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RESUMO 

 

Este estudo de pesquisa tem como objetivo geral analisar a contribuição da literatura 

infantil, mais especificamente, os Contos de Fadas na prática pedagógica de um 

grupo de professoras com três turmas de educação infantil de uma escola pública no 

município de Água Fria - Goiás. A proposta de desenvolver este estudo surgiu da 

necessidade de identificar a contribuição dos contos de fadas para a educação 

infantil. A metodologia de pesquisa utilizada foi à abordagem qualitativa em uma 

escola pública da zona urbana da cidade de Água Fria – Goiás com duas 

professoras da educação infantil que atuam em três turmas nos períodos matutino e 

vespertino. Os instrumentos utilizados para coletar os dados foram observações em 

sala de aula e entrevistas semiestruturadas com as professoras. As duas têm como 

concepção de leitura um processo de interação entre os indivíduos, o conceito de 

literatura infantil está ligado a descobrir, explorar, aprender e criar novos mundos 

através da leitura, elas dizem que para quem lê o mundo não tem limites; os 

momentos de contação de histórias ocorrem uma ou duas vezes por semana, são 

planejados pelas professoras com muito zelo e cuidado elas enfeitam a sala, fazem 

fantoche e se vestem a caráter conforme a história que vão explanar; as obras lidas 

e trabalhadas são as seguintes: João e Maria, o patinho feio, chapeuzinho vermelho, 

branca de neve e pinóquio; elas escolhem as obras juntas, utilizam aquelas que 

podem ser melhor trabalhadas dentro de sala de aula. 

 

Palavras chave: Literatura Infantil, Leitura; Contos de Fadas; Ensino-Aprendizagem. 
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APRESENTAÇÃO  

                O presente estudo tem como objetivo geral analisar a contribuição da 

literatura infantil, mais especificamente, dos Contos de Fadas na prática 

pedagógica de um grupo de professoras com três turmas de educação infantil de 

uma escola pública no município de Água Fria - Goiás. Os objetivos específicos 

foram: Identificar a concepção de leitura e literatura infantil das professoras 

participantes deste estudo; analisar como ocorrem os momentos de contação de 

histórias infantis nas turmas de educação infantil observadas para este estudo; 

identificar que obras são lidas e como são escolhidas pelas professoras deste 

estudo, e quais os aspectos que são desenvolvidos com as crianças a partir da 

contação de histórias e descrever a importância da contação de história para o 

desenvolvimento infantil com base nos autores estudados.  

               A primeira parte do estudo é composta pelo Memorial educativo que relatei 

minha rica infância, a adolescência, a vida adulta e acadêmica. Refiz todo o 

percurso do curso, incluindo a menção de todas as disciplinas que estudei ao longo 

deste percurso. 

                A segunda parte é composta pelo Estudo de pesquisa no qual inicio o 

relato com uma breve introdução. O capítulo um é dedicado ao referencial teórico 

que tem seis itens: O que é Literatura Infantil? O que é leitura? A história dos 

contos de fadas, a contribuição dos contos de fadas para a formação de crianças 

pequenas leitoras, o incentivo da leitura por meio dos contos de fadas, a prática 

pedagógica e a importância do uso de textos literários na educação infantil. 

                O capítulo dois trata da metodologia de pesquisa que tem a seguinte 

divisão: o contexto da pesquisa, os participantes do estudo, os instrumentos de 

coleta de dados, os procedimentos de coleta e análise dos dados que têm como 

cenário uma escola municipal pública da cidade de Água Fria - Goiás. 

                O capítulo três traz a análise dos dados e discussão dos resultados. Em 

seguida as considerações finais.   

                  Por último a terceira parte que trata das perspectivas profissionais que é 

um espaço onde relatei meus planos para o futuro. 
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PARTE I 

I - MEMORIAL EDUCATIVO 

 

   Ao deparar com a situação de ter de relatar e registrar os momentos 

vividos até o presente tive o grande impacto de já ter experenciado bastante 

“coisas”. Por outro lado, tive a sensação de que a vida é muito curta sendo 

preciso correr contra o tempo para completar as realizações objetivadas a partir 

deste momento. 

   Este relato é um ponto interessante da formação, pois, muitas vezes 

somente caminhamos, sem analisar os caminhos percorridos. Neste memorial, 

relatei caminhos percorridos e avaliei os percursos feitos para aprender através 

do que já vivi e ao mesmo tempo buscar melhorias e realização de sonhos. 

   Sou Ana Kelly Oliveira de Alcântara, nasci aos quatorze dias do mês de 

Abril de mil novecentos e oitenta e quatro, no Hospital Regional de Planaltina – 

DF. Tenho, hoje, 28 anos de idade. Meus avós paternos são o Srº Anestor Alves 

de Alcântara (falecido) e a Srª Maria de Carvalho Alcântara, os avós maternos são 

o Srº Benedito Antônio de Oliveira e a Srª Ana Alves da Costa (falecidos). Sou 

filha do Srº Adalcy Alves de Alcântara e da Srª Mª Vandelice Oliveira de 

Alcântara, tenho uma irmã que se chama Ana Cristina Oliveira de Alcântara. 

   Meus pais sempre moraram em áreas rurais, trabalhavam como meeiros 

para grandes fazendeiros do Município de Planaltina de Goiás, logo depois de 

meu nascimento, meu pai vendeu toda a colheita e conseguiu comprar um 

pedaço de terra no Município de Água Fria de Goiás, região da Fazenda 

Mozondó, onde moram até hoje. Tive uma infância muito perto da natureza, 

brincando com meus gatos, cachorros, andando a cavalo, tomando banho de rio e 

passeando a noite na casa dos vizinhos. Os dias eram longos, os meses 

intermináveis e os anos eternos. 

   Minha mãe não teve muitas chances de estudar, mas sempre sonhou 

que eu e minha irmã iríamos dedicar grande parte de nossas vidas aos estudos, 

por isso aos seis anos de idade, quando comecei frequentar a escola já sabia ler 
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e escrever fluentemente. Cursei o ensino fundamental de 1ª a 4ª série na Escola 

Municipal Multigraduada na Fazenda Sucuri, uma pequena escola rural, 

multisseriada. Não tínhamos muitos recursos didáticos e também não desenvolvi 

noções de lateralidade nem o lado lúdico. O objetivo principal era aprender a ler 

bem e a resolver as quatro operações. Íamos para a escola de cavalo, era uma 

festa o ato de ir e vir da escola. Aos dez anos de idade já havia concluído a quarta 

série do ensino fundamental de primeiro ciclo. 

  Antes de completar onze anos de idade, minha mãe decidiu que eu iria 

morar com uma tia no Povoado de Mato Seco, Município de Água Fria de Goiás, 

aproximadamente 30 km da fazenda onde vivíamos para dar continuidade aos 

meus estudos. Estudei no Colégio Estadual de Mato Seco por cerca de dois anos, 

cursei a 5ª e a 6ª série, quando ia iniciar a 7ª série cai na escola e machuquei a 

perna, fui para o hospital e a engessei.  

  Quando voltei do hospital fiquei de repouso na fazenda, depois de tirar o 

gesso não consegui recuperar todos os meus movimentos e não voltei mais á 

escola naquele ano, iniciei um momento de depressão. Desse momento em 

diante vivenciei um período escuro na minha vida, até hoje, quando relembro 

estes momentos sinto um arrepio interno e fujo dele imediatamente. Fico 

imaginando se na expectativa de cuidar de meu futuro minha mãe não exagerou 

um pouco, tive e carrego sérias consequências a partir destes acontecimentos. 

    Aos treze anos de idade estava de volta em casa, com dificuldades de 

locomoção e depressão. Passei um ano terrível buscando um tratamento médico 

que solucionasse meu problema. Quando consegui um tratamento no Hospital 

Sara Kubistchek minha vida retomou o caminho da luz. Na primeira consulta o 

médico já me internou para uma cirurgia no fêmur, pois ele estava aberto e 

encostado na bacia. Neste período de internação passei pelo psicólogo e 

psiquiatra conseguindo desanuviar um pouco a grande escuridão que habitava 

dentro de mim. Não participei de todo o período de fisioterapia, pois, meus pais 

não tinham condições de me levar a todas as sessões de fisioterapia. 

   Aos quinze anos retomei os estudos, no Município de Água Fria de 

Goiás, íamos todos os dias, agora no transporte escolar. A partir dessa idade 

começei a viver e descobrir um pouco da liberdade, das festas e dos amores da 
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juventude. Vivi intensamente estes momentos, busquei recuperar os momentos 

com amor e muito carinho com minha família. Aos 20 anos, consegui concluir o 

ensino médio e, iniciar minha vida com responsabilidade de adulta bem mais 

calma, mas com uma grande carga emocional que pesa um pouco, mas procurei 

tirar dela, bons aprendizados. Fico me perguntando como teria sido minha vida 

sem as limitações que carrego até hoje.  

  Quando conclui o ensino médio, comecei a sonhar com a chegada á 

Universidade, mas não era economicamente capacitada para frequentar uma 

instituição particular. Cheguei a fazer cursinho pré-vestibular por seis meses, mas 

não consegui passar no vestibular para o curso de História da Universidade 

Estadual de Goiás. Fiz mais quatro vestibulares em instituições públicas, mas, 

não consegui passar em nenhum deles. Resolvi então me dedicar ao trabalho. 

Nesse período, fui convidada para trabalhar como professora na Fazenda 

Mozondó, onde meus pais moram. Aceitei o convite na intenção de que com o 

salário e incentivo da Prefeitura de meu Município poderia fazer um curso superior 

na área educacional, estudando nos finais de semana. 

   Surgiu então a oportunidade de realizar um vestibular em Alto Paraíso de 

Goiás em um curso oferecido pela Universidade de Brasília UnB. No inicio 

pensávamos mil coisas a respeito do curso e também como seria estudar nessa 

universidade.  

    No ano de 2007, iniciei a realização do meu sonho e o de minha família, 

pois, para todas as famílias de áreas rurais, pobres, ter uma filha na Universidade 

já é um grande passo para a realização do sonho de possuir um curso superior. 

Iniciei o curso de Pedagogia na Universidade e Brasília no Pólo de Alto Paraíso 

de Goiás, através da Universidade Aberta do Brasil. Tive que deixar o trabalho na 

escola rural, pois, para a realização do curso a distância era imprescindível o 

acesso a internet. No ano de 2008, consegui um contrato temporário no Colégio 

Estadual Água Fria de Goiás, trabalhei por um ano e meio como professora, mas 

fui dispensada, porque, era um contrato de trabalho temporário. 

   Três meses após a dispensa do cargo de professora, em 2010, consegui 

trabalho em uma loja de materiais para construção com um bom salário, mas os 

estudos estavam sendo deixados em segundo plano devido às longas e 
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exaustivas jornadas de trabalho. Permaneci neste trabalho por um ano e alguns 

meses. No ano de 2012, fui chamada para assumir a vaga em um concurso 

público na prefeitura Municipal. Foi uma decisão difícil, pois, apesar de o salário 

ser bem menor eu teria mais tempo para me dedicar aos estudos. Decidi-me pelo 

tempo para me dedicar aos estudos e optei pelo concurso municipal. 

  Transformei-me durante o Curso de Pedagogia, foram oferecidas muitas 

oportunidades de reflexão e da aprendizagem efetiva. Comecei a observar as 

fases de desenvolvimento infantil e fiquei encantada quando passei a conviver 

com crianças pequenas, sabendo o porquê de suas ações. Durante estes cinco 

anos de percurso na Pedagogia, cursamos várias disciplinas que nos ofereceram 

as mais diversificadas formas de conhecimentos, busca e desenvolvimento de 

habilidades. 

    Nos Projetos I e II, tive uma introdução de como ocorreria os demais 

projetos seqüenciais. Tive contato direto com diferentes formas de pesquisa e 

técnicas de observações e de intervenções, sempre em campo que nos 

ofereceram a prática em consonância com as teorias, este é o caso da disciplina 

Pesquisa em Educação, onde tive uma introdução às pesquisas aprendendo a 

elaborar metodologias e conhecendo os conceitos de abordagem dos métodos 

qualitativo e quantitativo de uma pesquisa. Tivemos sempre a pesquisa como um 

meio pelo qual o pedagogo conhece uma realidade.  

