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Proposta de PCC (2020/1) 

Título: Prática de leitura de narrativas de fadas 
 
Docente responsável: Prof. Edilson Alves de Souza (edilson.paceros@ufg.br) 
 
Carga horária semestral: 50h  
 
Vagas: 15 
 
Ementa: Breve história das narrativas de fadas. Estudo da estrutura e das características 
dos contos de fadas. Abordagem analíticas de contos. Leitura de narrativas de fadas de 
autores clássicos e contemporâneos. 
 
I - Objetivo (geral e específico):  
Geral:  
Estudar a produção das narrativas de fadas nas perspectivas diacrônica e sincrônica, 
bem como promover momentos práticos de leitura e interpretação. 
 
 
Específico: 
1) Estudar brevemente a história dos contos de fadas;  
2) Compreender a estrutura básica e as características de uma narrativa de fada; 
3) Discutir diferentes formas de abordagem analítica de textos literários e, de modo 
especial, dos contos de fadas; 
4) Leitura de diferentes narrativas de fadas; 
 
 
II. Justificativa/ Apresentação 
 

O conto de fadas é um tipo de narrativa que, da mesma forma que os mitos, faz 
parte da maneira como o homem tenta apreender a realidade e atribuir sentido à sua 
existência. Por isso, tendo surgido em tempos imemoriais, resiste ao tempo, 
metamorfoseando-se e atualizando-se de maneira a continuar a colaborar para formação 
do imaginário humano – da infância à vida adulta. 

Do oral ao escrito, do escrito ao audiovisual, as narrativas de fadas são 
constituídas de um conteúdo cultural, social e antropológico que evidencia não apenas a 
criatividade literária, mas também os caminhos de expressão do substrato de como as 
distintas coletividades lidaram/lidam com os diferentes aspectos da vida. Por essa razão, 
ter contato com esse tipo de prosa de ficção é um enriquecimento intelectual, ao mesmo 



tempo, que é um despertar existencial. 
Com vista para a importância dessa modalidade narrativa, o presente projeto é 

uma oportunidade de se conhecer parte da tradição literária de fadas por meio de 
práticas diversas de leitura.  
 
 
III - Metodologia: 
 
Em consonância com as orientações do Ensino Remoto Emergencial (ERE) da 
Universidade Federal de Goiás, as atividades acontecerão de forma remota. As leituras 
serão programadas e orientadas para acontecerem de modo assíncrono; e encontros 
síncronos poderão ser realizados com vista para a necessidade do cumprimento das 
etapas deste projeto de PCC e conforme as demandas dos alunos que dele fazem parte.   
 
IV – Cronograma 
 
Os encontros síncronos acontecerão às quartas-feiras, em dias determinados, das 18:00 
às 19:30. 
 
Período Atividade 

Síncrono 23/09 Atividade síncrona:  
- Apresentação da proposta. 
 
Atividade assíncrona:  
- Leitura do livro Conto de fadas, de Nelly Novaes 
Coelho (para conhecimento histórico); 
-Leituras de contos de Charles Perrault, dos Irmãos 
Grimm e Hans Cristian Andersen. 

Setembro de 2020 

Síncrono 21/10 Atividade síncrona: 
- Discussão sobre as leituras realizadas. 
 
Atividade assíncrona: 
- Leitura de trecho do livro Educar com contos de fadas, 
de Lyêde Ruggero de Barros Nóbrega (para 
caracterização dos contos de fadas); 
- Leitura de trecho do livro Morfologia do conto 

maravilhoso, de Vladimir Propp (para conhecer a 
estrutura dos contos de fadas); 
-Leituras de contos de Charles Perrault, dos Irmãos 
Grimm e Hans Cristian Andersen. 

Outubro de 2020 

Síncrono 25/11 Atividade síncrona: 
- Discussão sobre as leituras realizadas e orientação para 
escritura do relatório. 
 
Atividade assíncrona: 
- Leitura de trecho do livro Morfologia do conto 

maravilhoso, de Vladimir Propp (para contratar a 
estrutura dos contos de fadas); 
- Leituras de contos e obras contemporâneas de Mariana 

Novembro de 2020 



Colasanti, Rosana Rios e outros.  

Síncrono 09/12 Atividade síncrona: 
- Discussão sobre as leituras realizadas e orientação para 
escritura do relatório. 
 
Atividade assíncrona: 
- Leitura de trecho do livro A psicanálise dos contos de 

fadas, de Bruno Betelheim (para observação dos 
procedimentos de outras chaves de leitura); 
- Leituras de contos de obras contemporâneas de Mariana 
Colasanti, Rosana Rios e outros. 

Dezembro de 2020 

 
 
V – Bibliografia: 
 
COELHO, Nelly Novaes. Conto de fadas. São Paulo: Ática, 1987. 
 
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos. Contos de fadas. Tradução de Arlene 
Caetano. 16 ed. São Paulo: PAZ E TERRA, 2002. 
 
Nóbrega, Lyêde Ruggero de Barros. Educar com contos de fadas: vínculo entre 
realidade e fantasia. São Paulo: Mundo Mirim, 2009.  
 
PROPP, Vladimir. Morfologia do conto maravilhoso. Tradução de Jasna Paravich. 
Sarhan. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. 
 
* Usaremos diversas versões e/ou traduções dos textos literários; 
* Cronograma sujeito a alterações. 
 
 


