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PERGUNTA:PERGUNTA:  existe uma relação pertinente entre a Bíblia e os  existe uma relação pertinente entre a Bíblia e os 

contos de fadas?contos de fadas?

PROPP, Vladimir. PROPP, Vladimir. Raízes históricas Raízes históricas 

dos contos maravilhososdos contos maravilhosos: investiga as : investiga as 

origens dos contos maravilhosos, origens dos contos maravilhosos, 

chegando até os ritos e mitos de povos chegando até os ritos e mitos de povos 

primitivos. Estabelece uma primitivos. Estabelece uma 

“superestrutura” que definiria o “superestrutura” que definiria o 

gênero gênero conto maravilhosoconto maravilhoso  (gráfico ao  (gráfico ao 

lado).lado).

TOLKIEN, J. R. R. Sobre histórias de 

fadas: ensaio que busca propor uma 

resposta para a pergunta “qual é a 

função dos contos de fadas?”. Ao fim 

do livro, o autor diz que “os 

Evangelhos contêm uma história de 

fadas, ou uma narrativa maior que 

engloba toda a essência delas” (p. 80)

FRYE, Northrop. Código dos códigos: Provê uma análise 

profunda e detalhada da Bíblia como um todo. Apresenta 

elementos unificadores de todos os livros da Bíblia, 

centralizando-os na figura de Jesus, presente nos Evangelhos. 

Também aponta a existência de duas linhas narrativas que 

correm paralelamente: Weltgeschichte (história do mundo) e 

Heilsgeschichte (história da salvação)

PRIMEIRO PASSO: comparar as definições de conto maravilhoso de Propp e história de fadas de Tolkien.

SEGUNDO PASSO: Análise do texto bíblico, sobretudo do Evangelho de Marcos.

TERCEIRO PASSO: comparação das estruturas dos contos maravilhosos com o Evangelho de Marcos (Weiltgeschicte).

QUARTO PASSO: comparação das estruturas dos contos maravilhosos com o evangelium (Heilsgeschichte).

CONCLUSÃO:  é possível afirmar que existem sim tanto relações 

estruturais quanto semânticas entre o conto maravilhoso e a Bíblia, 

seja da perspectiva dos evangelhos, seja do evangelium. No entanto, 

apesar de tantas semelhanças entre a Bíblia e os contos de fadas, 

seria impossível e imprudente considerá-la uma equivalente do 

gênero. A Bíblia é dotada de uma complexidade muito maior do que 

já visto numa história de fadas e não pode ser resumida a uma.
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