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1. RESUMO 

A Neurociência é um termo que engloba todas as áreas da ciência, auxiliando a 

compreensão do funcionamento do sistema nervoso e sua interação com o corpo 

humano, que é responsável pelo o que somos, fazemos, pensamos e desejamos. 

Quando a Neurociência dialoga com a educação, o professor torna-se um mediador 

que estimula o aluno a pensar sobre o pensar. Entretanto, cabe ao professor 

promover os estímulos corretos na ocasião certa para que o aluno consiga se 

integrar, associar e entender. O ser humano é aquilo que vivencia, experimenta e 

recorda, nessa visão, os contos de fadas são de suma importância, afinal, é comum 

a lembrança de ao menos um conto que escutamos na infância. Os contos de fadas 

apresentam um mundo que possui significados, pleno de experiências e amor, mas 

também de destruição e ambivalências, demonstrado de forma “inocente” e 

“simples”. O professor é responsável por potencializar os cérebros na sala de aula, 

e ao utilizar os contos de fadas, despertará a afetividade que é o fundamento da 

motivação da aprendizagem. Consequentemente, os contos vão além do 

entretenimento, propiciando na criança um crescimento real em relação aos 

conflitos internos e intelectuais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No olhar neurocientífico não existem “atrasados” ou pessoas que não aprendem, e 

sim, há cérebros com ritmos neurais, experiências e desejos diferentes, entretanto, 

que recebem o mesmo estímulo/ informação/ conteúdo no mesmo momento. A 

aprendizagem está relacionada à qualidade de estímulos e não à quantidade 

destes. Por essa razão, não existe nivelamento de aprendizagem, afinal, todos são 

diferentes nos contextos biológicos, psicológicos, emocionais, afetivos e sociais. O 

cérebro sofre modificações ao longo da vida, relacionado a capacidade de 

formações de novas conexões neurais, que quando estimuladas desenvolvem uma 

capacidade chamada de plasticidade neural/ cerebral. Cada Conto de fadas leva a 

criança a um novo ambiente com experiências e personagens diferentes, 

desenvolvendo tal plasticidade neural. Esses textos conseguem colocar um dilema 

existente, permitindo à criança aprender o problema em sua forma essencial, 

simplificando todas as situações, em que todos os personagens são mais típicos 



do que únicos. Os contos também oportunizam a criança referências de modelos, 

auxiliando na formação do caráter. As histórias despertam uma compreensão maior 

do mundo da criança, o que nos leva a pensar sobre a seriedade de tal assunto ser 

abordado de forma priorizada pelos educadores, que muitas vezes, pela ausência 

de conhecimento ou até mesmo falta de interesse, menosprezam essa ferramenta 

tão importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é verificar como os contos de fadas, junto com a 

neurociência, oportunizam a aprendizagem cognitiva, mas também a 

aprendizagem pela emoção, relacionada aos canais sensoriais que são estímulos 

captados pelos sentidos. 

  

4. JUSTIFICATIVA 

Dada atual relevância do despreparo de muitos profissionais na área da educação 

com a cotação de histórias, esse trabalho vem contribuir para que os contos de 

fadas sejam vistos como ferramenta para a aprendizagem e não somente meio de 

entretenimento. Ao se observar que a ciência está totalmente ligada à 

aprendizagem de forma prazerosa, tais contos possuem temas que auxiliam no 

desenvolvimento cognitivo, emocional e sensorial, formando indivíduos seguros e 

sensíveis. 

  

5. METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, de natureza qualitativa e será 

realizada a partir de literaturas atinentes ao conto de fadas e como o cérebro 

aprende. A discussão dos resultados será realizada a partir de análises 

bibliográficas pertinentes ao assunto. 

 

 



 

O princípio do desenvolvimento neural 

Conforme Relvas (2011), a neurociência é a ciência que estuda o cérebro, 

dentro dos estudos estão as emoções, recepção da informação, memórias e 

comportamentos. Cada área do cérebro tem uma responsabilidade interligadas as 

ações do corpo até o raciocínio logico e os sentimentos mais complexos. 

