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RESUMO 
 
Objetivamos neste artigo analisar a deficiência com base no conto “O Soldadinho de 
Chumbo” de Hans Christian Andersen. No entendimento do estudo resultante da pesquisa 
monográfica intitulada “A exclusão social em ‘O Soldadinho de Chumbo’: interfaces entre a 
deficiência e a literatura”, concepções da diferença e exclusão social embutidas na literatura, 
podem favorecer a problematização da deficiência no contexto atual. Dessa forma, esperamos 
contribuir ao debate sobre o respeito às diferenças por meio da articulação entre diferentes 
campos do conhecimento e assim intensificar as relevantes discussões acerca da proposta 
inclusiva. 
 
Palavras chave: Literatura Infanto-Juvenil; Deficiência; Exclusão Social 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to look at disability based on the short story  "The  Soldier of Lead " by 
Hans Christian Andersen. In designing the study resulting from the monographic research 
entitled "Social exclusion in ' The soldier of Lead ': interfaces between disability and 
literature", conceptions of difference and social exclusion embedded in the literature, can 
foster built the problematization of disability in the current context. Thus, we hope to 
contribute to the debate on respect for differences by linking different fields of knowledge and 
thus intensify the relevant discussions about the proposed inclusive. 
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PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 

 

Há muitas formas em se analisar um Conto e apreender novos significados, leituras e 

interpretações, sobretudo na contemporaneidade. Na concepção adotada neste texto, o conto 

pode retratar a realidade como forma de consciência do mundo, revelando lições morais que 

indicam o quanto devemos aceitar e respeitar as diferenças humanas.  

A fim de conduzir o leitor nas análises apresentadas no presente texto, compartilhamos 

uma das versões do Conto O Soldadinho de Chumbo. Era uma vez um soldado moldado em 

chumbo, que diferentemente de seus irmãos, possuía uma única perna. O Soldadinho 

enamorado de uma bailarina acreditava que a moça tivesse, como ele, uma perna só. Passou 

por inúmeras aventuras longe de sua amada e chega a acreditar que nunca mais a verá. Foi 

quando o soldadinho caiu por meio da interdição de um bruxo. Começou a chover e crianças 

de rua fizeram um barco de papel para colocá-lo, ocorre à continuidade da interdição, porém 

por descuido chega a um rio e é engolido por um peixe, e a cozinheira o compra. Ele retorna 

ao lar de forma inusitada. E por fim, é jogado a lareira com a bailarina.” (HANSSEN, 1981, p. 

154). 

Ao interagir com o conto em apreço, nossas leituras convergiram para o 

questionamento de como a deficiência é representada por um personagem da literatura 

infanto-juvenil O Soldadinho de Chumbo com uma deficiência física em uma época que a 

sociedade abominava qualquer desvio de padrões exigidos pelo meio social, e como esta 

deficiência é interpretada em nosso atual contexto sócio-econômico marcado pelos avanços 

em torno da educação inclusiva e do respeito às diferenças.  

O estudo compartilhado neste artigo tomou por base a realização de uma pesquisa 

qualitativa do tipo etnográfica. Para tanto, realizamos uma oficina com o objetivo de analisar 

algumas marcas advindas da produção social, tais como o preconceito, considerando portanto, 

propícia sua abordagem no contexto escolar. A modalidade da pesquisa possibilitou a coleta 

do corpus de análise, o qual foi constituído de atividades respondidas pelas 

crianças/adolescentes/jovens participantes das oficinas, sendo realizados questionamentos a 
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respeito da pessoa com deficiência no meio social3. 

Nosso estudo poderá auxiliar a desmitificar conceitos como a deficiência e a entender 

a exclusão social em nosso contexto sócio-educacional. De igual modo, outra possibilidade de 

contribuição deste trabalho é reafirmar a importância da Literatura Infanto-Juvenil na 

resolução de conflitos e explicação da natureza por diferentes estudantes.  

