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O conto de fadas está inserido nos sistemas simbólicos ou linguagens infantis, 
portanto, faz parte do universo da pequena infância. A infância é uma fase 
extremamente lúdica da vida e nesse momento a criança pode e deve se aproximar 
da literatura dos contos de fadas. Cabe aos educadores, cultivarem nos alunos a 
imaginação e o prazer pela literatura, desde que este trabalho seja feito de maneira 
consciente por parte do educador – em relação às práticas e sua metodologia –, 
oferecendo livros adequados e interessantes. Contudo, sabe–se que as instituições 
infantis possuem algumas deficiências em relação à metodologia para o trabalho 
com a literatura dos contos de fadas. Para Souza, (1992), o professor, que poderia 
estar intermediando a relação criança–livro, não o faz porque, muitas vezes, seu 
contato com a literatura e a leitura é deficitário. Desse modo, a formação do 
docente fica carente, e a falta de preparo torna–se um problema educacional, pois 
o professor não consegue expandir–se para novos conhecimentos. Nesse contexto, 
o estudo em desenvolvimento tem por objetivo pesquisar, qual a concepção do 
professor de Educação Infantil em relação ao conto de fadas em sua prática com 
crianças de 4 a 5 anos em uma instituição de educação infantil em Presidente 
Prudente. Para a obtenção dos dados da pesquisa será aplicado um questionário 
semi–aberto com os professores de educação infantil na instituição escolhida, bem 
como observação e, se necessário, entrevista semi–estruturada. Os resultados 
parciais obtidos por meio de estudos bibliográficos sobre a temática, permitem 
inferir a precariedade do uso de metodologias nas instituições de educação infantil 
em relação ao trabalho com os contos de fadas e o despreparo de professores.  
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Este projeto é um recorte da pesquisa de Mestrado em Educação intitulada "Os 
Contos de Fadas: concepções teóricas e práticas na realidade do cotidiano de 
instituições de educação infantil", em fase de desenvolvimento. 

A educação infantil teve em seu início um caráter assistencialista - a pedagogia da 
submissão, no qual seu objetivo era disciplinar para abrandar as relações sociais. 
Neste cenário, a educação infantil era novidade e a escola primária era liderada 
pelos ideais iluministas que surgiram na segunda metade no século XIX. Na da 
década de 70, as creches e pré-escolas tiveram seu processo de extensão e a 
escola primária foi motivo de crítica, devido seu caráter assistencialista e 
compensatório. 

Assim a educação passou a defender a qualidade de ensino, a ser vista como 
oposto da assistência e criar um projeto educacional específico para a educação 
infantil. Com a Constituição de 1988, a LDB/96 e o ECA - 1990, a criança passa a 
fazer parte da legislação, havendo um reconhecimento da infância como momento 
específico no desenvolvimento do indivíduo - a legislação traz a noção de criança 
como sujeito de direitos. 

Com todos esses desafios e conquistas a Educação Infantil tem ganhado destaque 
nas pesquisas realizadas na área de Educação, em função de seu novo papel na 
Educação Básica. Em 1996, a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 



evidenciou a importância da Educação Infantil, que passou a ser considerada como 
primeira etapa da Educação Básica. Dessa forma a Educação Infantil passou a 
atender crianças de 0 a 6 anos, nas creches e nas pré - escolas, reformulando suas 
propostas pedagógicas - curriculares.  

Em 1998, foi elaborado o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

 Assim o papel da Educação Infantil é garantir o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade.  

(RCNEI) no contexto da definição dos Parâmetros Curriculares Nacionais que 
atendiam ao estabelecido no art. 26 da LDB em relação à necessidade de uma base 
nacional comum para os currículos. Ao mesmo tempo em que o MEC elaborou o 
RCNEI, o Conselho Nacional de Educação definiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI, com caráter mandatório. (POLÍTICA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFATIL: PELO DIREITO DAS CRIANÇAS DE ZERO A SEIS 
ANOS A EDUCAÇÃO. 2006). Ambos os documentos tem orientado as instituições de 
Educação Infantil no país. 

Conseqüentemente a criança aprende num contexto e em um ambiente próprio, 
com organização do espaço e do tempo rico em possibilidades de atividades e 
experiências, interações entre pares, adultos, profissionais, familiares e 
comunidade. De acordo com Haddad, 2004: 

A criança aprende no contexto da brincadeira do trabalho, pelo envolvimento 
intenso nas atividades ou planos que projeta a relação que estabelece com adultos 
e outras crianças de diferentes idades, no contato com uma vasta gama de 
materiais e na comunicação espontânea que surge da necessidade de falar sobre 
suas idéias e ações. (p.14). 

