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RESUMO 
 
 

Os contos de fadas são mais do que histórias bonitas. Partindo da ideia de que eles 
têm importância para a formação e configuração do mundo humano interior, o 
presente estudo teve como objetivo investigar os estudos disponíveis no Google 
Acadêmico, no período de 2000 a 2016, acerca dos contos de fadas e sua relação 
com o desenvolvimento intelectual, fundamentados na teoria de Piaget. Para a 
realização desta pesquisa de natureza bibliográfica, foi feita uma busca no referido 
site, utilizando-se as palavras-chave “Piaget” e “contos de fadas”. Os resultados 
dessa busca mostraram a existência de dezoito estudos, porém, apenas seis 
realizados sob o enfoque piagetiano.  Foi possível observar que esses estudos 
foram feitos com crianças entre idade de cinco e onze anos de idade, e que o 
primeiro trabalho sobre essa temática é do ano de 2005. Esses trabalhos sugerem 
que os estudos com contos de fadas relacionados ao desenvolvimento se 
constituem um importante objeto de pesquisa, o que indica a necessidade de mais 
investigações acerca do desenvolvimento infantil por meio das representações de 
contos de fadas fundamentadas na teoria de Piaget.  

 
Palavras-chave: Piaget. Desenvolvimento Infantil. Contos de Fadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa versa sobre a temática do desenvolvimento 

intelectual, segundo Piaget, e sua relação com os contos de fadas. Jean Piaget 

ganhou notoriedade ao propor uma teoria acerca do desenvolvimento da inteligência 

e do processo de construção de conhecimento humano.  

Desenvolvimento e crescimento mental é, para esse autor, a 

condição para que os seres humanos construam conhecimento sobre o meio. Ao 

longo de suas pesquisas, Piaget postulou a existência de quatro estágios no 

desenvolvimento da inteligência. O primeiro desses estágios é denominado sensório 

motor. O segundo, pré-operatório. O terceiro e quarto estágios são denominados, 

operatório concreto e operatório formal, respectivamente. O fato de o 

desenvolvimento cognitivo acontecer em períodos sucessivos decorre, 

principalmente, de que a organização da inteligência vai sendo construída pelo 

sujeito ao longo de sua vida. Paralelo a isso, Piaget compreende o desenvolvimento 

da afetividade. 

No que diz respeito aos contos de fadas, Coelho (1987) afirma que a 

fantasia básica dos contos expressa os obstáculos ou provas que precisam ser 

vencidos, como um verdadeiro ritual iniciático, para que o herói alcance sua auto-

realização, visto que ela se trata da realização interior ou existencial do herói. 

Apesar de a criança viver no mesmo mundo dos adultos, ela o pensa, sente e vê de 

forma diferente. Para Souza (2005), os homens recorrem aos contos e fantasias 

que, ao mesmo tempo, os diverte e lhes trazem tranquilidade imaginária para 

tensões e angústias que os afligem. 

Além de os contos possuírem um papel muito importante para a 

concretização das angústias e também para a possibilidade de dominá-las (Souza, 

2005), eles se constituem instrumentos desencadeadores, em crianças, do 

sentimento de interesse e de melhores maneiras de enfrentamento da realidade 

objetiva e subjetiva, de tal modo que as prepare para as situações reais do 

cotidiano. Para Souza (2012), o contato com os contos de fadas permite às crianças 

uma reflexão sobre a história, a escolha de personagens de sua preferência e o 

julgamento de suas atitudes, além de simbolizar a realidade, aspectos importantes 

de serem trabalhados no contexto escolar. 
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Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo investigar os 

estudos disponíveis no Google Acadêmico, no período de 2000 a 2016, acerca dos 

contos de fadas e sua relação com o desenvolvimento intelectual, fundamentados na 

teoria de Piaget. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica, que, de acordo 

com Gil (2008), é desenvolvida com base em materiais já elaborados, abrangendo a 

leitura, análise e interpretação de um determinado tema. 

Para a realização desta pesquisa, feita uma busca no site Google 

Acadêmico, utilizando-se as palavras-chave “Piaget” e “contos de fadas”. Os 

resultados dessa busca revelaram a existência de 14 artigos, 4 dissertações de 

mestrado e 7 Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação. Para este estudo, 

optou-se por considerar apenas os artigos e as dissertações de mestrado.  

A análise dos dados encontrados foi realizada a partir de quatro 

categorias elaboradas para este estudo, que foram construídas com base na análise 

do conteúdo dos trabalhos disponíveis: estudos fundamentados na teoria de Piaget; 

estudos fundamentados em outras perspectivas teóricas da Psicologia; a 

importância dos contos de fadas para o desenvolvimento da leitura e da linguagem; 

o trabalho com contos de fadas como possibilidades de construções importantes na 

escola. Apenas os trabalhos da primeira categoria foram analisados, pelo fato de o 

presente estudo apresentar uma fundamentação teórica que permite e embasa essa 

análise. A busca realizada, ainda que as palavras-chave tenham contemplado a 

especificidade do enfoque piagetiano, conduziu a outros trabalhos que não foram 

fundamentados na teoria de Piaget. Assim, eles serão apresentados, mas não 

discutidos.  

Este estudo está organizado de forma que o primeiro capítulo 

apresenta os conceitos básicos da teoria de Piaget acerca do desenvolvimento da 

inteligência e o desenvolvimento da afetividade e estabelece uma relação entre o 

desenvolvimento e os contos de fadas. O segundo capítulo apresenta os resultados 

encontrados e as discussões realizadas acerca da relação entre os contos de fadas 

e o desenvolvimento infantil, no olhar piagetiano. Por fim, são tecidas algumas 

considerações finais.  
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2 O DESENVOLVIMENTO SEGUNDO PIAGET 

 

O desenvolvimento intelectual é considerado, por Piaget, por duas 

construções inter-relacionadas, a cognitiva e a afetiva. Para ele, o desenvolvimento 

psíquico inicia-se logo quando nascemos e termina ao atingirmos a vida adulta. A 

vida mental pode ser concebida como evoluindo na direção da uma forma de 

equilíbrio final, representada na vida adulta. Esse desenvolvimento é um processo 

de um estado de menor equilíbrio para um equilíbrio superior. Dessa forma, fica 

evidente comparar a instabilidade e incoerência referente às ideias infantis à 

sistematização do raciocínio adulto (PIAGET, 1999). 

Quando falamos de afeto, nos referimos a “sentimentos, interesses, 

desejos, tendências, valores e emoções” (WADSWORTH, 1997, p. 36). O afeto, de 

acordo com Piaget, também se desenvolve. Um aspecto que está relacionado ao 

afeto é a motivação ou energização, e o outro se relaciona com a seleção da 

atividade intelectual. O gostar e o não gostar, relacionado ao interesse, é um 

exemplo de afetividade, o que interfere em nossas escolhas pelas atividades 

intelectuais. Essas escolhas são provocadas pela afetividade, e não pelas atividades 

cognitivas, como pensamos.  

A afetividade pode acelerar ou diminuir o andamento do 

desenvolvimento intelectual, pois possui uma grande influência sobre ele. O 

desenvolvimento cognitivo e o afetivo se desenvolvem paralelamente um ao outro. 

Como exemplo disso, podemos pensar em uma criança que se encontra na pré-

escola. Se essa criança se choca casualmente com outra, ela não vê isso como um 

acidente, isso porque ainda não tem formado o conceito de intencionalidade. Isso 

porque, simultaneamente ao desenvolvimento dos aspectos cognitivos, ocorre o 

desenvolvimento dos aspectos afetivos e, como afirma Piaget, todo comportamento 

possui ambos os aspectos (WADSWORTH, 1997). 

A partir de estudos realizados como biólogo, Jean Piaget afirmou 

que os “atos biológicos são atos de adaptação ao meio físico e que ajudam a 

organizar o ambiente” (WADSWORTH, 1997, p. 15). Segundo ele, a mente e o 

corpo dependem um do outro para funcionar, como também a atividade mental e a 

atividade biológica atendem a essa mesma ordem de dependência uma da outra.  

Para explicar porque usamos respostas estáveis aos estímulos e 

também a fenômenos relacionados à memória, Piaget faz o uso da palavra 
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esquema. Esquemas “são as estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os 

indivíduos intelectualmente se adaptam e organizam o meio” (WADSWORTH, 1997, 

p. 16), isto é, os esquemas são estruturas capazes de se adaptar e se modificar com 

o desenvolvimento mental, e são usados para verificar e distinguir os estímulos 

(WADSWORTH, 1997). 

Ainda de acordo com esse autor, no bebê recém-nascido, os 

esquemas são de caráter reflexo, podendo ser encontrado em ações reflexas 

motoras. Um exemplo claro é o ato de sugar e pegar que o bebê realiza. Quando o 

bebê sente fome, ele é capaz de identificar qual estímulo produz leite e qual não 

produz leite, mas isso só é possível graças aos esquemas que são de caráter 

reflexo, visto que durante os primeiros meses de vida, os esquemas do bebê ainda 

não são mentais.  

Segundo Wadsworth (1997), é através da adaptação e da 

organização dos esquemas da criança que surgem os esquemas do adulto. Na 

criança, as estruturas mentais tornam-se refinadas quando a mesma é capaz de 

generalizar os estímulos. O desenvolvimento intelectual, portanto, “consiste em um 

contínuo processo de construção e reconstrução” (WADSWORTH, 1997, p. 19).  

Como sabemos, os esquemas dos adultos emergem dos esquemas 

de natureza reflexa das crianças, e os responsáveis por essa mudança são os 

processos chamados assimilação e acomodação. A assimilação é o processo 

cognitivo, em que o indivíduo comporta uma nova informação nas estruturas 

mentais, isto é, nos esquemas já existentes, sendo essa motora ou conceitual. 

Pensemos um menino que comporta nos seus esquemas o objeto carro. Quando 

este se depara com um ônibus, imediatamente suas estruturas mentais dirá a ele 

que é um carro, pois possui as características do objeto, então, o ônibus se encaixa 

no esquema carro. Desse modo, o processo de assimilação é tido como um 

processo de empregar novas informações em esquemas atuais. Na assimilação, o 

indivíduo se acomoda cognitivamente ao ambiente e o organiza, proporcionando o 

aumento dos esquemas (WADSWORTH, 1997).  