Buscamos na elaboração do referencial teórico que subsidia nosso texto embasamo-

nos, a partir das contribuições de Bruno Bettelheim (2002), Fanny Abramovich (2005), Corso 

e Corso (2011), Marie-Louise Von Franz (2008), para entendermos a ligação da exclusão com 

o mundo da criança na literatura infanto-juvenil. Foram valiosas também as contribuições 

sobre a deficiência, sob a orientação de Debora Diniz (2007), Goffman (2004), Lígia 

Assumpção (1998) e Tomaz Tadeu (2009) que nos proporcionaram maior entendimento sobre 

diferenças, preconceitos, identidade, revelando as dificuldades que uma pessoa rotulada como 

“diferente” enfrenta no convívio social com pessoas ditas normais. E por fim, foram 

importantes as contribuições sobre exclusão social de Fernando Silva (2005) que apresenta 

em sua tese de doutorado intitulada Do estigma à exclusão, as diversas formas de 

estigmatização que a sociedade estabelece em relação a tudo o que escapa ao que é conhecido 

como normal.  

Por meio do texto, esperamos compartilhar o desenvolvimento de nossa pesquisa, ao 

tempo em que consideramos a importância em inserir a temática no campo acadêmico e assim 

contribuir com a perspectiva de novos olhares na utilização da literatura, bem como para o 

entendimento da deficiência como produção social em diferentes tempos históricos, 

econômicos, políticos e sociais.  

Para tanto, iniciamos a seguir demarcando o contexto histórico em que foram criados 

os contos de Andersen, aspecto importante para a compreensão da análise que faremos. Seria 

a análise anunciada no presente artigo, um tema atual? Esperamos que as articulações aqui 

realizadas sejam interpretadas pelo leitor e tão somente ressignificadas em variados contexto 

sociais.  

 
CONTOS DE FADA: HISTÓRICO, APROXIMAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS 

 
A literatura infanto-juvenil na contemporaneidade assume uma nova roupagem de 

“agente formador”, abertura para a formação de novas mentalidades. Acredita-se que com as 

transformações do momento, por meio da leitura, crianças e adolescentes poderão se integrar 
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socialmente em nossa sociedade. Coelho (2000) afirma que a literatura tornou-se um dos 

campos em que estão sendo semeados valores que integrarão aos novos conceitos e padrões 

de pensamento ou de comportamento que se defronta com valores tradicionais. 

Entretanto, historicamente as crianças demoraram até quase o fim do século XVI para 

serem dignas de alguma importância e atenção. Antes disso, quando sobreviviam aos altos 

índices de mortalidade infantil, eram criadas entre os adultos, compartilhando 

promiscuamente todos os aspectos da vida, até que a maturidade física as tornava um deles. A 

partir do momento que começaram a valer mais para seus adultos, conquistaram o direito a 

um reduto literário (CORSO E CORSO, 2006, p.32). Observa-se que, no inicio, a literatura 

para crianças encontrava-se mesclada com a literatura para adultos. Para Coelho (2000) a 

criança era vista como um “adulto em miniatura”, cujo período de imaturidade (a infância) 

deveria ser encurtada o mais rapidamente possível. Daí a educação rigidamente 

disciplinadora; e a literatura exemplar que procurava levar o pequeno leitor a assumir, 

precocemente, atitudes consideradas “adultas”. 

Devido a estes fatores, a utilização dos contos de fada para crianças representou a 

oportunidade de favorecer a utilização de atividades criativas e possibilitadoras de 

imaginação. Podemos afirmar que os contos de fada encantam crianças e adultos até os dias 

atuais, com suas histórias mais puras e mais simples dos processos psíquicos do inconsciente 

coletivo. De forma indireta, as ensinam a aceitarem o medo, a perda, a conhecer o amor, o 

valor de uma amizade.  

