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de conflitos internos. 
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1. Introdução 

Atualmente apesar de muitos incentivos à leitura, percebe-se ainda a falta da 

literatura infantil em muitos lares, pois as pessoas optam por fazer diversas coisas e 

acabam esquecendo a necessidade da criança em termos de atenção, carinho, 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Em consequência disso, as crianças participam mais do mundo real, do que de seu 

mundo infantil, o qual é de extrema necessidade para elas, ficando uma lacuna numa fase 

em que as crianças precisam viver suas fantasias e emoções. 

Esse artigo aborda as contribuições dos contos de fadas na infância, pois, acredita-

se que os conto e fadas possam atingir o psicológico da criança, auxiliando-as em 

situações as quais enfrentam e que não conseguem compreender e nem explicar, além 

de fornecer condições para o seu desenvolvimento e aprendizagem. 

 

2. As primeiras publicações da Literatura Infantil 

Segundo Coelho (2009), o estudo da literatura relata que os primeiros contos 

destinados à criança, foram publicados na França no século XVII, por Charles Perrault, 

que as recolheu das lembranças do povo, dentre as mais conhecidas estão: A Bela 

Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela e O pequeno Polegar. 
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 Acrescenta-se também nesse quadro o intelectual Jean de La Fontaine, que se 

dedicou em resgatar histórias orais dos povos, na Grécia as Fábulas de Esopo, em Roma 

as Fábulas de Febro, parábolas da bíblia, coletâneas do oriente e narrativas medievais. 

Pelo esforço de La Fontaine é que se tornou conhecido no mundo culto as fábulas: A 

Cigarra e a Formiga, A Raposa e as uvas, O Lobo e o Cordeiro, completando o que hoje 

se conhece como Fábulas de La Fontaine. 

Mesmo a Literatura Infantil tendo surgido como gênero por meio de Charles 

Perrault, somente após cem anos no século XVIII, na Alemanha e com as contribuições 

dos irmãos Grimm, que recolheram dos povos, narrativas, lendas e sagas formaram-se o 

que é chamada hoje de Literatura Clássica Infantil. 

Esses grandes números de livros que compuseram o acervo da Literatura Infantil 

só se completaram décadas mais tarde com as 168 obras do dinamarquês Hans Christian 

Andersen, publicadas por volta de 1835 e 1877. 

Andersen torna-se importante devido falar às crianças amorosamente, ensinando o 

caminho da crença cristã, em que a vida é uma espécie de provação que todos precisam 

passar para chegarem ao céu. Seus contos abordam também a realidade vivenciada no 

dia-a-dia, como as injustiças existentes na sociedade, sendo esse o motivo de seus 

contos serem tristes no final, os mais conhecidos são O Patinho Feio, Os Sapatinhos 

Vermelhos, O Soldadinho de Chumbo e A Pequena Vendedora de Fósforos. 

 

3. Literatura Infantil no Brasil 

De acordo com Lajolo e Zilberman (1999), a literatura brasileira surgiu mesmo perto 

do século XX. 

Com a instalação da Imprensa Régia em 1808, inicia a publicação de livros para a 

infância, porém essas obras não eram suficientes para se afirmar a existência de uma 

literatura brasileira própria para a infância. 

Com a urbanização a sociedade passou a optar por publicações modernas e 

direcionadas para diferentes públicos, um exemplo é a publicação da revista infantil O 

Tico-tico, em 1905. 

Na perspectiva de mudar de uma vida rural para uma vida urbana, a sociedade 

passou a confiar na responsabilidade da escola, acreditando ser o melhor meio de desde 
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a infância favorecer essa transformação, é entre o século XIX e XX que se privilegia a 

criação de obras didáticas e literárias destinadas ao público infantil. 

Aos poucos foram diversificando as obras, resultando numa variedade, dentre 

autores estão: Olavo Bilac, Euclides da Cunha ou Raul Pompéia e Monteiro Lobato, 

organizando a literatura infantil brasileira em diversos segmentos, essas e demais obras 

usando a literatura, davam ênfase na valorização do país. 