Ao surgimento de uma nova informação, a criança procura assimilá-

la aos esquemas atuais, porém, algumas vezes, elas não podem ser assimiladas por 

não dispor de um esquema no qual possa se encaixar. Quando isso ocorre, as 

crianças podem agir de duas formas distintas: criando um novo esquema para 

encaixar a informação que acabara de chegar (estímulo), ou então, alterar um 
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esquema existente para que o estímulo possa ser introduzido nele. Acomodação, 

então, é um processo de construção de novos esquemas ou a alteração de 

esquemas já existentes, sendo que essas ações que dão origem a uma mudança da 

estrutura cognitiva (WADSWORTH, 1997). Como afirma este autor, “nenhum 

comportamento é só assimilação ou acomodação”. Apesar de que alguns 

comportamentos exprimir um processo mais do que o outro, todos os 

comportamentos contemplam um e outro processo.  

Ao longo do processo de assimilação, a criança e/ou o adulto obriga 

sua estrutura mental a integrar os estímulos em processamento. Já na acomodação, 

o indivíduo é forçado a modificar sua estrutura mental para comportar os novos 

estímulos. Desse modo, a assimilação é o processo responsável pelo crescimento 

das estruturas mentais, e a acomodação é o processo responsável pelo 

desenvolvimento das mesmas (WADSWORTH, 1997). 

Assimilação e acomodação são as responsáveis pelo crescimento e 

desenvolvimento cognitivo, mas, devem ser por iguais a quantidade de acomodação 

e assimilação que ocorrem no desenvolvimento mental do indivíduo. A título de 

exemplo, uma pessoa que realiza somente o processo de assimilação dos estímulos 

e não o de acomodação, ela se tornaria inapta a constatar diferenças nas coisas. 

Também, em contrapartida, um indivíduo que só realizasse o processo de 

acomodação, iria dispor de diversos esquemas que teria uma limitada generalidade, 

isto é, ela seria incapaz de perceber semelhanças. É por essa razão que é 

fundamental uma estabilidade entre os dois processos. Essa estabilidade ficou 

conhecida como equilíbrio. “Equilíbrio é um estado de balanço entre assimilação e 

acomodação” (WADSWORTH, 1997, p. 22, grifo do autor).  

O desenvolvimento é o resultado de um processo de mudanças 

cognitivas e intelectuais. De acordo com Piaget (apud WADSWORTH, 1997), 

esquemas novos não substituem os velhos, mas sim se integram a eles, o que 

resulta em uma mudança qualitativa. Além disso, o desenvolvimento é um processo 

constante, em que as mudanças ocorridas nele são graduais, e não repentinas e 

inesperadas, dessa forma, os esquemas são construídos e modificados 

gradualmente.  

Para Piaget, existem quatro fatores que são responsáveis pelo 

desenvolvimento cognitivo da criança: maturação, experiência ativa, interação social 

e um processo geral do equilíbrio (WADSWORTH, 1997). Cada um dos fatores e a 



12 

interação entre eles são indispensáveis para o desenvolvimento cognitivo. Além 

disso, qualquer um deles isolado é insuficiente para proporcionar o desenvolvimento. 

Vejamos agora com mais detalhes esses fatores.  

A maturação realiza um papel no desenvolvimento cognitivo. Ela 

determina limites para o desenvolvimento, mas “simplesmente indica se a 

construção de estruturas específicas é ou não possível naquele estágio específico” 

(GREEN FORD; FLAMER, 1971, p. 193, apud WASDSWORTH, 1997, p. 34). A 

maturação, então, é quem delimita o desenvolvimento. Ao passo que a maturação 

procede, essa delimitação diminui (WADSWORTH, 1997).  

A experiência ativa leva em consideração o fato de que todo 

conhecimento construído pela criança, seja ele físico, lógico-matemático ou social, 

propõe uma interação com objetos ou pessoas, e as ações podem ser de duas 

formas, através do manuseio físico ou manuseio mental. Em suma, as experiências 

ativas são aquelas que resultam em mudanças cognitivas geradas pela assimilação 

e acomodação.  

A interação social é tratada, por Piaget, como “intercâmbio de 

ideias entre pessoas” (WADSWORTH, 1997, p. 35). Podemos identificar os 

esquemas que o indivíduo desenvolve de duas formas distintas, a primeira como 

sendo os esquemas que sensorialmente tem referentes físicos, ou seja, podem ser 

vistos e tocados. A segunda forma seria aquela que não possuem esses referentes. 

O autor nos traz um exemplo simples dessas duas formas de classificar os 

esquemas. Por exemplo, o conceito de árvore possui referentes físicos, agora o 

conceito de honestidade não dispõe. A criança pode obter o conceito de árvore, pois 

existe uma referência acessível, no entanto, o conceito de honestidade não pode ser 

desenvolvido pela criança independentemente dos outros. Uma vez que os 

conceitos são definidos socialmente, a criança vai depender da interação social para 

construção e aceitação do mesmo.  

A equilibração é o último fator responsável pelo desenvolvimento 

cognitivo, de acordo com Piaget. Segundo ele, a equilibração é a organização dos 

demais fatores do desenvolvimento e a regulação do desenvolvimento em geral. O 

conhecimento é formado uma vez que a criança tem experiências. Realiza-se, 

então, a organização ou coordenação do conhecimento prévio através da 

assimilação e acomodação, há um controle e regulação do processo. Em suma, a 
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“equilibração é o regulador que permite que novas experiências sejam incorporadas, 

com sucesso, aos esquemas” (WADSWORTH, 1997, p. 36). 

Na visão de Piaget, o desenvolvimento é entendido como um 

continuum. Desde o nascimento até a fase adulta, as estruturas cognitivas estão em 

um contínuo processo de desenvolvimento, ao assimilar e acomodar os objetos de 

conhecimento. Para esse autor, esse continuum está organizado em períodos. Cada 

um dos períodos é caracterizado por estruturas originais, cuja construção se 

diferencia dos períodos anteriores. Além disso, cada um dos períodos corresponde a 

características momentâneas, que são modificadas em função de uma melhor 

organização. Pode-se dizer, com isso, que toda ação corresponde a uma 

necessidade, e que cada nível do desenvolvimento anuncia o nível seguinte, isto é, 

cada estágio constitui um processo sobre os estágios anteriores (PIAGET; 

INHELDER, 1968; PIAGET, 1999).  

O primeiro período deles, chamado sensório-motor (0- 2 anos), é o 

das primeiras emoções, dos hábitos motores, e também da inteligência prática e 

afetividade. O segundo, denominado pré-operatório (2 7 anos), é conhecido como o 

período da inteligência intuitiva e dos sentimentos interindividuais. O terceiro 

período, chamado operatório concreto (7- 11 anos), é marcado pelo início da lógica 

e dos sentimentos morais e sociais, e o quarto (11- 15 anos) e último período, 

denominado operatório formal, é o período da formação da personalidade (PIAGET; 

INHELDER, 1968; PIAGET, 1999). Vejamos, a seguir, as características de cada um 

desses períodos.  

 

2.1 PERÍODOS DO DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA 

 

O período sensório-motor é assim chamado, pois não possui 

função simbólica, e ainda não apresenta pensamentos ou afetividade. Esse período 

vai do nascimento até a aquisição da linguagem. Toda e qualquer tipo de inteligência 

que adotarmos, admite a existência da linguagem antes, uma linguagem 

essencialmente prática. Na falta dessa e de função simbólica, ambas se constroem 

através de percepções e movimentos, sem que haja pensamento (PIAGET; 

INHLEDER, 1968; PIAGET, 1999). 

Este período é decisivo para a evolução psíquica, pois representa a 

conquista por meio da percepção e dos movimentos do mundo que cercam o bebê. 
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Aqui o bebê traz tudo para si, ou, mais precisamente, para o seu corpo, isto é, em 

dois anos a assimilação motora do mundo exterior realiza uma revolução copérnica 

(PIAGET, 1999).   

Não se deve pensar que o desenvolvimento nos reflexos são apenas 

respostas isoladas, mas sim, que o nível da inteligência prática do lactante se refere 

à manipulação dos objetos, no lugar de palavras e conceitos, utiliza percepções e 

movimentos, que são organizados em esquemas de ação, por exemplo, puxar a 

coberta para alcançar um objeto desejado. Esses esquemas de ação tornam-se 

suscetíveis de se coordenarem entre si, por assimilação recíproca. Piaget denomina 

isso como atos de inteligência (PIAGET, 1999).  

A finalidade desse desenvolvimento intelectual é de transformar a 

representação dos objetos e inverter totalmente a posição inicial do sujeito, no caso, 

o lactante, em relação a eles. Em outras palavras, é passar do egocentrismo 

inconsciente e integral à construção de um universo objetivo, em que o seu próprio 

corpo atua como um elemento entre os outros (PIAGET, 1999).  

Neste período de desenvolvimento, quatros processos e construções 

importantes se caracterizam: as construções de categoria do objeto, do espaço, da 

causalidade e do tempo, todas caracterizadas como práticas ou ação. O esquema 

prático do objeto é quando o sujeito, no caso o bebê, acredita que uma figura 

percebida corresponde a qualquer coisa, e que essa continua a existir mesmo 

quando não a enxerga mais. A ausência inicial de objetos e depois a construção de 

objetos permanentes é um exemplo da passagem do egocentrismo integral para a 

construção de um universo exterior (PIAGET, 1999). 

Ao se referir à construção do espaço, Piaget (1999) afirma que está 

inteiramente ligada à construção dos objetos. Inicialmente, existem vários espaços 

não coordenados entre si, e cada um centraliza-se sobre os movimentos e 

atividades próprias, ou seja, não existe espaço ou tempo único que envolva os 

objetos e acontecimentos, mas sim um espaço heterogêneo, concentrado no seu 

próprio corpo: espaço bucal, tátil e visual. No fim do segundo ano de vida, está 

concluído um espaço geral que compreende todos os outros, caracterizando, assim, 

a relação dos objetos entre si.  

