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Este trabalho busca um diálogo entre o campo bibliográfico e o campo da pesquisa, 
entendendo que esse movimento nem sempre é sinônimo de harmonia e 
tranquilidade, muito pelo contrário, é um movimento de oposições, confrontos, 
constatações nem sempre apaziguadoras, conforme nos mostra o autor maior 
desse estudo, Mikhail Bakhtin (1895–1975), o qual permitiu–nos o fio condutor, 
orientando nossa compreensão acerca dos questionamentos com os quais 
deparamo–nos na prática pedagógica. Pois, se ao longo de nossa jornada 
profissional não unimos a teoria e a prática num movimento de ação/reflexão/ação, 
isso se dá pelo fato de que, quase sempre, não nos incomodamos com nossas 
ações. Este estudo busca compreender um pouco, uma das práticas seculares da 
linguagem oral, os contos de fadas que apropriados pela instituição escolar, desde 
o início, faz circular por entre suas paredes alguns discursos ideológicos, valorativos 
e moralizantes. Não ignorar e refletir sobre esses discursos, nos permite desvelar 
as concepções de infância e de criança, construídas historicamente, e que 
permanece viva nesse espaço de formação humana. As considerações apontadas 
neste trabalho, se fazem a partir da observação das falas de algumas professoras, 
que no momento de uma conversa – uma prática muito utilizada na Educação 
Infantil – e envoltas no clima informal que se constitui, expuseram suas opiniões, 
suas preferências e suas práticas pedagógicas, o que nos possibilitou a realização 
da análise desses discursos.  
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Este estudo aborda a prática da contação de histórias, mais especificamente, o 
percurso de tal objeto de conhecimento da literatura infantil, os contos de fadas e, 
as motivações que continuam levando os professores a adotarem essa prática como 
rotina escolar na educação infantil, colaborando para com a sua perpetuação 
histórico-cultural através dos tempos. Podemos dizer que o gênero conto de fadas, 
espalhou suas raízes na esfera familiar, midiática e (principalmente) escolar, tendo 
como pressuposto um conceito de infância que foi modificando-se a partir das 
transformações histórico-sociais ocorridas ao longo dos séculos. Por isso, 
precisamos atentar para a compreensão do vínculo entre a utilização da linguagem 
e as atividades humanas. O que nos faz refletir sobre questões que dizem respeito 
à apropriação de determinados gêneros do discurso pela escola, dentre eles o conto 
de fadas, assim como também a que objetivos se dá sua permanência nessa esfera 
da atividade humana, como bem nos aponta a reflexão bakhtiniana, quando esta 
nos esclarece que "o que importa é a compreensão do processo de emergência e 
estabilização dos gêneros, ou seja, a íntima vinculação do gênero com uma esfera 
de atividade" (FIORIN, 2006, p.63). Se as narrativas folclóricas serviram a vários 
propósitos como para os camponeses franceses relatarem sua realidade nua e crua, 
também serviu de distração à corte francesa do rei Luis XIV, no século XVII, com a 



compilação Contos da Mamãe Gansa ou Contes de ma merè L'oye de Charles 
Perrault, que também bebeu da tradição oral camponesa (DARNTON, 1986, p.24). 
Vale lembrar que nessa época as crianças por não serem consideradas em suas 
especificidades, estavam sempre misturadas aos adultos e participando, 
efetivamente, de todos os assuntos. A partir de algumas dessas compilações, 
especialmente aquelas concretizadas por Perrault, é que "a circulação dessas 
histórias, no início eminentemente oral, ganha um novo estatuto a partir de sua 
fixação pela escrita, (...) momento em que se pode localizar o aparecimento da 
rubrica contos de fadas" 