  Num país em transformação, começava o empenho por uma literatura infantil 

brasileira. 

Na necessidade de obras mais voltadas para o ensino e para a escolarização, 

Intelectuais, Jornalistas e Professores disponibilizaram a essas produções, que embora 

fazendo como patriotismo, estes eram beneficiados financeiramente, e como estavam em 

contato com governantes tinham mais certeza do sucesso das obras que produziam. 

Se isto mostra a fundamentação de grande parte dos contos e poesias dessa época, 

mostra também que produzir texto para a criança nesse tempo, era uma porta aberta para 

a carreira dos escritores, apesar de um país repleto de analfabetos. 

 Os editores na perspectiva de progresso começaram a dedicar em publicações 

infantis e escolares, nesse mesmo caminho iniciou Monteiro Lobato. 

 Monteiro Lobato, foi um grande marco para a literatura infantil brasileira iniciando 

em 1920 com a publicação A menina do narizinho arrebitado. Lobato foi um dos 

importantes lutadores pela descoberta e pela conquista da brasilidade ou do nacional.  

No ano de 1920 sai também pela editora do autor, um volume com várias 

ilustrações coloridas de A Menina do Narizinho Arrebitado com a classificação de Livro de 

Figuras, que estando dentro do requisito da Escola Nova, que dava ênfase a imagem nos 

livros destinados à criança, levou a obra a ser adotada pelo governo paulista sendo 

destinados as escolas públicas. 

 

4. Contos de fadas 

Os de fadas que, segundo Machado (1994), são modelos de narrativa que fazem 

parte do conto maravilhoso, em que a transformação é exclusividade dos seres 

encantados, cheios de poderes superiores a condição humana, como fadas, magos e 

outros. 
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Para Coelho (2009), os contos de fadas surgiram entre um povo bárbaro chamado 

celta.  

Corso e Corso (2006), denominam contos de fadas histórias que possuem algo de 

fantástico e mágico, mesmo que não tenha fadas na história. Estas narrativas de tradição 

oral, estavam num contexto em que não existia uma distância entre casa e trabalho, nem 

do mundo da criança e do adulto, pois não se tinha uma olhar especial para a criança. 

Quando ocorreu a separação entre casa e trabalho, e entre criança e adulto, os contos de 

fadas ficaram nos lares com as crianças. 

A razão dos contos de fadas permanecerem até os dias atuais mesmo tendo sido 

reelaborado, “(...) é porque nos tocam de determinada forma e que provavelmente algo foi 

preservado de seu arranjo inicial. Caso contrário teriam perdido a força, o encanto e 

cairiam no esquecimento.” (CORSO & CORSO, 2006, p 28).  

A fada é uma personagem que perdura após séculos, sempre encantando a todos. 

“(...) Pertencente a área dos mitos, a fada ali ocupa uma lugar privilegiado, encarna a 

possível realização dos sonhos ou ideais inerentes a condição humana(...).” COELHO 

(2009, p. 173). 

Bettelheim (1980), afirma que partes das estórias folclóricas e de fadas 

desenrolaram-se por meio dos mitos ou foram a eles unidas, ambas eram frutos do 

conhecimento da sociedade, as quais as pessoas queriam transmitir para a sociedade 

futura. 

Na visão de Machado (1994), o que diferencia o conto de fadas das outras 

narrativas literárias é a aparição de uma figura sobrenatural para ajudar o herói num 

momento difícil, transformando completamente sua vida.  

Para Coelho (2009), percebendo que sua força possuía limites, é comum que no 

passado o homem tenha almejado um auxílio especial para alcance de seus sonhos e 

desejos, então tinham como mediadores as fadas, os objetos mágicos e também aqueles 

que estavam do lado oposto, como as bruxas e figuras más. 