Já a causalidade está ligada ao egocentrismo, ela ocorre quando há 

um resultado empírico de uma ação qualquer que o atraiu. O bebê ainda só 

conhece, como causa única, a própria ação, independente do espaço. Essa 
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causalidade pode ser chamada de mágico-fenomista (PIAGET; INHLEDER, 1968; 

PIAGET, 1999). 

Segundo Piaget (1999), por volta do segundo ano, ao contrário, a 

criança já reconhece as relações de causalidade dos objetos entre si, objetivando, 

então, as causas, por exemplo, “puxar um cordão para observar o balanço”, isto é, 

existe aqui uma coordenação entre visão e a preensão. Em suma, a construção da 

noção de temporalidade é paralela à construção da noção de causalidade. Essas 

construções permitem que a inteligência sensório motora saia do egocentrismo 

inconsciente para se situar em um universo objetivo.  

Ao analisar a vida mental da criança, é preciso focar na conduta, 

sendo esta compreendida como um reestabelecimento ou fortalecimento do 

equilíbrio. Toda conduta supõe instrumentos os quais chamamos de movimentos e 

inteligência, como também em toda conduta existe a modificações e valores finais, 

que são os sentimentos. Os aspectos cognitivos e afetivos são indissociáveis e 

complementares, os dois evoluem de maneira paralela. A afetividade passa de um 

estado de não diferenciação entre os elementos físicos e humanos e o eu para 

construir um conjunto de trocas entre si e as pessoas e/ou coisas. Assim, pode-se 

dizer que inteligência e afetividade são as constituintes da conduta humana 

(PIAGET; INHELDER, 1968; WADSWORTH, 1997; PIAGET, 1999). 

O período pré-operatório representa o início do pensamento, não 

mais a uma inteligência prática, limitada a aspectos perceptivos e motores, mas sim 

a um pensamento representacional, no entanto, ainda limitado com relação a alguns 

aspectos (WADSWORTH, 1997). 

Surge a linguagem e, com isso, se modificam as condutas no 

aspecto afetivo e intelectual. Além das ações reais ou materiais das quais a criança 

já é capaz de fazer, ela também consegue antecipar ações futuras pela 

representação verbal, graças à linguagem, como também é capaz de representar 

um objeto ou alguma outra coisa por meio de um significado diferente, que só serve 

para aquela representação, podendo ser a imagem mental ou até mesmo um gesto 

simbólico. Segundo alguns estudiosos, essa função ficou conhecido como função 

semiótica. Disso resultam três consequências que são essenciais para o 

desenvolvimento mental da criança.  Como afirma Piaget (1999, p. 24), “o início da 

socialização da ação, a aparição do pensamento propriamente dito, que tem como 

base os signos e a linguagem interior, e, por último, a aparição do pensamento 
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propriamente dito”. Desenvolve-se também uma série de sentimentos 

interindividuais, como simpatias, antipatias e o respeito (PIAGET; INHELDER, 1968; 

PIAGET, 1999). A seguir, serão apresentadas essas modificações gerais de conduta 

e, posteriormente, suas repercussões afetivas. 

No que diz respeito ao início da socialização da ação, observa-se 

que a consequência mais evidente do aparecimento da linguagem é a troca e a 

comunicação entre os indivíduos. Essa relação existe desde os seis meses em 

diante, graças à imitação que ocorre no desenvolvimento sensório-motor. A primeira 

ocorrência seria a da subordinação exercida pelo adulto sobre a criança. A partir da 

linguagem, a criança descobre um mundo de repleto de maravilhas e insuspeitas, o 

qual possui uma realidade superior a si. Assim, as crianças passam a enxergar os 

adultos como seres valentes e possuidores de atividades misteriosas. Desse modo, 

inicia-se como primeiro fato, a subordinação do adulto para com a criança, como 

sendo eles um “ser ideal”, um modelo a ser copiado. Então, após avisos e ordens, 

surge o respeito do pequeno pelo grande, no qual a criança desenvolve uma 

submissão inconsciente intelectual e afetiva (PIAGET, 1999). 

Ainda de acordo com esse autor, o segundo fato que ocorre com o 

início da socialização da ação é a troca com adultos ou com outras crianças, visto 

que essa relação de troca possui papel decisivo para os processos de ação. Quando 

a criança é capaz de formular sua própria ação e narração das ações passadas, 

essas trocas transformam as condutas materiais em pensamento.  

A terceira ocorrência é o fato de a criança não falar apenas com 

outras crianças, mas também falar com si próprio, em monólogos variados que 

acompanham suas atividades e brincadeiras. É notável que o ato de falar sozinho 

permanece na adolescência como também na vida adulta, mas “são diferentes pelo 

fato de que são pronunciados em voz alta e pela característica de auxiliares da ação 

imediata” (PIAGET, 1999, p. 27).  

No que se refere à origem do pensamento, Piaget (1999) afirma que, 

em razão das modificações da ação, compreende-se que, durante o período 

sensório motor, aqui chamado de primeira infância, ocorre uma transformação da 

inteligência, que se torna pensamento sobre a influência da linguagem e da 

socialização (PIAGET, 1999).  

Em relação à interiorização da palavra constituída no plano intuitivo, 

Piaget (1999) nos diz que o indivíduo afirma, no entanto, sempre sem demonstrar, 
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isso por conta do egocentrismo. Nesse período, que vai dos dois aos setes anos, a 

criança não possui total domínio verbal, como possui na manipulação e ação. Em 

vista disso, é possível distinguir dois casos, o da inteligência prática e o do 

pensamento, visando o conhecimento no campo experimental. A inteligência prática 

prolonga a inteligência sensório-motora do período pré-verbal e prepara as noções 

técnicas que serão desenvolvidas até a idade adulta. Até cerca de sete anos, a 

criança permanece pré-lógica, ela alimenta a lógica através do mecanismo da 

intuição, e o que falta a essa intuição para se transformar em sistemas lógicos é 

estender a ação interiorizada do sujeito, de modo a tornar essas intuições móveis e 

reversíveis. (PIAGET, 1999) 

As transformações que ocorrem no início da socialização têm grande 

importância na vida afetiva. O interesse se inicia na vida psíquica do sujeito e ganha 

um papel fundamental no desenvolvimento da inteligência sensório-motora. Já com 

o desenvolvimento intuitivo, os interesses aumentam e se diferem, dando lugar a 

uma dissociação progressiva. O interesse apresenta dois aspectos distintos, mas 

complementares. O primeiro é o interesse como regulador de energia, e o segundo, 

o interesse resulta um sistema de valores. Ou seja, se um trabalho, mesmo que exija 

bastante força lhe mostrar interesse, o sujeito utiliza suas reservas de forças, e esse 

acaba parecendo fácil, fazendo com que a canseira diminua. Essas reservas de 

forças, no entanto, dependem diretamente do sistema de valores para que se 

restabeleça o equilíbrio necessário (PIAGET; INHLEDER, 1968; PIAGET, 1999).  

Assim que iniciada a comunicação entre as crianças e o seu 

ambiente, as simpatias e antipatias vão surgindo. De modo geral, haverá simpatia a 

aquelas pessoas que correspondem aos interesses do sujeito e que o valorizam. Ao 

inverso, a antipatia surge da ausência de valores comuns. Como exemplo, temos o 

amor de uma criança por seus pais. Esse amor não pode ser explicado através dos 

laços de sangue, mas sim através dos valores de seus pais, que as crianças 

moldam como seus. “Um sentimento especial correspondente a estas valorizações 

unilaterais: é o respeito, que é um composto de afeição e temor [...]” (PIAGET, 1999, 

p. 38). 

De acordo com Piaget (1999), nesse nível, o respeito se origina nos 

primeiros sentimentos morais, e a obediência se torna a primeira moral da criança, 

como também o seu primeiro critério do bem é a obediência aos pais. Aqui, os 

valores morais como o respeito já não se dão mais por regulações espontâneas, 
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como as simpatias, mas sim ao respeito por regras. Em suma, a moral da primeira 

infância depende de uma vontade exterior, no caso, a dos sujeitos respeitados ou 

dos pais. Interesses, autovalorizações, valores espontâneos e intuitivos são as 

principais realizações da vida afetiva neste nível de desenvolvimento.  

O período operatório concreto é marcado por mudanças no 

desenvolvimento mental, pois é o período em que a criança inicia sua vida escolar. 

No decorrer do período, a criança realiza o uso das operações completamente 

lógicas. Em cada um dos aspectos da vida psíquica da criança, são notáveis novas 

formas de organização, o que lhe permite mais estabilidade  e novas construções 

(WADSWORTH, 1997; PIAGET, 1999). 

Quando nas escolas é dada às crianças a liberdade de trabalhar em 

diversas formas, como em grupos ou individualmente, fica-se admirado com as 

dissemelhanças entre os sujeitos de sete anos e os das classes inferiores. Nos 

menores, não é capaz identificar com clareza a atividade feita individualmente da 

atividade feita em grupo. Ocorre que os pequenos falam, mas não sabemos se 

escutam, muitos se dedicam ao trabalho, mas não se sabe se existe ajuda 

recíproca. Agora, se nos voltarmos aos maiores, nos surpreendemos com a 

capacidade que possuem em relação à concentração individual e também à 

colaboração afetiva quando trabalham em grupos (PIAGET, 1999).  

Para alcançar esse novo plano, existem alguns obstáculos, e o 

primeiro deles é o da representação, o que já fora adquirido no da ação. Em 

segundo lugar, a reconstrução da representação comporta um processo formativo 

descrito no período sensório motor, que consiste na transição de um estágio em que 

tudo está centrado no corpo e na ação do eu, para um estágio de descentração, que 

passa a ser situado nas relações objetivas dos acontecimentos ao seu redor 

(PIAGET; INHLEDER, 1968) 

Isso porque, depois dos sete anos de idade, a criança torna-se 

capaz de colaborar com o outro, já não confunde mais seu próprio ponto de vista 

com os demais, separando-os para coordená-lo. Fica bem visível a linguagem entre 

as crianças, as discussões tornam-se possíveis, pois procuram esclarecer provas. A 

linguagem egocêntrica desaparece quase completamente, pois surge a necessidade 

de ligação entre as ideias e de justificação lógica. É possível notar uma 

transformação nas ações do indivíduo ao atingir esse nível, no lugar de atitudes 
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impulsivas e o egocentrismo, a criança passa a pensar antes de agir (PIAGET, 

1999). 

