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RESUMO: 

Os contos de fadas contam histórias e encantam crianças há séculos. De início os 
contos de fadas não eram direcionados para as crianças, mas com o tempo foram 
passando por processos de adaptação, direcionando-o para o público infantil.  Esse 
artigo tem como finalidade analisar como a literatura infantil, por meio dos contos de 
fadas, pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças de 
0 a 4 anos. Para o desenvolvimento do estudo utilizou-se a pesquisa bibliográfica 
com característica qualitativa e como instrumento de pesquisa foi aplicado um 
questionário em uma creche pública da cidade de São João del Rei, Minas Gerais. 
Constatou-se que os educadores valorizam e praticam a contação de histórias em 
sala de aula, desenvolvendo diversos trabalhos por meio dos contos de fadas, como 
uma maneira de contribuir para o desenvolvimento da criança, tanto no âmbito 
emocional como cognitivo.   

Palavras-chave: Literatura. Contos de Fadas. Desenvolvimento cognitivo e 
emocional.  

 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que há séculos os contos de fadas vem fazendo parte do imaginário 

das crianças, despertando encanto e magia e fomentando sonhos. Acredita-se, 

contudo, que os contos de fadas são também capazes de contribuir com o 

desenvolvimento emocional da criança, bem como com o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. 

Em vista disso, o presente trabalho objetiva discorrer sobre como os contos 

de fadas podem contribuir para a descoberta dos sentimentos e o desenvolvimento 

cognitivo dentro da criança. Além disso, espera-se ainda apresentar uma definição 

de contos de fadas, fazendo uma breve referência ao contexto em que surgiu e a 

importância que ganhou ao longo do tempo. 



Espera-se, também, abordar algumas questões que dizem respeito ao 

desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças de zero a quatro anos de 

idade. 

Para que se fosse possível alcançar tais objetivos, partiu-se das seguintes 

questões: os contos de fadas influenciam as crianças a pensarem em finais felizes, 

príncipes encantados, castelos e princesas? Isso Contribui ou não para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças?  

O trabalho se justifica pela importância que se deve conferir ao 

desenvolvimento da criança. E, tendo o conto de fadas como viés principal, o mesmo 

é voltado aos futuros professores e professores de Educação Infantil, cientes de que 

o processo de educar compreende o indivíduo de forma integral, o que inclui o seu 

lado afetivo-emocional 

Optou-se pela realização de uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir 

de livros e artigos científicos que tratam do tema em questão.  Para enriquecer ainda 

mais a pesquisa, optou-se ainda por fazer algumas visitas em uma creche da rede 

pública municipal de São João del-Rei e ainda, aplicar algumas questões  a um 

professor da instituição. 

 

 

1. Conceituando os contos de fadas 

Acredita-se que os contos de fadas fazem parte da infância da grande maioria 

das pessoas. Aliás, contar histórias é uma das mais antigas capacidades humanas, 

que atravessou séculos e até hoje se fazem presentes. Sejam elas reais ou 

fantasiosas, se são encantadas ou assustadoras, não importa! Uma história é 

sempre capaz de chamar a atenção, de emocionar e até mesmo de encantar. 

 Mas afinal, de onde vieram esses tais contos de fadas? Como eles surgiram? 

Qual a sua origem?  

 

1.1 A origem dos contos de fada: breve contextualização histórica  

Acredita-se que os contos de fadas existam há séculos. Crê-se que, a partir 

do momento em que o homem se percebe capaz de externar seu sentimento e sua 

imaginação por meio do gesto, da ilustração e principalmente por meio da fala, o que 

se percebe é o surgimento de elementos que compõe a criação das histórias. 



Uma vez apto a narrar as situações, fantasiosas ou não, o homem dá início 

ao hábito de contar histórias. 

Existem, contudo, histórias das mais diversas naturezas. No entanto, o objeto 

de estudo desse artigo são os contos de fadas e, em detrimento disso, a pesquisa 

se aterá essencialmente a eles. 

Sabe-se que os contos de fadas estão presentes em todo o mundo. Todavia, 

em cada um dos lugares em que surge, sofre as influências do lugar, especialmente 

no que diz respeito às questões culturais. No que remete à origem dos contos de 

fadas, é Abramovich (1997) que menciona a existência de registros de uma história 

na China bem semelhante à da Cinderela. Todavia, o referido texto data do século 

IX d.C.. 

Ainda sobre essa questão da origem dos contos de fadas Bettelheim ressalta 

que “[...] a maioria dos contos de fadas se originou em períodos em que a religião 

era parte muito importante da vida; assim eles lidam, diretamente ou por inferência, 

com temas religiosos” (BETTELHEIM, 2002, p. 14). 