   No Projeto 03 - Fase 01, estudei as manifestações da cultura popular 

brasileira e sua importância para cada localidade. Na segunda fase do Projeto 03, 

trabalhei a Alfabetização e Letramento com pesquisa em sala de aula e aprendi a 

diferença entre alfabetização e letramento nos anos iniciais. No Projeto 04 Fase - 

01, atuei na área da Gestão Educacional como parte do estágio supervisionado e 

na segunda fase, do Projeto 04, também em estágio supervisionado, atuei na 

educação de jovens e adultos.  

   No Projeto 05 - fase 01, elaborei o Projeto do Trabalho de Conclusão de 

Cursos, no qual abordei o memorial, o projeto de pesquisa e as perspectivas 

profissionais que seriam utilizados na segunda fase do projeto 5 vivida agora com 

a elaboração definitiva do Trabalho de Conclusão do Curso, mas tive que 
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modificar todas as partes deste trabalho, pois não ocorreu em consonância com a 

segunda fase. 

    Muitas disciplinas buscam ensinar através do social, do comportamento 

e da evolução da sociedade. Em Sociologia da Educação, conscientizei-me da 

importância dos comportamentos transmitidos de geração a geração. Em Cultura 

Organizacional trabalhei o conceito de cultura e a importância de sua preservação 

e os conceitos adquiridos em cada comunidade. Em Educação e Trabalho 

conheci os vários modos de organização do trabalho e a sua relação com o 

capital.  

    Já em Educação de Adultos, aprendi que no processo ensino-

aprendizagem de jovens e adultos é necessário utilizar seu espaço-tempo, assim 

como a transdiciplinaridade, onde a aprendizagem ocorre através da 

heteroformação (ação dos outros), ecoformação (meio ambiente) e autoformação 

(ação do eu). Todos os conceitos de comportamento e aprendizagem foram 

reelaborados na disciplina Filosofia da Educação onde, através do contrato social 

o ser humano perde a liberdade natural e adquire a liberdade civil. 

    A disciplina Educação Infantil me proporcionou o contato com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), os Parâmetros Nacionais de 

Qualidade de Educação Infantil e como devem ser caracterizadas as instituições 

de educação infantil. Ainda no leque da Educação Infantil a disciplina Processo de 

Alfabetização me levou a refletir sobre aspectos teóricos ligados a situações 

práticas envolvendo a leitura e a escrita.  

   Em Ensino e Aprendizagem da Língua Materna, trabalhei a variação 

lingüística em sala de aula onde o erro deve ser visto como parte do processo de 

aprendizagem e em Ensino de História, Identidade e Cidadania, tratei de tema 

como a noção de tempo das crianças e temas históricos de forma diversificada e 

contextualizada. 

    A educação e todo o sistema educacional foram trabalhados em História 

da Educação Brasileira. Estudei todo o percurso da educação no país, desde o 

descobrimento do Brasil até os tempos atuais. Na disciplina Políticas Públicas da 

Educação, conheci as principais políticas educacionais do país e também a lógica 
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de descontinuidade, carência de planejamento e até a falta de algumas políticas 

complementares.  

   Em Administração das Organizações Educativas, fui levada a perceber a 

diferença entre a administração de um bem público e o privado, assim como a 

busca e a interligação entre desafio X realização X satisfação.   

   Em Avaliação das Organizações Administrativas trabalhei o êxito e o 

fracasso escolar e sua relação com a instituição escolar, o planejamento e os 

métodos de avaliação escolar e os métodos de avaliação das instituições 

adotados pelo governo. Nesse contexto educacional conheci o Ensino de Ciência, 

Tecnologia e suas contribuições para o processo ensino-aprendizagem. Assim 

como na disciplina Educação a Distancia, sua importância, conquistas e história 

buscando sempre uma aprendizagem continuada com enfoques nas dimensões 

social, afetiva e cognitiva dos sujeitos. 

    O processo educacional não foi constituído só de obrigações houve 

também o lado prazeroso e pude perceber claramente isso na disciplina 

Fundamentos da Arte na Educação, na qual as diversas formas de manifestações 

artísticas e culturais que sobrepuseram à criação de sensações ou de estados de 

espírito de caráter estético, carregados de vivências.  

     Em Fundamentos da Linguagem Musical na Educação, percebi a 

importância dos sons que aguça os sentidos e abrem a sensibilidade além de 

desenvolver dons, assim como a leitura vista na disciplina Formação do Professor 

Leitor e também em Literatura e Educação como um ato prazeroso sem possuir 

apenas um caráter meramente instrutivo. 

   Algumas disciplinas proporcionaram entendimento a cerca do 

desenvolvimento em nível psíquico, foi o caso de Psicologia da Educação no qual 

trabalhei o processo de aprendizagem como respostas operantes e estímulos de 

reforço. 

   Em Didática Fundamental elaborei o mapa conceitual no qual foram 

tratados princípios do pensamento complexo e temas sociopolíticos e 

pedagógicos da educação escolar. Outra disciplina que me proporcionou 

aprendizagem e muita reflexão foi a de Educação das Relações Étnico Raciais, 
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no qual aprendi sobre a longa e árdua luta dos negros e índios pelos seus direitos 

civis e educacionais. 

             O momento de maior dificuldade enfrentado durante o curso foi com a 

disciplina Socionomia, Psicodrama e Educação, a única disciplina que reprovei 

durante a realização do curso. Participar da reoferta desta disciplina foi um 

“carma”, pois não conseguia compreender a proposta da disciplina. É interessante 

o fato que só agora no final do curso consegui encontrar um sentido para ela. É 

uma importante área de intervenção pedagógica para resolução de conflitos em 

sala de aula. Talvez seja interessante a coordenação do curso repensar se não 

vale a pena fazer esta disciplina a partir do quarto semestre (metade curso) e não 

no início como aconteceu em nosso currículo. 

    As disciplinas Educando com Necessidades Educacionais Especiais e 

Aprendizagem e Desenvolvimento do PNEE foram de suma importância na 

elaboração dos meus conceitos sobre alunos ideais e a importância da 

aprendizagem e da convivência com outras crianças para os portadores de 

necessidades educacionais especiais.  

  O amplo horizonte de atuação de um pedagogo e sua importância nos 

diversos campos de atuação me foi aberto ao estudar a disciplina Introdução à 

Classe Hospitalar. O pedagogo que atua em classes hospitalares deve possuir 

bem mais que conceitos pedagógicos, devem ser um profissional ainda mais 

competente e sensível para promover o bem estar dos alunos pacientes. 

    Na disciplina Educação Matemática I e II, pude me reencontrar e 

confirmar que o professor pode tornar o processo de ensino-aprendizagem 

oneroso ou não ao aluno. Foi uma disciplina apaixonante. O ambiente que cerca o 

aluno deve ser trabalhado em seu contexto na sala de aula para tornar efetiva a 

aprendizagem Geográfica do discente, assim como a valorização da carga 

cultural trazida de casa pelos alunos.  

   Descobri ainda durante este curso mais uma área na qual quero me 

especializar, a Língua de Sinais Brasileiros (LIBRAS), além de ser muito 

gratificante o trabalho com alunos especiais este é um campo de atuação muito 

promissor, mas que exige qualificação e dedicação, assim como, a Orientação 
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Vocacional Profissional é um campo de atuação onde podemos ajudar na escolha 

da carreira num período em que perduram as dúvidas e muitas vezes as questões 

sociais e econômicas. 

   Analisando meu percurso universitário sei que valeu a pena ter ficado em 

casa estudando, abandonar final de semana e feriados livres que podiam ser de 

diversão, em favor dos estudos, sei que como profissional tenho um longo 

caminho para aperfeiçoar, este é o inicio de outra caminhada. Espero em Deus 

concluir com sucesso este curso, e que com a conquista do diploma eu tenha um 

futuro profissional brilhante, pois acredito na Educação como transformadora de 

realidades e quero viver esta transformação. 
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PARTE II  

ESTUDO DE PESQUISA  

II - INTRODUÇÃO 

 

              Esta pesquisa teve como objetivo analisar a contribuição da literatura 

infantil, especialmente, os contos de fadas em três turmas de educação infantil de 

uma escola pública de Água Fria - Goiás, promovendo uma reflexão acerca dos 

contos de fadas como um gênero textual importante para a formação de leitores. 

Demonstrando assim, a importância da leitura como sendo uma atividade 

realizada pelo sujeito, capaz de propiciar além de conhecimento, o prazer. A 

contribuição dos contos de fadas na educação Infantil tem seu começo no 

descobrimento de um novo mundo através da leitura. Podemos dizer que os 

contos de fadas interferem no processo de desenvolvimento, fazendo com que as 

os alunos possam ter o primeiro contato com textos literários, os quais 

desenvolvem a imaginação e a criatividade para que se tenham futuros bons 

leitores.             

                 No ato de ler, temos uma forma muito importante de aprender, ensinar e 

conhecer outras culturas.  A relevância da leitura permite uma viagem ao mundo da 

imaginação e da criatividade indispensáveis na infância. 

 Sabe-se que os alunos da educação infantil precisam de estímulos 

lúdicos como os contos de fadas, os quais podem contribuir para o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento afetivo-social. Sendo assim, pergunto: como a 

contação de histórias em sala de aula pode contribuir para o desenvolvimento dos 

alunos da educação infantil? Com isso, observamos que a contação de histórias 

traz consigo imaginação e fantasia que podem transformar lugares simples em 

palácios e belos cenários.   

                Na minha infância não tive acesso a muitos livros de literatura infantil, mas 

conheci os principais contos através de histórias orais narradas pelos meus tios nos 

finais de tarde.  Hoje, adoro contar histórias, principalmente, os contos de fadas, que 

relato para minha querida sobrinha, com isso quero propiciar a ela algo que não tive. 

É desde a infância que a criança precisa desenvolver prazer pela leitura, pois se ela 

possui uma experiência positiva com a linguagem, poderá ter um bom 

desenvolvimento cognitivo e social. 
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                As histórias infantis, além de possuirem um encantamento especial, têm 

um importante papel na formação das crianças pequenas, porque a leitura, em 

especial, a literatura infantil pode facilitar o processo de alfabetização, estimular o 

prazer da criança pela linguagem e, ainda, aprimorar a capacidade de comunicação 

da criança. Desenvolver, este estudo de pesquisa, com a temática da literatura 

infantil foi importante para que outros professores possam desenvolver essa prática 

em sala de aula, sem imposição ou obrigação, ou seja, sem atribuir valor aos 

comportamentos infantis.  

              O objetivo geral deste trabalho é analisar a contribuição da literatura 

infantil, mais especificamente, dos Contos de Fadas na prática pedagógica de um 

grupo de professoras com três turmas de educação infantil de uma escola pública 

no município de Água Fria - Goiás. Os objetivos específicos foram: Identificar a 

concepção de leitura e literatura infantil das professoras participantes deste 

estudo; analisar como ocorrem os momentos de contação de histórias infantis nas 

turmas de educação infantil observadas para este estudo; identificar que obras 

são lidas e como são escolhidas pelas professoras deste estudo, e quais os 

aspectos que são desenvolvidos com as crianças a partir da contação de histórias 

e descrever a importância da contação de história para o desenvolvimento infantil 

com base nos autores estudados.  

                Para desenvolver este estudo, utilizei a abordagem de pesquisa 

qualitativa, coletando os dados por meio de observações em sala de aula e 

entrevistas semiestruturadas com professoras de uma escola pública municipal 

localizada em Água Fria de Goiás.  

 Para facilitar a leitura deste trabalho, organizei o texto em três capítulos. 

O primeiro capítulo trata do referencial teórico, cuja discussão foi fundamentada em 

diversos autores que têm se dedicado ao tema da literatura infantil. 

                O segundo capítulo aborda a metodologia de pesquisa utilizada neste 

estudo com uma escola pública da cidade de Água Fria – Goiás. Os instrumentos 

de coleta de dados foram observações em sala de aula e entrevistas 

semiestruturadas com as professoras participantes deste estudo, contendo sete 

perguntas relacionadas à sua prática pedagógica e à literatura infantil.  