 A essa importância a ambientes e espaços específicos às crianças pequenas, as 
diferentes linguagens tomam um espaço considerável na Educação Infantil, que é 
fundamental para as crianças de 0 a 6 anos que precisam de diferentes formas de 
representação, tais como desenhar e falar, gestos e fala, escrita e fala, para tornar 
seu aprendizado mais rico. 

   

As experiências com crianças do ensino infantil, relacionadas com o domínio de 
conhecimento, podem formar a base de uma disposição permanente para buscar a 
compreensão em profundidade sobre tópicos que mereçam atenção, no caso a 
literatura, o espírito lúdico pode invadir a formação e construção do pensamento. 
Para Malaguzzi, (1999), quanto mais ampla for a gama de possibilidades que 
oferecemos às crianças, mais intensas serão suas motivações e mais ricas suas 
experiências. 

Assim a literatura infantil está inserida nos sistemas simbólicos ou linguagens 
infantis. Porém neste quadro da Educação Infantil pesquisas realizadas mostram 
que muitos dos professores estão despreparados em relação ao trabalho com a 
literatura em sala de aula. Sabe-se que a escola é, por muitas vezes, o local em 
que a criança tem o primeiro contato com a literatura. De acordo com Souza, 
(1992), o professor, que poderia estar intermediando a relação criança-livro, não o 
faz porque, muitas vezes, seu contato com a literatura e a leitura é deficitário. 
Desse modo, a formação do docente fica carente, e a falta de preparo torna-se um 
problema educacional, pois o professor não consegue expandir-se para novos 
conhecimentos. 



O objetivo deste trabalho é investigar o papel/lugar do conto de fadas nas 
concepções teóricas e nas práticas pedagógicas do professor de educação infantil - 
crianças de 4 a 5 anos na realidade das instituições de educação infantil no 
município de Presidente Pudente e repensar o papel dos contos de fadas na 
formação do professor de educação infantil 

    

Ao falar em leitura, Souza (1992) nos diz que o homem desde o início dos tempos 
tenta registrar o que sente e a sua existência, daí resultam elementos passíveis de 
leitura. Ler é perceber e dar significados segundo fatores pessoais, com o 
momento, lugar e circunstância. "Ler é interpretar uma percepção sob as 
influências de um determinado contexto. Esse processo leva a uma compreensão 
particular da realidade" (Souza, 1992, p. 1). E ainda sobre isso, Jollibert (1994) diz 
que: "É lendo que nos tornamos leitores." Para Bamberger (1987), o ato de ler as 
palavras que são escritas contribui no desenvolvimento do intelecto. Diante disto 
ele ainda conclui que a compreensão da palavra escrita é uma maneira muito eficaz 
de desenvolver a linguagem e a personalidade do indivíduo. 

A realidade da literatura infantil nas instituições de educação infantil 

O melhor momento para se iniciar a formação do leitor é a infância. Quanto mais 
contato a criança tiver com o livro maior será a possibilidade de ela ser leitora. 
Porém, na nossa sociedade, o livro tem enfrentado  alguns concorrentes - a 
televisão - que toma grande parte do tempo das crianças, tornando-se um grande 
empecilho no desenvolvimento do prazer da leitura, o computador e internet 
juntamente com o videogame. 

Além disto, há inúmeros fatores que dificultam o acesso das crianças ao livro: falta 
de bibliotecas nas escolas, falta de interesse por parte de pais e professores, falta 
de dinheiro para adquiri-los, bibliotecários mal formados e mal informados, entre 
outros. 

O professor que poderia ser o intermediário entre a criança e o livro, geralmente 
não é, pois este, muitas vezes, é carente de leitura e de tempo. No entanto, 
segundo Souza (1992), mesmo com todos os problemas, é na escola que a maioria 
das crianças tem o primeiro contato com a leitura. Logo, a escola é o espaço 
privilegiado para se formar leitores, apesar de toda a sua carência - física e 
material.  

Sabe-se que as instituições infantis possuem algumas deficiências em relação à 
metodologia para o trabalho com a literatura infantil, não somente por parte dos 
alunos, como também pelos professores, que de acordo com Cosson (2006), muitas 
das vezes estão despreparados ou tendem a recusar os cânones (clássicos) por 
acreditar que estes são menos atraentes. 