Segundo Franz (2008), em razão disso, eles representam os arquétipos, nos quais 

agregamos uma subestrutura de sentimento, emoção, fantasia e ação, na sua forma mais plena 

e concisa. Nos mitos, lendas ou qualquer outro material mitológico mais elaborado, atingimos 

as estruturas básicas da psique humana por meio de material cultural. Como aponta os escritos 

de Platão, relata que as mulheres mais velhas contavam às suas crianças histórias simbólicas. 

A partir desse momento histórico os contos de fada vinculam-se à educação de crianças.  

Os contos de fada nos séculos XVII e XVIII eram contados tanto para adultos quanto 

para crianças. Na Europa, eles costumavam ser a forma principal de entretenimento para as 

populações agrícolas na época do inverno. A partir do século XVIII surge o interesse 

científico que deu aos contos de fada uma interpretação poética. Podemos afirmar que os 

contos de fada continuam sendo contados para diferentes pessoas (FRANZ, 2008). 

Logo, Bettelheim (2008), afirma que os contos de fada eram considerados por pais e 

educadores até pouco tempo como “irreais”, “falsos” e cheios de crueldade. Já na concepção 
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das crianças, o que há de mais real, algo que lhes fala, em linguagem acessível, do que é real 

dentro delas.  

Deste modo, é oportuna a utilização dos contos de Andersen. Sua importância reside 

na coragem que teve para transpor obstáculos e realizar seus desejos fundamentado na 

construção de um conjunto paradigmático de textos artísticos que penetrou no sonho da 

humanidade (ADAM; HEIDMANN, 2011, p.62). Por meio dos contos foi capaz de levar 

adultos e crianças a repensar os próprios valores e a refletir sobre as diferenças sociais que 

tanto distanciam os indivíduos (DUARTE, 1995). 

Um traço marcante em seu conto é a ternura do olhar, não encontrado em autores 

antecedentes que tenha compreendido de forma tão profunda e que tenha amado o mundo da 

criança. Enquanto alguns tentam escrever para o público infantil insistindo em discursos fora 

da realidade da criança, Andersen dá-nos nos seus textos a infância autêntica, com as suas 

dores, as suas angústias, as suas alegrias e os seus sonhos. O escritor, frente a sua realidade 

convive com a ficção, tornando-se por isso mesmo mais gritante (DUARTE, 1995). 

Em nosso texto daremos destaque ao conto “O Soldadinho de Chumbo” a fim de 

problematizar a deficiência como indicamos em nossos argumentos iniciais. Apesar das 

críticas a Andersen que o caracterizam como poeta bastante neurótico (FRANZ, 2008), pode-

se mesmo dizer que, seu conflito não era só pessoal, mas de toda uma coletividade. Desta 

forma, seus contos de fada podem se tornar presentes na consciência coletiva numa 

determinada época e podem ser então, recontados, por todo o mundo. 

Por meio das contribuições acerca dos Contos de Andersen, cabe-nos fazer as 

primeiras aproximações com a deficiência no sentido de reconhecer que em seu tempo 

histórico imbricado de valores culturais, o autor nos apresenta elementos importantes para 

discutirmos as diferenças. Andersen, ao seu tempo, no interior de sua cultura, nos mostra a 

sutileza das diferenças introduzidas por sua forma particular de contar histórias. Com tantas 

inovações os contos do autor nos remete a experiências vivenciadas, alcançando em seu 

processo de busca ser um referencial na Literatura Infanto-Juvenil. 

Andersen utiliza uma linguagem oralizada que fala diretamente às crianças e 

terminando seus contos sem que nenhuma voz de adulto intervenha para separar, o bem do 

mal e moralizar, explicitamente inventa uma maneira de escrever e de dizer muito diferente 

dos modelos, dos estilos e das convenções estabelecidas (ADAM; HEIDMANN, 2011). 

Alguns desses contos são: O Patinho Feio (estudiosos afirmam que é sua autobiografia4), A 

menina dos Fósforos, A Rainha de Neve e muitos outros.  
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Assim, pelas análises decorrentes da aproximação do tipo físico do autor e suas 

personagens, podemos depreender que Andersen não possuía os padrões de beleza exigidos 

pela sociedade em sua época.  

