
OS CONTOS DE GRIMM * 

Barbel Gutzat 

Quem não conhece Branca de Neve ou Chapeuzinho Ver
melho, essas famosas figuras dos contos dos irmãos Grimm? 
Os contos dos irmãos Grimm são, além das obras de Marx e 
Engels, o livro alemão mais traduzido, tornando-se a literatura 
infantil mais popular em muitos países do mundo. Mas quem 
eram os irmãos Grimm? Jacob nasceu em 1785, Wilhelm um ano 
mais tarde. Neste ano comemoramos então o 200.0 aniversário 
de Jacob e no próximo ano o de Wilhelm. Embora tivessem tem
peramentos diferentes eles viveram a maior parte da vida jun
tos e trabalharam juntos. Essa colaboração é um fenômeno sin
gular na história intelectual da Europa, esse relacionamento in
tensivo durante a vida inteira. O pai morreu cedo, e alguns 
anos depois também a mãe. Assim os irmãos mais velhos Ja
cob e Wilhelm tinham a responsabilidade pela família, pelos 
irmãos mais novos. Em 1802 eles começaram a estudar direit o 
e depois aceitaram empregos como bibliotecários. Em 1830 os 
dois se mudaram para a cidade de Gottingen, onde trabalha
ram como professores na Universidade. Quando o rei desse es
tado suspendeu a lei fundamental, a constituição, os irmãos 
Grimm, com mais 5 outros professores formularam e assina
ram um protesto contra essa decisão absolutista e arbitrária . 
O resultado do protesto foi que os 7 professores foram ex
pulsos do estado e os irmãos Grimm voltaram para onde eles 
tinham trabalhado antes. Julgá-los politicamente parece difícil. 
Por um lado eram expulsos por causa deste protesto contra a 
suspensão da constituição. Mas, por outro lado, defendiam o 
STATUS QUO; eram nesse sentido muito conservadores e não 
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muito abertos para o presente. Mas através do conhecimento 
do passado eles tentavam recuperar a presunção dos alemães. 
Jacob, defendendo a monarquia, sendo legitimista era membro 
do primeiro parlamento alemão na igreja de Frankfurt em 1848. 
Lá ele agradecia o fato de os acontecimentos da revolução fran
cesa não se repetirem. Ele era a favor de uma consti tuição bur· 
guesa, desejando a unidade da Alemanha, que naquele tempo 
era dividida em muitos pequenos principados . Mais velho , Jacob 
se tornava mais democrático, isso era a reação à decepção 
dessa tentativa parlamentar que não tinha sucesso. Em 1841 o 
rei da Prússia os chamou para Berlim como membros da Aca
demia das Ciências e professores da Universidade. Lá mor
reram Wilhelm em 1859 e Jacob 4 anos mais tarde. Jacob era o 
mais sistemático, mais científico; os seus trabalhos valem mais 
cientificamente enquanto Wilhelm tinha um talento maior como 
poeta, como criador duma linguagem poética. 

Quais são os méritos deles? Ouvindo o nome Grimm todo 
mundo pensa nos contos em primeiro lugar. Mas o renome 
deles não é baseado só nos contos, pois , além de coleciona
dores de literatura popular, eram editores, tradutores e pesqui
sadores. É menos conhecido o fato de que eles são considera
dos como pais das diferentes ciências. O seu trabalho dava 
fundamento para a lingüística, escreveram uma gramática alemã 
e livros sobre a história e o desenvolvimento da língua ale
mã, obras sobre mitologia, o direito nos tempos antigos, porque 
também tinham formação jurística. Uma das obras principais 
era um dicionário com a intenção de colecionar e explicar eti
mologicamente todo o vocabulário alemão. Mas em vida eles 
chegaram somente até a letra "F". Depois da sua morte este 
projeto foi continuado e em 1960 o último volume do dicioná
rio foi publicado . Para resumir, pode-se dizer que eles foram os 
fundadores da etimologia, da filologia da Idade Média, da his
tória do direito, da história da língua , da ocupação científica 
com a literatura popular. O interesse que dominava todos os 
seus estudos era o interesse pelos tempos passados, especi
almente pela Idade Média e antes. Para entender isto não como 
uma dedicação pessoal dos irmãos Grimm é necessário lembrar 
a época em que eles viveram. Receberam as primeiras impres
sões intelectuais durante o romantismo. Dentro desta corrente 
intelectual e literária existia a tendência de virar-se para trás . 
à Idade Média, de refletir e ocupar-se com aquela época. 

