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A IMPORTÂNCIA DE SE TRABALHAR O LETRAMENTO DE FORMA 

SIGNIFICATIVA E PRAZEROSA POR MEIO DOS CONTOS DE FADAS 

RESUMO 

Os contos de fadas são verdadeiros aliados no processo de letramento dos 

educandos, pois são histórias envoltas de magia que podem proporcionar aos 

indivíduos estímulo da imaginação e, consequentemente, o aprendizado. Também 

ajudam a desenvolver a autoconfiança da criança para enfrentarem problemas e 

transporem desafios, nunca perdendo a esperança. Diante deste contexto, a 

intenção é a de mostrar como o trabalho com os contos de fadas pode favorecer o 

letramento de forma significativa e prazerosa para o universo infantil.  

 

INTRODUÇÃO 

Neste presente trabalho, pretende-se fazer um estudo da importância de se 

trabalhar o letramento por meio dos contos de fadas, considerando e mostrando 

toda a importância que tal recurso proporciona na formação do aluno na Educação 

Infantil e na fase de aquisição da leitura e escrita. 

Para tanto, será analisado o processo de letramento nas crianças, entendendo como 

os contos de fadas têm despertado a imaginação, além do gosto pela apreciação da 

leitura desse tipo de texto. A intenção é mostrar que os contos de fadas têm levado, 

ao longo do tempo, não só os pequenos, mas também adultos a fazerem uma 

viagem maravilhosa pelos caminhos do imaginário.  

 

OBJETIVOS 

Analisar a importância de se trabalhar o letramento de forma significativa e 

prazerosa por meio dos contos de fadas. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho será realizado mediante uma pesquisa bibliográfica, que é uma pesquisa 

estruturada a partir do conhecimento mais aprofundado do tema apresentado. Será 

feita uma reflexão por meio de um apanhado sobre os principais trabalhos científicos 

(livros, artigos científicos, artigos publicados na internet, teses, dissertações, entre 

outros), já realizados sobre o tema escolhido, verificando a consideração de 



diferentes teóricos na busca de dados atuais e relevantes que contribuam para a 

análise do objetivo proposto nesse trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes à temática 

estabelecida, mais especificamente sobre as diferenças entre alfabetização e 

letramento, a fim de buscar as contribuições do letramento para uma aprendizagem 

significativa. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos para 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 

elaboração de considerações efetivas para os estudos referentes a importância de 

se trabalhar o letramento por meio dos contos de fadas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O conceito de letramento surge após a compreensão de que as práticas sociais de 

leitura e escrita são mais complexas, que as práticas de ler e escrever comum da 

aprendizagem escolar.  

Segundo Soares (2003), é preciso entender a distinção entre o sentido de grafar e 

de decodificar as palavras e a possibilidade de reflexão a partir do exercício das 

práticas sociais que utilizam à escrita. Dessa forma, o letramento é a possibilidade 

de exercitar uma condição social resultante da apropriação do conhecimento 

interiorizado pelo sujeito, permitindo entender texto e contexto. 

Na Educação Infantil a criança pode desenvolver aprendizagens significativas 

incentivadas através do lúdico, visto que elas estão rodeadas pela escrita e pelo uso 

das suas diferentes funções. 

As crianças envolvidas em práticas de leituras, mediadas por um adulto, de acordo 

com Brandão e Rosa (2011), estão ampliando suas experiências de letramento e 

seus repertórios textuais. Mesmo que ainda não saibam ler, estão compreendendo 

diversos textos e desenvolvendo o comportamento leitor. 

Ao inserir os contos de fadas nas possibilidades de práticas das leituras infantis, o 

professor permite que a criança entenda o texto e contexto, mediante o acesso ao 

imaginário.  



Machado (2010) ressalta que os contos de fadas nem sempre envolvem a presença 

de uma fada, mas remetem a elementos sobrenaturais, nos quais mudam o rumo 

dos acontecimentos e, quase sempre giram em torno de perigos ou obstáculos a 

serem vencidos no decorrer e no final da história. 

Bettelheim (2007, p.13) acredita que a fantasia ajuda a formar a personalidade e, por 

isso não pode faltar na educação. Explica que: “A criança aumenta seu repertório de 

conhecimentos sobre o mundo e transfere para os personagens seus principais 

dramas”. 

Segundo Cashdan (2000), os contos de fadas seriam “psicodramas infantis” que 

além de encantar e distrair, ajudam a criança a lidar com as divergências internas 

que estas encaram no processo de desenvolvimento. 

Dessa forma, os contos de fada no processo de letramento podem auxiliar na 

formação da criança, bem como interferir de modo positivo nas concepções do 

mundo que a cerca. Por meio dos contos de fadas é possível promover situações 

que ampliem a linguagem da criança, possibilitando o direito de interagirem com o 

patrimônio cultural que é a escrita, bem como diferentes tipos de textos. O essencial 

é que as crianças estejam imersas em um contexto letrado desde a Educação 

Infantil, que desperte o interesse pela leitura. 
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