 Já o terceiro capítulo trata da análise dos dados e da discussão dos 

resultados realizada a partir dos instrumentos mencionados anteriormente. E por 

último, foram explanadas as considerações finais sobre o trabalho, apontando os 
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resultados do estudo, bem como sugestões e recomendações na prática 

pedagógica das professoras participantes. 
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CAPÍTULO I 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

                O primeiro capítulo deste estudo diz respeito ao referencial teórico, no 

qual foi composto por de diversos tópicos. Neles, trouxe a contribuição de diversos 

autores que têm se dedicado ao estudo do tema da literatura infantil. Sendo assim, 

o capítulo compõe de seis tópicos definidos da seguinte forma: O que é Literatura 

Infantil? O que é leitura? A história dos contos de fadas, a contribuição dos contos 

de fadas para a formação de crianças pequenas leitoras, o incentivo da leitura por 

meio dos contos de fadas, a prática pedagógica e a importância do uso de textos 

literários na educação infantil.  

 

1.1 - O QUE É LITERATURA INFANTIL? 

 

                Segundo Ambramovich (2001, p.23), a palavra literatura vem do latim 

"litterae" que significa "letras", e possivelmente uma tradução do grego 

"grammatikee". O termo literatura significa uma instrução, um conjunto de saberes, 

ou ainda, habilidades de escrever e ler bem e se relaciona com a arte da gramática, 

da retórica e da poética”.  

                Já o conceito de literatura infantil surgiu quando as preocupações sociais 

começaram a se voltar para a criança e ela passou a ter um novo papel na 

sociedade. Para Lajolo e Zilberman (1988, p.12), “o motivamento e o aparecimento 

de objetos industrializados como o brinquedo e o computador incentivaram a 

Psicologia infantil e a Pedagogia a começarem utilizar a literatura para a formação 

do indivíduo”.  

                Complementam, ainda, Lajolo e Zilberman (1988, p.13) que: 

 

A nova valorização da infância gerou maior união familiar, mas 
igualmente os meios de controle do desenvolvimento intelectual da 
criança e a manipulação de suas emoções. Literatura infantil e 
escola, inventada a primeira e reformada a segunda, foram 
convocadas para cumprir esta missão.  

 
 

                Para Cunha (1999, p.22), a literatura infantil “começou a delinear-se no 

início do século XVIII, quando a criança passou a ser considerada um ser diferente 
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do adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar-

se da vida dos mais velhos e receber uma educação especial que a preparasse para 

a vida adulta”. 

                A literatura infantil é destinada especialmente às crianças entre dois e dez 

anos de idade. Segundo Cagneti (1996, p.6), o “conteúdo de uma obra infantil 

precisa ser de fácil entendimento pela criança que a lê, seja por si mesma, ou com a 

ajuda de um adulto”.  

                 Além disso, precisa ser interessante e, acima de tudo, estimular a criança 

para a leitura.  Ainda para Cagneti (1996, p.7), a literatura infantil é, “antes de tudo, 

literatura, ou melhor: é arte: fenômeno de criatividade que representa o Mundo, o 

Homem, a Vida, através da palavra”.  

                A literatura Infantil funde os sonhos e a vida prática; o imaginário e o real; 

os ideais e sua possível/impossível realização. Ela leva a criança à descoberta do 

mundo, onde sonhos e realidade estão intimamente ligados, fazendo a criança 

viajar, descobrir e atuar num mundo mágico, podendo modificar a realidade seja ela 

boa ou ruim.  Para Pavoni (1989): 

                                    A literatura infantil por muito tempo era vista com status inferior em 
relação à literatura. Por outro lado, as lendas e os contos foram 
sendo disseminados através da contação de histórias. Os povos 
mais antigos se reuniam ao redor de fogueiras, enquanto contavam 
suas histórias e, assim, disseminavam a sua cultura e seus 
costumes. Reunir-se para ouvir a histórias passou cada vez mais 
uma atividade dos mais simples, o que explica ter sido, por tanto 
tempo, uma prática tão rechaçada pela sociedade (p.33).  

 

                 Já Arroyo (1990) afirma que “a literatura infantil surge dos contos 

populares que se tornaram o centro de inspiração, pois é a principal razão de se 

contar histórias, sendo, portanto, a gênese da literatura” (p.19).  

                  Amarilha (2004) defende que: 

                                       O acesso à contação de histórias promove condições de a criança 
desenvolver sua habilidade discursiva, quando lhe é conferida a 
possibilidade de recontar a história, desenhar e identificar os 
personagens e outras formas de representação. Enquanto lhes 
conta a história, o ouvinte (a criança) é levado a comportar-se com 
tão grande fascínio, que vai sendo envolvido para o livro e para o 
silêncio que (...) são comportamentos comuns somente aos que 
conseguem exercer com o livro grande intimidade (p.22). 
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                A literatura infantil começou no século XVIII. Nessa época, a criança 

começava, também, a ser vista como criança. Antes, ela participava da vida social 

adulta, inclusive usufruindo de sua literatura. Cunha (1999, p.32) nos diz que “hoje, 

ouvimos muitas vezes os professores reclamarem do desinteresse dos alunos pela 

leitura”.  

                No entanto, existem vários fatores que contribuem para esse fato, por 

exemplo, os alunos preferem ler revistas, muitos não têm livros em casa, outros 

preferem computador, TV e rádio, isso sem contar com outras atividades tão 

frequentes nos dias de hoje como sair para jogar videogame com os amigos. 

      Para Cadermartori (1994, p.17), a literatura infantil “divide-se em dois 

momentos: a escrita e a lendária. A lendária nasceu da necessidade que tinham as 

mães de se comunicar com seus filhos, de contar coisas que os rodeavam, sendo 

estas apenas contadas, não sendo registradas por escrito”. 

      Já a literatura escrita pode trazer para a criança uma compreensão maior 

de si e do outro, especialmente quando desde muito cedo entra em contato com a 

obra literária. Ela poderá ter a oportunidade de desenvolver seu potencial criativo e 

ampliar os horizontes da cultura e do conhecimento, percebendo o mundo e a 

realidade que a cerca. Dessa forma, a escrita de livros tem sido relevante em todas 

as épocas. Para a autora Cademartori (1994), o momento da escrita permitiu que:  

 

(...) os primeiros livros infantis surgiram no século XVII. Foram obras 

de fundo satírico, concebidas por intelectuais que lutavam contra a 

opressão para estigmatizar e condenar usos, costumes e 

personagens que oprimiam o povo. Os autores, para não serem 

atingidos pela força do despotismo, foram obrigados a esconder 

suas intenções sob um manto fantasioso (p.17). 

 

                O início da literatura infantil foi marcado com as obras de Perrault, entre os 

anos de 1628 e 1703, com os livros "Mãe Gansa", "O Barba Azul", "Cinderela", "A 

Gata Borralheira", "O Gato de Botas" entre outros. Depois disso, apareceram os 

escritores: Andersen, Collodi, Irmãos Grimm, Lewis Carrol e Bush. No Brasil, o início 

da literatura infantil pode ser marcado com o livro de Andersen "O Patinho Feio", no 

século XX, seguida por Monteiro Lobato, com seu primeiro livro, "Narizinho 

http://www.infoescola.com/literatura/literatura-infantil/
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Arrebitado” e mais adiante, muitos outros que até hoje cativam milhares de crianças, 

despertando o gosto e o prazer de ler (CADEMARTORI, 1994, p.18). 

                 No caminho percorrido à procura de uma literatura adequada para a 

infância e a juventude, podemos observar duas tendências próximas daquelas que 

já influenciavam a leitura das crianças: “A dos clássicos com adaptações e a do 

folclore que deu origem aos contos de fada, até então quase nunca voltados 

especificamente para a criança” (Abramovich, 1997, p.23).  

                Para Abramovich (1997, p.24) “a literatura infantil desde a origem sempre 

foi ligada à diversão ou ao aprendizado das crianças, acreditava-se que seu 

conteúdo deveria ser adequado ao nível da compreensão e interesse desse peculiar 

destinatário”.  

                Ainda segundo Abramovich (1997): 

                                       No início, a criança era vista como um adulto em miniatura, os 
primeiros textos infantis resultaram de adaptações ou da 
minimização de textos escritos para os adultos. Expurgadas as 
dificuldades de linguagem, as digressões ou reflexões que estariam 
acima do que eles consideravam possível para a compreensão 
infantil (p.25).  

  

                Esses textos não atraíam o pequeno leitor/ouvinte e levá-lo a participar de 

diferentes experiências que a vida pode proporcionar ao nível do real ou do 

maravilhoso. Hoje a dimensão de literatura infantil é muito mais ampla e importante. 

Ela proporciona à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo 

indiscutíveis. Para Abramovich (1997, p.26) “quando as crianças ouvem histórias, 

passam a visualizar de forma mais clara, sentimentos que têm em relação ao 

mundo”. E para Bettelheim (2002, p.10) “as histórias trabalham problemas 

existenciais típicos da infância, como medos, sentimentos de inveja e de carinho, 

curiosidade, dor, perda, além de ensinarem infinitos assuntos”. 

 

 1.2 - O QUE É LEITURA?  

 

                A definição de leitura é algo amplo por isso numa tentativa de síntese, 

recorri ao conceito formulado por Soares (2000) para orientar as nossas reflexões: 

leitura não é:  
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                                     (...) um ato solitário; é interação verbal entre indivíduos, e indivíduos 
socialmente determinados: o leitor, seu universo, seu lugar na 
estrutura social, suas relações com o mundo e com os outros; o autor, 
seu universo, seu lugar na estrutura social, suas relações com o 
mundo e os outros (SOARES, 2000, p. 18) 

 

 
                Podemos compreender que para Soares (2000), a leitura é um processo 

dinâmico e social, resultado da interação da informação presente no texto e o 

conhecimento prévio do leitor, possibilitando a construção do sentido, ou em outras 

palavras, a compreensão textual. 

                A leitura é, portanto, um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo 

de construção do significado do texto. Para Coelho (2000, p.22) “a leitura, no sentido 

de compreensão do mundo, é condição básica do ser humano”.  

                A compreensão e o sentido daquilo que o cerca iniciam-se nos primeiros 

contatos do bebê com o mundo. Os sons, os odores, o toque e o paladar, de acordo 

com Martins (1994), são os primeiros passos para aprender.  No entanto, ler é uma 

atividade que implica não somente a decodificação de símbolos, ela envolve 

diversas estratégias que permitem o indivíduo compreender o que lê. Neste sentido, 

defendem os PCN (2001, p.54.) que: 

                                       Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz 
de selecionar, dentre os trechos que circulam socialmente, aqueles 
que podem atender a uma necessidade sua. Que consegue utilizar 
estratégias de leitura adequada para abordá-los de forma a atender 
a essa necessidade.  

 
               Assim, podemos observar que a capacidade para aprender está ligada ao 

contexto pessoal do indivíduo. Desta forma, Lajolo (1988, p.28) afirma que cada 

leitor, entrelaça o significado pessoal de suas leituras de mundo, com os vários 

significados que ele encontrou ao longo da história de um livro.  

             O ato de ler então, não representa apenas a decodificação, já que esta não 

está imediatamente ligada à uma experiência, fantasia ou necessidade do indivíduo. 

De acordo com os PCN (2001, p.55), a decodificação é apenas uma, das várias 

etapas de desenvolvimento da leitura. A compreensão das idéias percebidas, a 

interpretação e a avaliação são outras etapas que Bamberger (2002, p.23) “fundem-

se no ato da leitura”. Desta forma, trabalhar com a diversidade textual, segundo os 
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PCN (2001, p, 55), fazendo com que o indivíduo desenvolva significativamente as 

etapas de leitura é contribuir para a formação de leitores competentes.  

                Para Kleiman (2004, p.33), ”o conceito de leitura refere-se ao processo 

de apreensão de certos tipos de informação contida num suporte especial, que são 

transmitidos por certos códigos, como o idioma”. Quer dizer, um processo que 

conduz a certos símbolos para a sua compreensão. 

                 Ler é entendido convencionalmente como receber, tirar, transmitir 

conhecimentos, possui outro sentido que há muito supera esse pensamento inicial. 

“A partir dos estudos sobre o processo de leitura, essa concepção se expandiu em 

direção a uma visão mais interativa e dinâmica” (KLEIMAN, 2004, p.34).  

                Segundo Martins (1994, p.82) “hoje a leitura é vista como uma atividade 

dialógica, um processo de interação que se realiza entre o leitor e o autor, mediado 

pelo texto, estando todos os elementos envolvidos situados em um determinado 

momento histórico-social”. 

                 Podemos perceber, portanto, que a leitura é muito mais do que a simples 

ação de apropriação de significado: ela é uma atividade de recriação, de 

reconstrução de idéias, pois, de acordo com Kleiman (2004, p. 80), a leitura 

“pressupõe a figura do autor presente no texto através de marcas formais que atuam 

como pistas para a reconstrução do caminho que ele percorre durante a produção 

do texto”. 