Esse retorno ao passado pode ser explicado por diferen
tes motivos. A concepção filosófica do romantismo era basea
da no idealismo alemão, por exemplo, na filosofia de Fichte. O 
destaque da emocionalidade pode ser avaliado como uma con-
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llllt tttll.llo t:onl ra a racionalidade do iluminismo. E na Idade 
'' "'" '"' vlvln um tempo menos racional, com menos contra

liQOft ll: «11'11 11 convicção de que no tempo passado o indivíduo 
111 Pilt lo c h una entidade social, que o homem não se sentia 

lllti c:fo••llundo, tão individual e solitário, mas fazia parte dum 
t•<tnl ox lo nHilor, via-se o seu lugar na ordem do mundo, quer 
111111, 11 Individualização ainda não tinha comecado. A idéia de

IIVIIIvldn nossa altura da Idade Média era · um ideal duma 
o homem e a natureza não existiam separada
a intelectualidade e a emocionalidade não eram 
se unificavam no pensamento religioso, uma 

11111 n c11n quo a estrutura e a hierarquia da sociedade pareciam 
lnvnl!t O:~ românticos procuravam todas essas imagens no 

~'""'"'""· porque o tempo atual mostrava o contrário . Era o 
1111111'11 dnn ~JUOrras de Napoleão que vencia e ocupava toda 
1\ l"""'"""· oram anos duma depressão social e econômica. Para 
1111111 dnnln nltuação miserável os intelectuais se viravam à Ida
c!" Me ·clln porque na sua imaginação aquela época representa-

' t11dct q11o faltava atualmente . Pode-se dizer que a ocupação 
'Pnl n ldudo Média funcionava como uma utopia virada para 
t 1 Ml /\lollt disso, a resistência contra a ditadura napoleônica 
• tlll••nvn IIIIHI onda de patriotismo, as características nacionais 

1 r1111 du•tlnc:ndas como reação contra a opressão de Napoleão. 
\ ""' 1111 polllicamente forte que não existia na atualidade se 
tlf lllttltiiVII ou pelos menos se imaginava na Idade Média. Por 

IIHiíi 11 lmdlçiio tinha um papel muito importante no romantis
ilill r• llltHl dos tarefas principais tanto de um cientista como 
lu 11111 pootn/ escritor era preservar os conteúdos e valores que 
itllll lrntldos através dos tempos. Neste contexto o povo era 
ltiltj c 111110 o valor mais alto, mais autêntico duma nação e em 

H!llllnqil l'lnc:lo para os românticos a li teratura popular e trazida 
ittllnlt)tllll ora considerada como conservadora do espírito da 

l!ltt, 1111, do povo nos tempos passados . Eles consideravam a li
l!llctlllllt popular como expressão direta da alma do povo num 
Pt'""'"'" qttO ai nda não era caracterizado pela contradição entre 

1 ''' lctllnlldnde e a emocionalidade , entre a classe dos cientis
llth " p~tolns/cscritores afastados do povo e o povo não sofis
llt'ltiftt , < > povo na imaginação dos rom ânticos não era dividido 
!li dllr11 ontos classes, mas vivia numa união nacional, num es

pttiiiJ llltl'lonol e numa identidade entre o povo, o estado e a 
twrHít No:wc contexto a preferência dos irmãos Grimm pela 
ídttd" Mc'ulln não era uma ocupação muito especial e pessoal, 
iitll" llt r1vrt dentro da corrente dominante nessa altura. Apesar 

111 ••tlll nd11c:nção clássica e européia os irmãos Grimm eram 
llltlí lltndon pelo passado alemão, como todos os românticos. 
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111 conrra a racionalidade do iluminismo. E na Idade 
" vlvln um tempo menos racional, com menos contra-
111 ft 11 convicção de que no tempo passado o indivíduo 

t'll p11 11n chtnto entidade social, que o homem não se sentia 
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lllllllllfltVII ou pelos menos se imaginava na Idade Média. Por 

