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PRECONCEITO 

NOS CONTOS 

DE FADAS



FUNDAMENTAÇÃO

• A leitura dos contos de fadas age

como uma ponte entre o imaginário e o real, apresentando o

dinamismo das diferentes culturas e representando a

estrutura da realidade social. Um espaço de

significações, aberto às emoções, ao sonho e à

imaginação, funcionando como caminho para que a criança

pense a sua condição social, seu pertencimento, fazendo

emergir conflitos e valores que, de outra maneira, talvez não

fosse possível expressá-los e representá-los.



POR QUE AS CRIANÇAS GOSTAM DE 
CONTOS DE FADAS?

• As crianças demonstram interesse por este tipo
de leitura porque, de alguma forma, apresenta
soluções para seus medos, dúvidas e angústias.
Medo de ser abandonado pelos pais, de ficar em
lugares escuros, de bichos, de não ser aceita e
tantos outros. Em contato com essas leituras a
criança projeta seu mundo nos personagens e
estes atuam de modo a colaborar na

resolução desses sentimentos e

conflitos.



A partir dos Contos de Fadas é 
possível adentrar por um mundo 

simbólico e fascinante para compreender:

• Como as crianças constroem o sentido de 
cada conto com o qual se relaciona? 

• Quais as contribuições dos contos de fadas na  
construção do imaginário infantil? 

• Como a leitura dos contos de fadas favorece a 
construção de um novo imaginário? 

• Como será que as crianças de diferentes 
classes sociais se vêem refletidas nos contos 
fadas?



PAPEL DOS EDUCADORES INFANTIS

• Refletir como a leitura dos contos de fadas
atua no imaginário infantil, influenciando nos
seus pensamentos e, consequentemente, na
construção de sua identidade social.



NAS ENTRELINHAS...

• Nos contos de fadas há intenção de transmitir
determinados valores ou padrões sociais que
devem ser respeitados pela comunidade. Por esta
razão, até hoje se vê mais como material
pedagógico do que como uma arte literária. Entre
os valores transmitidos está a noção de
pertencimento social – sentimento de adesão a
princípios e visões de mundo comuns, que faz
com que as pessoas sintam-se participantes de
um espaço/tempo, ocupando o seu lugar de
destaque na sociedade.



• É uma leitura que transmite uma mensagem
estruturada num contexto
ideológico, histórico, social e cultural e essas
imagens e linguagens agem no imaginário
infantil.

ELEVADO GRAU DE COMPLEXIDADE...



RACISMO X PRECONCEITO
PRECONCEITO: Atitude discriminatória que baseia
conhecimentos surgidos em determinado momento como se
revelassem verdades sobre pessoas ou lugares determinados.
Costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ao
que lhe é diferente.

RACISMO: É a tendência do pensamento, ou do modo de
pensar em que se dá grande importância à noção da
existência de raças humanas distintas e superiores umas às
outras. Onde existe a convicção de que alguns indivíduos e sua
relação entre características físicas hereditárias, e
determinados traços de caráter e inteligência ou
manifestações culturais, são superiores a outros.



Vídeo

• http://www.youtube.com/watch?v=u6im53uw5Z0&feature=fvwrel
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TIPOS DE PRECONCEITO:

Preconceito racial

Preconceito quanto à classe social

Preconceito quanto à orientação sexual

Preconceito quanto à nacionalidade

Preconceito contra deficientes

Preconceito entre religiões



Pesquisa mostra "racismo camuflado" no Brasil

• O racismo no Brasil fica mais evidente quando o brasileiro identifica o negro com seu
papel social. A constatação, obtida por meio de pesquisa, é da psicóloga e professora da
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Ângela Fátima Soligo.

• Na pesquisa, a professora, ou colaboradores treinados, pediu aos entrevistados que
atribuíssem dez adjetivos aos homens e mulheres negros. Nessa primeira fase, houve
equilíbrio. Os pesquisados utilizaram adjetivos positivos para definir os negros, como
competentes, alegres, fortes. Em seguida, eles foram estimulados a qualificar esses
adjetivos, atribuindo-lhes características.

• O resultado final revelou que a maioria dos entrevistados, aí incluídos também os
negros, limita-se a reproduzir os chavões sociais. O negro é alegre porque gosta de samba e
Carnaval, forte porque se dá bem nos esportes e competente para trabalhos braçais. “O
adjetivo é positivo, mas o papel social ligado ao negro mostra um preconceito arraigado na
nossa cultura", apontou a professora.

• Mesmo nas exceções, a regra se confirmou. "Houve um entrevistado que disse que o
negro pode ser um advogado competente, mas apenas para livrar outros negros da
cadeia, isolando-os à condição de bandidos e marginais", comentou Ângela. Ele reforçou a
já conhecida tese de o brasileiro praticar o "racismo camuflado", na teoria diz que não tem
preconceito, mas prefere limitar a raça negra a algumas categorias. "Não houve identificação
do negro como intelectual ou político", afirmou.

• Os dados da pesquisa foram semelhantes em todos os Estados pesquisados, inclusive
na Bahia. Ela apontou que o modelo, a conduta e a história dos brancos são mais
valorizados na sociedade. Com isso, os próprios negros acabam incorporando uma imagem
negativa sobre sua raça.



DE ONDE VEM?



IDEOLOGIA DOMINANTE

• Por que os heróis nunca são negros:

http://www.youtube.com/watch?v=Q98LWNrFMLM
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POR UMA INFÂNCIA SEM RACISMO

• http://www.youtube.com/watch?v=_aPYuKiKFMg
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CONCEITO DE BELEZA



CONCEITO DE BELEZA

• O que é belo?

• Como o conceito de beleza é formado?

• Quem dita os padrões de beleza?
“não há educação sem esporte, não há beleza sem esporte; apenas o
homem educado fisicamente é verdadeiramente educado
e, portanto, belo”. (Grécia)

• Beleza X Dominação 

http://www.youtube.com/watch?v=LIF2lcYQSj4
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LEGISLAÇÃO

• Lei nº 10.639/03
Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de
Ensino a obrigatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira”.

• LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, modificada pela Lei 10.639/03, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
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TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA
• Música e vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=kMJ4ZagRoPY

• Literatura infantil:
- A menina vermelha
Autores: Tereza Yamashita e Luiz Bras

- Menina bonita do laço de fita
Autora: Ana Maria Machado

- Bom dia todas as cores
Autora: Ruth Rocha

-Chapeuzinho Amarelo 
Autor: Chico Buarque

-Patinho Feio
Diferentes versões

-Tudo bem ser diferente
Autor:  Todd Parr

- Uma joaninha diferente
Autora: Regina Célia Melo

- Maria vai com as outras
Autora: Sylvia Orthof

• Contos Africanos:
- Bruna e a galinha d’Angola
- A bonequinha preta

• Filme:
- Dumbo
- O mistério de Feiurinha
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TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA

• Representação dos personagens através de 
imagens de revistas;

• Questionar a representação de personalidades 
negras para diferentes papeis;

• Realizar dramatizações dos Contos de Fadas;

• Atenção aos comportamentos infantis diante das 
atividades;

• Dinâmica das flores;

• Dinâmica das cores...



SITES IMPORTANTES

• http://www.dialogoscontraoracismo.org.br

• http://confrontos.no.sapo.pt/page7.html

• http://sosracis.wordpress.com/

• http://www.preconceitorrs.cjb.net/
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UMA REFLEXÃO...

A escola sublinharmente “adestra” nosso
comportamento e nossa personalidade
cultural, étnica e emocional, reforçando os
esquemas culturais e cognitivos já veiculados
socialmente.