 

5. Os benefícios de ouvir histórias 

De acordo com Abramovich (1999), ouvir história é algo extremamente importante 

para qualquer criança, porque por meio de ouvi-las a criança aprende a ser um leitor, o 

que trará para ela condições para compreender o mundo. 
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O primeiro momento que a criança tem contato com o texto é quando ouve algum 

conto, texto bíblico, poemas entre outros. 

Ler histórias para a criança é divertir com ela, é estimular-lhes a imaginação, 

chegar a resposta de questões, é levá-las a adquirir novas idéias, por intermédio dos 

personagens, identificar com eles de acordo com a situação em que está a criança “(...) e, 

assim esclarecer melhor as próprias dificuldades ou encontrar um caminho para a 

resolução delas (...)”. (ABRAMOVICH, 1999, p 17). 

Sentimentos variados podem ser proporcionados ao ouvir histórias. “(...) Pois é 

ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário!”. (ABRAMOVICH, 1999, p 17). 

 Não importa se a criança é ou não alfabetizado para ouvir histórias, mas o 

importante é o prazer que ela sente, pois até mesmo os adultos gostam de contar para os 

outros alguma história que veio de repente à mente e que os outros não sabem.  

É importante desde quando a criança é bebê ouvir a voz do adulto, quando ainda 

pequena ouvir histórias breves numa boa relação entre ela e quem narra, pois para essas 

que ainda não aprenderam a ler, seu livro é a narração, e especialmente para aquelas 

que estão em fase pré-escolar, já numa relação entre o adulto e as demais crianças.  

“Ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o 

teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo (a mesma 

história ou outra). Afinal, tudo pode nascer de um texto! (...)”. (ABRAMOVICH, 1999, p 

23).   

De acordo com a autora citada acima, se a pessoa adulta não se sentir preparado 

para narrar a estória completa para a criança, sem retirar dela qualquer elemento seja ele 

em figura boa ou má, considerando que esses tipos de figuras possuem ligação com a 

realidade, pois se não fosse assim não estavam inclusos no folclore popular, é melhor que 

narre ou forneça outra estória para a criança.  

Bettelheim (1980), afirma que na narração o adulto nunca deve dizer o que a 

criança deve entender da estória, porque se assim fizer, destrói a essência da estória, 

impedindo que a criança compreenda a mensagem reasseguradora. Nesse sentido ler 

não é a mesma coisa que ouvir estórias, pois, se a criança lê a estória, para ela somente 

quem escreveu ou forneceu a estória, está de acordo com a leitura, mas, se os pais 

contam, elas sentem-se segura, comprovando a aceitação por parte destes, às suas 

fantasias. 
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Dohme (ano II, nº 9), mestre em Educação enfatiza a importância de contar 

histórias para a criança, porque além de passar valores e bons modos de comportamento 

por meio de exemplos, favorece a relação afetiva, assim como a confiança.  

Ler para a criança desenvolve sua compreensão, fornece um olhar mais ampliado 

de ver a vida, e desperta o interesse pela leitura, mas, contar histórias para a criança é 

considerado pela educadora, como algo mais elevado, porque o narrador ao contar a 

história com suas palavras, ele tem uma maior responsabilidade com o conteúdo, 

garantindo um benefício maior. Assim como a entonação da voz leva a criança a imaginar 

situações mágicas criadas por elas mesmas. 

 

É por tudo isso que as histórias são mágicas e propiciam 
momentos de encantamento, porque existem crianças, 
mas também porque existem, e sempre existirão, homens 
e mulheres “crianças” que gostam de estrelas cintilantes, 
que se emocionam com coisas simples, que praticam o 
amor e acreditam em fadas. (DOHME, ano II nº 9, p 7 ). 
 

Carvalho (2005) aponta que ouvir histórias é uma experiência rica e prazerosa 

mesmo que tenha alguma palavra ou frase que a criança não entenda, o importante é que 

a criança consiga acompanhar a história, que a agrade, que a faça refletir e imaginar. 

