
 

Os mais belos contos de Grimm 1 

Guia de leitura  
 
 

 
 Título  
 Os mais belos contos de Grimm 
 
Autor 
Grimm 
 
Vale a pena ler este livro porque… é uma viagem ao imaginário da 
nossa infância. 

 
Biografia                                               

JACOB e WILHELM GRIMM nasceram em Hanau, na Alemanha, 
em 1785 e 1786, respectivamente. Como o pai, estudaram 
Direito, mas abandonaram a advocacia para dedicarem-se à 
literatura. Em 1830, ingressaram com professores numa 
universidade na Alemanha. Eram grandes estudiosos da língua 
alemã, filólogos, eruditos, historiadores e narradores 
excepcionais. 
Em 1837, os irmãos Grimm e mais cinco professores foram 
demitidos da universidade onde trabalhavam, a Universidade 
de Göttingen, por serem contrários ao rei que governava. Em 1841, foram 
convidados para o cargo de professores na Universidade de Berlim. Foi nessa cidade 
que moraram até o fim de suas vidas. Jacob morreu em 1863 e Wilhelm, em 1859. 
Os irmãos Grimm são conhecidos em todo o mundo pela grande quantidade de 
contos populares que recolheram na Alemanha, desde o início do século XIX. Diz-
se que escreviam à noite as histórias que ouviam durante o dia de parentes, amigos 
e camponeses.Mas qual o motivo que levaria Jacob e Wilhelm a colherem tantos 
contos? Durante séculos, as histórias conhecidas por diferentes povos eram 
transmitidas apenas oralmente. Eram contadas pelos mais velhos aos mais novos e, 
assim, passadas de geração para geração. Na Idade Média, muitas delas ganharam 
versões escritas, feitas principalmente pelos padres que moravam nos monastérios. 
O registo desses contos em texto tornava mais fácil a preservação dessas histórias. 
Sabendo disso, os irmãos Grimm trataram de pesquisar relatos em documentos 
antigos e recolher contos entre a população da Alemanha para preservar as 
histórias tradicionais do seu povo.A esposa de Wilhelm, Dortchen Wild, forneceu 
mais de doze histórias, como Rumpelstiltskin, que é o nome de um anão que 
transforma palha em ouro. Já a história da Branca de Neve e os Sete Anões, por 
exemplo, foi contada aos irmãos Grimm por duas amigas da família. Dorotea 
Viehmman, uma velha mulher do povo, foi quem contou mais de metade dos 
contos que recolheram, cerca de 200 contos de fadas! Sem falar nas 10 lendas, nas 
600 cantigas folclóricas, etc.Os primeiros contos recolhidos pelos irmãos Grimm 
foram publicados em 1812. A obra chamava-se "Histórias das Crianças e do Lar" e 
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apresentava 51 contos.  Os textos por eles publicados espalharam-se logo pelo 
mundo, ganharam outras versões e fascinaram pessoas de diferentes línguas e 
culturas.Mas a importância dos irmãos Grimm na literatura não parou por aí! O 
sucesso dos contos recolhidos por Jacob e Wilhelm Grimm foi tão grande que 
incentivou também outros pesquisadores a preservarem as histórias dos seus povos. 
Assim, muitos estudiosos de todo o mundo foram à procura de contos populares 
para registá-los em texto.De tão famosas, muitas das histórias dos irmãos Grimm 
ganharam versões de outros autores. A Gata Borralheira, por exemplo, apresenta 
mais de 300 em todo o mundo! 

In  
 
http://www.percursos.net/leituras/eb23livros1.html 
 
 
Sinopse (resumo da obra) 
Esta obra oferece-nos vários contos numa tradução que respeita o original. “O 
Capuchinho Vermelho”, com o final feliz, ou “A Branca de Neve e os Sete Anões”, 
com o terrível castigo da madrasta, estão aqui presentes na sua autenticidade; mas 
também vamos encontrar “O Lobo e os Sete Cabritinhos”, um dos mais conhecidos 
contos de aviso. A força salvadora do amor fraterno surge em “Irmão e Irmã” e 
“Hänsel e Gretel”, mas também a paixão que leva ao casamento, superando todas as 
dificuldades provindas da magia do Mal, visível em “Rapunzel”, “O Príncipe Sapo”, 
“Rosa Branca e Rosa Vermelha”, “Jorinda e Joringuel”. Contos que nos falam de 
coragem e solidariedade, como “Os Músicos de Bremen”, fazem parte desta 
colectânea. 
 
In  
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/portal.pl?pag=sol_li_fichaLivro&id=534 
 
Recensão (crítica acerca da obra) 
 
Nos contos escritos pelos irmãos Grimm, sempre há uma mensagem positiva que 
se pode tirar das aventuras dos heróis e do castigo dos vilões! As bruxas, 
monstros, lobos e dragões usados nas histórias serviam como um alerta para as 
crianças se afastarem de estranhos e obedecerem aos pais, por exemplo. De 
qualquer modo, nas histórias dos irmãos Grimm, as pessoas bondosas são 
premiadas e as maldosas são castigadas. Não é sempre que isso acontece na vida 
real, mas na fantasia dos irmãos Grimm quem merece sempre ganha um final feliz. 
Há predomínio da esperança e da confiança na vida, os personagens lutam pelos 
seus ideais, na sua maioria de cunho humanitário. Nota-se uma preocupação 
fundamental com a sobrevivência e as necessidades básicas do indivíduo. Em 
oposição, a insaciabilidade humana causa transtornos sem tamanho, podendo até 
prejudicar a si mesmo e aos outros seres. 
A ambiguidade da figura feminina fica bem explicita nas narrativas. É a figura 
feminina que causa o bem e também o mal. Mostram o resgate através da bondade 
e do amor e contrapondo-se a esses valores estão os prejuízos causados por ardis 
e traições. A violência não aparece de forma clara. 
Todos os contos dos Grimm pertencem à área das narrativas do fantástico-
maravilhoso, por pertencerem ao mundo do imaginário ou da fantasia.  
 
In 
 
 http://www.percursos.net/leituras/eb23livros1.html 
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Mais obras destes autores no centro de recursos 
 
A chave de ouro : e outros contos 
Branca de Neve : e os sete anões 
A Fonte da Juventude 
O Capuchinho Vermelho 
A Bela Adormecida 
O alfaiate valente 
A fera peluda 
O pequeno grão de milho 
 
Ligações a propósito 

http://www.percursos.net/leituras/eb23livros1.html 

http://lengalengas.blogspot.com/2004_02_01_archive.html 

 

 

 

 

 