Com essas conquistas, a criança se torna capaz de novas 

coordenações, que serão importantes tanto para a inteligência quanto para a 

afetividade. Com relação à inteligência, nos referimos ao início da construção lógica, 

que se trata de relações que permitem a coordenação dos pontos de vista entre si. 

Em se tratando da afetividade, esse mesmo sistema de coordenações gera na 

criança uma moral de cooperação e de autonomia (PIAGET; INHLEDER, 1968; 

PIAGET, 1999). 

A partir dos sete anos, a criança é capaz de construir explicações 

atomísticas, no momento em que aprende a contar. Uma maneira bem clara de 

constatar isso é através de uma experiência que consiste em apresentar à criança 

dois copos de águas com formas diferentes, mas com mesmo tamanho, cheios pela 

metade. Em um dos copos, coloca-se dois pedaços de açúcar e pergunta-se se o 

açúcar irá subir. Quando submerso o açúcar, o copo pesa mais do que o outro. 

Depois de feito isso, pergunta-se se quando o açúcar for dissolvido ainda ficará algo 

na água, se o peso dos copos serão os mesmos e, por fim, se o nível da água 

açucarada abaixará de acordo com o outro copo. As crianças menores de sete anos 

negam que exista conservação de açúcar dissolvido ou que haja mudança de peso e 

volume. Já as crianças com sete anos, respondem que há sim uma conservação da 

substância. Por volta dos nove anos, faz o mesmo raciocínio, mas acrescenta um 

processo crucial, acreditam que após a dissolução o nível da água diminua. Enfim, 

por volta dos onze anos, a criança generaliza sua conclusão em relação ao volume 

(PIAGET; INHLEDER, 1968; PIAGET, 1999). 

Neste período, as operações são como uma união de classes,  

sendo interiorizáveis e reversíveis. As operações não são isoladas, mas sim 

organizadas em sistemas de conjuntos, como também são comuns aos indivíduos 

com mesmo nível mental. Essas intervêm não somente nos raciocínios privados, 

mas também nas trocas cognitivas entre indivíduos (PIAGET; INHELDER, 1968). 

Para Piaget (1999, p. 48), operação é “uma ação qualquer cuja origem é sempre 

motora, perceptiva ou intuitiva” e surge somente após os sete anos de idade. 

Essa operação ou ação surge através de esquemas sensório-

motores, experiências afetivas ou intuitivas até se tornarem operatórias. As ações 

passam de intuitivas para operatórias no momento em que duas ações do mesmo 
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gênero formam uma terceira, que permanece ainda nesse gênero (intuitiva). Em 

suma, é coerente dizer que a passagem da intuição à lógica ou operações se 

completa no passar da primeira para a segunda infância (PIAGET, 1999). 

Segundo Piaget (1999), no período operatório concreto, a 

afetividade é caracterizada pela manifestação de novos sentimentos morais e 

também pelo desejo de integração do eu a uma vida afetiva. Os primeiros 

sentimentos morais nascem a partir do respeito unilateral da criança em relação aos 

pais ou aos adultos próximos, como também a formação de uma moral de 

heteronomia, como já foi dito anteriormente. O respeito mútuo guia os novos 

sentimentos morais, os quais são diferentes da obediência inicial. Temos como 

exemplo “as transformações referentes ao sentimento da regra, tanto a que liga as 

crianças entre si como aquela que une ao adulto” (PIAGET, 1999, p. 53). 

Piaget (1999) afirma que a primeira classe de regras a qual a criança 

se sujeita são as regras de uma brincadeira coletiva. Quando se pede 

individualmente para jogadores de diferentes idades inventarem uma nova regra em 

um determinado jogo, pode-se observar diferentes reações. Os menores sentem 

dificuldades em aceitar que uma nova regra possa se transformar em uma regra de 

verdade, pois ainda estão tomados pelo respeito unilateral. Já para os maiores, essa 

nova regra se torna verdadeira a partir do momento em que todos entrem em acordo 

e a aceitem como tal. É possível observar que o respeito mútuo, na reação dos mais 

velhos, a regra é respeitada não mais enquanto resultado de uma vontade, mas sim 

como resultado de acordo direto. Esse respeito leva a uma sucessão de sentimentos 

morais como a honestidade, o companheirismo entre outros. As crianças alcançam a 

autonomia através das novas relações morais fundadas no respeito mútuo.  

Uma consequência afetiva e importante do respeito mútuo é o 

sentimento de justiça. Esse sentimento é grande entre companheiros e possui 

bastante influência nas relações entre adultos e crianças. Ele se diferencia 

gradativamente do respeito unilateral e o leva a uma nova organização de valores 

morais. Sua principal característica é uma autonomia relativa da consciência moral 

dos indivíduos, sendo que essa moral de cooperação é considerada como uma 

forma de equilíbrio superior em relação à moral de submissão (PIAGET; INHELDER, 

1968; PIAGET, 1999).  

A vontade é um sentimento que aparece um pouco tarde na vida da 

criança, e seu funcionamento está ligado diretamente aos sentimentos morais 
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autônomos. Resumida a expressões de energia que vêm do sujeito, muitas vezes, a 

vontade é confundida com o ato intencional. Todos os sentimentos, inclusive a 

vontade, estão ligados à atividade do indivíduo compreendido em expressões de 

energia. Desse modo, é necessário que a criança se interesse por uma tarefa, para 

que ela encontre estímulos - no caso a força – necessários para executá-la, no 

entanto, quando o estímulo finda, o uso dessa energia também acaba 

(WADSWORTH, 1997; PIAGET,1999). 

Ainda de acordo com o autor, a vontade pode ser comparada a uma 

operação, ou seja, quando o dever é mais fraco do que o desejo, a vontade 

reconstitui os valores de acordo com sua hierarquia, isto é, de sua importância. É 

por isso que a vontade se desenvolve juntamente com as operações intelectuais, ao 

mesmo tempo em que os valores morais se organizem em sistemas autônomos.  

Sabendo que os aspectos afetivos, sociais e cognitivos da conduta 

são indissociáveis, a evolução afetiva e social da criança obedece a esse mesmo 

processo.  O objeto afetivo, por estar sempre ativo, mesmo em sua ausência física, 

resulta na formação de novos afetos através dos sentimentos de simpatia ou 

antipatia. Partindo das relações afetivas entre criança/adulto e criança/criança, o 

resultado fundamental disso tudo é formar os sentimentos morais específicos de 

obrigação e consciência (PIAGET & INHELDER, 1968). 

Em suma, o que mais tem chamado a atenção nesse período das 

operações concretas é a unidade funcional que liga todas as reações, cognitivas, 

afetivas, sociais e morais. A afetividade, antes centrada nos aspectos familiares, se 

amplia de modo a multiplicar as relações sociais e os sentimentos morais, que a 

princípio estavam presos a uma autoridade, mas que depois resulta em obediência 

relativa e evoluem no sentido de um respeito mútuo (PIAGET; INHELDER, 1968; 

WADSWORTH, 1997). 

O período operatório formal é marcado por uma mudança 

essencial no pensamento, é a passagem do pensamento concreto para o 

pensamento formal. Até aqui, as operações da inteligência da criança são apenas 

concretas e se referem à própria realidade, e em objetos tangíveis e subordinados a 

experiências efetivas.  Apenas após os doze anos de idade é que o pensamento 

formal passa a ser possível, ou seja, as operações lógicas passam do plano da 

manipulação concreta para o das ideias, sendo elas expressas em linguagem, no 

entanto, sem o apoio da percepção. Sendo hipotético-dedutivo, o pensamento formal 
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é capaz de deduzir hipóteses e não somente por meio da observação do real. A 

conclusão das hipóteses torna-se válida mesmo sem haver realidade de fato, 

fazendo com que essa forma de pensamento torne o trabalho mental maior do que o 

pensamento concreto (WADSWORTH, 1997; PIAGET, 1999). 

O desequilíbrio que ocorre nesse período é totalmente natural, pois 

toda a passagem de um nível a outro está vulnerável a gerar algumas mudanças. As 

novas conquistas oriundas da adolescência permitem ao pensamento e à afetividade 

um equilíbrio superior ao equilíbrio que existia anteriormente. O adolescente, sendo 

um ser que constrói diversas teorias, chama a atenção por seu empenho em 

questões sem relação com a realidade, “sobretudo, é sua facilidade de elaborar 

teorias abstratas” (PIAGET, 1999, p. 58). 

Desde o lactante e durante a primeira infância, a capacidade mental 

inicia-se com uma assimilação egocêntrica até atingir o equilíbrio através da 

acomodação. Somente mais tarde é que o egocentrismo metafísico presente na 

adolescência se encaixa entre o pensamento formal e a realidade. Esse encaixe, ou 

melhor, equilíbrio, ocorre a partir do momento em que “a reflexão compreende que 

sua função não é de contradizer, mas se adiantar e interpretar a experiência” 

(PIAGET, 1999, p. 60).  

Segundo Piaget e Inhelder (1968) e Piaget (1999), a vida afetiva do 

adolescente se inicia por meio da conquista da personalidade e de sua chegada à 

sociedade adulta. A formação da personalidade começa por volta dos oito a doze 

anos, no fim da infância, com a organização autônoma de regras, a afirmação da 

vontade, entre outros fatores. Diferente da criança, que traz tudo para si, sentindo-se 

inferior ao adulto, o adolescente, por conta de sua personalidade em formação, 

sente-se semelhante aos mais velhos, tenta superá-los, preparando seu plano de 

vida com base nessa perspectiva. O amor é a última característica desse período de 

desenvolvimento, pois nele é a afetividade que atribui valor às atividades e lhes dá 

energia.  