A autora apresenta a responsabilidade de cada unidade cerebral que 

compõe a divisão do encéfalo em três partes: o cérebro primitivo ou arquencéfalo 

que é uma estrutura cerebral relacionada aos instintos primitivos e agressivos do 

comportamento humano. Já, o cérebro intermediário é responsável pelas emoções, 

sendo correspondente ao cérebro dos mamíferos inferiores. E por fim, o cérebro 

superior ou cérebro racional que como o próprio nome já diz é responsável pelas 

atividades intelectivas abrangendo a maior parte dos hemisférios cerebrais. Cada 

um deles possui sua peculiaridade que conectados desenvolvem nossa 

personalidade. 

O ser humano constrói quem é por meio de suas vivências, ou seja, as ações 

e escolhas de uma pessoa é baseada nas suas experiências anteriores. O ensino 

da matemática nos traz um exemplo claro, pois quando essa matéria é apresentada 

aos educandos de forma lúdica e prazerosa os mesmos obtêm melhor 

aproveitamento, já que seu cérebro capta como uma memória boa, para melhor 

compreensão Relvas (2009) enfatiza que as memórias mais fortes são as que vem 

de sentimentos. 

Dentro de todo o aprendizado está a Neuroplasticidade que é a capacidade 

de se adaptar do Sistema Nervoso Central (SNC) e a habilidade para modificar sua 

organização estrutural própria e funcionamento. A neuroplasticidade ocorre ao 

longo da vida e ela é primordial às novas experiências, desafios e aprendizagem. 

Ou seja, o cérebro humano muda no decorrer da vida como uma reconfiguração 

para aprender a sentir-se melhor ou quando é estimulado. 

A neurociência defende que cada indivíduo tem o seu próprio tempo de 

associação e aprendizagem, sendo assim os educadores devem respeitar de forma 

que cada cérebro tenha estímulos conforme for respondendo. Todavia há um 



currículo educacional a ser seguido, onde o educador deve ter discernimento de 

como ensinar com diversas metodologias, porém essa heterogeneidade na sala de 

aula é ignorada.  

A função do professor é potencializar os cérebros na sala de aula. Aliás, no 
olhar neurocientífico, os atrasados não existem, não existem pessoas que 
não aprendem. O que existe são cérebros com ritmos neuronais, desejos e 
experiências diferentes e que recebem os mesmos estímulos/ informações/ 
conteúdos ao mesmo tempo e coletivamente na sala de aula. (RELVAS, 
2011) 

Todavia, muitos educadores pensam que um bom desenvolvimento vem 

pela quantidade de estímulos e nessa afirmação se equivocam, pois, melhor do 

que a quantidade, está a qualidade do estimulo ofertado à criança. É importante ter 

ciência que o cérebro sozinho não possui nenhuma função, por essa razão ele 

necessita estar conectado com outros sistemas. 

Como exemplo de linguagem que as crianças compreendem e conseguem 

reconhecer os pontos importantes de formas diferentes são os contos de fadas. 

Esse gênero é um dos melhores instrumentos a serem usados nessa etapa do 

desenvolvimento, pois trabalha com a imaginação da criança, e expõe o mundo de 

modo que a mesma vai se localizando em seu próprio meio. 

 

Estórias que alteram histórias 

É comum ver crianças que, no decorrer da infância, não sabem controlar 

suas emoções provocadas por diversas situações da vida – rivalidades, decepções, 

abdicar de dependências infantis, autonomia e responsabilidade social – são 

questões que por vezes são incompreensíveis pelas crianças e as mesmas não 

conseguem discernir o que se passa em seu subconsciente.  