!tlliO n 1 mc fl çiio tinha um papel muito importante no romantis
ltu• , 1111111 dos tarefas principais tanto de um cientista como 
lu 11111 pnorn/escritor era preservar os conteúdos e valores que 
111111 11 t i lidos através dos tempos. Neste contexto o povo era 
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Ocupavam-se com a língua porque na sua opinião ela repre
sentava a unidade nacional, só ela unificava a Alemanha que 
nesta época estava dividida em muitos principados. Mas além 
da significação atual da língua como fio unificador, a conside
ravam a essência do espírito do povo, da nação. Na língua 
viam-se conservados todos os valores nacionais, a mentalida
de nacional, a língua abrangendo literatura, história, costumes , 
religião e direito como fio espiritual. Era, no entender dos ir
mãos Grimm, a língua que constituía a união de um povo, que 
é a expressão intelectual de uma nação. 

Achavam a língua da Idade Média mais forte, mais expres
siva, mas sensual e menos racional, achavam que no correr do 
tempo a língua tinha perdido muito do seu valor expressivo. É 
da língua que eles desenvolviam a idéia nacional. Viram os 
seus trabalhos e os seus estudos neste contexto: por um lado, 
como tarefa científica, por outro lado, a convicção pedagógica 
de desenvolver, de divulgar a idéia nacional, quer dizer, a in
tenção científica se misturava com a consciência educadora na
cional de trazer de vol ta seu passado nacional aos alemães. 
Contra a humilhação durante a ocupação francesa por Napoleão, 
eles procuravam a imagem da grandeza e beleza passada da 
Alemanha. Porque eles estimavam demais a idéia do povo, in
terpretavam todas as tradições literárias orais como expressão 
da alma do povo, criada pelo povo. Orientavam-se numa con
cepção enfática do povo que os levava a um certo desprezo 
pela poesia profissional. 

Os românticos que se preocupavam com a literatura popu
lar iniciavam uma atividade intensa para colecionar todos os 
testemunhos literários do tempo passado, que eram trazidos 
oralmente como canções populares, lendas, contos. Os irmãos 
Grimm estavam bem dentro dessa onda, começando a colecio
nar canções populares. Mas um amigo seu, Achim von Arnim, 
já tinha começado antes a colecionar música popular, e por isso 
eles lhe deram a sua coleção para ser incluída no volume da 
coleção com textos e melodias das canções populares , edita
das por Achim von Arnim. Foi esse amigo, um dos líderes do 
círculo romântico de Heidelberg, que sugeriu aos irmãos Grimm 
colecionar contos em lugar das canções. Deve ter sido em 1806 
que os irmãos Grimm começaram a colecionar contos. O seu 
interesse não era uma coleção em si , mas eles estavam extre
mamente interessados nas raízes históricas, porque acredita
vam que os contos fossem mais velhos do que as lendas de 
deuses e heróis. Julgavam os contos como os restos de uma 
poesia nacional remotíssima que era contada geração por ge
ração, conservando assim as convicções velhíssimas do povo. 
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l 'ul" ohl or contos os irmãos procuravam pessoas velhas e 
111111111 '111 111 .lncob disse que considerava as mulheres velhas do 

111po ' 111110 molhares testemunhas, conhecedoras de contos 
111 ulllh lt~t l, Os irmãos pediram as mulheres para contar todos 

qt1o conheciam e anotavam tudo, palavra por pala
A" VIl/OH ora difíci I motivar estas pessoas a narrar os contos 

lllhJw• < :111110 exemplo os irmãos relatam em carta aos amigos 
11 111111 11 do 11111 0 mulher velha da qual eles ouviram falar. Um 
lon llllt fi o~ • vlojou para a cidade onde a mulher morava. Ela 

11111[1 dtH liiiO o estava hospitalizada, mas não quis contar nada 
i 11iil1101 11 lol em vão. Para ganhar o máximo possível dos 