Por fim, é importante destacar que estudos têm mostrado que, 

através dos contos de fadas, a criança pode superar os problemas psicológicos do 

crescimento, obter um sentimento de individualidade e autovalorização, uma vez que 

dos contos, elas retiram seus próprios conceitos. Souza (2008) aponta que 
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Os contos de fadas fazem parte do cenário psicológico de diferentes 
maneiras, em especial como possíveis “representantes” do mundo 
interno das crianças, apresentando-lhes aspectos conhecidos e 
também assustadores do desenvolvimento (p. 3) 

 

Nesse sentido, considera-se a possiblidade de relacionar os contos 

ao desenvolvimento intelectual, como será mostrado no próximo capítulo. A respeito 

dos contos de fadas, de acordo com Coelho (1987), no início, eles não eram uma 

literatura para crianças. Somente mais tarde, por volta do século XIX, ocorreu a 

transformação dos contos em literatura infantil. Nos dias de hoje, os contos de fadas 

representam uma literatura atraente para crianças de distintas faixas etárias, assim 

como para os adultos.   
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo apresenta os resultados e a discussão dos 

estudos encontrados na busca realizada. Primeiramente, serão apresentados e 

discutidos os trabalhos publicados cujo enfoque teórico-metodológico se baseou na 

teoria de Piaget. Posteriormente, serão relatadas as pesquisas referentes ao estudo 

sobre contos de fadas feitas com base em outras perspectivas teóricas da 

Psicologia, como psicanálise e psicologia histórico-cultural. Na sequência, serão 

apresentadas as investigações realizadas sobre a importância dos contos de fadas 

para o desenvolvimento da leitura e da linguagem. Por fim, serão mostrados os 

estudos realizados com o objetivo de destacar o trabalho com contos de fadas como 

possibilidades de construções importantes na escola.  

 

3.1 ESTUDOS FUNDAMENTADOS NA TEORIA DE PIAGET 

 

O Quadro 1 apresenta os estudos encontrados sobre conto de fadas 

cujo enfoque teórico-metodológico se baseou na teoria de Piaget. 

 

Quadro 1 -  Estudos publicados no site Google Acadêmico acerca da discussão dos 
contos de fadas sob o enfoque piagetiano, no período de 2005 a 2016. 

Ano de Publicação Autor (es) Título Tipo de Produção 

2015 SEABRA, Silvia 
L. P 

Investigação de 
aspectos 
cognitivos e 
morais do 
desenvolvimento 
por meio de um 
conto de fadas: 
um estudo a 
partir do 
referencial 
piagetiano. 

Dissertação de 
mestrado 

2014 PERIM, Silva L Compreensão 
de uma fábula 
por meninos e 
meninas de 6 
anos: um estudo 
exploratório. 

Artigo 

2012 SOUZA, Maria 
T. C.  
 

Simbolismos 
infantis e a 
mágica dos 

Artigo 

http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1650
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1984-90442014000200004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1984-90442014000200004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1984-90442014000200004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1984-90442014000200004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1984-90442014000200004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1984-90442014000200004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-389X2012000200004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-389X2012000200004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-389X2012000200004&script=sci_arttext
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contos: uma 
compreensão 
piagetiana. 

2008 SOUZA, Maria 
T. C 

Julgamentos 
sobre ações e 
sentimentos em 
interpretações 
de histórias: 
uma abordagem 
piagetiana. 
 

Artigo 

2008 SOUZA, Maria 
T. C.  
 

Relações entre 
aspectos 
afetivos e 
cognitivos em 
representações 
de contos de 
fadas. 
 

Artigo 

2005 SOUZA, Maria 
T. C.  
 

Valorizações 
afetivas nas 
representações 
de contos de 
fadas: um olhar 
piagetiano. 
 

Artigo 

 

De acordo com o Quadro 1, pode-se observar seis estudos 

disponíveis no site do Google Acadêmico, no período de 2005 a 2015. O primeiro 

deles foi publicado em 2005, por Souza, autora dos outros três trabalhos publicados 

nos anos seguintes, sendo dois em 2008 e um em 2012. Verifica-se, também, que 

estudos mais atuais têm sido feitos acerca dessa temática, uma vez que foram 

encontradas pesquisas publicadas em 2014 e em 2015. A seguir, será feita uma 

descrição desses trabalhos. 

Seabra (2015) teve como objetivo, em sua pesquisa, estudar o 

desenvolvimento cognitivo e moral das crianças por meio de um conto de fadas. 

Participaram da pesquisa 24 crianças de ambos os sexos, com idades entre seis e 

onze anos, todas de uma escola privada da Grande Vitória, no Espírito Santo. Para 

a realização da mesma, foi utilizado um conto de fadas, “João e Maria”, em versão 

multimídia. Já o procedimento ocorreu por meio de uma entrevista pautada no 

método clinico de Piaget, como também foi solicitado às crianças que fizessem a 

reconstituição do conto. Como resultado, foi possível confirmar que a reconstituição 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-389X2012000200004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-389X2012000200004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-389X2012000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/pdf/pusf/v13n2/v13n2a13
http://www.scielo.br/pdf/pusf/v13n2/v13n2a13
http://www.scielo.br/pdf/pusf/v13n2/v13n2a13
http://www.scielo.br/pdf/pusf/v13n2/v13n2a13
http://www.scielo.br/pdf/pusf/v13n2/v13n2a13
http://www.scielo.br/pdf/pusf/v13n2/v13n2a13
http://www.scielo.br/pdf/pusf/v13n2/v13n2a13
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-59432008000200010&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-59432008000200010&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-59432008000200010&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-59432008000200010&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-59432008000200010&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-59432008000200010&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-59432008000200010&script=sci_arttext
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26as_ylo%3D2000%26as_yhi%3D2016%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=vxxZXL8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C&hl=pt-BR&oi=p
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26as_ylo%3D2000%26as_yhi%3D2016%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=vxxZXL8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C&hl=pt-BR&oi=p
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26as_ylo%3D2000%26as_yhi%3D2016%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=vxxZXL8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C&hl=pt-BR&oi=p
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26as_ylo%3D2000%26as_yhi%3D2016%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=vxxZXL8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C&hl=pt-BR&oi=p
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26as_ylo%3D2000%26as_yhi%3D2016%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=vxxZXL8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C&hl=pt-BR&oi=p
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26as_ylo%3D2000%26as_yhi%3D2016%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=vxxZXL8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C&hl=pt-BR&oi=p
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do conto de fadas, embora apresente algumas diferenças, isto por conta do nível de 

desenvolvimento psicológico característico de cada idade, mostrou que a maioria 

das crianças reconstituiu o conto de maneira concreta. No que diz respeito ao 

aspecto moral, a maioria deles demonstraram uma opinião mais heterônoma ao 

fazer o julgamento das ações dos personagens.    

Perim (2014), por sua vez, objetivou realizar um levantamento de 

estudos já existentes sobre o conto de fadas como instrumento de pesquisa e 

apresentar os dados de um projeto de pesquisa, utilizando uma fábula como 

ferramenta. Os participantes da investigação foram cinco crianças de seis anos de 

idade, sendo três do sexo masculino e duas do sexo feminino. Como instrumento foi 

utilizada a fábula “A lebre e a tartaruga”, de La Fontaine. Segundo a autora, foi 

realizada, com cada uma das crianças, uma entrevista semiestruturada relacionada 

à fábula e embasada no método clínico de Piaget. Os resultados finais da pesquisa 

mostraram que a reconstituição da fábula feita pelas crianças aponta que o 

pensamento egocêntrico não se coloca na busca pela verdade, mas sim, o de 

satisfazer-se imediatamente. Isto é, os participantes não demonstraram 

compreender as coisas pelo ponto de vista do outro, como também não tenderam a 

fazer com que esse outro compreenda seu discurso.  

Souza (2012) realizou um estudo com o objetivo de discutir as 

interpretações que as crianças oferecem para contos populares, quanto aos 

aspectos afetivos e cognitivos, segundo a teoria de Jean Piaget. Os dados da 

pesquisa indicaram que, quando se trata de situações mágicas, crianças de 

diferentes idades e contextos familiares baseiam suas interpretações em 

conformidade ao seu desenvolvimento psicológico, como também nas valorizações 

obtidas a partir de seu grupo de convivência social e cultural. O conto de fadas como 

instrumento de pesquisa pode desencadear nas crianças o sentimento de interesse, 

o que as permite refletir sobre a história, escolher personagens de sua preferência, 

julgar as atitudes dos mesmos, como também possibilita a ela simbolizar a realidade. 

Além de fazer parte do desenvolvimento psicológico, pode promover melhores 

maneiras de enfrentamento da realidade objetiva e subjetiva, de tal modo que as 

prepare para as situações reais do cotidiano.  

Souza (2008) teve como objetivo discutir o julgamento das crianças 

sobre as ações e sentimentos de personagens dos contos, baseados nos conceitos 

de valores, julgamentos e apreciações emocionais de Piaget. Participaram da 
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pesquisa 76 crianças, com idades entre 5 e 10 anos, provenientes de ambiente 

educacional. Para a realização da pesquisa, foram utilizados dois contos de fadas 

dos Irmãos Grimm, “O Lobo e os Sete Cabritinhos” e “O Senhor Lobo e a Senhora 

Gata”. Foi utilizada a entrevista clínica piagetiana adaptada aos dois contos de 

fadas, composta de perguntas que procuravam desencadear respostas 

argumentativas relacionadas aos objetivos da pesquisa. Os resultados da pesquisa 

mostraram que as crianças mais jovens tenderam a avaliar as ações de maneira 

mais subjetiva, apoiadas em opiniões e em avaliações implícitas que não chegam a 

ser exteriorizadas, isto é, elas consideram exclusivamente os fatos ou ocorrências 

da história, para julgar as ações dessas personagens, ou ainda, emitir sua opinião 

pessoal sobre a atitude da personagem, dado que a autora aponta com maior 

frequência nas crianças de 6 anos. Crianças entre 9 e 10 anos julgaram as atitudes 

dos personagens a partir dos fatos e de inferências sobre eles, as crianças 

pareceram reconhecer e explicar os sentimentos dos personagens, mesmo que 

esses fossem contraditórios, como por exemplo, ficar triste e alegre ao mesmo 

tempo, envolvendo, desse modo, a capacidade de pensar em diferentes situações 

em um mesmo sistema. Em suma, o presente estudo demonstrou que o juízo na 

criança evolui e que as diferenças significativas podem ser vistas apenas quando se 

comparam idades mais distantes. Segundo a autora, os contos de fadas são 

materiais propícios para a reflexão das crianças durante pesquisas sobre as 

qualidades dos julgamentos infantis.  

