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Resumo: A presente pesquisa é de caráter bibliográfico e aborda como o gênero 
literário “contos de fadas” podem ajudar as crianças a dar sentido em suas vidas 
através da identificação com a história. Para isto, serão apresentados alguns 
contos desde quando surgiram, como eram e quais as mudanças que sofreram no 
decorrer dos tempos, bem como, descobrir como a criança pode aprender com os 
contos de fadas. As histórias infantis ajudam no desenvolvimento da criança e 
também contribuem para despertá-lo a criatividade, mas principalmente, ajuda no 
desenvolvimento psíquico. Trata-se, de um trabalho baseado em pesquisa 
bibliográfica sobre os contos de fadas desde o surgimento ate os contos 
contemporâneos, descrevendo sua importância no processo de ensino e 
aprendizagem da criança. A escolha do tema para a produção da presente 
pesquisa justificou-se no sentido de poder analisar com um maior 
aprofundamento o estudo dos contos, assim nos pudemos observar a influência 
que os mesmos podem exercer no desenvolvimento infantil tanto no ensino e 
aprendizagem como no desenvolvimento cognitivo, emocional e afetivo da 
criança. 
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Abstract: The present research has is of bibliographic character and addresses 
how the literary genre "fairy tales" can help children make sense in their lives 
through identification with history. For this, some stories will be presented from 
when they appeared, how they were and what changes they have undergone in 
the course of time, as well as discover how the child can learn from fairy tales. 
Children's stories help in the development of the child and also contribute to 
awaken the child's creativity, but mainly helps in the development of the psychic. It 
is a work based on a bibliographical research about the fairy tales from the 
beginning to the contemporary tales, describing their importance in the process of 
teaching and learning of the child. The choice of the theme for the production of 
the present research was justified in the sense of being able to analyze with 
greater depth the study of the tales, so we could observe the influence that they 
can exert in children's development both in teaching and learning as in cognitive 
development , emotional and affective of the child. 
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Introdução 

 A importância dos contos de fadas no contexto atual, no ensino e aprendizagem 

das crianças da Educação Infantil. Por meio da Literatura Infantil. Com o objetivo 



 

 

de tornar a criança em um saber cognitivo capaz de despertar a sua imaginação 

desenvolvendo sua linguagem escrita e oral através dos Contos de fadas que 

possibilitem a maior compreensão do aluno e o seu crescimento intelectual com 

as obras literárias que contenham os contos de fadas. O estimular da criança com 

o interesse a leitura propõe grandes desafios onde o mediador e as crianças 

possam interagir na relação de socialização da família com a escola. O incentivo 

à leitura além de ser um desafio constante, cabe ao professor induzir o aluno a 

ser um pesquisador crítico, curioso e pensante como também ser um trabalho 

diário onde beneficie o aluno em seu processo de ensino e aprendizagem.

 De acordo com o Referencial curricular nacional para a Educação Infantil: 

O ato de ler é cultural. Quando o professor faz uma seleção 
prévia da história que irá contar para as crianças, independente 
da idade delas, dando atenção para a inteligibilidade e riqueza 
do texto para a beleza das ilustrações, ele permite às crianças 
construírem um sentimento de curiosidade pelo livro (ou 

revista, gibi, etc) e pela escrita. (RCNEI 1998, p.135) 

O interesse pela leitura só vem a ajudar a criança a ser um ser 

transformador em seu convívio social, onde ele aprenda a ser sujeito ativo em sua 

formação como um cidadão, isso vai além de trabalhos diários de leitura que o 

professor possa trabalhar com essa criança, pois a instituição de ensino se 

enquadra na ajuda do processo de ensino aprendizagem tendo um espaço 

acolhedor para que essas crianças tenha o prazer de pesquisar o livro no qual 

que deseja ler, além de que o incentivo à leitura também vem dos pais, pois esse 

estimulo também tem que ser trabalhado em casa. O contato com os livros só traz 

o prazer de leitura ao aluno de forma significativa ao trabalho contextualizado no 

contar das histórias que só despertam a curiosidade da criança e que não 

servirão apenas como entretenimento, mas também como cultura para ela no 

agora e para sempre.  A interação das crianças com os gêneros 

literários infantis, mas em especifico os Contos de fadas no qual o professor 

poderá mostrar no dia-a-dia a importância da criança ter contato com esse gênero 

literário. Incluir diariamente livros literários em seu dia a dia além de melhorar no 

desenvolvimento da linguagem escrita e oral, também pode se trabalhar nos 

contos de fadas dentro de sala de aula confrontos reais e fantasias diante da 



 

 

leitura das mesmas desta forma trabalhando também o cognitivo, o afetivo e o 

imaginário da criança. 

Objetivo 

 Analisar a importância de se trabalhar em sala de aula o gênero literário Conto de 

fadas e o de que forma ele irá influenciar no desenvolvimento da criança. 

Metodologia 

 A metodologia aplicada ao trabalho consiste em uma revisão de literatura, 

através de uma pesquisa bibliográfica qualitativa sobre os contos de fadas citando 

vários autores que versam sobre o tema, assim demonstrando a importância do 

mesmo no processo de ensino e aprendizagem da criança. 

Resultado 

 Com a presente pesquisa procuramos fazer uma reflexão acerca dos contos de 

fadas no mundo contemporâneo e qual sua influência no processo de ensino e 

aprendizagem, afim de que possamos compreender a extensão desta 

necessidade e dentro do nosso sistema de educação. Deste modo busca se 

analisar se a escola e professor estão de fato cumprindo seu papel, utilizando-se 

dessas metodologias diferentes no ensino e aprendizagem das crianças. Após os 

estudos pode-se entender que a inclusão desses gêneros literários “contos de 

fadas” contribuem de uma forma muito gratificante no processo de 

desenvolvimento da criança, pois os mesmos proporcionam momentos únicos 

onde poderão ser aprendidos e desenvolvidos com o auxilio da literatura.  

Conclusão 

 Os contos de fadas além de despertar a imaginação esta estimulando o aluno a 

gostar da leitura exercendo a prática diária e persistente em sala de aula visto que 

o professor vai conquistando aos poucos o seu aluno estimulando-os a gostar de 

ler e praticar frequentemente, com isso o professor irá conseguir desenvolver o 

hábito da leitura e assim fazer com que eles percebam a importância dos contos 

de fadas no seu desenvolvimento, mas também possam descobrir que a leitura é 

algo fundamental para seu convívio social.  



 

 

Referências 

BRAGA, Maria Alice. Como usar a literatura infantil na sala de aula. São Paulo: 
Contexto, 2004. 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referencial curricular para a educação infantil. Brasília: 1998.  
Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa (1ª a 4ª série), Brasília, 
1997. . 

BRASIL, MEC/SESF. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 9.394 de 
20/12/2006. Ed. RC. Recife, 1997. 

COELHO, N. N.Literatura infantil: teoria, análise, didática. 1 ed. São Paulo: 
Moderna, 2000. 

COELHO, N. N .O conto de fadas: símbolos mitos arquétipos. São Paulo: 
DCL, 2003. 

PEREZ, Luana Castro Alves. "História dos contos de fadas"; Brasil Escola. 
Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/literatura/historia-dos-contos-
fadas.htm>. Acesso em 23 de setembro de 2018. 
 

 