As crianças ao ouvirem histórias entram em contato com a escrita, mergulham em 

imaginação e fantasia descobrindo o mundo. “(...) Ver o entusiasmo das crianças, que 

ouvem as histórias, é uma emoção tão gostosa que vale a pena investir um pouco de 

tempo e esforço para aprender essa arte.” (CARVALHO, 2005, p 88).  

 

6. Os contos de fadas e suas contribuições na Infância 

Na visão de Abramovich (1999), os contos de fadas ao iniciarem com fatos 

concretos trabalham com as emoções das quais as crianças sentem, por acontecer em 

um lugar onde não existem limites e em que qualquer pessoa pode passar.  Também, 

porque envolve a criança nas situações, permitindo que ela junto com o conto encontre 

uma solução para a dificuldade, com ajuda de bruxos, fadas, duendes e outros seres com 

poderes especiais. 
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Essas emoções, segundo Dantas (2008) estudiosa da obra de Wallon, possuem 

um papel importante do desenvolvimento humano, é por meio delas que acontece a 

exteriorização dos desejos e vontades da criança. 

Abramovich (1999) comenta em sua obra que os contos de fadas abordam 

diferentes assuntos os quais as crianças precisam saber como: medos, que podem ser 

diferentes para cada um; de amores, das dores, dos desafios e conquistas; da dificuldade 

de ser criança, curiosidades, suas fantasias e imaginações; de carências, de um lar, de 

afeto, de alimento; de autodescobertas, da identidade e valores; e de perdas e buscas, 

como perdas de alguém ou algo importante, busca por ideais, por felicidades de fantasias, 

situações que são comuns entre os seres humanos. 

 

(...) Cada elemento dos contos de fadas tem um papel 

significativo, importantíssimo e, se for retirado, suprimido 

ou atenuado, vai impedir que a criança compreenda 

integralmente o conto... (ABRAMOVICH, 1999, p 121). 

 

O conto de fadas de acordo com Bettelheim (1980), não refere-se a vida exterior, 

mas sim interior da pessoa, tida como difícil de ser compreendida e resolvida. Embora 

inicie com traços reais, o irreal nos contos de fadas dá ênfase para o interior. “Num conto 

de fadas, os processos internos são externalizados e tornam-se compreensíveis enquanto 

representados pelas figuras da estória e seus incidentes.” (BETTELHEIM, 1980, p. 33).  

Por este motivo na maioria dos contos de fadas é a união do consciente com o 

inconsciente da coletividade os quais consideravam os mesmos problemas comuns, 

assim como as suas soluções, que possibilitaram que estes contos fossem transmitidos 

dentre os povos, suprindo as necessidades internas das pessoas. 

Estes contos ajudam a crianças no desenvolvimento da personalidade, na 

comunicação, dando a ela opções de experiências importantes que contribuirão na 

formação de seu caráter. Mostra à criança de forma otimista, que todas as pessoas 

apesar das diferenças, podem ter uma vida boa, basta não recuar diante das situações 

que precisam enfrentar, porque sem essa, a pessoa não chega a autêntica identidade, ou 

seja, esses contos declaram, que se a criança ir adiante, a ajuda virá e ela vencerá. 
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 As estórias de fadas agem como uma terapia, auxiliando a criança a achar para si 

mesmo uma melhora, relacionando a estória com as contradições internas as quais está 

sofrendo no momento.   

 

O conto de fadas é apresentado de um modo simples, 

caseiro; não fazem solicitações ao leitor. Isto evita que até 

a menor das crianças se sinta compelida a atuar de modo 

específico, e nunca a leva a se sentir inferior. Longe de 

fazer solicitações, o conto de fadas reassegura, dá 

esperança para o futuro, e oferece a promessa de um 

final feliz. (BETTELHEIM, 1980, p. 34) 

 

Corso e Corso (2006), concorda que se a criança se apoiar nas histórias, terá mais 

facilidade para enfrentar seus problemas, porém ressalta que esse resultado virá por meio 

daquele que ouve, lê, ou assiste a história, este sim colherá os elementos da história, 

produzindo uma receita, que resultará em efeito terapêutico. 

