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1.RESUMO 

A literatura infantil abarca os livros que, a priori, dão prazer às crianças, essa 

intencionalidade se incorpora à situacionalidade, uma vez que a qualidade do livro 

infantil reside também no fato de a criança conseguir contextualizar a história. 

Especificamente, os contos de fadas apresentam tais características, como também, 

a partir de teorias psicanalíticas, observou-se o quão terapêutico é esse gênero, 

uma vez que traz à tona os conflitos existenciais do ser infantil. Por reproduzirem de 

maneira metafórica situações cotidianas, os contos de fadas vão além da questão 

didática, uma vez que o inconsciente infantil, segundo estudos, armazena essas 

histórias, fixando-se principalmente nas situações vividas pelos personagens e 

resultantes em final feliz. Baseados nessa premissa, além da pesquisa de caráter 

bibliográfico, discutiremos quais os benefícios dessas histórias contadas para turmas 

do ensino fundamental de uma escola pública de São Paulo, por meio de 

questionários e registros observaremos e analisaremos o comportamento das 

crianças antes e depois da apresentação dos contos. A analise comportamental se 

fixará no desenvolvimento das inteligências inter e intra pessoal. Pleiteamos ao final 

do percurso uma interação entre pais e filhos mediada pela contação de historias, 

afim de transpormos a barreira didática e construirmos uma representação do 

ensinar de maneira lúdica a partir do “Era uma vez”. 

2.INTRODUÇÃO 

Diante dessa situação, em que a tecnologia se faz cada dia mais presente na vida 

da criança, percebemos o quanto estamos deixando a literatura infantil de lado, em 

especial os contos de fadas, distante do processo de desenvolvimento, fase onde as 

auxiliamos em seu conhecimento, aprendizado, formação de caráter entre outras 

fases que o levam ao crescimento e amadurecimento. Utilizar esse perfil de literatura 

infantil não envolve apenas a leitura, contribuindo também para com a interpretação 

de textos, conhecimento de mundo, significados diante das divergências e assim 

associando com dilemas pessoais que a criança vive e que pode encontrar nos 

livros, de certa forma, um refúgio ou até orientação sobre suas dificuldades para 

aceitação ou superação, como podemos ver na psicanalise de Bettelheim (2017, 

p.20) “enquanto diverte a criança, o conto de fadas a esclarece sobre si própria e 

favorece o desenvolvimento de sua personalidade.” 



Primeiramente apresentaremos alguns estudos da psicanálise dos contos de fadas 

feito por vários autores e estudiosos que reconhecem esse perfil literário como uma 

grande contribuição na infância, utilizando também a leitura dos contos originais, 

pois neles a criança percebe que além do mundo feliz e incrível da fantasia temos o 

lado malévolo que está presente dentro de todos nós desde que compreendemos 

nosso lugar no mundo e que nem tudo é um final feliz. 

Posteriormente citaremos estudos já feitos dentro desse propósito de autores com 

Bruno Bettelheim, Nelly Coelho, Diana L. Corso e Mário Corso, Karen Zelan, entre 

outros, que seguem a premissa de que os contos de fadas contribuem no processo 

de desenvolvimento infantil  e tem seus estudos mais aprofundados sobre o assunto 

em suas publicações. Em seguida faremos uma pesquisa de campo em ambiente 

escolar com a pretensão de que se torne uma fonte de consulta para estudiosos 

sobre o tema. 

3.OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é acompanhar os possíveis benefícios que a inclusão dos 

contos de fadas na fase de educação infantil pode acrescentar na formação da 

criança e como os estudos anteriores esclarecem o processo da psicanalise desses 

contos e suas mudanças no comportamento do aluno. 

4.METODOLOGIA 

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

será realizada a partir de literaturas atinentes às relações gênero de poder, à 

ideologia, à educação e à literatura infanto-juvenil. A discussão dos resultados será 

realizada a partir de analise sociológicas do tema e tabulação dos questionários 

aplicados sobre o tema da inclusão dos contos de fadas no processo de 

aprendizagem nos anos iniciais em uma escola pública de São Paulo. 