Frente a isso, torna-se possível dizer que os contos de fada surgiram num 

contexto significativo, onde a religião era considerada um fator preponderante no 

comportamento das pessoas. Acredita-se que era com base nos preceitos religiosos 

Por meio dessa afirmação, é possível compreender então que os contos de 

fadas surgiram num contexto onde a religião era fator preponderante no 

comportamento das pessoas. Provavelmente a religião era muito utilizada para 

diferenciar o certo e o errado, o bem e o mal. E, além disso, a religião era muito 

respeitada, de forma que a maioria das pessoas a tinha como uma das coisas mais 

significativas, a razão de suas próprias vidas estava em Deus. 

 Considera-se interessante mencionar o quanto a tradição oral foi importante 

para que os contos de fadas se perpetuassem ao longo da história. Não somente os 

contos, mas muito de toda a cultura e sabedoria popular. A contação de histórias 

acabava sendo uma forma de ensinar as pessoas, especialmente, as crianças, a 

diferenciar o certo e o errado, a refletir sobre as questões do dia a dia e a procurar 

ser sempre uma pessoa do bem. 

 Vale frisar que, a princípio, os contos de fadas não eram destinados às 

crianças e sequer tinham fadas, e sim histórias voltadas para adultos, que continham 

cenas de adultério, mortes entre outras coisas inadequadas para crianças. Não se 

sabe ao certo se todos os elementos da história tinham de fato uma origem real, ou 



se eram fantasiados. Contudo, o que se sabe é que pelo teor dos assuntos, não era 

mesmo destinado às crianças. 

 Acredita-se que houve um tempo em nossa história em que as crianças eram 

vistas apenas como um adulto em miniatura e, sendo assim, talvez não fossem 

poupadas de ouvir histórias tão fortes.  

De acordo com Ariés (1981, p. 11), somente mais tarde é que os contos 

passam a sofrer adaptações no sentido de se tornarem interessantes para as 

crianças, isso quando a mesma passa a ser reconhecida como criança, à época do 

que se chama “descoberta da infância”. 

 Com relação a esse momento, tem-se que: 

 

Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia uma 
consideração especial para com a infância. Essa faixa etária não era 
percebida como um tempo diferente, nem o mundo da criança como 
espaço separado. Pequenos e grandes compartilhavam dos mesmos 
eventos, porém nenhum laço amoroso especial os aproximava. A 
nova valorização da infância gerou maior união familiar, mais 
igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectual da 
criança, manipulação de suas emoções. Literatura infantil e escola, 
inventada a primeira e reformada a segunda, são convocadas para 
cumprir esta missão (ZILBERMAN, 1978, p. 15). 
 
 

 Essas adaptações acabaram por dar início a uma nova forma de literatura: a 

infantil.  E aos poucos as histórias eram adaptadas de maneira a atender ao público 

infantil. 

Charles Perrault (1628-1703) é considerado o precursor dos contos de fadas.  

Na verdade, segundo Bettelheim (2002, p.5), Perrault não criou nenhum conto de 

fadas, o mesmo compilou histórias já existentes e as adequou de maneira que 

pudessem ser contadas na corte do Rei Luiz XIV, como uma forma de distrair os 

seus convidados. 

 Dessa forma, é possível dizer, grosso modo, que os contos de fadas surgiram 

da necessidade de adaptar as histórias, que eram perpetuadas via tradição oral, 

para crianças.  

 

1.2 Afinal, o que são os contos de fada? 

E o que são contos de fadas? Poderia aqui dizer que, a princípio, o conto é 

uma forma de encanto. De transformar uma história em magia, em alegria. E não 



assim somente contá-la a outra pessoa. Mas sim, envolver na narrativa sentimentos 

variados, que sejam capazes de manter atento o ouvinte e mais que isso: curioso e, 

acima de tudo, encantado. Assim sendo, se contar é encantar, conto é encanto.  

 Philippini (1992) afirma que os contos de fada são os contos do destino e da 

vida. Em virtude disso, justifica o seu conceito com base no resultado de uma 

pesquisa etimológica sobre a palavra fada, remetendo-a a fatum, no latim, que 

significa destino, fatalidade, oráculo: 

 

Desde sempre o Homem vem sendo seduzido pelas narrativas que, 
de maneira simbólica ou realista, direta ou indiretamente, falam-lhe 
da vida a ser vivida ou da própria condição humana, seja relacionada 
aos deuses, seja limitada aos próprios homens. Suas raízes ou 
fontes geradoras têm origem universal. Estão presentes em textos 
que nasceram séculos antes de Cristo, na Índia, no Egito, na 
Palestina do Velho Testamento, na Grécia Clássica, no Império 
Romano, na Pérsia, no Irã, Turquia e Arábia. Já na Idade Média, 
formam um aglutinado de temas considerados pagãos e chocam-se 
com a concepção cristã, sendo abrangidos e transformados, 
chegando ao renascimento com novas apresentações e finalmente 
na passagem da era Clássica para a Romântica, grande parte deste 
imaginário é incorporada na tradição oral popular e começa a 
restringir-se a assunto para crianças. Neste momento, perde-se o 
significado primordial dos Contos de Fada, relacionado à verdadeira 
aventura de viver. (PHILIPPINI, 1992, p.7) 
 

 Como bem coloca Philippini (1992), os contos de fadas nada mais eram do 

que uma forma de narrativa oral, que com o tempo foi se transformando, até chegar 

aos contos como os conhecemos hoje. 