O professor que não lê para seus alunos, não transmitirá essa paixão a eles, visto 
que essa experiência educativa é muito eficaz tanto no plano pedagógico quanto no 
emotivo. Além disso, segundo Ciari (2005), o conhecimento dos livros infantis pelos 
pais - e sua leitura no ambiente doméstico, constitui um instrumento poderoso de 
enriquecimento do vocabulário da criança e um fator de previsão quanto à 
aquisição da instrumentalidade da leitura. 

Ler e contar histórias para crianças do ensino infantil é fundamental por diversas 
razões, além de favorecer o desenvolvimento de uma atitude positiva em relação 
ao livro, a leitura em voz alta oferecida pelo professor ou pelos pais estimula a 



habilidade da audição, favorece a criação de imagens mentais, enriquecendo as 
habilidades simbólicas, que a criança constrói progressivamente, Ciari (2005). 

Contudo a realidade das instituições infantis sofre de várias contradições e 
problemas que dificultam sua evolução plena; estão submetidas muitas vezes a 
atividades banais e simplistas dentro da sala de aula, tendo um olhar para a pré-
escola como uma preparação para o ensino fundamental, em vez de trabalhar para 
as exigências das crianças. 

  

      No primeiro momento foi realizado o levantamento bibliográfico acerca da 
temática, para posteriormente, proceder à seleção das obras para um 
aprofundamento teórico-metodológico. 

Metodologia  

A delimitação da instituição para a pesquisa foi realizada a partir da análise 
documental dos planos diretores dos anos de 2008- 2009 das 12 instituições de 
Educação Infantil da cidade de Presidente Prudente, para sabermos qual dessas 
instituições desenvolvem projetos ou trabalham em sua rotina com a literatura dos 
contos de fadas. A partir dessa análise, concomitantemente será aplicado na escola 
escolhida um questionário para delimitar as concepções dos professores em relação 
à utilização dos contos de fadas em sua prática na sala de aula, e quais suas 
maiores dificuldades dentro da realidade das instituições infantis e outros pontos 
importantes para delimitarmos o perfil do profissional. O questionário será aplicado 
ao professore e se necessário será realizada uma entrevista para especificar algum 
dado não preenchido. 

                  Além da entrevista será realizada a observação em sala de aula, 
partiremos de um roteiro prévio sobre momentos de contação de histórias para 
observar a prática docente e por fim a triangulação de todos os dados para uma 
análise final. 

  

  

Resultados parciais 

Os resultados parciais obtidos por meio de estudos bibliográficos sobre a temática, 
permitem inferir a precariedade do uso de metodologias nas instituições de 
educação infantil em relação ao trabalho com os contos de fadas e o despreparo de 
professores. Conseqüentemente, o ambiente para as crianças dentro da educação 
infantil deve ser reformulado e pensado para que possa oferecer vários tipos de 
espaços e experiências em que a criança possa ser co-construtora, cidadã, agente, 
membro do grupo. Uma criança com voz para ser ouvida, ou seja, uma criança rica. 

Dessa maneira a literatura infantil ganha espaço nas instituições infantis para que a 
aprendizagem da criança pequena seja rica em linguagens e experiências, fazendo 
com que o hábito pela leitura nasça através dos clássicos, favorecendo sua 
transformação em leitor. 
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Este projeto é um recorte da pesquisa de Mestrado em Educação intitulada “Os Contos 

de Fadas: concepções teóricas e práticas na realidade do cotidiano de instituições de educação 

infantil”, em fase de desenvolvimento. 

A educação infantil teve em seu início um caráter assistencialista – a pedagogia da 

submissão, no qual seu objetivo era disciplinar para abrandar as relações sociais. Neste 

cenário, a educação infantil era novidade e a escola primária era liderada pelos ideais 

iluministas que surgiram na segunda metade no século XIX. Na da década de 70, as creches e 

pré-escolas tiveram seu processo de extensão e a escola primária foi motivo de crítica, devido 

seu caráter assistencialista e compensatório. 

Assim a educação passou a defender a qualidade de ensino, a ser vista como oposto da 

assistência e criar um projeto educacional específico para a educação infantil. Com a 

Constituição de 1988, a LDB/96 e o ECA – 1990, a criança passa a fazer parte da legislação, 

havendo um reconhecimento da infância como momento específico no desenvolvimento do 

indivíduo - a legislação traz a noção de criança como sujeito de direitos. 

Com todos esses desafios e conquistas a Educação Infantil tem ganhado destaque nas 

pesquisas realizadas na área de Educação, em função de seu novo papel na Educação Básica. 