Em outro trabalho realizado por Souza (2008), a autora buscou 

analisar aspectos afetivos e cognitivos de crianças, de diferentes idades, e sua 

interferência nas representações de histórias. Participaram desta pesquisa 76 

crianças de cinco a dez anos, que frequentavam o ambiente educacional, de duas 

cidades do Estado de São Paulo. O instrumento utilizado para a realização da 

pesquisa foi a entrevista clínica piagetiana adaptada a dois contos de fadas: “O Lobo 

e os Sete Cabritinhos” e “O Senhor Lobo e a Senhora Gata”, ambos dos Irmãos 

Grimm. A coleta de dados ocorreu da seguinte forma, 36 crianças ouviram o conto 

“O Lobo e os Sete Cabritinhos” e, o restante, o conto “O Senhor Lobo e a Senhora 

Gata”. Ao fim da leitura, foi pedido que o conto fosse recontado, com o objetivo de 

verificar se a criança havia entendido os aspectos principais da história. Depois da 

recontagem, as crianças responderam a algumas perguntas. Os resultados da 

pesquisa mostraram que as crianças mais jovens tendem a avaliar as ações de 
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maneira mais subjetiva, apoiadas em opiniões e em avaliações implícitas que não 

chegam a ser exteriorizadas, no entanto as crianças com idades entre 8 e 10 anos 

parecem reconhecer e explicar os sentimentos dos personagens, mesmo que esses 

sejam contraditórios, como por exemplo, ficar triste e alegre ao mesmo tempo, deste 

modo envolvendo a capacidade de pensar em diferentes situações em um mesmo 

sistema. Enfim o estudo demonstrou que o juízo na criança evolui com a idade.  

O trabalho de Souza (2005) teve como objetivo discutir o papel dos 

sentimentos nas representações de contos de fadas, efetuadas por crianças de 

diferentes faixas etárias, como também demonstrar as relações entre os interesses, 

as valorizações afetivas e as virtudes relacionadas às qualidades admiráveis e não 

admiráveis dos personagens de diversos contos, com base na teoria piagetiana. 

Participaram da pesquisa mais de 214 crianças, de ambos os sexos.  

A autora utilizou-se de livros de histórias de fadas como 

instrumentos metodológicos, sendo eles Chapeuzinho Vermelho, O Lobo e os Sete 

Cabritinhos, Rapunzel, As Três Penas, As Moedas-Estrelas e O Senhor Lobo e 

Senhora Gata. Para a realização do trabalho, foram realizadas seis pesquisas com 

base no método clinico de Piaget. Para isso, foram considerados aspectos afetivos e 

cognitivos das crianças envolvidos na apreensão e interpretação dos contos de 

fadas citados. Como principais resultados da pesquisa, observaram-se diferentes 

qualidades nas argumentações das crianças relacionadas aos aspectos escolhidos 

como interessantes ou admiráveis. Apesar das dificuldades encontradas pelas 

crianças, é notável um esforço de pensar e valorizar vários elementos ao mesmo 

tempo, as diferentes partes da história e o seu enlace, na tentativa de valorizar e 

refletir elementos que se relacionam. As crianças mais novas tenderam a escolher 

elementos concretos como os mais interessantes, no entanto, as crianças mais 

velhas mostram interessem relacionados à reciprocidade das relações e às virtudes. 

Partindo dessa investigação, acredita-se que é possível de se estudar o 

desenvolvimento psicológico através das representações de contos de fadas.  

Na busca realizada, foi possível observar que esses estudos foram 

feitos com crianças entre idade de cinco e onze anos de idade. Isso mostra que as 

pesquisas se concentraram entre os períodos do desenvolvimento da inteligência 

denominados como pré-operatório e operatório concreto. De acordo com Piaget, a 

capacidade de coordenar valores, de realização de julgamento moral autônomo e, 

consequentemente, de escolher aspectos para admiração, são competências que se 
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adquirem no curso do desenvolvimento, que está relacionado ao seu 

desenvolvimento cognitivo e à  capacidade da criança em se posicionar diante de 

sua afetividade, ou seja, de fazer escolhas e expressar seus interesses e 

valorizações. Em outras palavras, o desenvolvimento dos aspectos afetivos e a 

formação da escala de valores do indivíduo são construídos em conjunto com o 

desenvolvimento cognitivo (SOUZA, 2005).  

Nesse sentido, os estudos realizados com contos de fadas se 

justificam por dois motivos, de auxiliarem no processo de desenvolvimento cognitivo, 

e de poderem promover melhores maneiras de enfrentamento da realidade. É 

possível que a criança seja capaz de considerar aspectos mais abstratos do conto 

de fadas, como também dos personagens, como intenções, consequências de 

ações e qualidades admiráveis, como sendo aquelas qualidades que a criança 

gostaria de ter. De acordo com Barreto (2010, p. 6), ouvir histórias, principalmente 

os contos, é “possibilidade real de desenvolvimento e aprendizagem”. 

Souza (2005) aponta que os contos de fadas podem promover o 

desenvolvimento, da mesma maneira que servem como possibilidades de 

diagnósticos, realizados por meio do método clínico. Ao se deparar com 

desequilíbrios cognitivos, afetivos e morais, surge a oportunidade de construção de 

novos esquemas ou de restruturação de cognitivos já existentes. 

Para Souza (2012), a teoria de Piaget, apesar de não ter relacionado 

o simbolismo a aspectos afetivos do desenvolvimento, nos permite pensar, por 

exemplo, que as escolhas que a criança faz a aspectos que lhes demonstram 

preferência nos contos podem estar ligados ao desenvolvimento afetivo. Para a 

autora,  

A mágica dos contos parece ter a função primordial de intermediar o 
trabalho mental sobre aspectos da natureza humana, os quais 
podem ser enfrentados no contexto simbólico, de maneira mais 
protegida e menos arriscada (SOUZA, 2012, s/p). 

 

Em suma, os resultados mostram que os estudos com contos de 

fadas relacionados ao desenvolvimento se constituem um importante objeto, o que 

sugere a necessidade de mais estudos acerca do desenvolvimento psicológico por 

meio das representações de contos de fadas sob o enfoque piagetiano.  
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3.2 ESTUDOS FUNDAMENTADOS EM OUTRAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS DA PSICOLOGIA 

 

A busca realizada nesta pesquisa indicou a existência de dois trabalhos 

sobre contos de fadas fundamentados em enfoques teórico-metodológicos distintos 

de Piaget, como mostra o Quadro 2. Trata-se de um estudo realizado em 2012 e 

outro em 2010, que serão descritos abaixo.  

 

Quadro 2 -  Estudos sobre contos de fadas fundamentados em diferentes 
perspectivas teóricas da Psicologia publicados no site Google 
Acadêmico, no período de 2005 a 2016. 

Ano de Publicação Autor (es) Título Tipo de Produção 

2012 AMORIM, Katia 
S 

Cultura, 
significação e 
afetividade. 

Artigo 

2010 LIMA, Roberta 
B 

O dispositivo 
conto de fadas 
na clínica com 
crianças que 
apresentam 
déficit de 
simbolização. 
 

Dissertação de 
Mestrado 

 

Amorim (2012) teve como objetivo investigar processos de 

significação em bebês, em suas relações afetivas e nos vínculos 

(des)(re)(co)constituídos, com base na perspectiva histórico-cultural.  Os 

participantes da pesquisa foram bebês em diferentes contextos, casa, creche e 

abrigo. A pesquisa foi realizada através da observação do comportamento de choro, 

e de casos exploratórios, como também a realização de videogravações e 

entrevistas. Como resultados, a autora aponta que eram diversas as significações e 

práticas dirigidas aos bebês, em função ao modo vínculos nos diferentes contextos 

citados anteriormente. Essas significações eram vivenciadas através da 

intercorporeidade bebê-parceiro. Alguns padrões comportamentais foram 

identificados em relação ao modo no qual a criança construía significações 

características de sua subjetividade.  

Lima (2010) teve como objetivo discutir a utilização dos contos de 

fadas como possibilidade de intervenção na clínica psicanalítica infantil, 

especialmente nas situações associadas a falhas no processo de simbolização. A 

http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/RobertaLimaPsicologia.pdf
http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/RobertaLimaPsicologia.pdf
http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/RobertaLimaPsicologia.pdf
http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/RobertaLimaPsicologia.pdf
http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/RobertaLimaPsicologia.pdf
http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/RobertaLimaPsicologia.pdf
http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/RobertaLimaPsicologia.pdf
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pesquisa fez parte da linha de pesquisa “Clinica da Infância e da Adolescência”, que 

tinha como foco utilizar contos de fadas como ferramentas terapêuticas na clínica 

com crianças que apresentam déficit de simbolização. A pesquisa se baseou na 

compreensão psicanalítica, tendo como delineamento o estudo de caso como 

método de pesquisa. Os participantes do mesmo foram dois meninos com idades de 

oito e nove anos (Charlie e Fal-El). Como procedimentos de coleta de dados, temos 

os instrumentos compostos por entrevista com os pais, teste CAT e hora do conto. 

Os resultados obtidos em relação à pesquisa realizada com Charlie, encontrou-se 

que os sintomas de déficit de simbolização estavam relacionados às falhas nos 

processos de personalização. O teste CAT revelou que “não sabe desenhar cabeça 

de criança”, já na hora do conto escolhe as histórias que falam de seus conflitos as 

lhe permite um “ancoramento” simbólico. Os resultados do teste de Fal-EL, 

apresentaram questões edípicas, e esta relação exclusiva com a mãe acabou sendo 

identificada como a responsável por seus principais conflitos. Por não possuir uma 

relação com terceiros, neste caso com a figura paterna, Fal-El assumia esse papel, 

como aparece no teste CAT. Assim como Charlie, no uso dos contos, escolhe 

aqueles nos quais são relativos aos seus conflitos. No período final da pesquisa, o 

menino apresentou algumas evoluções, como na capacidade de brincar e em sua 

capacidade narrativa.  