 Indo ao encontro do pensamento de Philippini (1992), encontram-se Andrade 

e Pereira (2012, p. 2) que afirmam: 

 

Contos são histórias curtas. Os contos de Fadas são uma variação 
dos contos populares (Fábulas). A palavra Fada vem do latim 
FATUM e significa Destino, Fatalidade, Fado. No Brasil, surgiu no 
final do sec. XIX nomeados como Contos da Carochinha. As fadas 
são originárias do Folclore europeu ocidental. Elas podem ser 
mulheres belas, dotadas de poderes mágicos (como a Fada 
madrinha de Cinderela) ou igualmente belas, porém, diabólicas 

(como as bruxas). 
 

 Como se vê, ambas as opiniões remetem os contos de fadas a uma mesma 

origem: um acontecimento, um fato. Com relação às fadas, de acordo com Coelho 



(2000, p. 90) esse termo era utilizado para indicar que são contos “maravilhosos”, 

“fantásticos”, diferenciando-os dos demais. 

 Já Oliveira apresenta a seguinte definição de contos de fadas, caracterizando-

o como um texto que  

expressa os obstáculos, ou provas, que precisam ser vencidas, como 
um verdadeiro ritual iniciático, para que o herói alcance sua auto-
realização existencial, seja pelo encontro de seu verdadeiro “eu”, 
seja pelo encontro da princesa, que encarna o ideal a ser  alcançado  
(2005, p. 2) 

 

 Embora os contos de fadas sejam de fato uma narrativa simples, eles 

possuem características diferenciadas, além de uma estruturação que o diferencia 

de outros textos. 

1.3 A literatura infantil no Brasil 

À época em que os portugueses aqui desembarcaram os índios ainda tinham 

a sua cultura preservada. E embora não dominassem formas de leitura e escrita, 

perpetuavam os seus conhecimentos de geração em geração por meio da tradição 

oral. Além disso, muitos dos seus ensinamentos se desenvolviam a partir de 

histórias contadas para as crianças (D’ANGELIS, 2008, p. 2).  

E assim as lendas indígenas iam surgindo e se perpetuando até que 

chegassem aos dias de hoje, como a lenda da mandioca, a lenda, a história do Saci 

e tantas outras criações que fazem parte não só do imaginário brasileiro, mas, 

principalmente, de nosso folclore. 

Os jesuítas tinham o objetivo de catequizar os índios e acredita-se que 

utilizavam dos mesmos mecanismos para atingir esses objetivos e assim se 

perpetuaram as histórias para criança até o início da produção literário mencionado 

anteriormente. 

No Brasil, a literatura infantil surge tempos depois da europeia, no final do 

século XIX, devido à urbanização, industrialização e o surgimento de instituições 

escolares. No início do século XIX surgem algumas obras para as crianças, mas, 

como salienta Lajollo (2000, p. 31): “tratava-se, no entanto, de publicações 

esporádicas e de circulação precária.”  

Para Sandroni (1998, p.11): “essas obras possuíam objetivo pedagógico e 

eram insuficientes pelo fato de no Brasil não conter editoras e o público consumidor 

ainda ser somente a elite”.  



Até então não se tinham publicações voltadas especificamente para o público 

infantil, somente tempos depois é que passaram a adequar as obras para as 

crianças no Brasil, sendo os responsáveis Carlos Hansen e Alberto Figueiredo 

Pimentel, Alberto o responsável pela publicação, em 1986, dos Contos da 

Carochinha, primeira coletânea brasileira com sessenta e um contos visando o 

público infantil. 

 Nesses contos haviam histórias europeias com fadas encantadas, histórias 

de origem portuguesa e também histórias contadas por escravas brasileiras 

(COELHO,1991, p. 51). 

As traduções que foram lidas no Brasil, no século XlX, com influência 

europeia, contribuíram significativamente para o surgimento da literatura infantil 

brasileira, com características próprias e marcantes. 

As primeiras publicações que surgiram no Brasil não foram suficientes para 

que pudessem ser caracterizadas como uma produção literária brasileira. Somente 

com a aceleração da urbanização, fato ocorrido no final do século XIX, ocorre a 

evolução da literatura infantil, pois o conhecimento passa a ser valorizado e 

considerado importante, aumentando assim o público consumidor e incentivando 

autores que antes só escreviam para adultos, se voltarem para os pequenos leitores, 

como destaca Lajolo e Zilberman (2006, p. 47): 

 

O crescimento quantitativo da produção para as crianças e a atração 
que ela começa a exercer sobre escritores comprometidos com a 
renovação da arte nacional demonstram que o mercado estava 
sendo favorável aos livros.  
 