1•1111101• 1111 lnnõos pediram ajuda dos amigos. Pediram que eles 

1
1111111111 11n:1otn as empregadas velhas, uma vez que elas co

li tuc ill lln inllltos contos. A maior contribuição para o primei ro 
V11 11111111 doo contos deu, por exemplo, uma velha empregada de 
!llll fl l11111lll11 nmiga. Para o segundo volume uma camponesa can
Il i11tt111 '11111 11 maior parte. Ela era descendente de uma família 
l1 ""' 11•111 do llugenottes que foram expulsos da França por 
1 n11•111 cl11 1 oii{Ji5o. Por isso, alguns contos não são de origem 

' " '"" · IIIIHI no pode encontrar variações dos contos de Grimm 
!l!i ' 'tltH, !1 11 lmncesa de Perrault. Foi por ironia do destino que, 
lill l c11111 11 pnrn os raízes nacionais como reação contra a opres-

'" 1111111 01111, os irmãos Grimm incluíram contos trazidos da 
I 1(1111 " nc1111 nnber disso. Os anos 1811 I 12 foram o pique da ati
vidrll ll! ' oloc:lonadora, foram os anos mais frutíferos. Em 1814 
I!H t11l1 llltlllou uma sociedade de contos com o objetivo de ga
ithlll ' 11 111 qtutiza r colaboradores. O primeiro volume dos contos 
1111 fllildluulo por ocasião do natal de 1812, o segundo dois anos 
'" '"'' " Nn nua vida foram publicadas 17 edições, cada vez mo-

tllllc w lnu, o n última versão contém 200 contos das diferentes 
1 ttU IIlr 111 dn Alemanha. Os irmãos Grimm planejaram um tercei 
lil 1/ ttltlltlt l, mas desistiram a favor de uma coleção de lendas 
h!tltfltr <)o contos de Grimm são a primeira coleção sistemá

llf ilt o 'lo11lfflca dos contos e até hoje trata-se da coleção mais 
lítilplllon l o de contos alemães. Pode-se descobrir conexões de 

11111llvo11 on tro os contos de Grimm e a epopéia heróica germâ
lllt·lt , 1111 l t'1hulas dos animais e contos romanos. 

(111110 ou já mencionei, os irmãos Grimm procuravam pes
IHHJ vtllftwl para narrar os contos bem antigos e anotavam tudo, 

Jllt lrtll tll por p::1lavra. Mas claro, foi necessário redigir os textos 
iílllrul~t•l ornlmente. Isso foi a tarefa principal de Wilhelm que 
!IIIII'IIIIIOII sou talento narrativo a respeito disso. Conseguiu 

111111111 1111111 Iom de contos, melhor do que todos os outros ro
llillltll• '" ' Possuía a intuição lingüística para contar de uma ma
lií!lffl IIILiilnua e poética. É essa maneira narrativa, essa força 
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poética que causa a fascinação dos contos. Mas, quais foram 
os princípios da redação? Eles ligavam a maior importância a 
uma reprodução autêntica ao texto original, tentavam copiar o 
tom simples dos contadores populares. Por isso eles, por exem
plo, condenaram a maneira de Clemens Prentano, o seu amigo, 
que também colecionava contos, mas usava-os só como estí
mulo para desenvolver um conto no seu estilo, ampliado pela 
sua fantasia. Isso eles não queriam, pois viam a sua tarefa mais 
como conservadores da literatura popular do que como poetas, 
criadores das obras literárias. O objetivo de Wilhelm na reda
ção foi a idéia de reproduzir todos os contos no mesmo estilo 
e assim dar uma unidade à coleção. Ele realizou esse objetivo 
pelas seguintes alterações estilísticas sem mexer no conteúdo 
do original narrado: 

1 . Ele transformou o discurso indireto em discurso direto, 
e, assim, surgiram diálogos que fizeram a narrativa mais viva 
por um lado e, por outro lado, mais fácil para entender, porque 
os irmãos pensavam nas crianças como destinatários dos contos. 

2 . Com a mesma intenção Wilhelm tirou todas as pala
vras e expressões estrangeiras e evitou expressões idiomáti
cas usadas raramente e um vocabulário que não fosse muito 
coloquial. 

3 . Preferindo a parataxe, Wilhelm eliminou as construções 
hipótáticas para facilitar a compreensão e dar a impressão de 
um tom popular e simples. 