Bettelhein (2002) explica que o inconsciente é um fator determinante e 

poderoso do comportamento. De forma mais completa:  

Quando o inconsciente está reprimido e nega-se a entrada de seu conteúdo 
na consciência, a mente consciente será parcialmente sobrepujada pelos 
derivativos destes elementos inconscientes, ou então será forçada a manter 
um controle de tal forma rígido e compulsivo sobre eles que sua 
personalidade poderá ficar gravemente mutilada. Mas quando o material 
inconsciente tem, em certo grau, permissão de vir à tona e ser trabalhado 
na imaginação, seus danos potenciais - para nós mesmos e para os outros 
- ficam muito reduzidos. (BETTELHEIN, 2002. p. 6) 



A partir dessa premissa, vemos o valor de trabalhar com contos de fadas 

pois eles transpassam os conflitos que são gerados de forma primitiva e 

sentimentos violentos da criança, por meio de personagens e estórias que elucidam 

sobre si mesma favorecendo o desenvolvimento da personalidade. 

Dentre as características dos contos de fadas, há a forma breve e categórica 

de se expor um dilema, simplificando todas as situações e ajudando a criança a 

aprender o essencial do problema, como por exemplo a morte que encontramos na 

estória da Branca de Neve e os Sete Anões e Cinderela, onde ambas ficam órfãs 

de mãe, elas passam por dificuldades no decorrer da vida, mas encontram o seu 

final feliz. Muitas vezes existe um receio em falar sobre determinados temas com 

as crianças como morte ou abandono, mas são preocupações que elas sentem e 

muitas vezes não sabem como expressar. Quem determina qual estória ler ou o 

grau de complexidade é a própria criança, uma vez que ela irá procurar conforme 

sua necessidade. A criança está pronta para saber algo a partir do momento em 

que questiona, quando não há interesse e nem incomodo ela não levanta o assunto. 

Entretanto, a criança só absorve aquilo que está preparada emocionalmente 

e cognitivamente para aprender, por esse motivo, a mesma estória pode ser 

contada em diferentes ocasiões e em cada situação sua compreensão será 

diferente, pois ocorrerá de acordo com a vivencia atual. 

Assim como na vida, nos contos de fadas, o mal é tão presente quanto à 

virtude, mostrando que por diversas vezes a pessoa má está em uma boa posição, 

enquanto o herói é provado de diversas maneiras, mas em determinado momento 

o herói consegue conquistar o seu lugar por direito. Por mais que passe uma moral, 

está mais além do que isso, existe uma intimidação do crime quando as atitudes 

más do vilão o leva à punição, ademais, não é o bem vencer no final que produz 

essa moral, mas a relação que a criança faz entre ela e o herói por meio das 

provações e tribulações que o personagem passa para triunfar no final. 

Os contos de fadas revelam para a criança um mundo de fantasia pautado 

em situações reais: a criança que foi abandonada nada pelos pais (João e Maria), 

a necessidade de auxiliar a família, mesmo sendo criança (João e o pede feijão), a 

discussão entre o poder do gênio e do homem que encontrou a lâmpada (O Gênio 



da lâmpada). Cabe lembrar que aqui, entenderemos contos de fadas na visão de 

Bettlheim (2002), narrativas folclóricas com final feliz. 

Dessa forma, em se apresentando o conto de fadas como texto tão concreto, 

afirma Goh (2017) que a criança, pela ausência da abstração, na primeira infância, 

encontra na literatura infantil o lugar para sua iniciação lúdica, para o 

desenvolvimento da fruição e do deleite, ou seja, de sua competência literária. De 

maneira que, além de contribuir para uma ressignificação de seus sentimentos, os 

contos de fadas proporcionam à criança a abertura de um percurso leitor. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Diante dos estudos realizados até o presente momento é possível afirmar que 

os contos de fadas são meios fundamentais na educação da criança, pois a mesma 

aprende como viver em sociedade e adquire tal independência, em que sua 

felicidade não depende do outro, mas sim de suas próprias escolhas. Porém, na 

continuidade dos estudos,  procuraremos cotejar questões com mais detalhes 

sobre a ligação da imaginação com o desenvolvimento cognitivo, emocional e 

motor, como reagem de diferentes formas, favorecendo o progresso total da criança 

por meio da assimilação dos contos de fadas. 
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