                Diante de tais afirmações, parece claro que “a leitura deve ser entendida 

como processo e não como produto” (KLEIMAN, 2004, p. 35), pois o texto “não traz 

tudo pronto para o leitor receber de modo passivo” (KLEIMAN, 2004, p. 36), “já que 

ele, usando o seu conhecimento de mundo, interage com a informação presente no 

texto para tentar chegar a uma compreensão”. 

 

 
1.3 - A HISTÓRIA DOS CONTOS DE FADAS 

 

                 Bettelheim (2002, p.4) afirma que “a história dos Contos de Fadas teve 

início na França, no fim do século XVII sob iniciativa de Charles Perrault (1628 –

1703)”. Perrault não criou as narrativas de seus contos, mas as editou para que elas 

se adequassem à audiência da corte do rei Luiz XIV (1638– 1715). Foram às 
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narrativas folclóricas contadas pelos camponeses, governantas e serventes que 

forneceram a matéria-prima para estes contos. “Foram os franceses que criaram o 

termo “Conte de Fee” que logo se tornou o “Fairy Tale” em inglês, já no Brasil eles 

começam a surgir somente no século XIX” (BETTELHEIM, 2002, p.5).  

                 De acordo com Coelho (1987, p.12), “os primeiros registros dos contos de 

fadas datam de 4.000 a.C feitos pelos egípcios, com o "Livro do Mágico". Na 

sequência, apareceram na Índia, Palestina (Velho Testamento) e Grécia Clássica, 

sendo o Império Romano o principal divulgador das histórias mágicas do Oriente 

para o Ocidente”.                  

                O registro material dos contos de fadas começou no século VII. Coelho 

(1987, p.13) afirma que “com a transcrição do poema épico anglo-saxão Beowulf e 

no século IX, com a publicação do livro de escrita galesa denominado Mabinogion , 

não só surgem as fadas, como a transformação das aventuras reais que deram 

origem ao Ciclo Arturiano” .  

                 Para Bettelheim (2002, p.14), “a maioria dos contos de fadas se originou 

em períodos em que a religião era parte muito importante da vida; assim, eles lidam, 

diretamente ou por inferência, com temas religiosos”. Sendo assim, os contos de 

fadas nada mais eram do que relatos de fatos da vida dos camponeses, recheados 

de conflitos e aventuras, não aconselhados a ser contado para crianças.   

                O autor Bettelheim (2002, p.15) ainda diz que: 

                                       Esses relatos apenas serviam como entretenimento. Anos mais 
tarde com a descoberta das fadas, que era a idealização de uma 
mulher perfeita, linda e poderosa, a qual era dotada de poderes 
sobrenaturais, vê-se a necessidade de utilizar tais histórias 
alienadas também à educação, já que as crianças gostavam muito 
desses contos e a fantasia inserida neles estava ajudando a formar 
a personalidade dessas pequenas pessoas. 

 
 

                Segundo Coelho (2009, p.77) diz que os “contos de fadas caracterizam-se 

pela presença do elemento ”Fada”, etimologicamente a palavra fada vem do latim 

“Fatum” (destino, fatalidade, oráculo)”. Coelho (2009, p. 78) ainda ressalta que: 

 

Comprova-se que as fadas tiveram origem comum em função do 
próprio termo que as designa: “fada”. Sua primeira menção 
documentada em textos novelescos foi em língua latina: fata 
(oráculo, predição), derivada de fatum (destino, fatalidade). Nas 
línguas modernas: fada (português);fata (italiano); fée (francês);  
fairy (inglês); feen (alemão) ,ehada (espanhol.). 
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                Já Abramovich (2006, p.16) diz que “no Brasil, a adaptação do modelo 

europeu que chegava abrangia todo tipo de literatura até então usada, sendo assim 

também apropriada para o projeto educativo e ideológico que via no texto infantil 

(principalmente os contos de fadas) e na escola aliados indispensáveis para a 

formação de cidadãos”. A autora diz, ainda, que é: 

 

Através de uma história é que se pode descobrir outros lugares, 
tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, 
ótica...É ficar sabendo história, filosofia, direito, política, sociologia 
antropologia, etc. sem precisar saber o nome disso tudo e muito 
achar que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 2006 p.17). 

 

                 Essa formação, que utiliza de textos infantis que aconselhavam em suas 

páginas principalmente o patriotismo, o amor, o respeito á família e aos mais velhos 

busca nos dias atuais formar cidadãos leitores com voz e papel ativo na sociedade, 

capazes de atribuir significados as leituras e a vida. 

 

1.4 - A CONTRIBUIÇÃO DOS CONTOS DE FADAS PARA A FORMAÇÃO DAS 

CRIANÇAS PEQUENAS 

 

                  A criança, segundo Dieckmann (1986, p.18), “por meio dessas figuras 

dos contos de fadas, aprende a corresponder às exigências e necessidades dos 

outros e do ambiente, a se proteger e a combater as investidas contra sua própria 

personalidade”. Aprende também a agir, resistir e superar forças como os adultos, 

assim como entender como eles são através da ideia que faz de si mesma. 

                A relação entre criança e professor é determinante para o êxito do ensino 

e da transformação das crianças em adultos saudáveis. Não se esquecendo de 

ressaltar a responsabilidade da família em ajudar nessa formação para que todos 

juntos venham construir a escola que faz a diferença nessa caminhada.  

                Pimentel (1999, p. 25) afirma que “a literatura infantil se transformou nos 

países industrializados em um rico filão para ser explorado, na área de alfabetização 

visando uma boa escolarização da criança”. Tendo em vista que esse gênero 

literário se destina a recrear e emocionar a criança, segundo a autora, é importante 

pontuar que um bom livro seria agradável e apreciado tanto por adultos como por 

crianças. 
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                 Nesse sentido, a Pimentel (1999, p.26) conclui que: 

 Existem livros, que são aceitos como fazendo parte da literatura 
infantil que são pueris, tem uma linguagem carregada de 
diminutivos, não oferecem um sentido à trama e têm diálogos 
frágeis, ou seja, são livros que tratam à criança como se ela fosse 
um ser sem inteligência. 

  

                Pimentel (1999, p.27) explica que “é no encontro com qualquer forma de 

literatura que os homens têm a oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer 

sua própria experiência de vida”. A literatura infantil, por iniciar o homem no mundo 

literário, é utilizada como instrumento para a sensibilização da consciência, servindo 

como meio de transmissão de valores e idéias de submissão. 

                Explica ainda Pimentel (1999, p.28) que quando “são desvendadas as 

ideias que existem subjacentes a histórias, nos contos de fadas, é possível que a 

criança tenha mais capacidade de pensar, refletir e raciocinar”. Esse entendimento 

possibilita ao leitor entender as idéias e analise de mundo são feitas de uma maneira 

nova. 

                Desta maneira, é fundamental que quem ensine perceba que a literatura 

precisa ser encarada de modo que passe essa mensagem de análise de mundo 

como um todo, com imaginação e criatividade. 

                No decorrer de sua vida, a criança vive fases de instabilidade que se 

formam e levam a processos de separação-individualização. Para Bettelheim (2002, 

p.13) “isto é possível quando a criança aumenta seu repertório de conhecimentos 

sobre o mundo e transfere às personagens seus principais dramas. Na infância, o 

que as crianças mais temem é a separação dos pais”. Esse drama existencial surge 

no princípio de inúmeras histórias infantis, combinando e tecendo teias nas quais, a 

agressividade, o descontentamento com irmãos e com os pais é vivenciado de uma 

forma amena pela fantasia.  

               Conforme Bettelheim (2002, p.22) “uma criança ao ouvir contos de fadas, 

transforma a pedra em cada uma das palavras que lhe são contadas, trazendo 

lembranças, sonhos, desejos, personagens, dúvidas, medos e associações” ele 

ainda ressalta que: 

Os contos de fadas, à diferença de qualquer outra forma de 
literatura, dirigem a criança para a descoberta de sua identidade e 
comunicação e também sugerem as experiências que são 
necessárias para desenvolver ainda mais o seu caráter. Os contos 
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de fadas declaram que uma vida compensadora e boa está ao 
alcance da pessoa apesar da adversidade, mas apenas se ela não 
se intimidar com as lutas do destino, sem as quais nunca se adquire 
verdadeira identidade. Estas estórias prometem à criança que, se 
ela ousar se engajar nesta busca atemorizante, os poderes 
benevolentes virão em sua ajuda, e ela o conseguirá. As estórias 
também advertem que os muito temerosos e de mente medíocre, 
que não se arrisca, mas encontrar devem se estabelecer 
(BETTELHEIM 2002, p.23). 
 

                Quando a criança entra no “mundo da fantasia e da imaginação” de um 

conto de fadas, ela elabora hipóteses para a resolução de seus problemas e toma 

atitudes do adulto indo além daquelas de sua experiência cotidiana, buscando 

alternativas para transformar a realidade. O autor Bettelheim (2002, p.24) diz que 

“no faz de conta, seus desejos podem facilmente ser realizados e quantas vezes a 

criança desejar, criando e recriando situações que ajudam a satisfazer alguma 

necessidade presente em seu interior”. 

                Postic (1993, p.18) destaca que “os contos de fadas atuam no emocional e 

no imaginário da criança, e sua contribuição está em auxiliá-la a tomar decisões 

para sua independência, em acomodar seus sentimentos e lhe dar esperanças de 

que seus esforços poderão lhe conduzir a um final feliz”. 

                No conto, o símbolo pode ser um personagem, que irá enriquecer a 

identidade da criança, porque ela irá experimentar outras formas, de ser e de 

pensar, possibilitando a ampliação de suas concepções sobre o meio, pois no faz de 

conta, a criança desempenha vários papéis sociais. Postic (1983) ainda ressalta 

que: 

Imaginar não é só pensar, não significa apenas relacionar fatos, e 
analisar situações, tirando-lhe significados. Imaginar é penetrar, 
explorar fatos dos quais se retira uma visão. Esta só poderá ser 
comunicada ao outro através de símbolos, que provocam 
harmônicos e estabelecem a comunhão. O símbolo age como 
mediador para revelar ocultando, ocultar revelando, e ao mesmo 
tempo incitar à participação que, embora com impedimentos e 
obstáculos, fica favorecida (p.19). 

 

                  Os contos também conseguem deixar fluir o imaginário e levar a criança a 

ter curiosidade, que logo é respondida no decorrer dos contos. É uma possibilidade 

de descobrir o mundo imenso de conflitos, dos impasses, das soluções que todos 

vivem e atravessam, de um jeito ou de outro, através dos problemas que vão sendo 

defrontados, enfrentados (ou não), resolvidos (ou não) pelos personagens de cada 

história. 
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                Abramovich (2006) também concorda que se faz uma viajem através da 
leitura e do imaginário: 
 

É através de uma história que se podem descobrir outros lugares, 
outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo história, filosofia, direito, política, 
sociologia, antropologia, etc. sem precisar saber o nome disso tudo 
e muito menos achar que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 2006, 
p.19) 
 

                Os contos cumprem a função de expor pela criança as suas fantasias, já 

que elas provocam medo, desejos e perigos. Assim, se não falar dessas fantasias 

ninguém saberá e não poderão realizar-se. Com os contos, as fantasias são 

expostas pela boca dos personagens. Mas apenas como fantasia do outro e não 

como minha. 

 

1.5 - O INCENTIVO DA LEITURA POR MEIO DOS CONTOS DE FADAS 

 

                      Desde a primeira infância é fundamental que os pais leiam e contem 

histórias, incluindo os contos de fadas e gibis para seus filhos. Esta prática pode e 

deve ser incentivada, dando a eles livros de presente. O psicanalista Bettelheim 

(2002, p.12) diz que “normalmente, as crianças de aproximadamente três anos já 

solicitam a leitura para seus pais”. Nestes momentos, muitas vezes, os pais não 

lêem livros, mas contam o que está escrito, na tentativa de facilitar a linguagem, 

tornando esta menos formal e a compreensão mais fácil.  

                 Isso pode ser feito uma vez ou outra, não sempre, pois deverá haver 

ocasiões em que os adultos leiam à história tal qual está escrita, pois desta forma 

estarão introduzindo a criança à escrita formal.  

                Afirma Bettelheim (2002, p.13) “que ao ouvir uma história, as crianças 

concentram-se, aprendem a respeitar-se e, acima de tudo, passam momentos de 

grande prazer porque elas podem ler e interagir com o texto”. Desse modo, além de 

uma função emotiva, os contos de fadas também têm uma função formativa, pois 

auxiliam na construção do imaginário. Algumas vezes, no entanto, os adultos não 

vêem os contos maravilhosos, como um empreendimento racional e uma típica 

realização do ego, só pode acontecer se a criança inicialmente, e por algum tempo 

depois, vivenciar a leitura como satisfação de sua fantasia. 
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                Bettelheim (2002, p.14) “explica que a criança que gosta muito de ouvir 

histórias, que é estimulada e que vê satisfeitas suas fantasias, desejará também ler 

sozinha quando ninguém estiver por perto”. Mas se não experimentou o prazer de 

ter tido alguém que leu para ela, dificilmente se sentirá estimulada a ler sozinha, 

buscando satisfazer sua curiosidade. Muitas vezes, sem essa experiência, duvidará 

que a leitura seja uma “coisa” que queira fazer (idem).  

                     Como as crianças têm em seus pais modelos a serem seguidos, é 

importante que elas os vejam lendo, sejam jornais, revistas ou livros. Amarilha 

(2004, p.24) ressalta que “é importante que os livros estejam na altura adequada 

para que a criança possa manusear e pegar o livro no momento em que sentir 

vontade, não somente em locais que necessitem o auxílio de adultos”.  

                A leitura estimula a imaginação, a criatividade, a sequência lógico-

temporal, entre outros aspectos, o que pode ajudar na produção da escrita.  

Amarilha (2004, p. 25) explica, ainda, que “uma opção para os adolescentes é 

formarem grupos de leitura, nos quais irão escolher um título e discutir em grupo”. 

                Ainda para Bettelheim (2002, p.15) “a habilidade da leitura fica destituída 

de valor significativo quando o que se aprendeu a ler não acrescentou nada de 

importante à vida do leitor”. A leitura torna-se maçante, sem fantasias e sem prazer. 

No entanto, quando a criança é introduzida num mundo rico de simbolizações, as 

histórias podem auxiliar no seu processo de alfabetização.  

                Amarilha (2004, p. 26) “ao ouvir uma história ou lê-la, ela aprende a 

imaginar o que as palavras evocam e, aos poucos, aprende a memorizar o seu 

enredo para poder recontá-lo aos coleguinhas ou mesmo em casa quando querem 

contar aos pais o que aprendeu na escola”. Desta forma, a literatura infantil pode ser 

um importante instrumento de ensino, pois ao transmitir uma linguagem simbólica, 

possibilitam a inserção da criança no mundo letrado.  

 

1.6-A PRÁTICA PEDAGÓGICA E A IMPORTÂNCIA DO USO DE TEXTOS 

LITERÁRIOS  

 

                 A contação de histórias ocorre no mundo escolar e familiar há muitos 

anos e, muitos professores ainda não descobriram que os contos de fadas podem 

ajudá-los em sua missão de educadores. Para o autor Bettelheim (2002, p.16) “é 
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dessa forma que a partir desse tema que se identifica qual o momento certo da 

audição de histórias, que é através das histórias que pode ocorrer o 

desenvolvimento individual dos alunos, tanto dentro da escola, como também nas 

suas relações sociais em outros espaços”.  

                 De acordo com Amarilha (2004, p.28) “os contos de fadas têm o papel de 

incentivar a leitura e a fruição da literatura como arte, objetivando transmitir valores 

que determinam atitudes éticas, que possibilitam a melhor convivência no ambiente 

escolar”. No mundo atual, a literatura infantil surge como uma fonte de conhecimento 

que enriquece a formação da criança desde o seu primeiro contato coma com as 

histórias infantis.  

                  Para Cademartori (1994, p.20) “é através de contos de fadas lidos na 

sala de aula pelos próprios alunos ou contados pelos professores, é possível 

perceber que as crianças experimentam estados afetivos diferentes daqueles que a 

vida real pode lhes proporcionar”. Assim a presença da literatura infantil na escola 

representa um estímulo forte à aprendizagem da leitura. Adquirindo gosto pela 

leitura a criança poderá escrever melhor, e construir um repertório mais amplo de 

informações.  

                   Para o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) 

é por meio de formação de opiniões que o pensamento evolui,  

 

É também por meio da possibilidade de formular suas próprias 
questões, buscar respostas, imaginar soluções, formular 
explicações, expressar suas opiniões, interpretações e concepções 
de mundo, confrontar seu modo de pensar com os de outras 
crianças e adultos, e de relacionar seus conhecimentos e idéias a 
contextos mais amplos, que a criança poderá construir 
conhecimentos cada vez mais elaborados (BRASIL, 1998, p.172). 
 
 

                A criança ao ouvir ou ler um livro ela abre e amplia seus horizontes, pois 

as suas idéias e principalmente sua imaginação é estimulada. O gosto pela leitura é 

um hábito saudável. 

                  Para Pavoni (1989, p. 10) que relata em seu livro “Os Contos e os mitos 

no ensino”, algumas experiências que teve com a audição dos contos de fadas em 

sala de aula: “Eles atraiam as crianças, levando-as a se interessarem pela leitura”. 

A consequência desta prática foi o desenvolvimento da expressão oral e escrita, a 

ponto do rendimento melhorar também nas outras disciplinas.  
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                A Pavoni (1989, p.11) ainda ressalta que: 

 

                                       Percebeu-se que as histórias tinham duplo efeito, pois, alem de as 
crianças harmonizarem, por si mesmas, dava-lhes possibilidades de 
aprenderem a escrever e ler bem, trazendo como resultado melhor 
desempenho na escola de um modo geral. Na audição dos contos 
de fadas é que modificaram a predisposição das crianças em 
relação a ela como professora, por que ela era vista como alguém 
que sempre ia trazer-lhes boas novidades, coisas agradáveis. 

 
. 

                A literatura infantil é capaz de gerar na criança a percepção das pessoas 

ao seu redor, principalmente do professor que pode ser visto de outra forma pela 

criança. 

                Para Coelho (1987, p.32) “entende-se que a criança precisa vivenciar o 

mundo do faz-de-conta, da ludicidade, da magia, do encantamento, e os contos de 

fadas proporcionam um momento lúdico movido de imaginação”. Diante disso é 

possível desenvolver habilidades, por meio da observação que lhes possibilitem 

contar suas histórias de maneira mais elaborada, criando assim o hábito de ouvir 

histórias, como também o respeito á pessoa, que se dispõe a falar, estimulando o 

diálogo entre as próprias crianças e o adulto educador, encorajando-as a examinar e 

explicar suas opiniões.  

                 De acordo com Coelho (2000, p.24) “as crianças por meio das histórias e 

seus discursos podem fazer uma reflexão da sua própria conduta e do meio em que 

vive, na verdade a contação de histórias é uma forma de manifestação cultural”. A 

literatura infantil deve estar marcada pelo interesse literário e deve proporcionar à 

criança o exercício da imaginação, exemplos de moral e momentos de prazer 

espiritual além de destacar o belo, portanto um livro, que reúne essas características 

é considerado uma ótima literatura infantil.  

 Coelho (2000, p. 26) ainda diz que: “mesmo tendo essa importância para a 

formação da criança percebe-se claramente que a literatura infantil não é muito 

utilizada no ambiente escolar e social”. Por isso muitas vezes ela é usada apenas 

como distração e não como um dos instrumentos para a integração da criança no 

contexto social. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

                No segundo capítulo deste estudo de pesquisa abordo como foi feita a 

coleta dos dados, que engloba o contexto da pesquisa, os participantes do estudo, 

os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos de coleta e análise dos 

dados que têm como cenário uma escola municipal pública da cidade de Água Fria 

- Goiás. 

 

2.1 - CONTEXTO DA PESQUISA 

 

              O presente estudo fundamenta-se na abordagem qualitativa, que segundo 

Lüdke e André (1986) em seu livro a “Pesquisa em Educação: abordagens 

qualitativas” têm o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como o principal instrumento. Portanto, “a pesquisa qualitativa supõe o 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, através do trabalho intensivo de campo” (1986, p.12). 

      Oliveira (2002, p. 117) afirma que na abordagem qualitativa o 

pesquisador: 

 

(...) tem quase que obrigatoriamente descrever a complexidade de 
uma determinada hipótese ou problema, analisar a interação de 
certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 
experimentados por grupos sociais, apresentar opiniões de 
determinado grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a 
interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes 

dos indivíduos. 
 
 

                A análise de uma situação ou de um grupo requer estratégias de 

observação para que a hipótese daquele problema seja comprovada ou não, por 

isso a importância da abordagem qualitativa que envolve esse projeto de pesquisa. 

                Para Gil (1999, p.42), “a pesquisa tem um caráter pragmático”, ou seja, é 

um “processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O 

objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o 

emprego de procedimentos científicos”. O autor considera que há uma relação 
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dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, há um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.  

                Conforme Gil (1991, p.32) “a interpretação dos fenômenos e a atribuição 

de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso 

de métodos e técnicas estatísticas”. O ambiente natural é a fonte direta para coleta 

de dados e o pesquisador é o instrumento-chave.  

                Portanto, a pesquisa é descritiva. As análises serão indutivas. O processo 

e seu significado são os focos principais de abordagem.  

 Neste estudo, utilizamos os instrumentos de observação participante e 

entrevista semiestruturada e análise documental. Para Gil (1991, p.33) a observação 

participante “é o estudo de um fenômeno tal como ele se apresenta na natureza, na 

observação o investigador se limita a contemplar a natureza” (GIL, 1991, p.34).  

                Para Triviños (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada tem: 

 

(...) como característica questionamentos básicos que são apoiados 

em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os 

questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir 

das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo 

investigador-entrevistador.  

 

Complementa Trivinos (1987) que a entrevista semiestruturada “(...) 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e 

a compreensão de sua totalidade (...) além de manter a presença consciente e 

atuante do pesquisador no processo de coleta de informações” (p. 152). 

               A escola pública municipal estudada está situada no Município de Água 

Fria – Goiás e foi criada em 08 de Junho de 1996, pela Lei nº. 088/96. É mantida 

pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 

de Água Fria de Goiás e iniciou seus trabalhos em 1997.              

                A escola atende aproximadamente 170 alunos que cursam a educação 

infantil para crianças de 05 anos de idade e o ensino fundamental de 09 anos para 

alunos do 1º e 2º ano, nos turnos matutino e vespertino. A Escola conta com 02 

Coordenadores Pedagógicos, sendo 01 Pedagogo e o outro com Licenciatura em 

Geografia, 01 Auxiliar Administrativo, 08 Professores do Ensino Fundamental, sendo 

04 Pedagogos, 01 Técnico em Magistério, 01 Científico e 02 Licenciados em Artes 
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Visuais. Conta, ainda, com três Auxiliares de Serviços Gerais, 02 Merendeiras 01 

Vigia. Tem a seguinte estrutura física: 04 salas de aula, sala de recursos, banheiros 

masculino e feminino, banheiro dos funcionários, cantina, sala da secretaria, sala 

dos professores, parque infantil, área de recreação coberta. 

                  A escola tem uma boa relação com a comunidade, bem como é 

respeitada pela comunidade. Tem o apoio da mesma em suas decisões. A escola 

desenvolve projetos, buscando a presença constante da comunidade no seu 

desenvolvimento e execução. O quadro docente também é muito atuante. 

                 O Projeto Político Pedagógico (PPP) traz como missão a construção 

contínua e evolutiva do conhecimento e o aluno é o sujeito ativo de sua própria 

formação, o que lhe permite aprender, criar, investigar, resolver problemas, produzir, 

ter e ser de forma autônoma. Para tanto, com uma visão global e interdisciplinar do 

conhecimento dão-se condições para o aluno se desenvolver por meio da interação 

grupal, em situações significativas e integradas ao seu ambiente sócio-cultural-

econômico, as quais exigem cooperação, partilha participação e relações sociais e 

afetivas mais harmônicas e prazerosas. 

                A prática pedagógica da escola destaca-se por incentivar seus alunos a 

buscar uma formação plena de perspectiva humanista e cristã resgatando a 

dignidade da pessoa humana e que prepare para o pleno exercício da cidadania. 

Reconhecendo a necessidade de atender o aluno de forma individualizada, o 

respeito ao ritmo de aprendizagem e as diferenças individuais são aspectos 

determinantes em nossa ação educativa. 

                A proposta pedagógica orienta-se para uma perspectiva de construção 

contínua e evolutiva do conhecimento e o aluno é o sujeito ativo de sua própria 

formação, o que lhe permite aprender, criar, investigar resolver problemas, produzir, 

ter e ser de forma autônoma. 

 

2.2 - PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

                As participantes da pesquisa são duas professoras, Lúcia e Edna (nomes 

fictícios) que atendem a três turmas, sendo duas no período matutino cada uma com 

21 alunos (12 provenientes de zona rural) e outra no período vespertino (21 alunos - 

todos da cidade). A professora Edna atende a duas turmas: uma pela manhã e outra 

à tarde. Já a professora Lúcia atende a outra turma no turno matutino. As salas de 
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aula possuem um cantinho de leitura com aproximadamente 30 livros infantis, entre 

eles, os contos de fadas e o Mural da Família. As duas professoras trabalham com a 

mesma quantidade de livros, apenas variando os títulos.  

 A professora Lúcia tem 30 anos de idade, atua no Magistério há 05 anos e 

é graduada em Artes Visuais. Já a professora Edna possui o nível cientifico, tem 37 

anos de idade e atua também há 05 anos em sala de aula. A experiência das duas é 

na Educação Infantil.  

 As professoras foram receptivas ao trabalho de pesquisa, responderam as 

entrevistas e questionamentos com boa vontade. Foram tomados todos os cuidados 

éticos e as professoras assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO 01), de acordo com as recomendações e normas de pesquisas envolvendo 

seres humanos (BRASIL, 1996). 

 

2.3 - INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

                Os instrumentos utilizados para a coleta de dados deste estudo foram: 

observação participante em sala de aula (APÊNDICE 2) e entrevistas 

semiestruturadas com professoras das classes da educação infantil (APÊNDICE 1) .  

 

  2.4 - PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

     O desenvolvimento da coleta de dados deste estudo ocorreu em duas 

fases, como sugere GIL (1991.p.34): a) a primeira fase exploratória; b) a segunda 

mais sistemática em termos de coleta de dados. 

                A chegada à escola ocorreu por meio de um contato com a diretora, que 

me apresentou as duas professoras que trabalham com a educação infantil. 

Inicialmente apresentei a proposta do trabalho que tinha como finalidade uma 

pesquisa qualitativa que materializaria neste TCC para conclusão de Curso de 

Pedagogia. A inserção na escola no geral foi bem tranquila. Só ocorreu um pouco de 

resistência por parte da professora (Edna) que não possui o nível superior e pensou 

que talvez eu estivesse observando ou questionando o trabalho dela, por ser 

funcionária da Secretaria de Educação de Água Fria. Mas, logo eu esclareci que não 

era isso de maneira alguma e ficou tudo bem.  
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                De acordo com as orientações do Livro “O Desafio da pesquisa social” de 

Minayo (2008, p.12), as observações foram realizadas durante o dia no período 

matutino e vespertino. O contato inicial foi feito com diretora da escola que 

posteriormente me apresentou as professoras da educação infantil e na conversa 

que tivemos falei do projeto de pesquisa e ressaltei a importância da pesquisa para 

minha formação. Logo depois dessa conversa, marcamos o dia que eu seria inserida 

nas turmas que a pesquisa foi desenvolvida. Realizei, assim, as observações (10 

horas em cada sala), assisti à duas horas do trabalho com o Projeto Família na 

Escola. E posteriormente, realizei as entrevistas, gravadas em áudio, na própria 

escola, mais especificamente na sala da secretária com duração aproximada de 15 

minutos cada uma delas.  

                 A coleta de dados foi feita de acordo com o cronograma do componente 

curricular projeto V – Fase II da Faculdade de Educação-FE/UNB/UAB. As 

observações foram feitas no período de 19 a 30 de novembro de 2012 e as 

entrevistas nos dias 29 e 30 de novembro depois das aulas. O Projeto Família na 

escola aconteceu no dia 03 de dezembro de 2012. 

 

2.5 - PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

                 Para Lakatos (2001, p.36), ”os procedimentos de análise dos dados 

consistem na interpretação sistemática dos dados e na elaboração do relatório de 

pesquisa”.  A análise dos dados foi realizada a partir das entrevistas 

semiestruturadas e das observações feitas nas salas de aulas das professoras 

participantes deste estudo de pesquisa.   

                 As professoras participantes foram selecionadas devido a qualidade de 

sua atuação e do papel social que representavam na educação na cidade de Água 

Fria - Goiás, com a repercussão na comunidade local, em especial, pelos trabalhos 

que realizam com a prática de leitura do texto literário. 

                As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro, contendo 7 

questões referentes à contribuição do contos de fadas, leitura e literatura para a 

educação infantil na formação do aluno leitor e as possibilidades de trabalho com os 

contos, visando incentivar à leitura, entre outras coisas. As entrevistas e as 
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observações realizadas serviram para promover a discussão apresentada nesta 

pesquisa 

                 Quanto às observações com os alunos, identificamos que eles sabem as 

histórias e recriam de acordo com sua imaginação, conseguem reproduzi-las 

através de desenhos, e quando estão recriando as histórias inserem fatos de sua 

realidade na reprodução. Adoram ouvir as histórias e reproduzi-las com entonações 

de vozes e sons diferentes. As professoras possuem experiências na contação de 

histórias. 

                  A organização da sala de aula era bem equilibrada. As cadeiras eram 

adequadas ao tamanho das crianças. Possuem armários no fundo da sala que 

servem para organizar todo o material pedagógico, inclusive os livros que estão 

disponíveis para as professoras e para os alunos. Os livros de contos de fadas ficam 

ali mesmo na sala de aula no cantinho da leitura. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

                O universo da pesquisa é uma escola pública municipal da cidade de Água 

Fria - Goiás que conta em sua estrutura, com uma diretoria, uma secretaria, uma 

cantina com um depósito de material de limpeza, dois banheiros masculinos e um 

feminino com Box de banheiro acessível, pátio para recreação, corredores, e um 

pequeno parque de diversão. A escola é toda murada e está localizada em um bairro 

tranqüilo e sem barulho.  

                 Os alunos atendidos pela escola têm entre 5 e 7 anos de idade e 

pertencem às camadas sociais de baixa e média renda,  portanto há de se esperar 

os mais variados tipos de problemas que vão desde os mais simples aos mais 

complexos. Percebendo a importância da Literatura Infantil na vida da criança 

procurei estudar e pesquisar a contribuição dos Contos de Fadas na Educação 

Infantil na prática pedagógica de duas professoras, no que diz respeito ao trabalho 

com a literatura infantil com alunos de três turmas de uma escola pública de 

educação infantil no município de Água Fria - Goiás.  

                Encontrei, junto às professoras entrevistadas, uma preocupação em criar 

uma situação prazerosa e tranquila para contar histórias para seus alunos. Verifica-

se, portanto, que contar histórias é importante e exige cuidados especiais. Com 

relação aos contos de fadas, as professoras reconheciam que essas narrativas 

prendem mais a atenção e promovem uma maior identificação dos alunos com os 

heróis e a realização de desejos. Através dos contos, os alunos conseguem realizar 

sonhos impossíveis, como tornar-se uma princesa ou casar-se com um príncipe.  Ao 

ouvir um conto, os alunos aguçam a imaginação e a criatividade. Há um contraste 

com histórias reais, pois nos contos de fadas tudo pode. Se tudo pode, ele é irreal e 

tira o aluno da realidade. Nas histórias realistas, há uma relação direta com algo 

concreto e palpável. Dessa forma, a aprendizagem imediata é reconhecida 

facilmente. 

                  De acordo com as respostas obtidas nas entrevistas, a professora Lúcia,  

denominada aqui de Entrevistada 1 e sua turma A e a entrevistada 2 que tem Edna 

como responsável pelas turmas B e C (matutino e vespertino). 
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Quadro 1-Você prática a leitura dos contos de fadas para seus alunos e com que 

frequência?     

           

Entrevistada 1 Sim. Uma vez por semana. 

Entrevistada 2 Sim. Duas vezes por semana, por ser 

duas turmas. 

                 

                  De acordo com os depoimentos das participantes, as entrevistadas 

praticam a leitura de contos de fadas para seus alunos. Elas defendem uma 

concepção de leitura em que o leitor é co-produtor do texto e têm um papel ativo ao 

atribuir significados e sentidos ao que lê, por meio de uma interação entre autor-

texto-leitor. A prática da leitura é bem recebida pelas crianças. As duas 

desenvolvem esse trabalho com bastante frequência. Ao analisarmos as respostas, 

destacamos, ainda, a ampliação dada ao conceito de leitura: não apenas o texto 

verbal, mas o não-verbal e as outras linguagens (jornais e revistas) permeiam essa 

prática.  

                Conforme revelam as entrevistadas e reafirmada por Abramovich (1997, 

p.16) “o professor precisa possibilitar aos seus alunos uma convivência diária com a 

leitura, tendo em vista que, o contato com leitores e livros”;sendo assim  a leitura é 

um fator determinante para a formação do sujeito leitor que com isso vai ter um 

pleno desenvolvimento, pois se tornará um cidadão critico. 
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Quadro 2 - Você possui alguma maneira específica ou método para realizar a 

contação de histórias para seus alunos?  

 

Entrevistada 1 Sim. Após a escolha de um livro, adapto 

a história se necessário e ensaio ela 

quantas vezes for preciso; crio meu 

próprio figurino, pois quem deve chamar 

a atenção do público é a história que 

será apresentada, com meu próprio 

estilo de narrar, assim posso marcar o 

dia e o local para realizá-la. E também 

utilizo recursos como bonecos, objetos, 

trilha sonora, etc. 

Entrevistada 2 Sim. Utilizo a entonação da voz, as 

ornamentações na sala e desenhos que 

são colados no caderno deles. 

                 

               As três turmas observadas contam com uma cartilha Lápis na mão-

integrado - de Maria da Salete Alves Godin. Esta cartilha, segundo, as professoras 

tem sido de grande ajuda por conter atividades e desenhos. Ouvir história é uma 

atividade prazerosa, e o Tema da história determina o modo de narrar do professor 

para motivar para os alunos. Criar ambientes de leitura em espaços agradáveis e 

projetos específicos, como por exemplo, a hora do conto, o cantinho da leitura com 

os mais diversos tipos de linguagens e textos são recursos que podem ser utilizados 

na escola ou na sala de aula, com o objetivo propiciar o encontro dos alunos com os 

livros literários, como as entrevistadas deste estudo. 

                O trabalho das professoras com literatura infantil faz com que os alunos 

desenvolvam suas capacidades de emoção, sensibilidade e compreensão, 

traduzindo em palavras a beleza das imagens e da história que todo livro infantil 

traz. A turma A era bastante receptiva às histórias e às leituras. Já turma B nem 

piscava quando chegava à hora de ouvir histórias. A turma C estava bastante 

inquieta, eles conversavam mais e com isso eram mais participativos. 
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                 Contudo, para que uma história seja bem contada e atinja o público 

ouvinte, Coelho (1987, p. 13) salienta que “o sucesso da narrativa depende de vários 

fatores que se interligam”. De acordo com a autora, o narrador tem que buscar a 

melhor forma e o melhor recurso para apresentar a história. Ele também precisa 

conhecer o interesse do ouvinte e proporcionar histórias adequadas conforme a 

idade dos alunos e suas condições sócio-econômicas. 

                 Abramovich (1983) também concorda que a contação de histórias deve 

ser especial, quando ela diz que: 

 

Ler histórias para crianças, sempre, sempre (...) é poder sorrir, rir, 
gargalhar, com as situações vividas pelas personagens, com a idéia 
do conto ou com o jeito de escrever dum autor e, então, poder ser 
um pouco cúmplice desse momento de humor, de brincadeira, de 
divertimento... É também suscitar o imaginário, é ter a curiosidade 
respondida em relação a tantas perguntas, é encontrar outras idéias 
para solucionar questões (p. 17). 

 

                 É preciso ter cuidado ao apresentarmos livros às crianças, pois o 

momento de contar e ler histórias são oportunidades preciosas, porque uma boa 

contação estimula a imaginação, apresentando as mais diversas emoções e 

situações que esta pode vivenciar. 

 

Quadro 3 - Se alguém lhe perguntasse o que é Literatura infantil, o que você diria? 

 

Entrevistada 1 É descobrir, explorar, aprender. É criar 

novos mundos, novas realidades, para 

quem lê que não tem limite. A literatura 

apresenta a criança um horizonte 

infinito em histórias, romances, poemas, 

contos, e muito mais. É uma variedade 

de arte. 

Entrevistada 2 Literatura é um aprendizado de contos 

para crianças porque elas se 

interessam muito pelas histórias. 

 

                Nesta questão, a entrevistada 1 respondeu a pergunta com grande 

abrangência de acordo com os recursos que ela utiliza na turma A. Já a 
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entrevistada 2 respondeu, direcionando apenas para os contos de fadas. As 

professoras concordaram que a literatura infantil é uma forma de divertir e ao 

mesmo tempo de ensinar o aluno que tem muita facilidade de aprendizado. A 

maioria das crianças consegue ler quando solicitadas. Ainda reforçando o que a 

entrevistada 2 disse sobre os contos de fadas, olha o que nos diz a autora Coelho 

(1996): 

Nas transformações que são comuns nos contos de fadas (a do 
Patinho Feio em Cisne; do Sapo ou da Fera em Príncipe, etc) 
estão patentes às transformações pelas quais todo ser humano 
precisa passar (da infância à maturidade) para se realizar em 
plenitude quando persegue um ideal de vida (p.12). 

 

                  É muito importante para os alunos situações de interação, contato e 

manuseio de materiais escritos para sua evolução e aprendizagem da leitura e da 

escrita. Mais enriquecedor ainda, se este contato e/ou manuseio for com histórias 

literárias, nas quais os desenhos, artisticamente elaborados, proporcionam 

interesse e prazer. As fantásticas histórias de príncipes, princesas e bruxas, de 

uma forma discreta, ensinam as crianças que o bem sempre vence o mal, ensinam 

a aceitar o medo, a perdoar, a conhecer o amor e valorizar a amizade. Os 

personagens que aparecem nos contos de fadas, geralmente, oferecem alguma 

lição. 

 

Quadro 4 - Em sua opinião contar histórias (contos de fadas) traz benefícios no 

processo ensino-aprendizagem de seus alunos na educação infantil?Quais? 

 

Entrevistada 1 Sim. Quando se lê ou se ouve um conto 

de fadas ocorre um incentivo à leitura, 

que é de suma importância na vida das 

crianças, pois é através daí que se 

começa as percepções; a leitura 

incentiva a fala, quando começa a 

construir as palavras.Ouvir os contos de 

fadas faz com que a criança aprenda 

porque vai adquirir o gosto e o incentivo 

pela leitura. 
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Entrevistada 2 Sim. Principalmente o desenvolvimento 

do gosto pela leitura, eles se interessam 

e acabam levando a leitura para dentro 

de casa. Com isso incentivam os pais a 

participarem da leitura em casa. 

 

                As entrevistadas são adeptas a contar histórias e os contos de fadas, pois 

eles propiciam através da oralidade, o primeiro contato que o aluno tem com as 

histórias são as literárias.  Por isso, deve-se permitir que ela ouça muitas e muitas 

histórias, pois, além de ser um passo inicial no seu processo de aprendizagem, 

certamente contribuirá no seu interesse pela leitura. 

                É através da interação do conto de fadas e seu conteúdo que o aluno tem 

a oportunidade de brincar com os mistérios da vida, sem se preocupar com a 

aprovação ou reprovação do adulto. O conto promove o desenvolvimento do aluno, 

motivando-o a ser generoso e solidário, fazendo-o compreender que nem sempre as 

pessoas são boas e que nem sempre as situações são agradáveis. Por 

consequência, desperta seu senso crítico, fazendo-o refletir entre o pensar e o agir, 

entre o certo e o errado. 

                 Betttelheim (2002, p.23) “salienta que os contos de fadas podem auxiliar 

na elaboração dos conflitos psicológicos da criança”. Segundo o autor dependendo 

do modo como a história é contada, isto é, se ela é contada de maneira clara e se 

desperta o interesse da criança ela consegue relacionar melhor os diversos 

aspectos expostos com a sua personalidade, favorecendo o desenvolvimento 

psicológico, a aprendizagem e o raciocínio. 

                O contato com o maravilhoso universo dos contos proporciona aos alunos 

o acesso ao conhecimento emocional. Esses contos encantadores conduzem os 

pequenos ao pensamento crítico, ensinando-os a enfrentar as situações que lhes 

forem impostas. Eles trabalham com muitos problemas que incomodam os alunos, 

encorajando-os e apontando alguns caminhos para a resolução destes. 
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Quadro 5 – Em que aspectos a contação de histórias pode favorecer o 

desenvolvimento infantil?  

 

Entrevistada 1 A história permite o contato das crianças 

com o uso real da escrita, leva-as a 

conhecerem novas palavras, a discutirem 

valores como o amor, família e trabalho, 

e a usarem a imaginação, desenvolvem 

a oralidade, a criatividade e o 

pensamento crítico, auxilia na construção 

da identidade do educando, pessoal e 

cultural. Melhoram seus relacionamentos 

afetivos interpessoais e abrem espaço 

para novas aprendizagens nas diversas 

disciplinas escolares, age como caráter 

motivador sobre a criança.  

Entrevistada 2 Eles melhoram a participação nas aulas 

e o convívio em casa e com isso 

escrevem sua própria história. 

 

                 A entrevistada 1 apontou vários aspectos em que o aluno progride na sua 

caminhada. Ressaltou a importância de ouvir (contar) histórias para as crianças 

desde cedo, pois eleva o seu potencial cognitivo a desenvolver mais rápido para a 

leitura e escrita. A história é contada visando deleitar o aluno; infundir o amor à 

beleza; ampliar as experiências; desenvolver sua imaginação, o poder da 

observação, o gosto artístico e estabelecer uma ligação interna entre o mundo da 

fantasia e o da realidade. 

                Com relação a esta pergunta, a entrevistada 2 ressaltou a participação 

maior nas aulas e o progresso que ocorre nas relações familiares, pois esse contato 

com o texto literário é realizado oralmente, quando o pai, a mãe, os avós ou outra 

pessoa adulta conta-lhe os mais diversos tipos de histórias.                

                De acordo com as professoras entrevistadas, ler é a melhor forma de 

desenvolver o gosto pela leitura, por isto, é importante que o professor seja um leitor 

exemplar e ativo. Abramovich (1997), diz o seguinte a respeito: 
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Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 
muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem 
para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente 
infinito de descoberta e de compreensão do mundo [...] (p.16). 
 
 

                 Acredita-se que, desenvolver nos alunos o gosto pela leitura não é uma 

tarefa fácil. No entanto, quando é trabalhada de maneira prazerosa, criativa e 

atraente, é possível obter excelentes resultados.  

 

Quadro 6 - A escola oferece condições materiais para a realização de leitura com 

seus alunos? 

 

Entrevistada 1 Sim. Temos o cantinho da leitura 

Entrevistada 2 Sim. A escola oferece livros para leitura 

e no fundo da sala tem um lugarzinho 

chamado cantinho da leitura. 

 

       As entrevistadas ressaltaram a importância do incentivo da contação de 

histórias na escola. O prazer pela leitura, transformando o ato de ler numa atividade 

livre. O professor também deverá promover campanhas na escola com a intenção 

de explicar aos pais a importância de ter livros em casa e ler para os seus filhos 

ajudando-os a serem bons leitores no futuro. 

       O cantinho da leitura é um forte estímulo à aprendizagem da leitura, pois 

proporciona a novas e diversificadas vivências afetivas, além da reorganização das 

percepções do mundo. Com isso, o aluno passa a escrever melhor, a ter um 

repertório mais amplo de informações. É esta a função da literatura, proporcionar à 

navegação, a aventura, a criação, para tanto é fundamental a mediação do professor 

como estimulador. Esse cantinho conta com cerca de 30 livros; sendo que nem 

todos são adequados para a educação infantil. Tem um alfabeto nível I e o mural da 

família. 

                 Num enfoque amplo de leitura, o ensinar a ler para aprender deve ser 

acompanhado do ensinar a ler para produzir sentidos. Portanto, o ato de ler deve ser 

compreendido como uma dinâmica interativa que vincula a linguagem à realidade, 
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possibilitando melhor percepção do indivíduo no universo das palavras e do contexto 

a que se refere. Veja o que diz a autora Martins (1994) sobre isso: 

                                       Lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, 
quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais 
intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que pode e deve 
começar na escola, mas não pode (nem costuma) encerrar-se nela 
(p.20).  

                  Uma das prioridades da escola é oportunizar aos alunos o aprendizado 

da leitura e da escrita, valorizando-as igualmente, pois ambas estão interligadas. 

Logo, deve propiciar todos os instrumentos e condições para que a criança tenha um 

contato positivo com os livros, colocando à sua disposição materiais de leitura de 

diversas fontes. A escola estudada tem seguido essa recomendação. 

Quadro7 - Qual a relação de seus alunos com a leitura de textos literários, 

especialmente, conto de fadas? 

 

Entrevistada 1 Tentar descobrir o que vai acontecer, 

buscar entender; para as crianças são 

questões que deixam elas confusas e 

para as quais apenas os contos de fadas 

oferecem respostas, pois toma a 

consciência delas ao acompanhar a 

narrativa do adulto. 

Entrevistada 2 Elas se empolgam com as historinhas e 

querem sempre mais. 

 

       A função da literatura infantil tem sido proporcionar à navegação, a 

aventura, a criação. Para tanto é fundamental a mediação do professor como 

estimulador. O cantinho de leitura presente nas salas de aula das professoras 

participantes deste estudo contava com cerca de 30 livros; sendo que nem todos 

eram adequados à educação infantil. Além disso, os alunos podiam manusear o 

alfabeto móvel e ter contato com o mural da família. 

                 Para as entrevistadas, a leitura das histórias infantis promove a felicidade 

e traz um empolgamento total. Durante as observações, os livros e as histórias que 
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foram contadas e trabalhados com atividades pela entrevistada 1 foram: João e 

Maria, O patinho feio, Chapeuzinho vermelho  e Branca de Neve. 

                A entrevistada 2 sugeriu os seguintes livros: Pinóquio, Patinho feio, 

Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. As entrevistadas eram bem caprichosas 

com os enfeites e todas as ornamentações necessárias para os cenários das 

histórias. 

      A relação dos alunos com os contos de fadas pode ser comparada à 

entrada em um mundo encantador, cheio de mistérios e surpresas, mas sempre 

muito interessante, curioso, que divertia e ensinava. É na relação lúdica e prazerosa 

da criança com a obra literária que temos uma das possibilidades de formarmos o 

leitor. É na exploração da fantasia e da imaginação que se instiga a criatividade e se 

fortalece a interação entre texto e leitor. O autor Bettelheim (2002) ainda diz que:  

 Enquanto diverte a criança, o conto de fadas a esclarece sobre si 
mesma, e favorece o desenvolvimento de sua personalidade. 
Oferece significado em tantos níveis diferentes, e enriquece a 
existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode 
fazer justiça à multidão e diversidade de contribuições que esses 
contos dão à vida da criança (p. 20). 

 

                Para Bettelheim (2002, p.21) “essas histórias representam, de maneira 

imaginativa, o processo de desenvolvimento humano, despertando a atração das 

crianças para fazer parte de tal processo”. O autor ressalva que os contos de fadas 

contribuem positivamente para o desenvolvimento interno da criança. Essas 

histórias fazem com que a fantasia da criança, aplique sobre ela mesma, aquilo que 

a história revela sobre a vida e a natureza humana, tendo em vista que por meio 

destes contos a criança tem a possibilidade de pensar e experimentar o mundo. 

                Observa-se que as professoram têm clareza que seu papel era incentivar 

e inserir esses alunos no convívio social e diário da leitura que amplia a visão de 

mundo, permitindo que eles contemplem o que está ao seu redor com um olho 

crítico. Bamberguer (2002) também compartilha desse pensamento quando diz: 

 

A leitura favorece a remoção das barreiras educacionais de que 
tanto se fala, concedendo oportunidades mais justas de educação 
principalmente através da promoção do desenvolvimento da 
linguagem e do exercício intelectual, e aumenta a possibilidade de 
normalização da situação pessoal de um individuo (p.11). 
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                 Portanto, deve-se trabalhar com atividades atraentes que estimulem e 

despertem o gosto e o prazer pelo ato de ler, pois em um país marcado por 

desigualdades sociais, como o Brasil, a leitura diária pode ser como um instrumento 

para a democratização do conhecimento e de extensão a bens culturais como teatro 

e cinema. 

                As professoras têm como concepção de leitura um processo de interação 

entre os indivíduos, o conceito de literatura infantil está ligado a descobrir, explorar, 

aprender e criar novos mundos através da leitura, elas dizem que para quem lê o 

mundo não tem limites; os momentos de contação de histórias ocorrem uma ou duas 

vezes por semana, são planejados pelas professoras com muito zelo e cuidado elas 

enfeitam a sala, fazem fantoche e se vestem a caráter conforme a história que vão 

explanar; as obras lidas e trabalhadas são as seguintes: João e Maria, o patinho 

feio, chapeuzinho vermelho, branca de neve e pinóquio.  

                As duas entrevistadas escolhem as obras que vai ser lida aos alunos 

juntas, elas utilizam aquelas que podem ser melhor trabalhadas dentro de sala de 

aula;quando se lê um conto de fadas os principais aspectos trabalhados são:o 

incentivo a leitura,que ajuda o desenvolvimento da fala e da escrita e ainda trabalha 

o emocional da criança;a relevância da leitura dos contos de fadas, está na 

estimulação da imaginação da criança, ajuda a tornar clara suas emoções, 

reconhecer as suas dificuldades,relacionar-se com os aspectos de sua 

personalidade ;ensina a enfrentar as condições que lhes são próprias,auxilia no 

desenvolvimento do seu intelecto. 

                 Para concluirmos o último resultado obtido é o incentivo ressaltado pelas 

duas entrevistadas a leitura para que no futuro, essas crianças sejam adultos 

capazes de desfrutar da compreensão do que lê; os contos de fadas são 

instrumentos ideais para trabalhar essas situações com as crianças, pois, assim 

como afirma Bettelheim (2002, p.16), essas obras podem proporcionar a 

aprendizagem dentro de uma compreensão infantil, mais do que qualquer outro tipo 

de história. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                 Durante este estudo de pesquisa, promovi a discussão em torno da 

relevância da literatura infantil, mais especificamente dos contos de fadas para a 

aprendizagem e a importância deles para incentivar a formação de alunos leitores e 

escritores desde pequenos. Ressaltei que a literatura infantil é de suma importância 

para a formação do indivíduo sendo fundamental que o mundo dos livros esteja 

presente e seja trabalhado, de modo peculiar e significativo, aguçando o interesse, 

a curiosidade e despertar no aluno, o prazer pela leitura. 

              O objetivo central deste estudo foi analisar a contribuição da literatura 

infantil, mais especificamente, os Contos de Fadas na prática pedagógica de  

duas professoras que atuam em  três turmas de educação infantil de uma escola 

pública no município de Água Fria - Goiás.  

                 Para desenvolver este estudo de pesquisa utilizei alguns autores que 

têm se dedicado ao trabalho com os contos de fadas, com a prática da leitura e a 

literatura infantil como um todo. Com a finalidade de complementar este referencial, 

realizamos entrevistas com duas professoras atuantes em três turmas da educação 

infantil com experiência docente com crianças pequenas e também possuem 

habilidades para a contação de histórias  utilizando  os contos de fadas para 

ensinar e incentivar a leitura nos  alunos.  

                 As entrevistadas concebem a leitura e literatura infantil como algo muito 

proveitoso para o aluno desde muito cedo e especialmente, utilizando a literatura 

infantil para que desenvolva o gosto pela leitura. Os momentos de contação de 

história nas turmas pesquisadas eram muito bem aproveitados pelos alunos. Eles 

ocorrem uma ou duas vezes por semana, conforme o plano de aula feito pelas 

professoras. As principais obras lidas e trabalhadas durante o estudo foram: “João 

e Maria”, “O Patinho Feio”, “Chapeuzinho Vermelho”, “Branca de Neve” e 

“Pinóquio”. As obras eram escolhidas pelas professoras que lêem primeiro todas as 

histórias e depois se reúnem para discutir como vão ser trabalhadas em sala de 

aula. Elas procuravam aquelas menores e de linguagem mais fácil, pois assim os 

alunos poderiam entender melhor que se fossem historias contadas. 

                 Os principais aspectos desenvolvidos com os alunos depois da contação 

das histórias eram as seguintes: prática da leitura, reprodução das histórias através 

de desenhos que eram distribuídos para os alunos pintarem e colarem nos 
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cadernos. Que a meu ver poderia ser melhor explorada se fosse pedido aos alunos 

que desenhassem não que já pegassem desenhos prontos que é só pintar.  Por 

último, o incentivo à alfabetização, pois quando se lê com prazer esse processo se 

torna mais fácil. Esse incentivo foi ressaltado por Bettelheim em seu livro “A 

Psicanálise dos Contos de Fadas” (p.15).  

                 Por meio desse estudo constatei que a escola precisa dispor de mais 

exemplares de livros com qualidade para que os alunos tenham acesso; as 

professoras entrevistadas foram bons exemplos de leitoras e narradoras, pois, 

proporcionaram liberdade para seus (as) alunos (as), possibilitando assim as 

escolhas dos livros, o incentivo em manter os livros bem conservados encapados e 

organizados em ordem alfabética. Elas trabalham com a leitura literária desde bem 

cedo, assim incentivam nas crianças possibilidades de virem a se tornar bons 

leitores. Esse fator poderá contribuir para que essas crianças venham a ter voz e 

papel ativo na sociedade, compreendendo melhor o sentido e o significado de um 

texto. 

                 Ressalto, ainda, que a utilização dos contos de fadas em sala de aula, 

aponta caminhos, que podem trazer o incentivo para que a leitura seja vista como 

algo encantador e relevante na formação do sujeito. Diante do exposto, faz-se 

necessário que a leitura seja realizada efetivamente, e que por meio desta prática o 

professor apresente a seus alunos o valor da literatura. No entanto, cabe ressaltar 

que, as sugestões apresentadas neste trabalho, não foram feitas para que sejam 

seguidas na íntegra, como receitas, porque cada professor em sua sala de aula tem 

um contexto diferente, sendo assim, elas podem ser adaptadas e modificadas de 

acordo com a realidade da turma. 

                  Conclui-se este estudo na expectativa de que haja uma reflexão por parte 

dos professores atuais e futuros, também dos pais ou responsáveis pelo aluno no 

sentido de compreender melhor a importância da leitura dos contos de fadas tanto 

nos processos de escolarização como fora dele. Almeja-se que esses contos sejam 

integrados à prática de leitura diária. 

                Para que isso ocorra, acredito que seja relevante que pais e professores 

sejam exemplos de bons leitores, e ambos possam contemplar esses contos com 

uma maior atenção, apreciando a magia e fantasia existente nestes instrumentos. 

Dessa forma, provavelmente, seja possível contribuir para termos bons e futuros 
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leitores ativos. Portanto conclui que os Contos de Fadas podem enriquecer a 

imaginação da criança, proporcionando pré-requisitos necessários para que a 

formação futuros leitores competentes. Entretanto, o professor tem o papel essencial 

nesse processo, ele deve narrar histórias de forma envolvente, explorando a fantasia 

infantil. 
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PARTE III 

 

III - PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

 

    Esta parte ainda é composta por sonhos, mas somos movidos por eles,. 

Pretendo passar em um concurso público na área educacional e participar de um 

processo de formação continuada. Gosto muito da área da educação especial e 

pretendo fazer um curso de libras. Tenho amizade e gosto de conversar com as 

pessoas deficientes auditivas, essa capacitação para educação especial 

contribuirá em muito para meu currículo. 

      Todo ser humano tem vontade de saber qual a trajetória percorrerá 

durante sua caminhada na terra. Infelizmente ou felizmente, isso não é possível. 

Então, somos levados a viver de sonhos e esperanças para o futuro, tentando tirar 

do passado aprendizado do que vivemos, mas carregaremos as marcas do que já 

passamos. 

   Tenho tido o cuidado de não esquecer de viver o presente, esperando 

um futuro melhor. Gostaria também de fazer uma pós-graduação em 

psicopedagogia clínica. 

   O término do curso de pedagogia abre muitas portas para o mercado de 

trabalho e ao mesmo tempo proporciona desenvolver a profissão juntamente com 

o prazer de se fazer o que se gosta. Portanto para mim é unir o útil ao agradável. 

Vou fazer um planejamento a longo prazo, porque  de acordo com as escolhas 

que eu fizer vão depender o futuro, não se esquecendo que vão afetar 

diretamente a mim , a meu próximo e meus familiares. 

   Gostaria também de viajar e conhecer outro país, pois, penso nas 

experiências que posso vivenciar em outros lugares, fora da minha cultura e 

padrão de vida, pois, será importante para minha formação humana. 

    Ainda desejo fazer parte de um grupo ou clube, como por exemplo, de 

leitura ou música, com isso posso desenvolver minha capacidade de liderança e 

trabalho em equipe. Na área da música aprender a cantar e tocar um instrumento. 

Na área da leitura quero um trabalho com a comunidade em geral. Enfim, gostaria 

também de investir em minhas idéias, pessoais, como formar seres humanos com 

mais capacidade de amar ao próximo. 
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   Espero em Deus concluir com sucesso este curso, e que ele seja parte 

integrante de um bom futuro, acredito na educação como transformadora de 

realidades e quero viver esta transformação. 
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ANEXOS 
 

APÊNDICE 1 
 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PROFESSORES 
 

I – Identificação 
Nome: 
Idade: 
Formação Acadêmica: 

Há quantos anos atua no magistério? 

Que cursos de formação continuada participou nestes dois últimos anos? 

II – Desenvolvimento 
Você pratica a leitura de Contos de Fadas para seus alunos e com que 
freqüência? 
Você possui alguma maneira especifica ou método para realizar a contação 
de histórias para seus alunos? 
Se alguém lhe perguntasse o que é Literatura Infantil, o que você diria? 
Em sua opinião contar histórias (Contos de Fadas) traz benefícios no 
processo ensino-aprendizagem de seus alunos na educação infantil? Quais? 
Em que aspectos a contação de histórias pode favorecer o desenvolvimento 
infantil? (Ex: convivência pessoal, social, resolução de conflitos internos e 
externos, imaginação e etc.) 
A escola oferece condições materiais para realização de leitura com seus 
alunos? 
Qual a reação de seus alunos com a leitura de textos literários, 
especialmente, conto de fadas? 
 

APÊNDICE 2 
 
ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE SALA DE AULA 

1- Observar a organização da sala de aula se há livros e outros materiais 

disponíveis para o professor e para os alunos. 

2- Assistir contação de histórias, observando o professor e a reação dos 

alunos. 

3- Observar os livros de Contos de Fadas disponíveis na Escola e em que 

espaço estes se encontram. 

4- Verificar com que freqüência os alunos acessam aos livros. 

5- Observar se existe intimidade entre alunos e livros. 
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ANEXO 01-TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Faculdade de Educação  
Universidade de Brasília 

Prezada Professor (a), 

               Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que tem 

por tema: A CONTRIBUIÇÃO DOS CONTOS DE FADAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DE TRÊS TURMAS DE UMA ESCOLA DE AGUA FRIA-GOIÁS. 

                  O trabalho será desenvolvido por mim, estudante de graduação 

devidamente matriculada no Curso de Pedagogia a Distância da Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília. 

 Todos os procedimentos precisam ser registrados e por isso, serão feitos 

registros escritos e gravações (entrevistas). As informações construídas serão 

consideradas sigilosas de acordo com as recomendações éticas. O seu nome (real) 

será omitido em todos os registros escritos e as fitas gravadas serão 

desmagnetizadas após o estudo. 

  Sua assinatura abaixo indica que você leu, esclareceu dúvidas e 

livremente concordou em participação dessas atividades. Caso tenha alguma 

questão ou dúvida, basta entrar em contato comigo ou com a minha orientadora. O 

nome e o telefone encontram-se ao final desta página. 

        Agradecemos sua atenção e cooperação. 

Data______/_________/20____. 

 

Nome do participante: _____________________________________ 
_________________.  Telefone: _______________________ 
_________________________________________ 

 

                                                                ASSINATURA:  

Estudante: (nome da 
estudante):__________________________________________________ 

Telefone: ______________________ ou e-mail: 
_____________________________________ 

Coordenadora do Polo de Apoio: 
_________________________________________________ 

Telefones: __________________________    - e-mail 
________________________________. 
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