4 . Ele se referiu à linguagem infantil acrescentando repe
tições que existem nesta linguagem, como, por exemplo: Al
guém bateu na porta e bateu e bateu. 

5. No mesmo contexto tem que ser vista a inclusão das 
linhas rimadas nos contos. Essas rimas têm uma função dupla: 
a) imitar canções infantis e populares; b) ser mais fácil para 
lembrar. 

6. Constantemente Wilhelm trocou o tempo do presente 
pelo pretérito. Isso destacou mais a antiguidade do conto, colo
cando os acontecimentos num tempo passado, num tempo re
moto. 

7. Para destacar o caráter antigo e popular Wilhelm usou 
sempre a mesma fórmula para a primeira e a última frases. 
"Era uma vez", são as primeiras palavras de quase todos os 
contos e eles quase sempre terminam com a frase: E se eles 
não morreram, ainda estão vivos até hoje. Essas fórmulas es· 
tereotipadas serviam para criar a unidade estilística dos contos. 
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1nodldas que Wilhelm usou serviram ao objetivo de 
contos, não no conteúdo, mas na maneira narrativa. 

111 • '"nlltur uma maneira narrativa mais épica porque a maio
h• dnn llll<lou originais era muito curta, limitada ao mínimo ne

lln UllliO um abstrato da ação, do conteúdo. Por isso 
Wllh"ll" lrtt.l11lu adjetivos, epítetos ornamentais para melhor ca· 

l'l"llnu un pessoas. Ele fala, por exemplo, não só de uma 
1 llll •lltllt , 11 11111 do uma princesa belíssima. Também descreveu 
1111111,1111'1 o lunares da ação mais amplamente, estimulando, 

1111. u lnntn:ila dos leitores. Mas além disso a descricão mais 
111pln """ Lln:unstâncias tinha a função de aprofundar ' a carac-

Í/111, nn cln11 pessoas psicologicamente. 
llrttt llllllndo, pode-se dizer que pela aplicação dos recursos 

li\11• "'' rd 11dldos, Wilhelm conseguiu uma maneira-modelo de 
!l'fll 11111 wmpromisso entre a fidelidade científica da repro

hti_IM! • " n w1tllo narrativo popular. Pode-se falar de uma forma 
IIHH'I\IIfl '' l11dn por ele. 

l•'ll tl d11 ttnidade lingüística criada por Wilhelm Grimm os 
'"''"' 111 111 corlos características estruturais em comum, por 

111pl11, 11111 muitos contos aparece o princípio duma estrutura 
ltlj!ln 1111111 rtt;río repetida e variada três vezes. Todos os contos 

lit 11111 llnnl lollz . Embora eventos chatos, ruins aconteçam e 
•IIH11l 111111 oncns e feias sejam descritas, no fim tudo se torna 

htlll r Õ1111 llttnl ·feliz é baseado numa ética, a mais simples: fi
lltlllltntlln o horn sempre vence e o mal é castigado. No mundo 
Íltli • 1111lwt oxlslo justiça no sentido em que o mal nunca tem 

lllltn 1 hn111 11 do sobreviver, os seus sucessos são apenas tem
'"''"'' · 11 11111 o bem por causa da sua moralidade superior do

lttllln llllnlnttllliO. Por causa desta mensagem moral o filósofo 
lmnlln 1111111' Aloch classificou os contos como utopia de um 

1111111rl11 tnnll1or. Mas na discussão sobre o valor dos contos exis
llllltt••l pontos de vista. Concordando . com Bloch na clas
HJ(íu 1 111110 utopias, sociólogos observam nos tempos da de

f• 11 111 1111 o econômica uma avalancha de contos. 
P 1111111 o pnroce muito inseguro, o mundo não é mais trans-