Em 1996, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional evidenciou a importância 

da Educação Infantil, que passou a ser considerada como primeira etapa da Educação Básica. 

Dessa forma a Educação Infantil passou a atender crianças de 0 a 6 anos, nas creches e nas pré 

– escolas, reformulando suas propostas pedagógicas - curriculares.  

Em 1998, foi elaborado o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) no contexto da definição dos Parâmetros Curriculares Nacionais que atendiam ao 

estabelecido no art. 26 da LDB em relação à necessidade de uma base nacional comum para 

os currículos. Ao mesmo tempo em que o MEC elaborou o RCNEI, o Conselho Nacional de 

Educação definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI, 

com caráter mandatório. (POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFATIL: PELO 

DIREITO DAS CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS A EDUCAÇÃO. 2006). Ambos os 

documentos tem orientado as instituições de Educação Infantil no país. 

 Assim o papel da Educação Infantil é garantir o desenvolvimento integral da criança 

até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.  

Conseqüentemente a criança aprende num contexto e em um ambiente próprio, com 

organização do espaço e do tempo rico em possibilidades de atividades e experiências, 
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interações entre pares, adultos, profissionais, familiares e comunidade. De acordo com 

Haddad, 2004: 

A criança aprende no contexto da brincadeira do trabalho, pelo envolvimento intenso nas 
atividades ou planos que projeta a relação que estabelece com adultos e outras crianças de 
diferentes idades, no contato com uma vasta gama de materiais e na comunicação espontânea 
que surge da necessidade de falar sobre suas idéias e ações. (p.14). 

 
 A essa importância a ambientes e espaços específicos às crianças pequenas, as 

diferentes linguagens tomam um espaço considerável na Educação Infantil, que é fundamental 

para as crianças de 0 a 6 anos que precisam de diferentes formas de representação, tais como 

desenhar e falar, gestos e fala, escrita e fala, para tornar seu aprendizado mais rico. 

As experiências com crianças do ensino infantil, relacionadas com o domínio de 

conhecimento, podem formar a base de uma disposição permanente para buscar a 

compreensão em profundidade sobre tópicos que mereçam atenção, no caso a literatura, o 

espírito lúdico pode invadir a formação e construção do pensamento. Para Malaguzzi, (1999), 

quanto mais ampla for a gama de possibilidades que oferecemos às crianças, mais intensas 

serão suas motivações e mais ricas suas experiências. 

Assim a literatura infantil está inserida nos sistemas simbólicos ou linguagens infantis. 

Porém neste quadro da Educação Infantil pesquisas realizadas mostram que muitos dos 

professores estão despreparados em relação ao trabalho com a literatura em sala de aula. 

Sabe-se que a escola é, por muitas vezes, o local em que a criança tem o primeiro contato com 

a literatura. De acordo com Souza, (1992), o professor, que poderia estar intermediando a 

relação criança-livro, não o faz porque, muitas vezes, seu contato com a literatura e a leitura é 

deficitário. Desse modo, a formação do docente fica carente, e a falta de preparo torna-se um 

problema educacional, pois o professor não consegue expandir-se para novos conhecimentos. 

O objetivo deste trabalho é investigar o papel/lugar do conto de fadas nas concepções 

teóricas e nas práticas pedagógicas do professor de educação infantil - crianças de 4 a 5 anos 

na realidade das instituições de educação infantil no município de Presidente Pudente e 

repensar o papel dos contos de fadas na formação do professor de educação infantil 

    

A realidade da literatura infantil nas instituições de educação infantil 

Ao falar em leitura, Souza (1992) nos diz que o homem desde o início dos tempos 

tenta registrar o que sente e a sua existência, daí resultam elementos passíveis de leitura. Ler é 

perceber e dar significados segundo fatores pessoais, com o momento, lugar e circunstância. 

“Ler é interpretar uma percepção sob as influências de um determinado contexto. Esse 

processo leva a uma compreensão particular da realidade” (Souza, 1992, p. 1). E ainda sobre 
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isso, Jollibert (1994) diz que: “É lendo que nos tornamos leitores.” Para Bamberger (1987), o 

ato de ler as palavras que são escritas contribui no desenvolvimento do intelecto. Diante disto 

ele ainda conclui que a compreensão da palavra escrita é uma maneira muito eficaz de 

desenvolver a linguagem e a personalidade do indivíduo. 