No mais, o contato de Andersen com as crianças não representa apenas pequenas 

alterações na linguagem e estilo, há um processo mais profundo. A impressão é sempre de 

que estamos dentro do conto, vivendo a situação do personagem. Reflexões e sentimentos, 

interrupções de alegria, admiração, estão muitas vezes ao mesmo tempo no narrador, nas 

personagens e com o ouvinte. Em determinados momentos das histórias podemos observar 

que foram escritos para serem lidos em voz alta e de bom tom, contrariando a tradição.   

(DUARTE, 1995). 

São deveras valiosas as contribuições de Andersen para a literatura infanto- juvenil. 

Em nosso texto, intentamos apresentar resultados de pesquisa realizada sobre uma de suas 

obras O Soldadinho de Chumbo, proporcionando uma discussão sobre a deficiência e a 

exclusão social e sua percepção em contextos educacionais contemporâneos, tal como 

faremos a seguir.  

 
A DEFICIÊNCIA E A EXCLUSÃO SOCIAL NO SOLDADINHO DE CHUMBO 
 
 

Ferreira; Guimarães (2003) enfatizam que a sociedade está se tornando mais complexa 

a cada dia: a diversidade aumenta de forma acelerada. Nesse sentido, imperceptivelmente, 

muda também a forma de compreender o mundo e os próprios semelhantes. 

Com base em Ferreira (2003) no contexto sociológico, o termo exclusão social é 

recente, porém o conceito encontra-se presente em quase todas as sociedades em diversas 

épocas. Embora não faça muito tempo que passou a ser objeto de estudo da Sociologia, o 

fenômeno exclusão social vem de época anterior ao nascimento da própria sociologia como 

ciência. Além disso, no percurso da humanidade é construído por guerras e lutas em que o 

processo tem como base quase sempre o binômio inclusão - exclusão.  

É bem visível nas obras primas de Andersen a representação da exclusão social. Em o 

“O Soldadinho de Chumbo” identificamos uma obra de grande importância que aborda 

valores e objetos, conseguindo retratar, revelar as transformações sofridas nas relações 

sociais.   

Podemos observar nas histórias infantis, pessoas com algum tipo de deficiência ou 

dificuldades que podem continuar sendo membros excluídos em nossa sociedade. Em O 
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Pequeno Polegar, A bruxa, A Bela e a Fera, O Patinho Feio, presenciamos a abordagem da 

diferença de forma ridícula instigando crianças e adultos ao temor, acreditando que o 

diferente é uma ameaça ou aqueles com os quais não desenvolvemos.  

Com base nos pressupostos, acima, normalmente os contos infantis usam personagens 

revelando a posição social dos excluídos que não cabe no modelo exigido. Aquele 

desempregado, subalterno, tornando claro que é coadjuvante na ação e, por consequência, 

coadjuvante na vida, se mulher, por exemplo, é cozinheira ou lavadeira, gordona e bunduda. 

Quando sua apresentação física não é agradável ou bela, colocam características de 

benevolência: um ótimo coração, amigo, corajoso, para justificar sua diferença ou deficiência 

(ABRAMOVICH, 2005, p. 36). 

Com base no conto O Soldadinho de chumbo, observamos que o personagem principal 

possui uma deficiência. O texto apresenta sua descrição como, forte, corajoso e seguro de si, 

reforçando que mesmo sem ter uma perna consegue até se manter em pé sem dificuldade, algo 

que como sabemos, uma pessoa com essa deficiência não conseguiria fazer. É fundamental 

salientar que esses são valores sociais impostos por uma sociedade que visava/visa e 

ditava/dita o modelo a seguir, por todos. Quem fugisse/foge dessa norma 

permanecia/permanece à margem da sociedade. 

