso, convidamos algumas 
escolas a se fazerem presentes no dia do evento, escolas a se fazerem presentes no dia do evento, 
as quais prestigiaram o momento.as quais prestigiaram o momento.



JUSTIFICATIVA:JUSTIFICATIVA:

 A partir da observação da realidade local houve uma  A partir da observação da realidade local houve uma  
necessidade de se ter referências bibliográficas que necessidade de se ter referências bibliográficas que 
mostrem a história de leitura que muitos alunos dentro da mostrem a história de leitura que muitos alunos dentro da 
escola nunca construíram ao longo de suas vidas escola nunca construíram ao longo de suas vidas 
escolares, sendo que a mesma conta com a atuação de escolares, sendo que a mesma conta com a atuação de 
alunos da Escola Estadual de Educação Profissional de alunos da Escola Estadual de Educação Profissional de 
Itaitinga uma cidade marcada pela violência, em que se Itaitinga uma cidade marcada pela violência, em que se 
analisa uma perspectiva de vida limitada para esses analisa uma perspectiva de vida limitada para esses 
estudantes em questão. Verificado a existência de tais estudantes em questão. Verificado a existência de tais 
referências que atuam como um ingrediente referências que atuam como um ingrediente 
indispensável na construção da identidade, bem como indispensável na construção da identidade, bem como 
permitir aos jovens dessa cidade conhecerem melhor permitir aos jovens dessa cidade conhecerem melhor 
suas origens e atuar sobre sua realidade social.suas origens e atuar sobre sua realidade social.



  O CONTO E SEUS VALORES:O CONTO E SEUS VALORES:

Atualmente a realidade escolar mostra-se pouco Atualmente a realidade escolar mostra-se pouco 
sensível à leitura literária. Há por fatores externos um sensível à leitura literária. Há por fatores externos um 
condicionamento apenas de ler literatura, gerando condicionamento apenas de ler literatura, gerando 
uma atividade mecânica e tautológica. Ao propor uma atividade mecânica e tautológica. Ao propor 
estratégias para que as relações estabelecidas entre estratégias para que as relações estabelecidas entre 
texto e leitores possam ser mais significativas e, texto e leitores possam ser mais significativas e, 
assim, mais frequentes especificamente com o conto assim, mais frequentes especificamente com o conto 
literário clássico é que se faz necessário os usos de literário clássico é que se faz necessário os usos de 
práticas inovadororas inseridas no currículo escolar, práticas inovadororas inseridas no currículo escolar, 
analisando os resultados em geral resumem-se analisando os resultados em geral resumem-se 
categoricamente baixos níveis de letramento: apesar categoricamente baixos níveis de letramento: apesar 
de os estudantes serem capazes de decodificar de os estudantes serem capazes de decodificar 
símbolos, não conseguem, ou em parte, atribuir símbolos, não conseguem, ou em parte, atribuir 
sentido ao que leem.sentido ao que leem.



Considerando tal contexto e refletindo sobre esses Considerando tal contexto e refletindo sobre esses 
pontos relevantes dentro do hemisfério escolar é que pontos relevantes dentro do hemisfério escolar é que 
este artigo apresentará pressupostos teóricos de uma este artigo apresentará pressupostos teóricos de uma 
proposta pedagógica e experiência exitosa de mediação proposta pedagógica e experiência exitosa de mediação 
de leituras, através de aplicação de oficinas de contos de leituras, através de aplicação de oficinas de contos 
literários. Tais oficinas serão subsidiadas pelos Contos literários. Tais oficinas serão subsidiadas pelos Contos 
dos Irmãos Grimm, por propiciarem ao público uma dos Irmãos Grimm, por propiciarem ao público uma 
reflexão e interpretação crítica, além de fazerem parte do reflexão e interpretação crítica, além de fazerem parte do 
Domínio Público. O trabalho em geral abrange Domínio Público. O trabalho em geral abrange 
concomitantemente a representação teatral, como um concomitantemente a representação teatral, como um 
desafio interessante nesta investigação, exercendo um desafio interessante nesta investigação, exercendo um 
papel transformador na vida do discente, o teatro papel transformador na vida do discente, o teatro 
participa das expressões literárias na medida em que participa das expressões literárias na medida em que 
adota a palavra como veículo de comunicação (Moisés, adota a palavra como veículo de comunicação (Moisés, 
2007:203).2007:203).  



A proposta deste estudo é a oferta básica de A proposta deste estudo é a oferta básica de 
subsídios que apontem caminhos para uma abordagem subsídios que apontem caminhos para uma abordagem 
de literatura dentro da escola que privilegie a polissemia de literatura dentro da escola que privilegie a polissemia 
especificamente do conto literário e os saberes prévios especificamente do conto literário e os saberes prévios 
dos estudantes, proporcionando-lhes, de tal modo, a dos estudantes, proporcionando-lhes, de tal modo, a 
construção de significados e o seu desenvolvimento não construção de significados e o seu desenvolvimento não 
somente intelectual, mas, sobretudo, humano. Frente ao somente intelectual, mas, sobretudo, humano. Frente ao 
quadro exposto e com a finalidade de analisar o processo quadro exposto e com a finalidade de analisar o processo 
de instrumentalização dessa leitura mediada em foco no de instrumentalização dessa leitura mediada em foco no 
conto clássico baseados em uma perspectiva de conto clássico baseados em uma perspectiva de 
crescimento pessoal, em específico como o conto pode crescimento pessoal, em específico como o conto pode 
contribuir para a formação de leitores.contribuir para a formação de leitores.



Os contos, assim como as lendas, os mitos e Os contos, assim como as lendas, os mitos e 
as fábulas são formas de narrativas oriundas das as fábulas são formas de narrativas oriundas das 
antigas civilizações. Estes povos, através da antigas civilizações. Estes povos, através da 
tradição oral e posteriormente do texto impresso, tradição oral e posteriormente do texto impresso, 
transmitiam ensinamentos e preservavam a cultura transmitiam ensinamentos e preservavam a cultura 
a cada geração, constituída até os dias atuais. a cada geração, constituída até os dias atuais. 
Nesse contexto é importante destacar o trabalho Nesse contexto é importante destacar o trabalho 
árduo dos compiladores deste gênero literário árduo dos compiladores deste gênero literário 
como: Esopo; Charles Perrault, os Irmãos Grimm e como: Esopo; Charles Perrault, os Irmãos Grimm e 
tantos outros, pois, estes escritos reúnem e tantos outros, pois, estes escritos reúnem e 
preservam a memória histórica coletiva de todo um preservam a memória histórica coletiva de todo um 
povo, e por lidar com o imaginário, emociona, povo, e por lidar com o imaginário, emociona, 
diverte, mostra “verdades” e revela sentimentos e diverte, mostra “verdades” e revela sentimentos e 
valores de uma época.valores de uma época.



No percurso histórico de vários países, surgiram No percurso histórico de vários países, surgiram 
várias modalidades de contos, regidos de acordo com o várias modalidades de contos, regidos de acordo com o 
período e os movimentos artístico-culturais locais que período e os movimentos artístico-culturais locais que 
fecundou formas literárias e estéticas diversas. Assim, fecundou formas literárias e estéticas diversas. Assim, 
surgiram contos de amor, humor, fantásticos, mistérios, surgiram contos de amor, humor, fantásticos, mistérios, 
terror, realistas, psicológicos, sombrios, todos com terror, realistas, psicológicos, sombrios, todos com 
temáticas particulares a estética do autor. É característica temáticas particulares a estética do autor. É característica 
ao conto uma narrativa curta, que possui um ensejo ao conto uma narrativa curta, que possui um ensejo 
dramático. Sendo assim, a ação decorrida é centrada num dramático. Sendo assim, a ação decorrida é centrada num 
ponto de conflito em torno dos propósitos dos ponto de conflito em torno dos propósitos dos 
personagens na busca de soluções, através de diversas personagens na busca de soluções, através de diversas 
ações que se relacionam num encadeamento temporal e ações que se relacionam num encadeamento temporal e 
casual. A forma predominante é a narrativa, mas pode-se casual. A forma predominante é a narrativa, mas pode-se 
apresentar parâmetros descritivos para apresentar os apresentar parâmetros descritivos para apresentar os 
personagens e lugares, entretanto há inserido na trama personagens e lugares, entretanto há inserido na trama 
diálogos que fortalecem o discurso do conto.diálogos que fortalecem o discurso do conto.