 

Com tudo isso, a literatura que antes visava somente o interesse do sistema, 

por volta dos anos 70, passa por uma evolução valorizando o cotidiano, a família e a 

escola. Foi Monteiro Lobato o grande contribuidor para tal transformação, 

diferenciando a literatura de ontem e a de hoje, pois suas obras trabalham 

problemas existenciais como medos, sentimentos, curiosidades e a imaginação, 

conquistando assim o público infantil.  

Para Sandroni (1998, p.13), José Bento Monteiro Lobato, com a obra 

“Narizinho”, em 1921, inaugura a fase literária da produção brasileira voltada às 

crianças. Nessa obra, o universo infantil é retratado e a criança visualiza de forma 

mais clara seus sentimentos e relacionamentos, familiar e entre outros. Salienta 



Abramovich (1997, p. 17): “é através de uma história que se pode descobrir outros 

lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, 

outra ótica”. 

Monteiro Lobato apreciava o mundo infantil e soube misturar a fantasia com 

realidade, encantando as crianças pelo fato de acreditar que “A criança é a 

humanidade de amanhã. No dia em que isto se transformar em um axioma - não dos 

repetidos decoradamente, mas dos sentidos no fundo da alma, a arte de educar as 

crianças passará a ser a mais intensa preocupação do homem”. (LOBATO, 1959 a, 

p.249) 

A atual literatura, repleta de fantasia, ludicidade, realismo e ilustrações 

interessantes e atraentes como os atuais 3D, fazem com que as crianças se sintam 

muito mais atraídas e envolvidas, podendo descobrir novas aventuras, e explorar 

novos horizontes, desenvolvendo-se plenamente, conforme aponta Carvalho (1987, 

p.176): 

 
 
A criança busca desvendar e compreender tudo que estimula sua 
curiosidade. E é nessa curiosidade, nessa perplexidade, que está 
toda a motivação de seu crescimento; daí o dever de lhe oferecer 
estímulos sadios e enriquecedores. É fundamental para a criança a 
vida psicológica que encontra ressonância no conto simbólico, 
suscitando interesse de psicólogos e psicanalistas. 

 
 

 De acordo com a história da literatura infantil retratada nos parágrafos 

anteriores e pelas citações de teóricos da educação, percebe-se que houve uma 

considerável evolução na conceituação da literatura infantil.  

 

 

2.  O desenvolvimento cognitivo e emocional de crianças de 0 a 4 anos de 

idade 

 

A mente humana, bem como a forma de desenvolver-se a aprender tem sido, 

durante anos, um dos mais interessantes temas até hoje já pesquisados. Conhecer 

como se desenvolve o pensamento e a inteligência e assim desenvolver ações e 

estratégias que possibilitem o favorecimento desse processo despertou o interesse 

de diversos pesquisadores.  



 O resultado foi o surgimento de diversas teorias relacionadas ao 

desenvolvimento, partindo de perspectivas e premissas diferenciadas e que em 

muito tem contribuído em áreas como a Psicologia, a Pedagogia e a neurociência, 

sempre com o intuito de promoção do desenvolvimento humano. 

 Contudo, antes de iniciar a reflexão, faz-se necessário compreender o que 

seria, o que envolve o chamado desenvolvimento humano.  De uma forma mais 

ampla, Mota traz a seguinte definição: 

 

O desenvolvimento humano envolve o estudo de variáveis afetivas, 
cognitivas, sociais e biológicas em todo ciclo da vida. Desta forma faz 
interface com diversas áreas do conhecimento como: a biologia, 
antropologia, sociologia, educação, medicina entre outras (2005, 
p.106). 

 

 Partindo dessa consideração, é possível compreender que o desenvolvimento 

humano é composto por um conjunto de ações e processos que envolvem as mais 

diversas áreas do conhecimento, cada uma delas abordada sob perspectivas 

diferenciadas.  

Todavia, uma vez buscando melhor investigar quais as reais contribuições da 

contação de histórias no desenvolvimento cognitivo da criança, torna-se necessário 

inicialmente compreender a criança em sua totalidade. Dessa forma, é de suma 

importância apresentar algumas considerações de Jean Piaget sobre o 

desenvolvimento da criança nessa idade, de forma a proporcionar a compreensão 

da criança como um todo.  

No processo evolutivo humano, Piaget considera quatro estágios, citados                              

por Terra (2008), denominados sensório-motor (0 a 2 anos), pré-operatório ( 2 a 7 

anos),  período das operações concretas (7 a 12 anos) e das operações formais, de 

12 anos em diante.  Cada uma delas possui suas características. Aqui, porém, 

estaremos atentos a apenas os dois primeiros estágios, uma vez que correspondem 

às idades das crianças atendidas na creche. 