Bettelheim (1980) afirma que os processos inconscientes da criança só podem ser 

compreendidos por meio de imagens que possam dialogar com seu inconsciente e isso é 

possível nos contos de fadas, nessas estórias a criança se simpatiza com as ações dos 

personagens, o que a ajuda entender suas próprias reações desde que esteja pronta para 

esse reconhecimento em si. 

O inconsciente de acordo com Bock (2002) refere-se a conteúdos que não estão no 

consciente da pessoa, ou seja, estão em um local escuro da mente.  

O conto de fadas tendo final feliz permite que a criança não receie que seu 

inconsciente iguale ao acontecimento da estória, permite ainda que situações fantásticas 

e exageradas se apresentem à criança de forma que possam ser aceitas por elas, o que 

não aconteceria se fosse mostrado no real. “Por conseguinte, os exageros fantásticos dos 

contos de fadas dão lhe o toque de veracidade psicológica – enquanto explanações 

realistas aparecem psicologicamente mentirosas, embora verdadeiras de fatos.” 

(BETTELHEIM, 1980, p 41). 

É por meio da linguagem de símbolo que acontece a representação dos conteúdos 

inconscientes, tanto ao aspecto do id, ego e superego. “(...) e no conteúdo dos contos, os 
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fenômenos internos psicológicos recebem corpo em forma simbólica.” (BETTELHEIM, 

1980, p 47). 

Ainda de acordo com Bettelheim (1980), o conto de fadas fornece materiais de 

fantasia que disponibilizam à criança sobre representação, o caminho para a auto-

realização e para felicidade. 

O conto traz resposta sobre perguntas eternas: como o conceito do mundo, como 

viver dentro dele e como identificar-se a si, permitindo que a própria criança tire dele suas 

fantasias sobre a existência e natureza humana. 

Antigamente as crianças sofriam pressões por apreciarem os contos de fadas, 

mas, atualmente esse sofrimento é maior, porque na maioria das vezes nem os 

conhecem originalmente, somente na forma resumida, por meio da TV, tornando uma 

atração vazia. No passado a vida intelectual da criança, era assegurada em contos de 

fadas, estória de mitos e de religião, que eram consideradas como literatura tradicional, 

nutria a imaginação, a fantasia e contribuía na socialização. As crianças baseavam-se em 

mitos e lendas para compreenderem o mundo e o modelo social. A criança que é privada 

quando precisa, de suas fantasias, no final da adolescência pode querer buscá-la de 

outras formas, por caminhos diferentes na perspectiva de uma vida melhor. 

Assim também a escritora Luft (2010) concorda sobre a carência das crianças e 

jovens que são privadas da fantasia e que buscam em leituras, filmes e internet assuntos 

que abordem o assustador. “(...) Porque neste momento de altíssima tecnologia, a alma 

humana busca a expectativa, o segredo e o susto. Precisa conhecer o mal para se 

acautelar e se proteger, o belo e o bom para crescer com esperança”. (LUFT, 2010, par 

6). 

Para Corso e Corso (2006), assim como os contos de fadas, existem outras ficções 

modernas que também fornecem possibilidades de fantasias. 

  Bettelheim (1980) aponta que por meio dos contos de fadas a criança externaliza 

seus desejos inconscientes, os quais se fossem ditos para a criança ela entraria em 

confusão e tiraria dela seu alívio, por saber que dentro de si existem desejos, anseios e 

sentimentos vingativos. Nos contos de fadas a criança não se sente constrangida por 

satisfazer seus desejos e nem precisa esconder seus sentimentos “(...) Depois que seus 

desejos mais grandiosos foram satisfeitos em fantasia, a criança fica em paz com seu 

corpo tal como é na realidade”. (BETTELHEIM, 1980, p 73). 
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Para que a criança se envolva na estória, assim como trazer o otimismo para sua 

vida, ela precisa ouvir várias vezes a estória, conseguindo identificar qual é o que se 

encaixa em suas situações internas e onde está a parte que a ajuda na solução de seus 

problemas, o que não pode acontece na primeira vez que ouve a estória.  