1 ""'" p111 11 o indivíduo, ele parece dominado em vez de do
lttltllu 11 1111111do exterior, tudo isso causa um desejo de fugir da 

llrlndu 111111v6s dos contos , porque eles falam de um mundo 
ltnplnn, trll run de happy-ends que na realidade não são mais 

l v••l•• < l:t contos falam da ânsia para um mundo melhor, 
''""tl"lt!l utóp icas e a ocupação com contos pode ser vista 

tilil ltltlll drt realidade insuportável. O livro mais discutido nos 
itii11111P1 11111''' n respeito de contos é o livro do psicólogo Char-
11111 llti ll niiHJIIIl Crianças precisam de contos. Ele julga os 

itillln d11 11111 ponto de vista psicanalítico, que o leva a de-
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poética que causa a fascinação dos contos. Mas, quais foram 
os princípios da redação? Eles ligavam a maior importância a 
uma reprodução autêntica ao texto original, tentavam copiar o 
tom simples dos contadores populares. Por isso eles, por exem
plo, condenaram a maneira de Clemens Prentano, o seu amigo, 
que também colecionava contos, mas usava-os só como estí
mulo para desenvolver um conto no seu estilo, ampliado pela 
sua fantasia. Isso eles não queriam, pois viam a sua tarefa mais 
como conservadores da literatura popular do que como poetas, 
criadores das obras literárias. O objetivo de Wilhelm na reda
ção foi a idéia de reproduzir todos os contos no mesmo estilo 
e assim dar uma unidade à coleção. Ele realizou esse objetivo 
pelas seguintes alterações estilísticas sem mexer no conteúdo 
do original narrado: 

1 . Ele transformou o discurso indireto em discurso direto, 
e, assim, surgiram diálogos que fizeram a narrativa mais viva 
por um lado e, por outro lado, mais fácil para entender, porque 
os irmãos pensavam nas crianças como destinatários dos contos. 

2. Com a mesma intenção Wilhelm tirou todas as pala
vras e expressões estrangeiras e evitou expressões idiomáti
cas usadas raramente e um vocabulário que não fosse muito 
coloquial. 

3. Preferindo a parataxe, Wilhelm eliminou as construções 
hipótáticas para facilitar a compreensão e dar a impressão de 
um tom popular e simples. 

4 . Ele se referiu à linguagem infantil acrescentando repe
tições que existem nesta linguagem, como, por exemplo: Al
guém bateu na porta e bateu e bateu. 

5 . No mesmo contexto tem que ser vista a inclusão das 
linhas rimadas nos contos. Essas rimas têm uma função dupla: 
a) imitar canções infantis e populares; b) ser mais fácil para 
lembrar. 

6. Constantemente Wilhelm trocou o tempo do presente 
pelo pretérito. Isso destacou mais a antiguidade do conto, colo
cando os acontecimentos num tempo passado, num tempo re-
moto. 

7. Para destacar o caráter antigo e popular Wilhelm usou 
sempre a mesma fórmula para a primeira e a última frases. 
"Era uma vez", são as primeiras palavras de quase todos os 
contos e eles quase sempre terminam com a frase: E se eles 
não morreram, ainda estão vivos até hoje. Essas fórmulas es· 
tereotipadas serviam para criar a unidade estilística dos contos. 

30 Rev. de Letras. Fortaleza, 11 (2): jul./dez. 1986 

medidas que Wilhelm usou serviram ao objetivo de 
ontos, não no conteúdo, mas na maneira narrativa, 

111i 1 1111tlltnr uma maneira narrativa mais épica porque a maio
ilt "'' J luxlos orig inais era muito curta, limitada ao mínimo ne

' 1 11111 c:orno um abstrato da ação, do conteúdo. Por isso 
Vvllllnll11 Incluiu adjetivos, epítetos ornamentais para melhor ca· 
i"' 11111 111 os pessoas. Ele fala, por exemplo, não só de uma 
tHIIII 111111, IIIOS de uma princesa belíssima. Também descreveu 

1!11111 fHlll o lugares da ação mais amplamente, estimulando, 
111111111, 11 lnntasia dos leitores. Mas além disso a descricão mais 
i1i1pl11 d1111 circunstâncias tinha a função de aprofundar· a carac-

1!111 111 no dos pessoas psicologicamente. 
ll11nltllllndo, pode-se dizer que pela aplicação dos recursos 

t!l lt'lllt 1111 nludidos, Wilhelm conseguiu uma maneira-modelo de 
iHill'ill 11111 compromisso entre a fidelidade científica da repro
IH ~fil t " o estilo narrativo popular. Pode-se falar de uma forma 

lll f! lrlllll c:rloda por ele. 
/\ltlln da unidade lingüística criada por Wilhelm Grimm os 