Convém ressaltar que nesse momento histórico, é possível observarmos o quanto as 

sociedades estabeleciam divisões entre classes sociais e consideravam os seres humanos 

socialmente excluídos, determinando uma divisão estrutural entre dominantes e dominados. A 

literatura infantil nos mostra em muitos dos contos, personagens já preestabelecidos em suas 

funções, modelos e perfis para cada nível de renda. Na maioria das vezes, os indivíduos 

diferentes do modelo estabelecido por determinado grupo integram-se a uma posição 

subalterna na social. 

Logo Coelho (2000) afirma, que a tradição herdada por séculos nos impõe um 

protótipo de herói, embora as ideias generosas visassem o benefício da coletividade, na 

prática, o individualismo forte e competitivo, que era a base do sistema, acabou por se 

transformar no poder absoluto das minorias.  Nesse sentido, a literatura estabelece uma 

valorização ideal do indivíduo por meio das características dos heróis ou personagens 

românticos, modelos das qualidades e virtudes consagradas pela sociedade, com ideais a 

serem imitados. 

Esses são biotipos criados pela sociedade trazendo a concepção que o belo é do “bem” 

enquanto o feio ou com qualquer defeito físico não é capaz de atender às expectativas do 
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modelo estético exigido pela sociedade, causando mal estar entre as pessoas chegando até a 

exclusão. O que se observa nos contos infantis são histórias que apresentam o mais forte 

sempre vencendo os mais fracos, os fortes reproduzem valores e comportamentos autoritários 

estabelecidos por uma sociedade que reproduz as relações de dominação.  

Segundo Abramovich (2005), as personagens dos contos são estereótipos estéticos 

europeus “príncipes”, “princesas”, “reis”, caracterizados como os mocinhos “bons”, são os 

que terão uma vida regrada e confortável, já as personagens definidas como serviçais são: 

pobres, gordos, feios, velhos, deficientes, esses são marginalizados, excluídos pela sociedade 

caracterizados como pessoas de índole mal ou mau-caráter.  

De acordo com Ferreira e Guimarães (2003), até o final do século passado, pessoas 

com deficiência eram classificadas e tratadas como doentes, incapazes de aprender; eram 

portanto, desassistidas do direito a qualquer tipo de educação, e, dessa forma, excluídas do 

processo social.  

É raro encontrar na Literatura Infantil um conto que retrate o herói da historia como 

uma pessoa com deficiência ou qualquer outro personagem com perfil distante do modelo dito 

“normal”. No entanto, é possível dar vida aos diversos personagens introduzindo seres 

monstruosos, ameaçadores e apavorantes referentes ao excluído. 

As crianças demonstram curiosidade em saber por que determinada pessoa não anda, 

ou não fala, não enxerga, e mediante as perguntas buscam explicações para entender as 

diferenças. Contudo, somos nós que não conseguimos falar ou dar uma resposta e por mais 

simples que seja, inventamos diversas respostas fantasiosas para fugirmos da dificuldade de 

aceitar o outro com suas diferenças. Essa dificuldade em conviver com as diferenças pode ser 

retratada através do uso corrente de apelidos: “crioulo doido”, “quatro olho”, “surdinho”, 

“mula manca”, entre outros. Tais expressões são discriminações que ferem o direito do 

cidadão de vivenciar sua própria vida em meio social.  

Esses argumentos correspondem à comparação entre uma determinada pessoa ou 

grupo e o “tipo ideal” construído pelo grupo dominante. Para Lígia Amaral (1998, p.14) 

 
[...] todos sabemos (embora nem todos o confessemos) que em nosso 
contexto social esse tipo ideal... corresponde, no mínimo, a um ser: jovem, 
do gênero masculino, branco, cristão, heterossexual, física e mentalmente 
perfeito, belo e produtivo. A aproximação ou semelhança com essa 
idealização em sua totalidade ou particularidades é perseguida, consciente ou 
inconscientemente, por todos nós, uma vez que o afastamento dela 
caracteriza a diferença significativa, o desvio a anormalidade. 
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Em nossas dificuldades em conviver com o outro como ele é, acabamos por feri-lo em 

sua essência. Em uma sociedade capitalista como a nossa é muito raro uma pessoa com 

deficiência conseguir ingressar no mercado de trabalho, ou mesmo no meio social, sem passar 

por sérios constrangimentos. A lógica da sociedade é que se alimenta e sobrevive da multidão 

dos excluídos sociais, e a competição é o principal combustível que permite sua 

sobrevivência. O preconceito prepara a ação da exclusão do mais frágil, por aqueles que não 

podem viver a sua fragilidade, numa cultura que privilegia a força (CROCHIK, 1995).  