 Outro fator, para o mesmo autor é que o conto perde seu significado, quando não é 

a criança que imagina, mas ela vê a ilustração pronta, o que para ela é mais importante e 

significativo é imaginar, isso é muito mais rico.    

 Já para Corso e Corso (2006), a ilustração deve fazer parte do conto, a criança não 

é obrigada a imaginar a ilustração do autor, mas ela pode por si mesma criar a imagem 

como quer, e para eles é importante que a criança aprenda a ler as imagens, 

principalmente em tempos modernos em que se depara com tantas ilustrações. 

 Bettelheim (1980) aponta que se a criança está acostumada com os contos de 

fadas ela entende que eles falam-lhes simbolicamente desde o começo até o final da 

estória e não na realidade de seu dia-a-dia.  

Para a criança os fatos reais são mais apreciados pelo significado simbólico que 

ele lhe deu ou que acha neles. O conto de fadas inicia numa situação simples e chega ao 

fantástico.  

Isto lhe ensina o que mais necessita saber nesse estágio 

de desenvolvimento: que não é prejudicial permitir que a 

fantasia nos domine um pouco, desde que não 

permaneçamos presos a ela permanentemente. No final 

da estória o herói retorna a realidade – uma realidade 

feliz, mas destituída de mágica. (BETTELHEIM, 1980, p 

79). 

 

 Por meio das figuras dos contos de fadas, a criança consegue externalizar o que 

ocorre em sua mente, de maneira organizada, assim também possibilita a personificação 

de seus desejos nas figuras, tanto desejos de destruição, como de satisfação, de 

identificação, e vários outros. 

Corso e Corso (2006), também afirmam a importância do conto de fadas no auxílio 

dos conflitos da criança, à medida que favorece a organização destes, que são para a 
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criança um tanto confuso e exemplifica que assim como é para o adulto um alívio saber a 

respeito do que traz incômodo ou dor, assim é para a criança entender seus conflitos.   

 Bettelheim (1980) frisa que existe um determinado tempo para as experiências de 

crescimento e na infância é o momento de iniciar a ligação sobre o espaço da experiência 

interna e externa real. Para o adulto o conto de fadas pode até ser sem sentido, por este 

ter sido impedido de participar dele. Aquele que não teve uma completa satisfação nos 

dois mundos se perde com esses contos, mas se consegue a interação da realidade e da 

imaginação, poderá compreender a ajuda completa dos contos de fadas. “(...) O exemplo 

do conto de fadas fornece reasseguramento de que a criança receberá ajuda nos seus 

empenhos no mundo exterior, e que um sucesso eventual recompensará seus esforços 

contínuos”. (BETTELHEIM, 1980, p 90). 

 As crianças entendem que mesmo irreais estas estórias são verdadeiras, e que 

mesmo que os acontecimentos não ocorram na realidade, podem acontecer como 

experiências internas e como desenvolvimento da pessoa, os contos de fadas 

demonstram de maneira imaginária e simbólica as etapas principais do crescimento e da 

agregação da independência. 

 As fantasias do conto ajudam a criança a vencer sua angústia edípica, das quais se 

ela as compreendesse na realidade, sentiria extremamente culpada. Por meio da 

identificação com os personagens do conto de fadas as crianças podem, “(...) ter o melhor 

dos dois mundos: podem gozar plenamente as satisfações edípicas na fantasia e na vida 

real, manter boas relações com os dois pais”. (BETTELHEIM, 1980, p 144). 

