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A LITERATURA INFANTIL NO PROJETO BRINQUEDOTECA: 
AS CONTRIBUIÇÕES DOS CONTOS DE FADAS 

PARA O IMAGINÁRIO INFANTIL. 
1. RESUMO 

O objetivo desse trabalho é observar a influência dos contos de fadas no imaginário infantil. 

Consideramos que o contato com os contos de fadas possibilitará a criança o ensaio de vários papéis 

sociais, colaborando com o desenvolvimento da criança, bem como, promover a socialização, a troca 

de experiência e uma maior inserção no grupo social, o contato com os contos de fadas permite que 

a criança aprenda a resolver conflitos colocando-se no lugar do personagem do qual se identifica 

melhor no decorrer da narrativa. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, e foi utilizada a 

observação e a revisão bibliográfica do tema pesquisado. As observações com a intenção de analisar 

os resultados atingidos foram feitas na brinquedoteca da Faculdade Anhanguera de Campinas, 

unidade 4, e foi possível notar que quando o conto é bem narrado e utiliza recursos visuais estimula a 

imaginação da criança bem como a caracterização dos personagens. 

Palavras-Chave: literatura, brinquedoteca, imaginário infantil  

2. INTRODUÇÃO 

O afastamento da humanidade ao mundo da leitura é notável nos dias de hoje, não se 

lê mais por prazer e sim por obrigação, as crianças não comentam sobre histórias dos livros, 

mas sim das novelas que assistem, não há incentivo por parte de alguns pais na leitura e o 

investimento para os pequenos acaba sendo  em videogames, bonecas que já falam,  

carrinhos que andam sozinhos e outros objetos que não precisam da imaginação da criança 

já que funcionam de forma autônoma. 

A brinquedoteca é um dos lugares onde a criança saberá uma das poucas coisas que 

se sabe nos dias de hoje: Como é bom ser criança. Nesse ambiente a criança pode brincar 

sem se preocupar se está fazendo certo ou errado, conhece brincadeiras antigas, mas que 

passa a ser nova em seu mundo, também tem acesso aos livros e aos brinquedos lúdicos 

que instigam seu imaginário e colaboram para o desenvolvimento intelectual dos pequenos, 

mesmo que não seja explícito. 

Para Bettlheim (2001) ouvir histórias é fundamental para o desenvolvimento da 

identidade da criança, pois por meio da utilização dos contos ela tem a possibilidade de 

ensaiar seus papéis na sociedade, adaptando-se as situações reais e identificando-se com a 

história, como também possibilita a construção de ideias, identificação de sentimentos e 

criatividade.  

De acordo com Vygotsky (2005) quando a criança entra em contato com a fantasia 

produzida por um conto de fadas, ela pode elaborar hipóteses para a resolução de 

problemas dos personagens e construir novas histórias.  No faz de conta, os desejos podem 

ser realizados e pode ser manifestado o mundo interior da criança, permitindo a criação e 

recriação de situações que ajudam a satisfazer alguma necessidade presente do seu mundo 

interno. Bettlheim (2001) apontou que a criança precisa compreender seu inconsciente, para 

poder dominar seus problemas psicológicos de crescimento, superar suas frustrações, 
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conflitos edípicos, ser capaz de abandonar dependências infantis, obtendo um sentimento 

de individualidade e valorizando-se. 

3. OBJETIVOS 

 Pesquisar as contribuições dos contos de fada para o imaginário infantil no 

projeto Brinquedoteca da Faculdade Anhanguera de Campinas unidade 4. 

 Investigar o papel do brinquedista para o desenvolvimento do imaginário infantil 

utilizando atividades que envolvam contos de fada como por exemplo: leitura 

compartilhada. 

 Participar dos encontros de formação, discutindo teoria e prática, com foco no 

trabalho da brinquedoteca. 

4. METODOLOGIA 

Foi adotada a abordagem qualitativa e utilizou como instrumento a observação 

para obter os dados. De acordo com Lüdke e André (2003), a abordagem qualitativa 

tem como ponto de partida a compreensão e descrição das relações e significados 

dos fenômenos como compreendidos por grupo de pessoas. 

A observação possibilitou que o pesquisador mantivesse um contato com o fenômeno 

pesquisado. Por meio da descrição detalhada das situações, procura-se compreender os 

processos e acontecimentos a partir da ‘perspectiva dos sujeitos. 

Foi utilizada revisão bibliográfica sobre o tema abordado, e para tanto as pesquisas de 

artigos, dissertações e teses serão desenvolvidas reconhecidos cientificamente. 

Foram observadas três crianças com idade de 4 a 7 anos de idade que frequentam a 

brinquedoteca semanalmente da unidade 4. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Observar o acompanhamento das atividades realizadas no Projeto de Extensão 

Comunitária da Faculdade, dentro do ambiente da brinquedoteca, utilizando os recursos 

disponíveis no ambiente, bem como outros que porventura forem apresentados ou 

sugeridos para contribuir para o trabalho de pesquisa. 

A pesquisa foi desenvolvida nos encontros realizados na brinquedoteca, a partir da 

observação de três crianças de quatro a sete anos de idade. As crianças serão identificadas 

como: F. D. de 6 anos, D.J. de 7 anos e O.M de 6 anos 

       Notou-se durante os encontros do primeiro semestre algumas mudanças de 

comportamentos observados das crianças observadas na brinquedoteca, foi possível 

verificar que no início do projeto, algumas crianças permaneciam  com pouca interação com 

os adultos que colaboram com o projeto, no caso os alunos de pedagogia e os pais que 

também participam do projeto. Com o transcorrer das ações lúdicas e com a leitura de 

histórias, as crianças já começaram a reconhecer os alunos como parceiros para as 
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brincadeiras e modificaram seus padrões comportamentais, principalmente na questão da 

afetividade. 

         O que foi sido possível observar também é que, tanto a contação de histórias, como a 

realização de trabalhos artísticos com a utilização de tintas e desenhos, foram  atividades 

bastante requisitadas pelas crianças. 

       Também notou-se que os três alunos observados,  F. D. de 6 anos, D.J. de 7 anos e 

O.M de 6 anos, alunos apesar de demonstrarem interesse de ler livros infantis e 

conhecerem uma gama deles, as crianças s em sua maioria preferem ler e ver  os gibis da 

Turma da Mônica, porque segundo eles “são mais divertidos”. Já o livro que a maioria dos 

alunos das duas turmas já leu foi “Os três Porquinhos”.  

      Em um dos encontros depois da escuta da história Menina Bonita de Laço de Fita da 

autora Ana Maria Machado, foi proposta a atividade de reconto pelas crianças com a 

mediação da aluna pesquisadora, nesse momento, as crianças observadas e as demais 

tiveram a oportunidade de vivenciar de forma lúdica e prazerosa  as encenações e cada 

uma delas, representou um personagem da história. As crianças observadas haviam 

prestado atenção na narração e repetiam os gestos utilizados pelo narrador durante a leitura 

do texto. Dessa forma, houve a representação e identificação  com os  personagens, a 

focalização de atenção das crianças e também a possibilidade de recriar de forma lúdica as 

falas dos personagens que foram além da simples imitação do que foi lido.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

     As histórias infantis contribuem para a formação da personalidade, para a 

imaginação, pois por meio dos personagens que ora são bons e ora são maus, dos 

conflitos que os mesmos enfrentam e os finais que nem sempre são felizes, auxiliam as 

crianças a representarem o mundo e identificarem seus sentimentos. 

    Além disso, as narrativas infantis têm objetivos pedagógicos, auxiliando no 

desenvolvimento  da capacidade de imaginar, criar e resolver conflitos.  
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