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1. RESUMO 

Este trabalho pretende estudar a importância que a literatura exerce para 

formação do leitor e a influência dos contos de fada na vida da criança, dada a 

possibilidade de essas histórias milenares prepararem a criança para a realidade, 

permitindo-lhe vivenciar situações e sentimentos antes que eles concretizem-se no 

real (BETTELHEIM, 2010; ABRAMOVICH, 1997). Assim, a leitura dos contos 

permite à criança o contato com experiências significativas para seu 

desenvolvimento intelectual, emocional e social. Para estabelecer a relação dos 

fatos simbólicos presentes nos contos com fatos ocorridos no real, para as quais as 

crianças devem ser preparadas, analisaremos os contos “Rapunzel”, dos irmãos 

Grimm, “Gata Borralheira” e “Pele de asno”, de Perrault, considerando as situações 

e os sentimentos neles trabalhados. Para Luft (2010), os contos retratam as 

possibilidades positivas e negativas do mundo, o que permite aos leitores infantis 

ter contato com arquétipos humanos fundamentais que fazem parte do nosso 

imaginário mais básico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Para Bettelheim (2010, p. 67) “a criança pode obter um conforto muito maior 

de um conto de fadas do que de um esforço para confortá-la baseada em 

raciocínios e pontos de vista adultos”, visto o ponto de vista apresentado pela 

história estar em consonância com sua visão de mundo. São narrativas produzidas 

com um motivo principal, sejam problemas familiares ou emocionais, como 

abandono, trabalho infantil, etc., em que o heroi ou heroina precisa enfrentar 

grandes problemas e triunfar contra o mal. Dessa forma, o leitor identifica-se com as 

histórias por meio de personagens que vivem as mesmas dificuldades que podem 

ser também as suas, como o medo, sonhos, conflitos, problemas familiares, 

exclusão social ou familiar. Coelho (2000) afirma que os contos de fada seriam 

meios de divertir os leitores infantis e, ao mesmo tempo, auxiliá-los na compreensão 

do real, permitindo a eles vivenciarem, por meio da ficção, fatos que podem tornar-

se reais.  

Contos como “Rapunzel”, “Gata Borralheira” e “Pele de asno” ajudam as 

crianças a tornarem-se mais esperançosas, encorajadas e confiantes em relação 

aos conflitos da existência, pois apresentam dramas, mas também uma solução 



para eles, mostrando aos leitores que não devem se intimidar com as lutas diárias, 

sem as quais não se alcança a verdadeira identidade. 

Sendo assim, o estudo desse tema é de extrema relevância para que 

saibamos os benefícios que a literatura pode trazer à criança, o que nos possibilita 

trabalhar de maneira adequada os contos em sala de aula, permitindo às crianças 

que, por meio das experiências ficcionais, sintam-se seguras para vivenciar 

situações reais, por meio de sua capacidade de ler o real de forma crítica e lúdica. 

 

3. OBJETIVOS 

GERAL: Verificar como os contos de fada possibilitam à criança conhecer o real e 

seus elementos, tanto positivos quanto negativos, preparando-a emocionalmente 

para vivenciar tais fatos. 

ESPECÍFICOS 

a) Conhecer os contistas, a estrutura dos contos de fada e sua importância para o 

desenvolvimento cognitivo dos leitores infantis. 

b) Estudar e comparar os fatos presentes em histórias fictícias e reais. 

c) Refletir sobre a importância do trabalho com essas histórias no contexto escolar, 

buscando meios adequados para a abordagem dos contos em sala. 

 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado para a realização desse estudo é a pesquisa bibliográfica 

e o levantamento de dados teóricos que sirvam tanto ao embasamento das ideias 

nele discutidas quanto à análise pertinente dos contos selecionados.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho será realizado por meio de uma Pesquisa Bibliográfica a partir da 

qual iremos contextualizar o tema abordado, realizando resumos e fichamentos a 

fim de definir e entender as particularidades estruturais e semânticas relativas aos 

contos de fada. Em seguida, faremos a análise dos contos mencionados, buscando 

refletir sobre sua relação com fatos reais utilizando reportagens jornalísticas que 

tratam de situações que podem ser encontradas nos contos analisados, como o 

sequestro e o trabalho infantil. Tal aproximação, longe de atrelar fins práticos ou 

referenciais aos textos, busca afirmar a importância do trabalho com as versões 

originais dessas histórias em sala de aula, prática que tem sido questionada ou 



evitada, visto os movimentos no sentido de reformular tais relatos, de retirar deles 

sua essência, ou seja, o misterioso e assustador, distorcendo, assim, o caráter 

simbólico neles presente. Segundo Luft (2010), impedir o contato natural das 

crianças com essas narrativas significa deixá-las despreparadas para a vida e para 

os perigos que, também atualmente, rondam escolas e comunidades, já que, a 

partir da leitura, é possível observar, via ficção, o lado sombrio da existência. 

Concluídos o aprofundamento teórico e a análise dos contos, registraremos nossas 

conclusões em um relatório. 
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