 Estas angústias edípicas surgiram de estudo de Bock (2002), sobre a descoberta 

da sexualidade infantil, nessa fase inconscientemente a criança tem um dos pais do sexo 

oposto como objeto de desejo.  

 A criança sadia entende que os contos de fadas não tratam da vida real, 

principalmente no inicio da estória com frases que esclarecem a longitude do lugar, ou do 

tempo, ela compreende que se trata de uma terra fantástica. 

 À medida que a criança vai adquirindo maior independência, o comportamento dos 

pais com relação a ela modifica-se, e ela por sua vez sente desprezada, e nesse 

momento é essencial que ela busque a fantasia para que possa sentir-se tranqüila. 
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(...) o conto de fadas usa símbolos universais que permite 

à criança escolher, selecionar, negligenciar e interpretar o 

conto de formas congruentes ao seu estado de 

desenvolvimento intelectual e psicológico. Qualquer que 

seja este estado, o conto de fadas determina a forma 

como a criança pode transcendê-lo, e o que pode estar 

envolvido na conquista do próximo estágio no seu 

progresso para a integração madura. (BETTELHEIM, 

1980, p161). 

 

 Para o autor os contos de fadas devem ser contados para a criança sem uma 

finalidade imposta, deve ser contado visando enriquecer suas experiências, porque a 

grande riqueza desta literatura é alcançar o inconsciente da criança. É uma maneira de a 

criança entender sua mente, por meio de imagens. 

 

7. Considerações Finais 

Sendo os contos de fadas um instrumento até estudado por psicanalistas para 

auxílio de conflitos interno da mente humana, é que se acredita nas inúmeras 

contribuições dos contos de fadas no desenvolvimento das crianças, como o vocabulário 

permitindo que ampliem seu repertório; a imaginação, levando-as a viagem pela história, 

identificar-se com ela; a criatividade, porque as crianças raciocinam sobre como suas 

atuações frente o conto, seja na fala, na dramatização; a atenção, percebendo detalhes, 

respeitando o momento da história; o sentimento, como amor, afeto, maldade, perdas as 

quais as crianças também precisam saber, já que vivênciam isso constantemente, seja 

por meios de informações ou até mesmo dentro do próprio lar. 

Ao trabalharem os contos de fadas com as crianças, elas desenvolvem a 

memorização, passando também a organizar ideias; compreender uma mensagem seja 

ela por meio de ilustrações, texto, escuta, dramatizações, participando ativamente. 

As leituras mostram que os contos de fadas influenciam na infância, porque 

permitem que a criança interaja melhor com aqueles que estão ao seu redor, deixam suas 

inibições e receios devido às proibições que às vezes encontram em seus lares, passam 

a respeitar quando alguém fala, aprendendo também esperar a sua vez de falar, além de 
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se familiarizarem com a leitura, já que grande parte das crianças vem de uma cultura que 

não possui o hábito de ler, isso é uma forma de melhorar esse quadro estimulando-as à 

leitura por prazer, possibilitando que enriqueçam de algo que trará benefícios para o resto 

da vida, levando-as a sentir que existem pessoas que se preocupam com elas a ponto de 

deixá-las participar do mundo infantil e ao mesmo tempo promovendo seu 

desenvolvimento.    

Esse artigo traz por meio das visões dos autores, uma grande reflexão sobre mais 

um dos temas que precisam ser trabalhados na infância, destacando que todo esse 

enriquecimento pode acontecer se for fornecido às crianças oportunidades, porque caso 

contrário elas crescerão com a grande dificuldade de utilizar fontes de conhecimento 

como os contos de fadas e assim como a literatura em geral, perdendo o seu tempo em 

informações que não as levarão a tornarem cidadãos capazes, críticos e interessados em 

estar em contato com essa grande riqueza que temos em mão que além de prazerosas, 

estimulam a leitura e as tornam pessoas melhores e mais preparadas para a vida. 
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