O período sensório-motor é o que engloba mais características dessa 

clientela do projeto. Nesse estágio a criança começa a desenvolver seus reflexos 

neurológicos. Assim, a partir de seus reflexos, a criança passa a experimentar uma 

série de impressões e sensações que a coloca em contato com o meio, objetos, o 

tempo e o espaço.  

Segundo Ferracioli (2001, p.8),  



[...] no estágio sensório-motor ou pré-verbal, a criança procura 
coordenar e integrar as informações que recebe pelos sentidos e, 
restringindo-se ao real, elabora o conjunto de subestruturas 
cognitivas ou esquemas de assimilação, que servirão de base para a 
construção das futuras estruturas decorrentes do desenvolvimento 
ulterior. 

 

Assim, pode-se dizer que essa fase é marcada pelo descobrimento do mundo 

pela criança. Seu desenvolvimento nessa fase é muito rápido, passando muitas 

vezes por despercebido. Nesse estágio, a inteligência assume a forma das funções 

motoras. Sua importância justifica o quanto é imprescindível a estimulação nessa 

idade.  

Já no período pré-operatório, a criança passa a interiorizar os esquemas que 

cuja construção iniciou-se na fase anterior. Nessa idade a inteligência da criança é 

de natureza intuitiva. Além disso, observa-se a criança mais egocêntrica, curiosa e 

bastante aberta a experimentação. 

O egocentrismo a que Piaget se referia “[...] é a confusão inconsciente do 

ponto de vista próprio com os de outrem” (PIAGET, 2007, ano?). Com relação a 

essa fase, Ferracioli (op cit., p. 8) complementa ainda que a função simbólica 

consiste no poder de representação de objetos ou acontecimentos, tornando 

possível, por exemplo, a aquisição da linguagem ou de símbolos coletivos.  

Torna-se então possível para a criança o desenvolvimento de um pensamento 

inicialmente intuitivo que a levam posteriormente a concretizar suas operações. Aí 

então, ela passa a interagir de forma mais dinâmica, usando a comunicação como 

instrumento de inserção e interatividade no grupo social. 

O estágio sensório-motor abrange desde o nascimento até por volta dos 2 

anos de idade. Segundo o próprio Piaget, essa etapa possui esse nome uma vez 

que “[...] à falta de função simbólica, o bebê ainda não apresenta pensamento nem 

afetividade ligados a representações, que permitam evocar pessoas ou objetos na 

ausência deles” (PIAGET e INHLEDER.1986, p. 11). Isso uma vez que o recém 

nascido não apresenta muito mais do que reflexos básicos, comportamento esse 

que vai se modificando ao longo do seu desenvolvimento, devido à maturação do 

seu sistema nervoso, o que ocorre mais intensamente no seu primeiro mês de vida. 

Em conformidade com Palangana (1988, p. 24) Piaget afirma como sendo a 

principal conquista desse período “[...] o desenvolvimento da noção de permanência 

do objeto. É nele também que a criança elabora o conjunto das subestruturas 



cognitivas que deverão orientar as construções perceptivas e intelectuais 

posteriores.” 

A partir das afirmações acima cabe dizer que na verdade, ao longo dos dois 

primeiros anos de vida a criança acaba aprendendo a diferenciar o que pertence a 

ela e o que pertence ao mundo, além de adquirir noção de tempo e espaço, 

realizando suas primeiras interações que serão muito significativas para a sua vida.  

Essa fase marca também o começo da intencionalidade, e por intermédio de 

sua conduta prática, passa a criar as bases para suas aprendizagens. 

O estágio pré-operatório compreende as idades entre 2 a 7 anos.  Já não 

dependendo apenas das sensações e movimentos, a criança passa a apresentar 

outras características significativas em seu desenvolvimento. Ainda conforme 

Palangana (1988, p. 25) “o principal progresso desse período em relação ao 

antecedente é o desenvolvimento da capacidade simbólica instalada em suas 

diferentes formas: a linguagem, o jogo simbólico, a imitação postergada etc.” 

A autora explica ainda que isso se torna possível pois nesse estágio a criança 

[...] dispõe de esquemas de ação interiorizados, também chamados 
de esquemas representativos, podendo, desta forma, distinguir um 
significante (imagem, palavra ou símbolo) daquilo que ele significa (o 
objeto ausente), o significado. Mas, mesmo a criança dispondo de 
esquemas internalizados, nessa fase ela ainda não dispõe de um 
fator essencial ao desenvolvimento cognitivo, que é a reversibilidade 
no pensamento: não consegue, assim, desfazer o raciocínio, no 
sentido de retornar do resultado ao ponto inicial. (PALANGANA,1988, 
p. 25) 

 

Outra característica, também muito comum a esse estágio, é o egocentrismo, 

onde ela enxerga o mundo apenas a partir de sua perspectiva, ignorando a 

existência de outras diferentes. Assim, ela não se sente na obrigação de justificar 

seus atos ou raciocínios, uma vez que reconhece apenas o seu ponto de vista. 

