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RESUMO

O objetivo deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento da autonomia educacional do aluno, efetivando estratégias que possibilitem um estudo autônomo no seu processo

de aprendizagem, para romper a dependência acadêmica do aluno no ato de estudar, despertando interesse por pesquisas, e aprofundamento do conteúdo além dos muros da

escola. Para trazer a realidade fantástica e atingir o público alvo que são adolescentes e infanto juvenis, a estratégia utilizada foi a utilização da ficção fantástica para operar

aspectos semânticos da educação. O corpus utilizado foram os Contos de Fadas Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Enrolados, 

e Valente. Para o desenvolvimento do projeto, foram feitas varias reuniões e pesquisas e elaborado um minicurso ocorrido na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG),

aberto a comunidade, com atendimentos feitos pelo professor orientador. O minicurso foi ministrado baseado na Teoria dos Blocos Semânticos (TBS), desenvolvida por Oswald

Drucot e Marion Carel, que trazem a ideia de que argumentar é estabelecer blocos semânticos, sendo então orientados por conectores, sendo eles DC (portanto), e PT (no

entanto). Pudemos ver, como resultados parciais, que tudo que se enuncia, nos contos, são algo previamente concluído no ato da enunciação. Em cada conto foram feitas

análises da estória para melhor compreensão. Uma palavra chave foi seleciona em cada conto, para análises semânticas, e posteriores discussões no que tange à educação. Por

exemplo, dentre outros, pudemos observar que Branca de Neve é [ingênua DC enganada], ou que em A Bela adormecida, temos Malévola como [bruxa DC má], nos contos

clássicos, ou [bruxa PT neg má], no conto contemporâneo, a compreensão da leitura é uma habilidade a ser desenvolvida e aprimorada, e a partir dessa teoria o aluno consegue

analisar a variação argumentativa. As palavras chaves e seus sentidos (ingênua e má, por exemplo), foram pensadas no contexto escolar
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