Desde que começou a se tornar um gênero à parte (no início ainda sem uma 
divisão rígida entre crianças e jovens), essa literatura [a infanto-juvenil] teve 
especulada sua função pedagógica, uma vez que esteve sempre subordinada à 
autoridade do adulto, seja na família, seja na escola, e tanto no que diz respeito à 
produção e difusão como à escolha e utilização dessas leituras. Sua gênese ocorre 
simultaneamente à institucionalização da educação e ao surgimento de um novo 
conceito de criança e infância que acompanha a ascensão da burguesia européia. 
Segundo Áries, existe uma relação entre os sentimentos de infância e família e o 
sentimento de classe. Analisando historicamente a questão, o autor mostra como a 
antiga comunidade dos jogos, onde não havia distinção de idade e classe entre os 
participantes, se rompe simultaneamente entre crianças e adultos e entre povo e 
burguesia emergente no século XVIII. No bojo dessa atomização do corpo social 
poliformo e rígido, surgem novas formas de lazer e novas necessidades para lhe 
dar sustentação ideológica (MAGNANI,1989 

(GOMES-SANTOS, 2003, p.78). A literatura infantil surge 
no cenário pedagógico durante o século XVIII, com a "ascenção da família burguesa 
e do novo status concedido à infância" numa tendência muito mais educativa do 
que literária (ZILBERMAN,1982, p.3). Assim, à partir das mudanças de paradigmas 
sociais, econômicos, políticos, etc, é que houve um direcionamento dos contos de 
fadas mais especificamente para as crianças, efetivado com o surgimento das 
primeiras escolas de instrução gratuitas no ocidente. Aqui, então, podemos situar 
historicamente a ligação estreita das crianças com os contos de fadas, ou seja, a 
necessidade de se falar através dos exemplos. Assim, as estórias ganham um viés 
pedagógico articulado ao projeto de escolarização, para a transmissão de valores e 
de padrões que deviam ser respeitados e seguidos pela comunidade até serem 
incorporados ao comportamento do indivíduo. Para melhor compreendermos, 
algumas considerações parecem pertinentes, pois,  

apud

Algumas propostas de ensino foram apresentadas nessa época e, entre elas a que 
melhor exprime as concepções referentes à educação de crianças nos parece 
aquela apresentada por François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651-1715), 
cuja concepção educativa contempla alguns princípios bastante expressivos para a 
época, dos quais podemos encontrar algumas raízes em nosso tempo. Para ele, a 
infância era o momento ideal para se imprimir no cérebro macio da criança tudo o 
que se desejasse, a partir da utilização dos "ensinos indiretos", que significavam os 
jogos e as histórias. Ele dava instruções de como se ensinar, explorando a 
curiosidade da criança sem estimulá-la demais, controlando a inquietude, deixando 
"o menino brincar" e misturando a brincadeira com a instrução, procurar meios 
agradáveis para que se possa exigir o aprendizado da criança, mostrando-lhe a 
utilização de tudo o que lhe é ensinado (CAMBI, 1999, p.297). É Fénelon que 
introduz a didática nas histórias, e para isso ele dá instruções precisas: 

 GOMES-SANTOS, 2003, p.79). 

Escolher fábulas de animais que sejam engenhosos e inocentes, a mostrar seu lado 
sério, esperar que a criança peça, antes de contar outras, para chegar depois a 
histórias expressamente escolhidas, ministradas a intervalos e contadas em tons 
vivos e animados. Pouco a pouco, será a própria criança que quererá contar e o 
educador intervirá apenas para corrigir e polir sua narrativa, até chegar à sua 
forma melhor (CAMBI, 1999, p.298). 