Com relação aos estágios do desenvolvimento, é interessante dizer que 

estruturas cognitivas mudam através dos processos de adaptação: assimilação e 

acomodação.  Além disso, esses processos variam de pessoa para pessoa, embora 

apresentem características comuns a diversas faixas etárias. 

 

2.1 Sobre o desenvolvimento emocional da criança 

  



Já no que diz respeito ao desenvolvimento emocional da criança, pode-se 

aqui dizer que os contos de fadas tem um papel muito importante. Isso uma vez que 

trazem histórias, de onde se tem os lados do bem e do mal, assuntos e dilemas 

comuns à vida cotidiana e ainda que os personagens passem por dificuldades, ao 

final, tudo termina bem. 

 Os contos de fadas abordam de uma forma lúdica uma série de problemas e 

dificuldades que podem ser vivenciadas pelas crianças. De acordo com Bettelheim  

 Na verdade, em um nível manifesto, os contos de fadas ensinam 
pouco sobre as condições específicas da vida na moderna sociedade 
de massa; estes contos foram inventados muito antes que ela 
existisse. Mas através deles, pode-se aprender mais sobre os 25 
problemas interiores dos seres humanos, e sobre as soluções 
corretas para seus predicamentos em qualquer sociedade, do que 
com qualquer outro tipo de estória dentro de uma compreensão 
infantil. (2002, p. 13) 

 

Dessa maneira, torna-se possível afirmar que os contos de fadas permitem 

que, ainda que de forma imaginada, a criança vivencie situações de conflito, de 

perigo e assim acabam por permitir que elas compreendam muitas coisas que 

podem acontecer de fato, contribuindo assim para o seu desenvolvimento 

emocional. 

 

 

3. Contribuições dos contos de fadas para o desenvolvimento cognitivo e 

emocional da criança de 0 a 4 anos: uma breve experiência na creche 

municipal 

 Antes de adentrar especificamente na questão da contribuição dos contos de 

fadas para o desenvolvimento das crianças, será feita uma apresentação da 

instituição visitada. 

 A creche municipal visitada foi fundada em 2006 e conta atualmente com 132 

alunos de 9 meses a 4 anos de idade, distribuídos em dez turmas. Pela sua função, 

a instituição desenvolve ações direcionadas ao cuidar, brincar e educar.  

A escola está localizada em uma área urbana e atende a comunidade local. 

Um prédio de alvenaria, com salas amplas, uma área coberta onde fica o refeitório e 

ali se canta muito com as crianças. Existe também uma sala que atende a direção e 

secretaria, outra sala para professores, além de cozinha, sala de vídeo, lavanderia, 



banheiros para funcionários e para as crianças (feminino e masculino) e depósito 

para merenda. Tem um bom parquinho, casinha de boneca, uma grande área para 

tomar banho de sol e brincar. 

 A escola tem uma equipe formada por diretora, vice-diretora, supervisora, 

professoras, secretária, enfermeira e auxiliares educacionais. 

 A presença dos contos de fadas ali é uma constante, perceptível aos enfeites 

nos murais, às contações de história, às encenações e à presença de muitos livros. 

A prática pedagógica ali oferecida tem como base a ludicidade, tendo em vista as 

especificidades e necessidades de seu público-alvo. 

 Na instituição foi possível acompanhar diversos momentos envolvendo o 

trabalho com os contos de fadas ao longo dos dois dias de visita e a conversa com 

uma das professoras da instituição. 

Como já se mencionou anteriormente, os contos de fadas fazem parte da vida 

das crianças, principalmente na forma de histórias contadas. 

A prática da contação de histórias é tida como um recurso muito importante 

no processo de ensino-aprendizagem. Consequentemente, ela também se faz 

importante para o desenvolvimento cognitivo, uma vez que contribui de várias 

formas. Barduchi (2004, p. 13-4) lembra que a teoria de Jean Piaget defende que 

“[...] o homem constrói o conhecimento pela interação entre o mundo material e o 

exercício da razão, processo este denominado de interacionismo. Para Piaget, a 

adaptação à realidade externa depende basicamente do conhecimento.” 

Diante disso, pode-se descobrir aqui de que formas os contos de fadas 

podem vir a contribuir para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Além de 

estímulo à imaginação e o despertar para a sensibilidade, os contos de fadas 

influenciam também no desenvolvimento da linguagem oral. 

A aquisição, o desenvolvimento e o uso da linguagem é o grande elo 

explorado entre o desenvolvimento cognitivo da criança e os contos de fadas.  Para 

Lima (2000 apud LIMA; BESSA, 2008, p. 2) é importante dizer que na faixa etária 

entre 0 e 4 anos o desenvolvimento linguístico é crucial pois 

Aqui se verificam todas as etapas do desenvolvimento da linguagem 
que vão permitir à criança munir-se das competências necessárias 
para a partir dos três anos e meio ser capaz de dominar a estrutura 
da língua alvo, capaz de falar inteligivelmente sem grandes falhas 
sintáticas . 