Nos contos infantis podemos observar personagens que vivem a margem da sociedade, 

que por sua vez  

[...] estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 
considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 
categorias: Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que 
têm probabilidade de serem neles encontradas (GOFFMAN, 2004, p. 5). 

 
 

No conto O soldadinho de chumbo, há um momento que o Soldadinho passa a ter 

consciência de si. Começa a refletir sobre seu poder econômico acreditando que a patente de 

soldado raso não lhe favorece em relação a sociedade, visando uma posição social maior. 

Dessa forma podemos observar o desejo do soldado de conquistar ser incluído e aceito em 

uma sociedade que valoriza tão somente a posição social e que exclui as deficiências. 

Esse processo se dá tanto pelo apelo às identidades hegemônicas, aquele consumidor 

soberano, o cidadão patriótico, quanto pela resistência dos “novos movimentos sociais”, os 

que não têm sido reconhecido pela sociedade (SILVA, 2009). Diante desse contexto social 

podemos observar que pessoas consideradas “diferentes” podem ser construídas como 

“estranhas” ou “desviantes” ao seu grupo. Porque a forma como vivemos nossas identidades é 

medida pelos significados culturais que são reproduzidos por meio de sistemas dominantes 

(SILVA, 2009). 

Como é possível depreender, o poder faz com que a identidade e a diferença sejam 

tendenciosamente determinadas pelas produções sociais. Somos obrigados a agir de acordo 

com o que as pessoas que nos cercam julgam adequado, ou grupo a que pertencemos define 

como nossa identidade social, embora estas não sejam fixas, como constatamos a partir das 

afirmações de Silva (2009). 

As afirmações sobre identidade e diferença são importantes, sobretudo, se 

considerarmos que é preciso avançar para a 
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[...] aceitação da pessoa com deficiência tal como ela é, o que não significa 
pretender, em algum momento, converter em “normal” uma pessoa com 
deficiência. Trata-se de, considerando suas limitações, reconhecer-lhe os 
mesmos direitos que os outros e oferecer-lhe os serviços e as condições 
necessárias para que possa desenvolver, ao máximo, as suas possibilidades, 
vivendo da forma mais natural que lhe for possível (FERREIRA; 
GUIMARÃES, 2003, p.113). 

 
Em nosso trabalho escolhemos o contexto educacional para acompanhar as 

implicações teóricas e práticas da afirmação acima. Como apresentado no início deste artigo, 

a fim de alcançar nossos objetivos, aplicamos a Oficina “O Soldadinho de Chumbo para 

Crianças e Adultos”, com estudantes de três espaços educacionais diferentes, os quais foram 

denominados pelo nome de seus respectivos municípios. 

Apesar das mudanças ocorridas na contemporaneidade, buscamos por meio da 

pesquisa caracterizar até que ponto crianças e adultos, podem identificar a deficiência no 

conto da Literatura Infanto-Juvenil, “O Soldadinho de Chumbo”. 

O quadro abaixo sintetiza nosso público: 

 
MUNICÍPIOS ITAGIBÁ URUÇUCA IPIAÚ 

 
PARTICIPANTES 

 
20 alunos/ 

 6º ano 

 
39 alunos/ 

8º ano 

 
6 alunos/ 

Ensino superior 

 
Por meio da elaboração e aplicação de questionário e atividades voltadas a 

problematização da diferença e/ou deficiência, extraímos resultados importantes, em nossa 

ótica, passíveis de debates profícuos. No que diz respeito a compreensão sobre o preconceito, 

5% dos estudantes entendeu que a maior forma de preconceito é racial. Essa visão dos 

estudantes comprova a necessidade das reivindicações frequentes de grupos étnicos que vem 

sendo construídas e divulgadas há décadas e que ainda necessitam de mudanças atitudinais. 