 

3.3  A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS DE FADA NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA 

LINGUAGEM 

 

Dentre os 18 estudos localizados na busca feita nesta pesquisa, 

verificou-se que 4 deles se referem à importância dos contos de fadas no 

desenvolvimento da leitura e da linguagem. Um deles foi publicado em 2014, um no 

ano de 2010, um em 2009 e um em 2008, como mostra o Quadro 3. 
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Quadro 3 -  Estudos sobre a importância dos contos de fadas no desenvolvimento 
da leitura e da linguagem no site Google Acadêmico, no período de 
2005 a 2016. 

Ano de Publicação Autor (es) Título Tipo de Produção 

2014 SANTOS, 
Ivanaldo O; 
PAIVA, Miriam 
F.S 

Os contos de 
fadas como 
instrumento para 
a formação de 
leitores na 
educação 
infantil. 

Artigo 

2010 BARRETO, 
Luciani G. M; 
MELO, Neide  
S. S 

A influência dos 
contos infantis 
no 
desenvolvimento 
da linguagem 
infantil. 
 

Artigo 

2009 GONÇALVES, 
Laiza K 

A leitura do 
conto de fadas e 
o 
desenvolvimento 
do imaginário 
infantil. 

Dissertação de 
Mestrado 

2008 PONTES, 
Verônica M. A; 
AZEVEDO, 
Fernando J. F 

A criança e a 
literatura infantil: 
uma relação 
fantástica em 
sala de aula. 

Artigo 

 

Santos e Paiva (2014) realizaram um trabalho com o objetivo de 

discutir a importância da leitura de contos de fadas para crianças em processo de 

alfabetização. Como resultado de seus estudos, os autores afirmaram que é 

pequeno o interesse pelo desejo da leitura, e, nesse sentido, indicaram que as 

práticas de ensino dos educadores poderiam estar pautadas na leitura de contos de 

fadas. Além disso, os educadores devem estar instruídos para como trabalhar com 

contos de fadas. Diante disso, os pesquisadores sugerem que se torna necessário 

rever como também questionar as práticas tradicionais de ensino da leitura, 

resgatando a tradição de contar histórias e despertando o gosto pela leitura nas 

crianças.   

Barreto e Melo (2010) destacaram como objetos de seu trabalho 

mostrar ao aluno a importância da leitura, do conto e reconto das histórias infantis, 

bem como ressaltar a importância de atividades com a literatura infantil aproximando 

http://www.gvaa.org.br/revista/index.php/REBES/article/view/2919
http://www.gvaa.org.br/revista/index.php/REBES/article/view/2919
http://www.gvaa.org.br/revista/index.php/REBES/article/view/2919
http://www.gvaa.org.br/revista/index.php/REBES/article/view/2919
http://www.gvaa.org.br/revista/index.php/REBES/article/view/2919
http://www.gvaa.org.br/revista/index.php/REBES/article/view/2919
http://www.gvaa.org.br/revista/index.php/REBES/article/view/2919
http://scientificmagazine.net/artigos%20PDF/A%20INFLU%CANCIA%20DOS%20CONTOS%20INFANTIS%20NO%20DESENVOLVIMENTO%20DA%20LINGUAGEM%20INFANTIL%20(1).pdf
http://scientificmagazine.net/artigos%20PDF/A%20INFLU%CANCIA%20DOS%20CONTOS%20INFANTIS%20NO%20DESENVOLVIMENTO%20DA%20LINGUAGEM%20INFANTIL%20(1).pdf
http://scientificmagazine.net/artigos%20PDF/A%20INFLU%CANCIA%20DOS%20CONTOS%20INFANTIS%20NO%20DESENVOLVIMENTO%20DA%20LINGUAGEM%20INFANTIL%20(1).pdf
http://scientificmagazine.net/artigos%20PDF/A%20INFLU%CANCIA%20DOS%20CONTOS%20INFANTIS%20NO%20DESENVOLVIMENTO%20DA%20LINGUAGEM%20INFANTIL%20(1).pdf
http://scientificmagazine.net/artigos%20PDF/A%20INFLU%CANCIA%20DOS%20CONTOS%20INFANTIS%20NO%20DESENVOLVIMENTO%20DA%20LINGUAGEM%20INFANTIL%20(1).pdf
http://scientificmagazine.net/artigos%20PDF/A%20INFLU%CANCIA%20DOS%20CONTOS%20INFANTIS%20NO%20DESENVOLVIMENTO%20DA%20LINGUAGEM%20INFANTIL%20(1).pdf
http://repositorio.pucrs.br:8080/dspace/handle/10923/4053
http://repositorio.pucrs.br:8080/dspace/handle/10923/4053
http://repositorio.pucrs.br:8080/dspace/handle/10923/4053
http://repositorio.pucrs.br:8080/dspace/handle/10923/4053
http://repositorio.pucrs.br:8080/dspace/handle/10923/4053
http://repositorio.pucrs.br:8080/dspace/handle/10923/4053
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/8008
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/8008
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/8008
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/8008
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/8008
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a criança deste gênero literário. Os participantes do projeto foram as turmas B, C e D 

de um Centro de Educação Infantil de Nova Olímpia/MT, que eram da faixa etária de 

quatro a cinco anos de idade. Foram utilizados como instrumentos livros infantis, 

vídeos e jogos, como dominó, quebra-cabeça e jogo da memória. Foram 

desenvolvidas durante o projeto (trabalho), diversas atividades relacionadas aos 

interesses infantis, respeitando cada faixa etária. Como resultado, os autores 

apontaram que por meio do ensino de projetos, a literatura infantil ganha um maior 

sentido na vida das crianças. Através do confronto de opiniões, e as interações 

sociais decorrentes do trabalho em grupo oportunizam às crianças condições que 

assegurem o caráter formativo da atividade. Em suma, por intermédio da literatura 

infantil, a criança aprende brincando em um mundo de sonhos e fantasias.   

Gonçalves (2009) elaborou e aplicou o método “Oficina de Leitura: 

imaginação e criação”, que está organizado em cinco etapas, estímulo para leitura, 

leitura do conto, imaginário em ação, imaginação criativa e trocas criativas. Esse 

método tem como intuito desenvolver a imaginação infantil por meio da leitura de 

contos de fadas e da recriação dessas mesmas histórias. A aplicação do método 

teve por objetivo avaliar o método de trabalho utilizado por meio da análise das 

narrativas produzidas por quinze crianças de 3ª e 4ª séries. As narrativas foram 

realizadas após a leitura dos contos Irmãos Grimm e a exploração lúdica de seus 

sentidos. Os resultados obtidos a partir das análises textuais mostraram que o 

método Oficina de Leitura: imaginação e criação contribui para o desenvolvimento 

do imaginário infantil, pois este proporciona, por meio do contato lúdico com a 

literatura, neste caso com os contos de fadas, o ativar da imaginação de maneira 

que as crianças deixam de reproduzir histórias e passam a recriá-las de forma 

mágica. 

Pontes e Azevedo (2008) tiveram como objetivo pesquisa analisar o 

trabalho de professores de língua portuguesa, a partir da utilização da literatura 

infantil em sala de aula. Os autores trabalharam com estudo de caso, tendo como 

instrumentos de coleta uma entrevista, realizada com os alunos, a observação em 

sala de aula, e a aplicação de questionário com os professores responsáveis pela 

introdução da criança no mundo literário. Como resultados, verificaram grande 

interesse por parte dos alunos, que eram crianças e jovens, nos contos de fadas. 

Isso talvez pelo fato de os leitores se identificarem com a história, e até mesmo com 
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os personagens, uma vez que realidade e fantasia se misturam nos contos, 

mediados por professores que se propõem a formar leitores.  

 

3.4  O TRABALHO COM CONTOS DE FADAS COMO POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÕES 

IMPORTANTES NA ESCOLA 

 

Seis dos dezoito estudos localizados na busca feita discutiram o 

trabalho com contos de fadas como possibilidades de construções importantes na 

escola. Observou-se que dois trabalhos que foram publicados, um em 2006 e um 

2007, depois disso foram cinco anos sem publicações no site Google Acadêmico 

acerca dessa temática. A partir de 2012 e até 2015, verificou-se a presença de 

estudos que focaram na importância do trabalho com contos de fadas, como mostra 

o Quadro 4. 

 

Quadro 4 -  Estudos publicados no site Google Acadêmico sobre o trabalho com 
contos de fadas como possibilidades de construções importantes na 
escola, no período de 2005 a 2015. 

Ano de Publicação Autor (es) Título Tipo de Produção 

2015 ALMARINO, 
Alan; SOARES, 
Camila S; 
MARTINI, 
Carina M 

Recontando um 
conto: uma 
encantadora 
experiência 
pedagógica. 

Artigo 
 

2014 FERREIRA, 
Juliene M; 
VECTORE, 
Celia 

Contos de fada 
e intervenção 
mediacional: a 
construção de 
repertórios 
cognitivos para 
narrativas. 

Artigo 

2013 MORABITO, 
Claudia 
 R. T; SEI, 
Maíra B; 
ARRUDA, 
Sérgio L. S 

Em defesa do 
brincar e do 
conto de fadas 
no 
desenvolvimento 
da criança. 

Artigo 

2012 MEDEIROS, 
Lívia C. C 

Literatura e 
educação: o 
bullying nos 
contos de fada, 
uma discussão 
possível. 

Dissertação de 
Mestrado 

2007 FERNANDES, Leitura e escrita Artigo 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682014000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682014000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682014000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682014000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682014000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682014000100010
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682014000100010
http://sbie2008.virtual.ufc.br/smie2008/SMIE%20-%20comunicacao%20ORAL/LEITURA%20E%20ESCRITA%20DE%20CONTOS%20DE%20FADAS%20NA%20EDUCACAO%20INFANTIL%20POR%20MEIO%20DE%20DIVERSAS%20MIDIAS.pdf
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Jaiza H. M; 
BESSA, 
Igenevan F 

de contos de 
fadas na 
Educação 
Infantil por meio 
de diversas 
Mídias. 
 

2006 KOBAYASHI, 
Maria C.M 

Era uma vez... 
formando 
contadores de 
histórias. 

