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Eixo 1: Educação Básica  

 
Resumo  
A pesquisa resulta de um trabalho de conclusão de curso, com base no projeto de 
pesquisa “Mediação Pedagógica da leitura nas bibliotecas escolares da rede 
municipal de ensino de Londrina” e investigou como as personagens femininas dos 
Contos de Fadas tradicionais estão sendo representadas e as possíveis 
reverberações disso na formação infantil. A pesquisa bibliográfica teve como objetivo 
investigar qual a relação do feminino nos Contos de Fadas tradicionais com a mulher 
na sociedade atual, utilizando a análise dos contos “A Bela Adormecida”, “Branca de 
Neve” e “Cinderela”. Por meio da análise de conteúdo apresentado nos Contos de 
Fadas, identificaram-se categorias que caracterizavam as personagens femininas 
por meio dos atributos físicos, do entorno das mesmas e a sua coragem de não 
aceitarem o destino. Dessa forma, a pesquisa propõe possibilidades, por meio da 
literatura, para contato contínuo e diversificado de obras literárias, que poderá abrir 
portas do conhecimento, colaborando para a formação do ser humano, na sociedade 
e em suas relações. 
 
Palavras-chave: Personagem feminina. Contos de fadas. Literatura Infantil.  
 

Introdução  
 

A pesquisa “A personagem feminina nos contos de fadas” faz parte 

do trabalho de conclusão de curso de pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina em sintonia com os estudos e discussões do projeto de pesquisa 

“Mediação Pedagógica da leitura nas bibliotecas escolares da rede municipal de 

ensino de Londrina”.  

A pesquisa apresenta a análise do papel feminino na literatura 

infantil, utilizando-se de três clássicos literários adaptados por Maria Heloisa 

Penteado, dos Contos de Fadas tradicionais da Literatura Infantil: “A cinderela”; “A 

branca de neve”; “A bela adormecida”, publicados pela editora Ática em 1992. Essas 

histórias são adaptações das obras da literatura clássica que foram escritas pelos 

irmãos Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, em meados do século XIX. 
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A análise das obras aconteceu por meio da análise de conteúdo 

dispostos em quadros, com as características físicas e psicológicas das 

personagens, a influência da família e o entorno no desenrolar das histórias, as 

congruências e o destino final das personagens e a análise de como as 

personagens têm suas vontades realizadas nas histórias. 

 

Objetivo 

  

A pesquisa teve como objetivo analisar se a imagem feminina que é 

apresentada nos contos de fadas poderá influenciar o leitor em formação acerca do 

papel feminino na sociedade. Nesse âmbito, compreendendo a literatura como forma 

da arte que contribui para o desenvolvimento do indivíduo, busca-se evidenciar 

aspectos acerca da temática que perpasse desde a forma artística dos Contos de 

Fadas até os dias atuais, numa reflexão acerca do papel da mulher e possíveis 

influências na formação da infância. 

 

Metodologia  

 

De cunho bibliográfico, a pesquisa pautou-se na análise de conteúdo 

do feminino que é representado nos Contos de Fadas tradicionais. A pesquisa se 

baseia na análise de um conteúdo teórico, que segundo Flick, 

 

Análise de conteúdo é um procedimento clássico para analisar 
materiais de texto de qualquer origem [...] O método é baseado no 
uso de categorias derivadas de modelos teóricos [...]. A análise de 
conteúdo tem por objetivo classificar o conteúdo de textos alocando 
as declarações, sentenças ou palavras a um sistema de categorias. 
(FLICK, 2013, p. 134) 

 

Dessa forma, a pesquisa buscou, por meio de abordagem 

qualitativa, analisar e compreender até que ponto os Contos de Fadas tradicionais 

que veiculam a imagem de mulher à sombra masculina e se isso poderá influenciar 

a compreensão das crianças do papel feminino em sua formação, de modo a 

reafirmar o sistema de dominação que impõe determinadas funções para cada 

gênero e deixa o feminino em segundo plano.   
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Referencial teórico 

 

Os primeiros Contos de Fadas foram coletados, na França, por 

Charles Perrault no século XVII, contos foram repassados culturalmente de geração 

em geração e assim aquilo que se escutava era contado. Perrault ouviu tais histórias 

e repassou para a escrita, desta forma publicou o primeiro conto, em 1628, Contos 

da mamãe gansa. E em XIX, Jacob e Wilhelm Grimm, na Alemanha escutaram as 

antigas narrativas e lendas que circulavam de forma oral e transcreveram-nas 

(REZENDE, 2011). Nesse contexto, os Contos de Fadas são: 

 

Histórias fantásticas sobre seres imaginários, pequenos, míticos, que 
podem ser encontrados no fascinante reino da fantasia e 
encantamento, onde habitam as bruxas, príncipes, princesas, 
animais que parecem seres humanos, dificuldades, soluções e 
promessa de um final feliz. (REZENDE, 2011, p.47)  

 

Estes contos tão antigos continuam até hoje, despertando no leitor a 

possibilidade para criar e recriar a realidade, pois os contos apresentam 

personagens, acontecimentos e valores que fazem parte do ser humano em 

qualquer época. Para Bortolin e Silva: 

 

A razão dos contos de fadas se perpetuarem ao longo dos tempos e, 
principalmente, após a sua transcrição escrita é que mantêm uma 
estrutura artisticamente elaborada, que estimula a imaginação e 
fantasia da criança. (BORTOLIN; SILVA, p. 27) 

 

Os Contos de Fadas são uma forma artística, literária que têm 

qualidade estética e, portanto, permanecem ao longo dos tempos,  

 

O prazer que experimentamos quando nos permitimos ser 
suscetíveis a um conto de fadas, o encantamento que sentimos não 
vêm do significado psicológico de um conto (embora isto contribua 
para tal) mas das suas qualidades literárias – o próprio conto como 
uma obra de arte. O conto de fadas não poderia ter seu impacto 
psicológico sobre a criança se não fosse primeiro e antes de tudo 
uma obra de arte. (BETTELHEIM, 1980, p.20) 
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Ao mesmo tempo que diverte a criança, os Contos de Fadas 

possibilitam o desenvolvimento de sua personalidade, isso acontece pois por meio 

dos Contos de Fadas é possível que a criança tenha contato com os seus 

sentimentos e consiga simbolizar tais sentimentos. Há prazer na leitura dos Contos 

de Fadas. A criança em sua fase de desenvolvimento constrói com base naquilo que 

ela conhece seu repertório, pois “Uma criança confia no que o conto de fada diz 

porque a visão de mundo aí apresentada está de acordo com a sua.” 

(BETTELHEIM, 1980, p.59).  

Assim, o conto de fadas prepara a criança para sua imersão na vida 

adulta, o conto de fadas também, busca retratar os problemas existenciais, dilemas 

infantis, humanos. Por isso, tais ficções ajudam a criança a compreender por meio 

da fantasia aquilo que se passa com ela, para que assim lide com seus conflitos 

interiores, seus medos, suas falhas. “A criança extrairá significados diferentes do 

mesmo conto de fadas, dependendo de seus interesses e necessidades do 

momento” (BETTELHEIM, 1980, p.21).  

Os Contos de Fadas tradicionais selecionados discutidos nessa 

pesquisa direcionam o olhar para o papel da mulher no passado (período medieval e 

século XIX) que remetia ao “[...] modelo de comportamento feminino que encontrava, 

no casamento, sua única alternativa de vivência” (SANTOS,2009), em contraponto 

com o universo feminino repleto de contradições ao século XXI, diferente dos dias 

atuais, que vem modificando a perspectiva do papel social da mulher, não apenas 

como coadjuvante do homem, mas também como protagonista.  

 

Resultados e Discussão  

 

A seguir, são apresentados alguns aspectos dos Contos de Fadas 

tradicionais selecionadas para este trabalho. Assim, no primeiro momento, 

evidencia-se o contexto histórico das obras, posteriormente, destacam-se no enredo 

os aspectos por meio da análise do conteúdo: a linguagem utilizada para 

caracterizar a personagem e, posteriormente, análise crítico-reflexiva dos Contos de 

Fadas tradicionais relacionando-os à época em que os mesmos estão sendo 

analisado. 

Para analisar os contos foram destacados quatro aspectos, a saber: 

o primeiro analisa a característica das personagens, físicas e psicológicos; o 
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segundo traz a influência da família e do entorno no desenvolvimento das 

personagens. O terceiro, as congruências, entre as personagens e o destino final, o 

qual analisa os felizes para sempre, retratados nos Contos de Fadas selecionados. 

E o quarto analisa como estão representadas as vontades das princesas nos contos.  

 

Caracterização das personagens femininas: atributos físicos e psicológicos 

  

Os Contos de Fadas possuem simbolismo, neles se evidenciam a 

busca pela felicidade e o encontro do amor perfeito. Os Contos de Fadas trazem 

simbologias que expressam mitos, crenças, situações de cada época. Nos três 

contos selecionados as palavras mais decorrentes são: “beleza” e “linda”, podemos 

notar a valorização da estética, da mulher ideal e padronizada que está presente nos 

contos.  

No período que circulavam os contos, no século XIX, os irmãos 

Grimm repassaram para a escrita aquilo que ouviam da tradição oral, a mulher era 

vista como objeto e sua função social era cuidar da casa e da família, era 

subordinada ao homem, pertencente até mesmo à família. 

A linguagem utilizada nos livros selecionados traz a ideologia de um 

tempo e espaço no século XIX em que os contos foram descritos. A seguir, seleção 

de trechos dos contos: de Branca de Neve: “[...] a jovem ia se tornando cada vez 

mais bela, bondosa e gentil [...]” (1992, p.2) e “[...] Como você é linda! [...]” (1992, 

p.9). Em Cinderela. “[...] todos ficaram pasmados com sua beleza.” (1992, p.10). 

Tais citações retratam as características que atribuem relacionando a personalidade 

das princesas com a beleza, o que era visto na época como atribuição de valores. 

As palavras atribuem significados, é a linguagem que dá suporte para determinada 

época, o espaço e a cultura que a mesma se encontra.  

 

A palavra é absorvida por sua função signo. A palavra não comporta 
nada que não esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido 
gerado por ela. A palavra é o modo mais puro e sensível de relação 
social. (BAKHTIN, 1997, p. 36) 

 

É por meio da palavra que o ser humano constitui suas relações 

sociais. Consequentemente, os termos utilizados como “Linda”, “Beleza”, “bela”, 
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“gentil” e “bondosa” são atributos físicos que foram assentidos no século XIX, como 

a beleza entendendo-se como a fragilidade e delicadeza do feminino.  

 

 Família e entorno das personagens: o papel da família no desenvolvimento 
das personagens  

 

O desenvolvimento das personagens engloba diversos fatores que 

influenciam as mesmas em seus destinos na história, dentre eles está o contexto 

familiar. Nos Contos de Fadas analisados encontram-se diversos tipos de famílias, 

ainda que estejam no padrão heteronormativo, ou seja, “Que enxerga a 

heterossexualidade como a norma numa sociedade.” (DICIO, 2019) o que para 

época, era o que se prevalecia.   

No enredo de A Bela Adormecida, a personagem mora com os pais 

em seu castelo, entretanto no enredo de Branca de Neve e Cinderela, a mãe das 

duas personagens morre e elas são criadas pelo pai e pela madrasta. Desse modo, 

aqui se apresentam conceitos de famílias diversos, aqueles considerados 

tradicionais, que se modificam conforme o contexto social e cultural em que está 

inserido, assim como afirma Oliveira (2009. p.24) “A família, como processo histórico 

construído e modificado de acordo com as transformações da sociedade [...].” 

Podendo assim, modificar ao longo do tempo o contexto familiar influencia também 

nas condições em que tal pessoa está imersa. 

A Bela Adormecida é criada pelos pais, entretanto um novo modelo 

é apresentado nas histórias da Cinderela e da Branca de Neve, o qual essas 

histórias as personagens são criadas pela madrasta. 

Uma das questões principais que estes contos trazem é a relação 

das madrastas com as personagens, por vezes, as aflições, negação como no caso 

da A Branca de Neve, onde ela é rejeitada pela madrasta e tem que fugir para não 

ser morta e assim se encontra perdida na floresta. Nesse caso ela sente aconchego 

e proteção em um lar desconhecido. 

O contexto de Cinderela, a personagem assume o papel de 

empregada da família e as irmãs, filhas da madrasta, passam a assumir o papel de 

princesas. Assim, recompondo um novo contexto familiar, pois é a madrasta quem 

assume o “poder” do reino. No conto a princesa se sente sozinha e triste e chora 
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todos os dias no túmulo de sua mãe, a história relata também a tristeza de não 

poder ter sua mãe do lado. 

Os três contos, apesar de trazerem situações parecidas de suas 

famílias, têm realidades diferentes, de acordo com a época em que foram escritos. 

Ao relacionar os contos, com a realidade do século XXI, o conto de fadas traz 

diferentes versões de famílias e trata de problemas como a morte, a tristeza, o que 

faz com que a criança que lê se sinta representada e possa, segundo Bettelheim, 

(1980,p.15) “É característico dos contos de fadas colocar um dilema existencial de 

forma breve e categórica. Isso permite à criança aprender o problema em sua forma 

mais essencial [...]”. Assim, a criança compreende e lida com questões que por 

vezes não são tratadas e assim observa um novo mundo, por meio dos Contos de 

Fadas. 

 

Congruências entre as personagens: caraterística e destino. 

 

Analisando o perfil das três personagens há muitas características 

em comum, dentre elas, o casamento com príncipe no final da história. Os Contos 

de Fadas selecionados retratam histórias de princesas que por motivos diversos, de 

algo forma estão à espera do príncipe para salvá-las de situações como, o sono 

profundo, no caso da A Bela Adormecida, da morte de envenenamento na história 

da Branca de Neve e no caso de Cinderela, salvá-la da condição que se encontra,  

espera que através do amor encontre alguém que a tire de tal opressão.  

No contexto que a história é narrada nota-se a grande presença de 

figuras masculinas que representam a proteção, a dependência masculina e outros 

tantos temas estão presentes na história. A espera de que um homem que 

representasse o papel definido à época de provedor do lar e protetor da família, um 

príncipe encantado. São características permanentes nos contos selecionados. 

A ideia de que as mulheres só podem ser salvas ou melhorar de vida 

por meio da relação com o homem está muito presente nos Contos de Fadas 

selecionados. Para Lins (2013)  

 

[...] a ideia de que as mulheres só podem ser salvas da miséria ou 
melhorar de vida por meio da relação com um homem. As meninas 
vão aprendendo, então, a ter fantasias de salvamento, em vez de 

desenvolver suas próprias capacidades. 
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Ao analisar as histórias selecionadas, todas as princesas são 

“salvas” de suas condições de vidas por um príncipe, ao relacionar tal vivência à 

realidade, atualmente no século XXI, as mulheres não estão mais à espera de um 

príncipe que venham lhe salvar, elas vão atrás e escolhem seu futuro. O feliz para 

sempre é outro termo utilizado nestes contos, como se as princesas só fossem 

felizes depois de casar-se com o príncipe, ou seja, deve- se analisar qual 

perspectiva isso deve-se levar em conta. 

 

Atitude das personagens diante os fatos a representação de suas vontades/ 
atitudes de tomar seu próprio destino com as mãos: 
 

Ao mesmo tempo em que os Contos de Fadas tradicionais 

selecionados para esta pesquisa trazem questões a serem refletidas acerca do 

machismo representado nas histórias e da sociedade patriarcal na época em que os 

contos foram narrados, e que indiretamente perpetua até os dias atuais. Entretanto, 

tais contos também descrevem a força e a garra de princesas, que resistiram e 

foram atrás daquilo que queriam. 

Analisando assim as personagens e suas atitudes, no caso do conto 

de A Bela Adormecida, a princesa utiliza de sua coragem, para ir até o topo da 

montanha e em um momento de liberdade tem em sua mão aquele objeto, o fuso, 

“[...] o fuso espetou-lhe o dedo e, no mesmo instante, ela caiu profundamente 

adormecida [...]” (PIGNATARI, 1992, p.4). A Bela Adormecida não conhece e 

mesmo assim pega-o. Tal perspectiva descreve que ela utilizou de seu momento de 

liberdade para algo novo, mesmo sem saber que aquilo faria dormir por cem anos.  

Em a Branca de Neve, as atitudes perpetuam acerca de seu 

encorajamento em não aceitar o destino que lhe fora imposto, pode ser observado 

no momento em que ela convence o caçador a não matá-la. Assim ela foge pela 

mata, sozinha e encontra um aposento. Entende-se que o conto retrata e representa 

a coragem, de sobrevivência, apesar de estar sozinha ela vai atrás daquilo que não 

conhece, para conseguir ficar viva. 

Em Cinderela, a perspectiva a ser analisada em torno dos 

comportamentos da princesa é a coragem de Cinderela em enfrentar a dor da perda 
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mãe, mesmo triste, ela vá atrás do que sonha, o baile encantado. Mesmo sendo 

maltratada e impedida de ir ao baile, ela não desiste.  

Assim podemos ver por esta perspectiva, três princesas, que apesar 

de viverem aquilo que lhe foram imposto, também lutam para que seus sonhos se 

realizem e um dos principais atributos que a princesas representam nos Contos de 

Fadas, é a coragem, de irem atrás de seus sonhos, de não aceitaram a vida que 

tinham, que faziam as personagens felizes. As personagens destes contos, podem 

representam as mulheres do século XXI, que lutam e correm atrás dos seus sonhos, 

mesmo correndo riscos e sem saber para onde ir. Em muitas vezes sozinhas e 

tristes, mas mesmo assim, não deixem que o destino escolha por elas. 

 

OS CONTOS DE FADAS E A INFLUÊNCIA NOS DIAS ATUAIS  

 

A literatura é, antes de tudo, arte, mas também é um meio que 

transmite informação e experiência, que constrói no sujeito leitor hábitos e opiniões. 

A sociedade foi construída com base no patriarcalismo, por diversas vezes, os 

Contos de fadas reproduzem a mulher como inferior ao homem e é destinada a ela 

apenas algumas funções especificas. Nesse contexto, os Contos de Fadas 

tradicionais da literatura infantil sempre estiveram e ainda estão presente dentro das 

salas de aulas e no cotidiano de grande parte das crianças do mundo todo. 

Para criança, os Contos de Fadas oportunizam a ela aprender no 

seu nível de compreensão, por meio dos Contos de Fadas, 

 

[...] a criança tem uma base para compreender que há grandes 
diferenças entre as pessoas e que, por conseguinte, uma pessoa tem 
que fazer opções sobre quem quer ser. Esta decisão básica sobre a 
qual todo desenvolvimento ulterior da personalidade se construirá, é 
facilitada pelas polarizações do conto de fadas. (BETTELHEIM, 
1980, p.18) 

 

A criança, ao ler os Contos de Fadas não se baseia na ideia do certo 

e o errado, mas sim naqueles personagens que a cativam. Assim, ela se sente 

representada.  Ao ler os contos, a criança não focará a sua interpretação no possível 

machismo que possa existir nos Contos de Fadas, e muitas vezes, pode nem 

perceber, nem levantar questões sobre os aspectos que esta pesquisa analisou. 
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Cada criança aprende por meio dos contos de fadas de acordo com 

seu nível de compreensão: 

 

O conto de fadas é orientado para o futuro e guia a criança – em 
termos que ela pode entender tanto na sua mente inconsciente 
quanto consciente – a abandonar desejos de dependência infantil e 
conseguir uma existência mais satisfatória (BETTELHEIM, 1980, 
p.19) 

 

No século XXI, vemos a importância de as crianças terem contato 

com o conto de fadas, repassado culturalmente de gerações em gerações, 

entretanto, também devem ter contato com histórias que trazem a mulher 

contemporânea, como protagonista, que faça parceria com o homem, sem 

prevalência de um sobre o outro. Literaturas que mostram a mulher como a 

princesa, aquela que salva seu reino, histórias sobre amizades, mulheres negras 

como protagonistas, mulheres gordas que lidam com o seu corpo de forma natural, 

entre tantos outros, que a literatura proporciona. É importante ainda dizer que só o 

contato contínuo e diversificado de obras, oportunizará ao leitor em formação, 

ampliação de seus conceitos acerca do ser humano, da sociedade, das relações e, 

acima de tudo, dele mesmo 

 