5.DESENVOLVIMENTO 

5.1 A criança e o desenvolvimento. 

A partir do momento em que atingimos nossa maturidade, não a cronológica, 

porque a maturidade é uma conquista final de um longo desenvolvimento que 

buscamos a cada idade e os significados que nossa mente compreende para se 

desenvolver, podemos perceber o quanto é difícil superar as diversidades e buscar 



uma resposta ou solução para as incógnitas que passamos e essa compreensão dó 

é adquirido quando nos tornarmos “adultos”, mas com a criança percebemos 

situações onde nada lhe parece compreensível, o que ela pode fazer ou pensar 

pede uma reflexão. É difícil responder essa questão, pois não temos como cobrar de 

uma criança as compreensões de um adulto, então, através de analises e leituras 

pode se chegar a conclusão de que podemos alcançar essa criança em algum 

momento, e talvez, amenizar conflitos internos que ela pode, por ventura, passar. 

Bettelheim em seus estudos com crianças gravemente perturbadas, busca 

restituir significados em suas vidas, visto que elas não encontram tal significado por 

alguns fatores em seus processos de desenvolvimento, que envolve pais e as 

pessoas que a tem em seus cuidados e com a literatura é possível canalizar melhor 

essas informações. Nos estudos da literatura onde se tem a busca pela atribuição 

desses sentidos Bettelheim se deparou com literaturas, um tanto quanto, superficiais 

e sem contexto, que não acrescentava algo de importante. Quando a criança 

aprende a ler ou quando leem para ela há uma busca de aquisição de conhecimento 

ou experiências e quando se tem algo que não supri essa necessidade até o ato de 

ler da criança fica sem sentido e consequentemente nega o acesso da criança a 

algo significativo para ela nesse estágio de desenvolvimento.  

Hoje, como no passado, a tarefa mais importante e também a mais difícil na 
criação de uma criança é ajuda-la a encontrar significado na vida. Muitas 
experiências de crescimento são necessárias para se chegar a isso. A 
criança, à medida que se desenvolve, deve aprender passo a passo a se 
entender melhor; com isso, torna-se mais capaz de entender os outros e, 
eventualmente, pode se relacionar com eles de forma mutualmente 
satisfatória e significativa.  (BETTELHEIN, 2017. p. 10) 

Essa leitura tem que reter a atenção, despertar a curiosidade, estimular a 

imaginação, reconhecer suas dificuldades, sugerir soluções para problemas que a 

perturbam, entre alguns outros tópicos que realmente despertam o interesse da 

criança para a literatura e dentre vários conjuntos de literatura infantil, com raras 

exceções, não é tão satisfatório, tanto para a criança quanto para o adulto, do que 

os contos de fadas populares que de modo sutil consegue conduzir vantagens do 

comportamento moral daquilo que lhe parece correto e significativo, tal percepção já 

teria sido antecipada há muito tempo pelo poeta alemão Schiller que descreve os 

contos de fadas de uma maneira pessoal e que pode ser compartilhada por outros 

quando ele diz; “Há um significado mais profundo nos contos de fadas que me 

contaram na infância do que na verdade que a vida ensina” (THE PICCOLOMINI 



apud Bettelheim, 2017, p.12) e seguindo dessa premissa daremos inicio a nossa 

pesquisa sobre a contribuição dos contos de fadas na educação infantil, onde alguns 

dos conflitos internos da criança, por muitas vezes, podem ser esclarecidos no 

ambiente de educação.  

Pensar na criança como um ser em constante desenvolvimento é uma 

prioridade e estar atento as suas necessidades pode mudar tudo que poderia 

acontecer na vida dela. Freud já estudava esse processo de desenvolvimento em 

suas teorias, como a do iceberg, onde ele já descreve o ser humano com 

pensamento consciente e que sobre influência de qualidades internas da mente, 

quando ele faz esse comparativo com iceberg é para ilustrar de uma maneira 

topográfica  como funciona a mente do se humano, nesse caso da criança. Como 

um iceberg a mente da criança tem uma pequena parte visível que é chamada de 

consciente, onde podemos ver claramente seus sentimentos e temperamentos, e 

dos 0 aos 7 anos formamos a parte de baixo do iceberg, que igualmente a ele, não 

podemos ver e onde a criança forma o que chamamos de subconsciente que é onde 

a criança “armazena” todos os seus registros e emoções, que pode ser de uma 

infância com carinho e atenção, como também pode ser de violência e abandono e 

quando se alcança a fase adulta acaba fazendo tudo o que estava armazenado em 

seus subconsciente. 

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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