Artigo 

 

Soares, Martini e Almarino (2015) apontaram como objetivo de seu 

trabalho analisar a importância da interdisciplinaridade como elo para melhor 

entendimento das disciplinas entre si e entre as áreas pedagógicas. O trabalho foi 

desenvolvido com alunos do primeiro e segundo semestres do curso de Pedagogia 

da Universidade Ibirapuera. Os procedimentos ocorreram por meio de análise das 

matrizes curriculares e dos planos de ensino, como também através de uma 

proposta de elaboração de um projeto interdisciplinar no qual envolvia a escolha de 

um conto de fadas. Por último, os participantes da pesquisa fizeram a análise dos 

materiais coletados para posteriormente produzirem seus próprios textos. Como 

resultado da presente pesquisa, os autores apontam como eficaz o benefício dos 

estímulos à criatividade para pesquisas, questionamentos e produções textuais, que 

possam explorar e desenvolver a competência discursiva.  

Ferreira e Vectore (2014) objetivaram conhecer os possíveis efeitos 

de uma prática mediada, a partir da utilização dos contos de fadas, na construção de 

repertórios cognitivos em crianças pré-escolares. A pesquisa ocorreu em uma 

instituição de educação infantil pública, os participantes foram cinco meninos com 

cinco anos de idade. Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes 

instrumentos: instrumento de avaliação dinâmica e intervenção organizado por 

Miller, Gillam e Peña (2001) e duas histórias infantis dos irmãos Grim, O Alfaiate 

Valente e Rosa Branca e Rosa Vermelha. Os procedimentos de coleta de dados 

ocorreram por meio de oficinas semanais, em que foram desenvolvidas atividades 

lúdicas, como desenhos, jogos, entre outras, sendo que em algumas oficinas não 

houve a utilização da mediação, de forma proposital como uma estratégia de 

avaliação. Como resultado da pesquisa, os autores afirmaram que os contos de 

fada, trabalhados de forma mediada, podem se tornar relevantes recursos para o 

http://sbie2008.virtual.ufc.br/smie2008/SMIE%20-%20comunicacao%20ORAL/LEITURA%20E%20ESCRITA%20DE%20CONTOS%20DE%20FADAS%20NA%20EDUCACAO%20INFANTIL%20POR%20MEIO%20DE%20DIVERSAS%20MIDIAS.pdf
http://sbie2008.virtual.ufc.br/smie2008/SMIE%20-%20comunicacao%20ORAL/LEITURA%20E%20ESCRITA%20DE%20CONTOS%20DE%20FADAS%20NA%20EDUCACAO%20INFANTIL%20POR%20MEIO%20DE%20DIVERSAS%20MIDIAS.pdf
http://sbie2008.virtual.ufc.br/smie2008/SMIE%20-%20comunicacao%20ORAL/LEITURA%20E%20ESCRITA%20DE%20CONTOS%20DE%20FADAS%20NA%20EDUCACAO%20INFANTIL%20POR%20MEIO%20DE%20DIVERSAS%20MIDIAS.pdf
http://sbie2008.virtual.ufc.br/smie2008/SMIE%20-%20comunicacao%20ORAL/LEITURA%20E%20ESCRITA%20DE%20CONTOS%20DE%20FADAS%20NA%20EDUCACAO%20INFANTIL%20POR%20MEIO%20DE%20DIVERSAS%20MIDIAS.pdf
http://sbie2008.virtual.ufc.br/smie2008/SMIE%20-%20comunicacao%20ORAL/LEITURA%20E%20ESCRITA%20DE%20CONTOS%20DE%20FADAS%20NA%20EDUCACAO%20INFANTIL%20POR%20MEIO%20DE%20DIVERSAS%20MIDIAS.pdf
http://sbie2008.virtual.ufc.br/smie2008/SMIE%20-%20comunicacao%20ORAL/LEITURA%20E%20ESCRITA%20DE%20CONTOS%20DE%20FADAS%20NA%20EDUCACAO%20INFANTIL%20POR%20MEIO%20DE%20DIVERSAS%20MIDIAS.pdf
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trabalho pedagógico com vistas à promoção do desenvolvimento de repertório 

cognitivo em crianças de idade pré-escolar. Com a mediação, as crianças tornaram-

se mais competentes para organizarem suas ideias e transmiti-las, criaram novas 

estratégias de comunicação e ampliaram sua capacidade criativa. Em suma, os 

resultados da pesquisa permitem abrir uma discussão sobre a necessidade de 

investir na qualidade do serviço educacional que é realizado nas instituições de 

educação infantil, no que diz respeito à interação, estimulação, e também à 

qualidade de oportunidade que é dada às crianças nesse ambiente.  

Nesse mesmo sentido, Morabito, Arruda e Sei (2013) tiveram como 

objetivo, no trabalho que realizaram, discorrer acerca da importância do brincar 

espontâneo e do acesso aos contos de fadas para o desenvolvimento da criança. Os 

autores mostraram que os contos de fadas e as histórias infantis trabalham com a 

fantasia e discorrem simbolicamente sobre os conflitos, medos, desejos e 

ansiedades infantis. A fantasia que ocorre através do brincar é uma atividade 

imaginativa e nos contos de fadas a criança pode vivenciar soluções para seus 

conflitos como também pode realizar seus desejos. É por meio do brincar que se 

originam todas as atividades sócio-criativo-culturais, visto que a brincadeira é uma 

forma de expressão da criança. 

O trabalho de Medeiros (2012) buscou investigar como a leitura de 

contos de fadas pode promover uma reflexão sobre o fenômeno bullying presente na 

vida de escolares. A autora afirmou que é possível perceber, nas características 

ligadas à literatura, uma oportunidade de provocar no leitor momentos de 

introspecção, e também outro olhar a respeito de atitudes e comportamentos que 

muitas vezes acaba perturbando-o.  

Fernandes e Bessa (2007) realizaram um estudo com o objetivo de 

proporcionar à criança da Educação Infantil atividades lúdicas utilizando 

computador, televisão, vídeo/DVD e livros ilustrados, em que o trabalho com contos 

de fadas favoreça a criatividade e formação de uma identidade cidadã, capaz de 

interagir consigo e com o mundo de forma construtiva. Os participantes do projeto 

foram 05 professores e 106 alunos, sendo 02 turmas de Jardim I e 03 de Jardim II. 

Como instrumentos foram utilizados livros de contos de fadas (O Rei Leão, Os três 

Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve), DVD, televisão e vídeos. O 

procedimento de coleta de dados envolveu a participação dos alunos e seus 

professores em atividades na sala de aula e no Laboratório de Informática 
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Educativa. Como resultados, os autores indicam uma melhoria na atenção, 

concentração, motivação e na participação desses alunos em sala de aula, como 

também desenvolvimento da expressão oral e escrita dos mesmos.  

Kobayashi (2006) realizou um estudo com o objetivo de apresentar 

os conhecimentos mínimos para professores, membros da comunidade e 

interessados em contar histórias em escolas, creches, hospitais, asilos, com a 

intenção de perpetuar a cultura do nosso povo e aproximar gerações. Os 

participantes da pesquisa foram 178 pessoas, sendo eles professores de ensino 

fundamental, alunos de magistérios e de licenciatura e membros da comunidade 

local. A pesquisa ocorreu por meio de oficinas, com o intuito de investigar junto ao 

público se gostavam de história na infância, quem lhes contavam, e quais eram as 

histórias. Como resultado, foi unânime o gosto pelas histórias infantis, visto que os 

contos de fadas têm a preferência do público pesquisado. Em relação às histórias 

ouvidas e as de sua preferência, todos optaram por histórias da literatura infantil 

tradicional, isto é, aquelas que tocam na natureza humana e na nossa história, que 

expõem um ser humano como ser de cultura. Um ponto que chamou a atenção da 

autora foram as respostas do público pesquisado que revelaram que as histórias que 

ouviram foram de seus professores. Ou seja, a escola é também o local onde as 

pessoas têm acesso às histórias, chamando a atenção para a importância dos 

educadores na inserção das crianças no mundo da fantasia e do faz de conta.   

Uma análise mais geral dos 18 artigos encontrados permite observar 

que, apesar de se ter investigado o site Google Acadêmico a partir do ano 2000, foi 

possível verificar que o primeiro trabalho publicado data de 2005.  Nesses trabalhos, 

verifica-se que sete estudos tiveram como participantes crianças na faixa etária de 

cinco a onze anos. Apenas um estudo foi feito com crianças de quatro a cinco anos, 

um com bebês, e dois estudos foram realizados com adultos. Os outros sete estudos 

não relataram a faixa etária dos participantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar os estudos disponíveis 

no Google Acadêmico, no período de 2000 a 2016, acerca dos contos de fadas e 

sua relação com o desenvolvimento infantil, fundamentados na teoria de Piaget. Foi 

possível observar que o primeiro trabalho publicado que está disponível no referido 

site data de 2005. Verificou-se, ainda, em 2015 um estudo realizado acerca dessa 

temática. Os resultados dessas pesquisas indicaram uma relação positiva entre os 

contos de fadas e o desenvolvimento infantil.   

Acredita-se que os contos de fadas são histórias mágicas e que 

devem ser contadas desde cedo aos pequenos, no intuito de ajudá-los em suas 

dramáticas de vida. Utilizados como um colaborador para o desenvolvimento da 

criança, os contos são de suma importância e muito válido, uma vez que suscitam 

seu interesse. Os contos podem ser tidos como responsáveis pela intermediação 

simbólica entre o mundo interno e a realidade, podendo se configurar como meios 

de acesso ao desenvolvimento de crianças. Além de serem referenciais de 

aprendizagem, os contos de fadas proporcionam à criança uma forma lúdica de 

aprender.  

O interesse pelo tema surgiu devido à minha percepção sobre a 

relevante contribuição dos contos de fadas no processo de aprendizagem da 

criança. Sempre considerei muito fascinante os contos, desde pequena me encanto 

por eles, logo, acreditei ser um tema excitante para estudar. 

Após a realização do presente estudo, posso dizer que esta foi uma 

experiência enriquecedora, uma vez que me permitiu um novo olhar para os contos 

de fadas, que, se utilizados de modo adequado, torna-se um instrumento de grande 

importância na construção do conhecimento da criança. Além disso, pode despertar 

nela o interesse pelo mundo da leitura, não unicamente como algo a ser aprendido, 

mas também como uma atividade prazerosa. 
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