O conto tende a assumir um estatuto bastante O conto tende a assumir um estatuto bastante 
complexo, devido ao seu eventual papel formador mais complexo, devido ao seu eventual papel formador mais 
amplo, que engloba a dimensão recreativa. Este papel amplo, que engloba a dimensão recreativa. Este papel 
formador mais amplo seria “universalisador”, elevando formador mais amplo seria “universalisador”, elevando 
o particular da experiência ao nível mais geral, através o particular da experiência ao nível mais geral, através 
do elemento fabulativo, fazendo com que o conto só do elemento fabulativo, fazendo com que o conto só 
faz sentido na instância viva, e maior, do seu requisito faz sentido na instância viva, e maior, do seu requisito 
cotidiano. Segundo Lima o conto sofre variações à cotidiano. Segundo Lima o conto sofre variações à 
medida em que é transmitido, constituindo-se um medida em que é transmitido, constituindo-se um 
índice revelador de informações históricas, índice revelador de informações históricas, 
etnográficas, sociológica, jurídica e social, além de etnográficas, sociológica, jurídica e social, além de 
manter estreitas relações com a psicologia.manter estreitas relações com a psicologia.



O presente projeto deverá valorizar a O presente projeto deverá valorizar a 
textualidade do conto, a partir do exame de suas textualidade do conto, a partir do exame de suas 
marcas particulares (traços de linguagem local, marcas particulares (traços de linguagem local, 
presença do cotidiano específico, recorrências de presença do cotidiano específico, recorrências de 
um imaginário regional). Esta releitura um imaginário regional). Esta releitura 
possivelmente informará elementos para a possivelmente informará elementos para a 
compreeensão da realidade onde o conto circula, compreeensão da realidade onde o conto circula, 
numa remessa de reciprocidade, o levantamento numa remessa de reciprocidade, o levantamento 
exerce não apenas em relação ao mundo restrito exerce não apenas em relação ao mundo restrito 
do conto, uma vez que o universo em que aquele do conto, uma vez que o universo em que aquele 
é transmitido extrapola o conto em sí mesmo e é transmitido extrapola o conto em sí mesmo e 
acha-se na vertente maior das manifestações acha-se na vertente maior das manifestações 
culturais de uma comunidade.culturais de uma comunidade.



A FUNÇÃO SOCIAL-HUMANA DA LEITURA CRÍTICA-REFLEXIVAA FUNÇÃO SOCIAL-HUMANA DA LEITURA CRÍTICA-REFLEXIVA

A leitura é formadora de conhecimento a partir de seu acesso nas A leitura é formadora de conhecimento a partir de seu acesso nas 
mais simples e cotidianas situações, às mais complexas e subjetivas, o mais simples e cotidianas situações, às mais complexas e subjetivas, o 
homem está em constante transformação e suas experiências homem está em constante transformação e suas experiências 
contribuiem para este desenvolvimento. Qualquer forma de leitura contribuiem para este desenvolvimento. Qualquer forma de leitura 
oferece ao leitor algum tipo de informação ou saber, mas é em contato oferece ao leitor algum tipo de informação ou saber, mas é em contato 
com a literatura que esta relação se estabelece de forma estreita e se com a literatura que esta relação se estabelece de forma estreita e se 
firma conhecimentos, pois o texto literário manifesta sobre a condição firma conhecimentos, pois o texto literário manifesta sobre a condição 
humana uma forte influência em várias épocas e espaços. A esse humana uma forte influência em várias épocas e espaços. A esse 
respeito, Paviani (Paviani,2009) pontua:respeito, Paviani (Paviani,2009) pontua:

Quando se faz relação entre o saber e obras literárias, não se pensa na Quando se faz relação entre o saber e obras literárias, não se pensa na 
verdade de saberes por ela articulados, senão que expressam visão de mundo, verdade de saberes por ela articulados, senão que expressam visão de mundo, 
experiências de vida, problemas existenciais, a história da humanidade, enfim, experiências de vida, problemas existenciais, a história da humanidade, enfim, 
as angústias, os dilemas, os dramas vividos pelo ser humano em geral. A as angústias, os dilemas, os dramas vividos pelo ser humano em geral. A 
leitura literária naturalmente articula saberes que podem proporcionar ao leitor leitura literária naturalmente articula saberes que podem proporcionar ao leitor 
momentos catárticos de natureza contemplativa e gratuita, bem como de momentos catárticos de natureza contemplativa e gratuita, bem como de 
natureza provocadora e instigadora.(p.74).natureza provocadora e instigadora.(p.74).