 

Boutton (1977, apud LIMA; BESSA, 2008, p. 6) defende que a aquisição da 

linguagem se faz ao longo de três etapas que ele caracteriza como essenciais: pré-

linguagem (0 aos 12/18 meses), primeira linguagem (12/18 aos 30/36 meses) e 

linguagem (a partir dos 36 meses). Compreende-se o desenvolvimento da 

linguagem como um ponto de grande importância para o desenvolvimento cognitivo, 

uma vez que permite a criança aumentar ainda mais as suas formas de interação 

com a sociedade que a cerca. 

 Existem ainda outros pontos que podem ser considerados relevantes, como a 

influência dos contos de fadas no comportamento das crianças, sobretudo como 

podem influenciar o seu desenvolvimento emocional. Com esse propósito observou-

se o momento de contação de histórias, numa turma de maternal III. A história 

escolhida foi a Branca de Neve, pois já se mencionou sobre esse conto no princípio 

do artigo.  

 Já se viu que os contos de fada exploram questões do bem e do mal, e 

problemas, pelos quais passam os personagens até que no clímax, tronam-se 

verdadeiros heróis.  No tocante a essa questão, tem-se que 

Em praticamente todo conto de fadas, o bem e o mal recebem corpo 
na forma de algumas figuras e de suas ações, já que bem e mal são 
onipresentes na vida e as propensões para ambos estão presentes 
em todo homem. É esta dualidade que coloca o problema moral e 
requisita a luta para resolvê-lo. O mal não é isento de atrações - 
simbolizado pelo poderoso gigante ou dragão, o poder da bruxa, a 
astuta rainha na “Branca de Neve” – e com frequência se encontra 
temporariamente vitorioso. [...] A cultura dominante deseja fingir, 
particularmente no que se refere às crianças, que o lado escuro do 
homem não existe, e professa a crença num aprimoramento otimista 
(BETTELHEIM, 2002, p.7). 

 

No caso específico da Branca de Neve, o mal tem início no momento em que 

a rainha ordena ao caçador que mate a princesa e lhe traga o seu coração.O fato foi 

percebido por um aluno, de maneira interessante. Vale contar que a história não foi 

interrompida em nenhum momento a não ser quando as crianças cantaram a musica 

dos anões. Mas ao final, teve início a roda de conversa sobre a história. 

Tão logo a professora abriu a conversa, o menino já disse “A bruxa mandou 

matar a Branca de Neve mas não podia”. A partir daí a professora perguntou porque 



não podia. E a turma toda começou a elencar pontos e justificar que matar não é 

uma coisa boa, que é errado e proibido.  

Uma das meninas levantou a questão de como a personagem ficaria sozinha 

na floresta, do quanto é perigoso e assustador para uma criança estar sozinha e que 

na floresta havia muitos “tigres e onças” que poderiam matá-la. Nota-se nessa fala o 

quanto cabe de conhecimento e imaginação: se por um lado a criança sabe que é 

perigoso ficar sozinha em um lugar desconhecido, do outro ela encontra um jeito de 

apontar os tipos de perigos que ali pode encontrar. 

Num outro momento, uma criança fala sobre a questão da maldade da bruxa 

em envenenar a maçã e logo é interrompida pela irmã gêmea que mais que 

depressa lembra que não se deve aceitar alimentos de estranhos. 

Notou-se ainda que, no momento em que a professora narrou que a  Branca 

de Neve ficou adormecida em virtude da maçã envenenada, o semblante das 

crianças mudaram, trocando a ansiedade da aventura pela tristeza, em saber que 

naquele momento da história o mal prevaleceu. Mas bateram palma e sorriram no 

momento em que foi narrado o beijo que despertou a princesa. 

Posteriormente, em conversa informal com a professora da sala, a mesma 

afirmou que conta histórias todos os dias, não necessariamente contos de fadas. E 

busca valer-se de métodos variados para não ficar cansativo. Afirma ainda que a 

atenção das crianças, nesse momento, muito tem a ver também com o hábito 

adquirido ao longo de tempo, de permanecer em roda e atentos no momento da 

história. 

A professora ressaltou ainda que, tão importante quanto narrar o conto, 

mantendo a atenção das crianças, é realizar o exercício da escuta, permitindo que 

naquele instante as crianças participem, deixem suas expressões, expressem seus 

sentimentos.  

 

Considerações finais 

No decorrer deste trabalho foi possível discorrer sobre a importância da 

literatura infantil, mais especificamente do conto de fadas, para o desenvolvimento 

cognitivo e emocional da criança. 



Partindo de uma contextualização, que permitiu tecer um breve histórico da 

literatura infantil ao longo do tempo, foi possível compreendê-la como um recurso 

pedagógico. 