O melhor momento para se iniciar a formação do leitor é a infância. Quanto mais 

contato a criança tiver com o livro maior será a possibilidade de ela ser leitora. Porém, na 

nossa sociedade, o livro tem enfrentado  alguns concorrentes – a televisão – que toma grande 

parte do tempo das crianças, tornando-se um grande empecilho no desenvolvimento do prazer 

da leitura, o computador e internet juntamente com o videogame. 

Além disto, há inúmeros fatores que dificultam o acesso das crianças ao livro: falta de 

bibliotecas nas escolas, falta de interesse por parte de pais e professores, falta de dinheiro para 

adquiri-los, bibliotecários mal formados e mal informados, entre outros. 

O professor que poderia ser o intermediário entre a criança e o livro, geralmente não é, 

pois este, muitas vezes, é carente de leitura e de tempo. No entanto, segundo Souza (1992), 

mesmo com todos os problemas, é na escola que a maioria das crianças tem o primeiro 

contato com a leitura. Logo, a escola é o espaço privilegiado para se formar leitores, apesar de 

toda a sua carência – física e material.  

Sabe-se que as instituições infantis possuem algumas deficiências em relação à 

metodologia para o trabalho com a literatura infantil, não somente por parte dos alunos, como 

também pelos professores, que de acordo com Cosson (2006), muitas das vezes estão 

despreparados ou tendem a recusar os cânones (clássicos) por acreditar que estes são menos 

atraentes. 

O professor que não lê para seus alunos, não transmitirá essa paixão a eles, visto que 

essa experiência educativa é muito eficaz tanto no plano pedagógico quanto no emotivo. 

Além disso, segundo Ciari (2005), o conhecimento dos livros infantis pelos pais - e sua leitura 

no ambiente doméstico, constitui um instrumento poderoso de enriquecimento do vocabulário 

da criança e um fator de previsão quanto à aquisição da instrumentalidade da leitura. 

Ler e contar histórias para crianças do ensino infantil é fundamental por diversas 

razões, além de favorecer o desenvolvimento de uma atitude positiva em relação ao livro, a 

leitura em voz alta oferecida pelo professor ou pelos pais estimula a habilidade da audição, 

favorece a criação de imagens mentais, enriquecendo as habilidades simbólicas, que a criança 

constrói progressivamente, Ciari (2005). 

Contudo a realidade das instituições infantis sofre de várias contradições e problemas 

que dificultam sua evolução plena; estão submetidas muitas vezes a atividades banais e 
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simplistas dentro da sala de aula, tendo um olhar para a pré-escola como uma preparação para 

o ensino fundamental, em vez de trabalhar para as exigências das crianças. 

 

Metodologia  

 No primeiro momento foi realizado o levantamento bibliográfico acerca da 

temática, para posteriormente, proceder à seleção das obras para um aprofundamento teórico-

metodológico. 

A delimitação da instituição para a pesquisa foi realizada a partir da análise 

documental dos planos diretores dos anos de 2008- 2009 das 12 instituições de Educação 

Infantil da cidade de Presidente Prudente, para sabermos qual dessas instituições desenvolvem 

projetos ou trabalham em sua rotina com a literatura dos contos de fadas. A partir dessa 

análise, concomitantemente será aplicado na escola escolhida um questionário para delimitar 

as concepções dos professores em relação à utilização dos contos de fadas em sua prática na 

sala de aula, e quais suas maiores dificuldades dentro da realidade das instituições infantis e 

outros pontos importantes para delimitarmos o perfil do profissional. O questionário será 

aplicado ao professore e se necessário será realizada uma entrevista para especificar algum 

dado não preenchido. 

 Além da entrevista será realizada a observação em sala de aula, partiremos de um 

roteiro prévio sobre momentos de contação de histórias para observar a prática docente e por 

fim a triangulação de todos os dados para uma análise final. 

 

Resultados parciais 

 

Os resultados parciais obtidos por meio de estudos bibliográficos sobre a temática, 

permitem inferir a precariedade do uso de metodologias nas instituições de educação infantil 

em relação ao trabalho com os contos de fadas e o despreparo de professores. 

Conseqüentemente, o ambiente para as crianças dentro da educação infantil deve ser 

reformulado e pensado para que possa oferecer vários tipos de espaços e experiências em que 

a criança possa ser co-construtora, cidadã, agente, membro do grupo. Uma criança com voz 

para ser ouvida, ou seja, uma criança rica. 

Dessa maneira a literatura infantil ganha espaço nas instituições infantis para que a 

aprendizagem da criança pequena seja rica em linguagens e experiências, fazendo com que o 

hábito pela leitura nasça através dos clássicos, favorecendo sua transformação em leitor. 
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