Conclusão  

 

A pesquisa analisou as personagens femininas nos três Contos de 

Fadas: “A Branca de Neve, “Bela Adormecida” e “Cinderela”, três contos, dos Irmãos 

Grimm, que descrevem princesas, numa sociedade medieval, em três diferentes 

contextos, mas com algumas congruências:  a beleza, a fragilidade, comportamento 

atribuído às personagens, o destino das mesmas e as suas vontades. Por outro 

lado, observou-se comportamentos determinados pela sociedade, que reproduzem o 

machismo, entretanto, buscou-se mostrar perspectivas positivas dos contos que 

seria o empoderamento de resistir ao que aconteceu com as personagens nos 

contos, que fizeram com que buscasse alternativas para sobreviver. 

Nessa perspectiva, pode-se levantar os seguintes questionamentos: 

por que todas as princesas destes livros precisam de um príncipe? Também 

questionar a relação entre o príncipe e a princesa: existe só o amor entre homem e 
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mulher? Por que não a princesa salvar o príncipe? A questão dos afazeres 

domésticos: sempre só as mulheres?  

Estes questionamentos buscam refletir acerca das leituras que 

podemos oferecer a nossas crianças: é claro que não deixaríamos de ler para eles 

os contos tradicionais, pois a importância de repassar as histórias que vêm de 

geração em geração, tratando de temáticas humanas, dilemas existenciais é 

fundamental para a formação na infância. 

É no âmbito escolar que, na maioria das vezes, os contos se fazem 

presente e a criança tem contato, é de se pensar, aspectos para que promova esta 

reflexão dos contos. Ao ler para as crianças nas salas de aula, os contos de “A 

cinderela”, “Branca de Neve” e “A bela adormecida”, o educador traz a possibilidade 

de um novo mundo para criança, abrindo lhe portas do conhecimento e da literatura, 

colaborando para a formação e desenvolvimento social do ser humano. 

A literatura infantil, mostra caminhos, é por isso, que por meio das 

histórias as crianças têm oportunidade de ver alternativas de mundo e 

representação daquilo que são e estão construindo, enquanto sujeito. 

  Deve-se colocar literaturas que representem, por meio da leitura 

mulheres contemporâneas, na qual a protagonista, mostre para os pequenos 

leitores, que eles podem sim se casar, podem escolher ficar em casa com os 

afazeres doméstico, mas que isso não é o todo. Que as mulheres têm sua própria 

identidade, seus desejos e seus momentos. Deve-se mostrar que o mundo que se 

encontram vai além destes papeis que lhe foram impostos. 

Por isso a importância do professor no processo de mediação à 

leitura dos contos de fadas para que assim, o mesmo contribua para o 

desenvolvimento da imaginação infantil, por meio de diversos conteúdos, tais como 

o acesso da criança a livros que tragam a diversidade, na cultura, no protagonismo, 

nas relações sociais, de modo a ampliar a visão da criança, aos mais diversos 

universos, de tipos de pessoas diversas que estão na sociedade. Pois a literatura é 

capaz de explorar a imaginação e colaborar de forma que a mesma mexe com os 

sentimentos e contribui para desenvolvimento da criação e fantasia, ampliando 

assim um acervo de possibilidades, do qual a leitura será capaz de fazer com que o 

indivíduo construa sua identidade. 

Enquanto futura docente, acredito que a pesquisa proporcionou-me 

novo olhar para os contos de fadas, para a literatura em si e qual o impacto disso na 
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formação do sujeito, da criança. Dessa maneira, acredito que o educador é um 

mediador, para que essas histórias ganhem vida e um novo olhar sobre as mesmas 

é preciso deste mediador que modificará e apresentará um novo olhar, nova 

perspectiva. Por isso, esta pesquisa trouxe uma perspectiva de um educador, 

formador de pequenos leitores dentro do âmbito escolar. 
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