Recurso esse que, associado ao lúdico, proporciona à criança não somente o 

prazer pela leitura, mas sim, a possibilidade de criar, sonhar e, acima de tudo, 

aprender. Os contos de fadas consistem-se num rico instrumento capaz de colaborar 

com o aluno, para que ele se familiarize não apenas com a leitura, mas que 

desenvolva sua capacidade oral, de atenção, de construção do conhecimento. 

Permite ao aluno o amadurecimento, nos momentos em que precisa discernir o que 

é certo e errado e a lidar com as suas emoções, nos momentos difíceis 

atravessados pelos personagens. 

Viu-se então que os contos de fadas têm um papel relevante no 

desenvolvimento das crianças. Um recurso capaz de contribuir com o mesmo das 

mais diversas maneiras e que, por isso, merece ser trabalhado dentro e fora da 

escola, das maneiras mais diversas, explorando o lúdico e fomentando ainda a 

capacidade imaginativa dos pequenos. 

 

Referências Bibliográficas 

  

ABRAMOVICH, F. Literatura infantil: gostosuras e bobices.  5.ed.  São Paulo: 
Scipione, 1995. 
 
ARIÉS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1981. 
 
BASSO, Cíntia Maria. A literatura infantil nos primeiros anos. Disponível em: 
http://www.ufsm.br/lec/02_01/CintiaLC6.htm. Acesso em:  jun. 18 
 
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. Tradução de Arlene 
Caetano. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 
 
CASHDAN, Sheldon. Os 7 pecados capitais nos contos de fadas: como os contos 
de fadas influenciam nossas vidas. Rio de Janeiro: Campus, 2000 
 
CARVALHO, Barbara Vasconcelos: Literatura Infantil: Visão Histórica e crítica. 
2ºEd. São Paulo: Ática,1982. 
 
COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil. História, teoria e análise. 4º ed. São 
Paulo: Edições Quiron Ltda. 1987. 
 

http://www.ufsm.br/lec/02_01/CintiaLC6.htm


_________Literatura Infantil: Teoria, Análise, Didática. 7.ed. São Paulo: Moderna, 
2000 
 
FERRACIOLI, Laércio. Aspectos da construção do conhecimento e 
aprendizagem na obra de Jean Piaget. 1999. Disponível em: 
http://www.fsc.ufsc.br/cbef/port/16-2/artpdf/a5.pdf . Acesso em: jun 18 
 
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 
2000. 
 
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. A formação da leitura no Brasil. São 
Paulo: Ática, 2002. 
 
LIMA, Rosa Maria; BESSA, Maria de Fátima. Desenvolvimento da linguagem na 
criança de 0 a 3 anos de idade: uma revisão. 2008. Disponível em: 
http://www2.ii.ua.pt/cidlc/gcl/files/publicacoes/Sonhar_Lima-Bessa.doc . Acesso em: 
jun. 18 
 
MOTA, Márcia Elia. Psicologia do desenvolvimento: uma perspectiva histórica. 
Temas de Psicologia, v. 13, n.2, p. 105-111. 2005. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v13n2/v13n2a03.pdf. Acesso em: mai. 18 
 
OLIVEIRA, Cristiane Madanêlo de. Estudos das Diversas Modalidades de Textos 
Infantis. Disponível em : <http://www.graudez.com.br/litinf/textos.htm> .  
Acesso em: jun. 18 
 
 
PALANGANA, Isilda Campaner. Desenvolvimento & aprendizagem em Piaget e 
Vygostky: a relevância do social. São Paulo: Plexus, 1994 
 
 
PHILIPPINI, Ângela. Cadernos de Arteterapia: Contos de Fada. Rio de Janeiro: 
Pomar, 1992  
 
PIAGET, Jean. Para onde vai a educação. Rio de Janeiro: José Olimpo, 2007. 
 
 
SANDRONI, Laura. De Lobato à década de 70. SERRA, 30 anos de Literatura 
para crianças e Jovens: Algumas Leituras. Campinas, SP: Mercado de Letras: 
Associação de Leitura do Brasil,1998. 
 
 
VIEIRA, Isabel Maria de Carvalho. O papel dos contos de fadas na construção do 
imaginário infantil. In: Revista criança - do professor de educação infantil, v. 38, p. 
10. 2005. 
 
ZILBERMAN, Regina. A Literatura Infantil na Escola. São Paulo: Global, 1987  
 
 

http://www.fsc.ufsc.br/cbef/port/16-2/artpdf/a5.pdf
http://www2.ii.ua.pt/cidlc/gcl/files/publicacoes/Sonhar_Lima-Bessa.doc%20.%20Acesso%20em:%20jun.
http://www2.ii.ua.pt/cidlc/gcl/files/publicacoes/Sonhar_Lima-Bessa.doc%20.%20Acesso%20em:%20jun.


TERRA, Márcia Regina. O desenvolvimento humano na teoria de Piaget. 
Campinas. 2008. Disponível em 
http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm. Acesso em: 
jun. 18 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm

