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RESUMO 

Introdução: O tema literatura infanto-juvenil vem expressar a fantasia de um mundo fantástico 

expresso na literatura que se torna a leitura agradável e despertam os sentimentos do leitor, 

adentrando-o no universo da leitura de forma lúdica e atrativa. Esse tema se torna relevante, 

pois desperta o interesse do leitor e possibilita o educador trabalhar a interdisciplinaridade a 

transversalidade e o gosto da literatura, arte e leitura de uma forma satisfatória, onde a fantasia 

e a realidade se misturam despertando sentimentos, emoções e aproximando da realidade de 

cada leitor. Objetivo: Analisar de que forma a literatura infanto juvenil pode contribuir na 

formação ética e cidadã dos alunos promovendo uma melhoria da aprendizagem e ao mesmo 

tempo estimulando o gosto pela leitura de forma atrativa e significativa, tomando como textos 

de discussão os contos dos irmãos Grimm, sendo A Gata Borralheira, A Serpente Branca e O 

Ganso de Ouro. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Resultados 

e discussão: O conto “A Gata Borralheira” narra a história de uma menininha muito linda, 

gentil e muito simples. Sua mãe morrera e seu pai não era muito presente, pois era um 

comerciante e vivia viajando. Quando sua mãe morreu a menina ficou muito triste, mas logo 

seu pai se casou novamente. A madrasta, diferente de sua mãe, a tratava muito mal e a fazia de 

empregada. Além disso, a madrasta tinha duas filhas sem nenhum encanto e que não sabiam 

fazer nada. No conto “A Serpente branca”, havia um rei, famoso pela sua sabedoria sem limites 

e, assim, ninguém conseguia esconder nada dele. O rei tinha um hábito curioso: todos os dias, 

depois da refeição, começava a comer de uma bandeja coberta cujo conteúdo todos ignoravam, 

uma vez que o rei só comia quando estava sozinho. Após alguns meses, o criado que lhe trazia 
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abandeja não conseguiu suportar mais a sua curiosidade e decidiu levantar a tampa e ver o que 

o Rei escondia. Dentro desta estava uma serpente branca. Em “O ganso de ouro”, encontra-se 

a narrativa de um anãozinho que aparece pedindo um pedaço do lanche a um garoto que lhe 

oferece de bom grado metade de tudo que ele está levando. Quando ele vai buscar na bolsa o 

lanche pra dividir com o anão, ele descobre um enorme banquete, com direito a pão branco, 

frango, vinho e queijo de primeira. Ele divide tudo com o anãozinho, e este diz ao João para 

usar o machado em uma árvore que ele encontraria uma surpresa. João obedece, e dentro do 

tronco da árvore encontra um ganso com as penas de ouro. Nos três contos analisados, uma das 

linhas de força consiste no poder de vitória concedida aos mais fracos ou àqueles que, por algum 

motivo, não são possuidores de voz ativa ou de capacidade de tomar determinadas atitudes. 

Percebe-se que os contos de fadas escrito pelos Irmãos Grimm apresentam valores e condutas 

consideradas corretas para os costumes da época, ainda que de modo indireto.  Conclusão:   Os 

três textos de autoria dos Irmãos Grimm aqui apresentados, mesmo que de forma condensada 

são portadores de novidades e nos levam a questionar práticas comportamentais existentes 

ensinando os seus leitores a acreditaram no poder da palavra e na capacidade desta em 

transformar o mundo. Esses textos, de forma simbólica, oportunizam ao professor trabalhar 

conceitos, comportamentos, ideias e valores que contribuem positivamente na formação dos 

alunos. Numa época em que a corrida para ocupar os primeiros lugares, quem sabe esmagando 

a cabeça dos outros, a competição desenfreada, o arrivismo e outras expressões de desequilíbrio, 

todas originadas no orgulho, são atitudes, infelizmente seguidas por muitos tem-se a Literatura 

como aliada na formação de cidadãos de bem.  
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