;:[111 111•1 111 m certas característ icas estruturais em comum , por 
1 .. 11111(lln, om muitos contos aparece o princípio duma estrutura 
11 I( d11 , 1111111 ação repetida e variada três vezes. Todos os contos 
' ' 111 11111 l lna l feliz. Embora eventos chatos, ruins aconteçam e 
Uiltl{ln wotoscas e feias sejam descritas, no fim tudo se torna 
Í1·ll I "'lO rinal feliz é baseado numa ética, a mais simples: fi
'"dlllt l iii O o bem sempre vence e o mal é castigado. No mundo 

!11 •1 1 1111los existe justiça no sentido em que o mal nunca tem 
!liiid 1 lHIIICC de sobreviver, os seus sucessos são apenas tem
titll 'l'lllll•l, mas o bem por causa da sua moralidade superior do
liiÍI1<1 ll1111lmente. Por causa desta mensagem moral o filósofo 
tl1·111no l"rnst Bloch classificou os contos como utopia de um 

1111111dn 1110lhor. Mas na discussão sobre o valor dos contos exis-
11 •111 11111ros pontos de vista. Concordando . com Bloch na clas-
lllt rmflo como utopias, sociólogos observam nos tempos da de

l ilt ·.,,,rio :1oc ial e econômica uma avalancha de contos. 
1) lttluro parece muito inseguro, o mundo não é mais trans

pou nnlo para o indivíduo, ele parece dominado em vez de do-
11111 1111 n mundo exterior, tudo isso causa um desejo de fugir da 
'" 'illdndo através dos contos , porque eles falam de um mundo 

1111(1lon, falam de happy-ends que na realidade não são mais 
l""'"lvols. Os contos falam da ânsia para um mundo melhor, 
i l'"' ftllllfJOns utópicas e a ocupação com contos pode ser vista 
í 1111111 l11 0a da realidade insuportável. O livro mais discutido nos 
tdlllt111'l nnos a respeito de contos é o livro do psicólogo Char-
1!·•• llull clheim Crianças precisam de contos. Ele julga os 
1 ,-,llltl' l do um ponto de vista psicanalítico, que o leva a de-
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fender a necessidade dos contos para o desenvolvimento das 
crianças. Dizendo que contos são irreais, porque eventos má
gicos acontecem num mundo irracional, ele destaca que os 
contos não são falsos porque refletem o mundo interior das 
crianças, suas angústias, seus desejos e suas fantasias. O 
conto mostra quais passos são necessários para o desenvolvi
mento das crianças para a sua maturidade. Quer dizer, Bettel
heim interpreta as ações exteriores no decorrer do conto como 
expressão de um processo psicológico da maturação e do de
senvolvimento interior das crianças. 

Mas independente das opiniões científicas sobre os contos 
pode-se constatar, em variação do título do livro de Charles 
Bettelheim Crianças precisam de contos: Crianças gostam de 
contos! 
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BCH-PfRIOOtco 

AS FUNÇõES DA LITERATURA INFANTIL * 

Horácio Dídimo 

(A luz das "Historinhas do Mestre Jabuti" **) 

1 . DIVERTIR 

O anãozinho 

O anãozinho alisou as antenas, escovou as grandes 
asas coloridas e saiu voando. 

- Zzzzzzzzz! - exclamou bem humorado. 
E a velhinha bem velhinha, que não pensava mais em 

nada, ficou pensando que o anãozinho verde era uma borbo
leta azul. 

A Literatura Infantil é um anãozinho verde bem humo
rado. 

Nós, adultos sabidos, somos a velhinha. 
A arte literária é uma manifestação de criatividade atra

vés do poder poético-lúdico da palavra. 
A primeira grande função da Literatura Infantil é di

vertir. 

• llorácio Dídimo. "As sete dimensões do exercício de escrever" in: 
!?avista de Letras, Fortaleza, 7(1 / 2) : 27-29; 1984. 

+• I forácio Dídimo, Historinhas do Mestre Jabuti. Fortaleza, 1983. 
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