Discussões semelhantes às discussões etnicorraciais definem a deficiência como uma 

produção social, como as decorrentes da Liga dos Lesados Físicos Contra a Segregação – 

Upias (DINIZ, 2007, p.14). Assim, a deficiência passa a ser entendida como uma forma de 

opressão social, como sofrido por outros grupos minoritários, como as mulheres ou os negros.  

Por meio dos dados pudemos constatar os costumeiros apelidos que circulam no 

ambiente escolar. Temos 6% dos alunos que carregam algum tipo de apelido indesejado, 3% 

por ser obesos, ou por possuírem uma diferença física, e outros 5% são termos do cotidiano, 

como vestes “inapropriadas”, namorar demais.   
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Podemos observar que temos um número elevado de 17%  de estudantes que deixaram 

a questão em branco, 5% não especificaram, outros 5% assumem que foram discriminados. 

Os dados apresentados endossam o entendimento de que  

 
Os nossos limites reais não estão na possibilidade ou impossibilidade que 
temos de andar, enxergar, ouvir ou pensar da forma como acreditamos que 
todos fazem. Os nossos limites estão na dificuldade que encontramos nas 
relações que travamos com o mundo (RIBAS, 2007, p.8). 

 
 

No que diz respeito à percepção da deficiência, ou das características pessoais do 

Soldadinho, foi possível identificar aspectos relevantes. Alguns estudantes relataram conhecer 

pessoas com deficiência, inclusive na escola tem um aluno deficiente físico, segundo os 

próprios, no intervalo eles disputam quem empurra a cadeira do garoto. Segundo Crochík 

(1995), o preconceito não é inato, a criança pode de fato perceber que o outro é diferente dele, 

mas não interfere em seu relacionamento com ele.  

Nas análises decorrentes do Conto O Soldadinho de Chumbo, observamos que o 

menino vibrava por ter ganhado vinte e cinco soldadinhos de chumbo, mas alguém notou que 

tinha um entre tantos que “apresentava uma pequena diferença: tinha uma perna só, pois fora 

fundido por último, e faltara chumbo”. Dessa forma Crochík (1995), destaca que o agir sem 

reflexão, de forma aparentemente imediata perante alguém, marca o preconceito. Ocorre 

muito esse tipo de atitude quando as pessoas esboçam o exagero de reação como a compaixão 

ou aceitação diante de uma pessoa com deficiência. 

Algo que marcou um número significativo de estudantes foi o sentimento de 

compaixão em relação ao soldadinho de chumbo, quase a totalidade de participantes não 

achou justo o Soldadinho ter sido jogado na fogueira, queria que ele ficasse com a bailarina e 

acreditava que o duende é que deveria ter sido queimado.  

Ribas (2007), afirma que durante muito tempo as pessoas com deficiência foram vistas 

pelo prisma da insuficiência, da falta, da carência. Quando começamos a contar a história os 

alunos ficaram em silêncio prestando atenção em cada passagem do conto. Muitos 

manifestaram o sentimento de piedade porque o Soldadinho foi jogado no fogo e a historia 

não teve um final feliz. 

Logo, a nossa pesquisa confirma em uma porcentagem acentuada de 63%, a percepção 

da falta da perna do soldadinho. Figueira (2008) afirma que nossos arquétipos presentes no 

inconsciente coletivo são universais e idênticos em todos os indivíduos, manifestando 

simbolicamente em religião, mitos, contos de fada e fantasias. Com a convivência familiar, 
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essas imagens preconcebidas são desenvolvidas e moldadas conforme as experiências do 

indivíduo. 