Sabemos que a literatura, especificamente o Sabemos que a literatura, especificamente o 
conto, não está tão presente nas salas de aula como conto, não está tão presente nas salas de aula como 
deveria. Isso porque para muitos docentes a literatura deveria. Isso porque para muitos docentes a literatura 
é um conteúdo sem significado, pois não tem um é um conteúdo sem significado, pois não tem um 
objetivo técnico preciso de obter algum conhecimento objetivo técnico preciso de obter algum conhecimento 
(Amarilla, 2001:45). Ou seja, a literatura só tem valor (Amarilla, 2001:45). Ou seja, a literatura só tem valor 
quando acompanhada de algum ensinamento técnico-quando acompanhada de algum ensinamento técnico-
histórico, quando possui explicitamente cunho histórico, quando possui explicitamente cunho 
pedagógico. Tal situação é decorrência da pedagógico. Tal situação é decorrência da 
despreparação de docentes, e expressa através da despreparação de docentes, e expressa através da 
falta de conhecimento teórico-prático acerca da leitura falta de conhecimento teórico-prático acerca da leitura 
literária. A implementação desta prática dentro do literária. A implementação desta prática dentro do 
contexto de vida destes alunos é de extrema contexto de vida destes alunos é de extrema 
importância pra sociedade e a relevância dos importância pra sociedade e a relevância dos 
programas governamentais de incentivo à qualificação programas governamentais de incentivo à qualificação 
do profissional da educação em foco na leitura é do profissional da educação em foco na leitura é 
imprescindível para a construção de uma nova imprescindível para a construção de uma nova 
realidade dentro das escolas.realidade dentro das escolas.



RESULTADOSRESULTADOS
  

O projeto apresentado mostrou a necessidade de O projeto apresentado mostrou a necessidade de 
fornecer aos educandos, jovens desta escola, um fornecer aos educandos, jovens desta escola, um 
conhecimento qualitativo, no qual eles possam promover conhecimento qualitativo, no qual eles possam promover 
através da leitura reflexiva e dramatizada, uma através da leitura reflexiva e dramatizada, uma 
interpretação  mais apurada sobre os valores humanos. interpretação  mais apurada sobre os valores humanos. 
Em suma, houve também o anseio de, com esse trabalho, Em suma, houve também o anseio de, com esse trabalho, 
permitir ao jovem construir sua própria identidade, permitir ao jovem construir sua própria identidade, 
somada ao seu enriquecimento cultural através do somada ao seu enriquecimento cultural através do 
contato com as diversas linguagens que foram contato com as diversas linguagens que foram 
oportunizadas por esse trabalho. oportunizadas por esse trabalho. Durante todo o Durante todo o 
processo de desenvolvimento dessa prática, foi processo de desenvolvimento dessa prática, foi 
percebido uma boa apropriação das características desse percebido uma boa apropriação das características desse 
tipo textual, dos conceitos que o envolvem, como o tipo textual, dos conceitos que o envolvem, como o 
“maravilhoso” e o “fantástico”. As práticas apresentadas  “maravilhoso” e o “fantástico”. As práticas apresentadas  
fazem parte de uma necessidade de mostrar a riqueza das fazem parte de uma necessidade de mostrar a riqueza das 
narrativas e estimular a criatividade e a imaginação.narrativas e estimular a criatividade e a imaginação.









CONCLUSÕESCONCLUSÕES

Ao refletir o conto como fio condutor entre Ao refletir o conto como fio condutor entre 
textos e leitores discentes, o papel do docente textos e leitores discentes, o papel do docente 
torna-se essencial para que esses laços com a torna-se essencial para que esses laços com a 
literatura se firmem de maneira relevante na vida literatura se firmem de maneira relevante na vida 
de seus alunos. de seus alunos. Há nestas relações de leitura do Há nestas relações de leitura do 
mundo um processo de amadurecimento de ambas mundo um processo de amadurecimento de ambas 
as partes envolvidas neste processo. Neste as partes envolvidas neste processo. Neste 
projeto, buscou-se através da leitura, da arte e da projeto, buscou-se através da leitura, da arte e da 
reflexão, um embasamento teórico de sustentação reflexão, um embasamento teórico de sustentação 
no sentido de apreender um conhecimento que no sentido de apreender um conhecimento que 
perpassa os livros.perpassa os livros.  
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A LITERATURA É A LITERATURA É 
LINGUAGEM CARREGADA LINGUAGEM CARREGADA 
DE SIGNIFICADOS.DE SIGNIFICADOS.
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