Com a sociedade não seria diferente, reproduzimos o que nos foi passado na nossa 

infância. Existem casos em que a família passa para os filhos uma imagem estereotipada das 

pessoas com deficiência: castigo, punição, por erros de vidas passadas, perigosas, algo que 

precisa ser excluído, que a morte será um alivio para elas, dentre outras. Essas explicações 

também se refletem nas imagens construídas pelos estudantes participantes das oficinas. 

Na literatura infanto-juvenil identificamos que a necessidade da mágica e da fantasia é 

de todas as crianças. Suas angústias e conflitos interiores sempre aparecerão, mesmo que de 

forma diferente, por isso, percebemos em O Soldadinho de Chumbo, um arsenal simbólico 

que pode representar dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência excluídas em 

nossa sociedade. 

Há muitos elementos a serem analisados, o personagem principal possui uma 

deficiência e é militar. Sua profissão é soldado raso, no conto percebe-se e é justificada a falta 

de sua perna, além disso, ele se mostra firme, corajoso, tem o desejo de ser cabo para 

conquistar a bailarina, não possui nome próprio, passa boa parte do conto perseguido por um 

bruxo, tem o final trágico e em todos os momentos do conto é reforçado que é muito corajoso.  

 Esses fatos comprovam que há muito tempo “os diferentes” eram retratados na 

Literatura Infanto-Juvenil. O diferente/deficiente dependendo da interposição de um dito 

“normal” entre si e o mundo, para viabilizar sua existência, era considerado o diferente 

exilado. Essas são imagens distorcidas culturalmente com relação ao diferente/deficiente em 

nossa sociedade que podem gerar atitudes e ações preconceituosas. Assim como, há algum 

tempo, era difícil ou mesmo impossível, abrirmos livros de histórias infantis e encontrarmos 

uma protagonista deficiente/diferente tratada como uma pessoa humana potente de si mesmo 

e não como dependente de forças sobrenaturais para alcançar seus alvos. Esses argumentos 

correspondem a comparação entre uma determinada pessoa ou grupo e o “tipo ideal” 

construído pelo grupo dominante. 

Pudemos verificar que os entendimentos sobre a deficiência são frutos de construção 

social  que estabelece um modelo estético de beleza pela sociedade. Este é um dos fatores 

desencadeantes do processo de desigualdade social contribuindo para a exclusão das pessoas 

com deficiência.  

A importância desse trabalho é que permite uma releitura da deficiência. O deficiente 

erroneamente descrito por séculos em nossas histórias como anormal, monstruoso ou trágico. 
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Essa redescrição da deficiência nos remete a um novo desafio de estudo o de não permitir que 

se perca a força conceitual e político da categoria “deficiência”. As pessoas com deficiência 

possuem estilo de vida diferente. Com a proteção dos direitos humanos um novo marco 

teórico e político, assumirá a centralidade das políticas sociais e de proteção social na 

contemporaneidade para essas pessoas.  

A provocação de nosso título um tema atual? pode ser comprovada já que o conto de 

Andersen reafirma-se como capaz de até a atualidade fornecer elementos passíveis de 

aproximação com outros campos de estudo, como fizemos com a deficiência. A queima do 

Soldadinho de Chumbo, a identificação com a bailarina, para ele sinônimo de igualdade, as 

exclusões relatadas em todo o Conto na figura do bruxo e suas artimanhas para livrar-se do 

personagem refletem a imperiosidade do tema também na contemporaneidade. Nossos 

resultados, não são tão somente frutos de nossas acepções, mas, sobretudo possibilidades de 

interface entre a deficiência e a literatura. 

Por fim, gostaríamos de acrescentar que essas são possibilidades de análise do Conto 

O Soldadinho de Chumbo, mas não são as únicas ou as verdadeiras. Dada a subjetividade do 

trabalho monográfico compartilhado, acreditamos que outras análises e problematizações 

poderão/deverão se suceder ao estudo. Num último intento, desejamos que o nosso 

Soldadinho seja (re) montado em tantos outros espaços e quiçá aprendamos a conviver e a 

respeitar nossas diferenças! 
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