O interesse desse autor pelas narrativas vai de encontro ao interesse da classe 
burguesa pela literatura e é nesse momento histórico, que se observa uma 
alteração expressiva da apreciação literária. A literatura infantil trilha seu percurso 
firmando as especificidades da infância, embora dessa maneira também evidencie 
suas diferenças, delimitando as fronteiras entre o mundo adulto e o infantil, 
convertendo-se em um hábito de leitura capaz de estimular seu próprio consumo 
que, aliás, é um dos interesses do mercado literário até os dias atuais.  O 
crescimento do espaço editorial e o alargamento da imprensa, a ampliação da rede 
escolar e conseqüentemente das camadas escolarizadas, colaboraram para a 
cristalização do interesse pela leitura, pois, o "ler transformou-se em instrumento 
de ilustração e sinal de civilidade", portanto, a leitura é uma herança da 
constituição da cultura burguesa, e produto da mesma (ZILBERMAN,1982, p. 21). 
Partindo das considerações levantadas até este momento, compreendemos que a 
literatura infantil esteve sempre a serviço, ora da moral, ora da pedagogia, e 
sempre como reprodutora dos interesses de uma classe social. No entanto, 
independentemente do serviço a que se prestou a literatura infantil, o que 
destacamos é o seu conteúdo enquanto uma narrativa (primeiramente oral e depois 
escrita) capaz de transmitir formas de pensamento numa possibilidade ímpar de 
interação verbal. Diante das modificações sociais ocorridas, surgem em 1837, pelas 
mãos do pedagogo alemão Friedrich Froebel (1752 - 1852) que, preocupado com a 
educação das crianças menores de oito anos, criou um espaço onde um tipo de 
educação compensatória pudesse ser concretizada, enfatizando o antídoto para a 
privação cultural, ou seja, os jardins-de-infância ou, Kindergarden por ele 
denominado (KRAMER,1995, p.25). A sociedade estava circundada em uma 
concepção ambígua de infância que ao mesmo tempo via a criança como ingênua, 
uma plantinha de um jardim, merecedora de cuidados para não ser corrompida 
pelo meio, assim como também, a concebia como um vir a ser adulto, e que por 
isso mesmo deveria receber uma instrução adequada ao seu desenvolvimento, 
tendo no professor o responsável pelo seu crescimento sadio. Partindo do contexto 
sócio-histórico no qual se constituiu, o que significa dizer um período marcado por 
guerras e revoluções, Froebel tinha como proposta educacional alguns princípios 
libertários como por exemplo, a utilização de um processo lúdico para a 
aprendizagem, a atividade livre do aprender a fazer e a defesa de uma relação com 
a natureza, atentando para a necessidade de desenvolver os sentidos nas crianças, 
como mecanismos importantes em suas relações com o mundo. Em sua proposta 
pedagógica e, atentando para o processo de desenvolvimento da criança, Froebel 
defendia a utilização de poesias, canções, desenho, histórias como as lendas, os 
mitos e os contos de fadas. Deslocando-nos para o cenário da constituição da 
sociedade brasileira, constatamos que a infância brasileira traz em seu percurso um 
pouco da história das crianças órfãs de Portugal, que, segundo a obra "História das 
crianças no Brasil"(2007) da historiadora Mary Del Priore, completavam a tripulação 
das embarcações marítimas que rumavam à colônia portuguesa, sob condições 
desumanas, recheadas de cenas de todo tipo de exploração contra a criança, 
fossem no âmbito da força de trabalho, ou acerca dos abusos e violência sexual, 
cometidos por marujos rudes e violentos. Em uma época em que, meninas de 
quinze anos eram cobiçadas para o casamento - atitude apoiada pela igreja católica 
- e meninos de nove anos, tratados como adultos e, por isso mesmo, aptos aos 
trabalhos penosos, "o universo infantil não tinha espaço: as crianças eram 
obrigadas a adaptar-se ou a perecer (...) combater o universo adulto desde o início 
seria tentar vencer uma batalha que já estava perdida" (RAMOS, 2007, p. 48). Em 
1530, na condição de pagens ou grumetes, as crianças portuguesas que 
conseguiam sobreviver às precariedades e às crueldades nos navios, 
desembarcavam nas terras paradisíacas brasileiras marcadas no corpo, no psíquico 
e na alma, num encontro com os curumins da Terra de Santa Cruz (RAMOS, 2007, 
p. 19). Essas considerações acerca das relações de poder de uns sobre os outros, 
ou, dos adultos sobre as crianças, ou de jesuítas sobre as crianças indígenas e 
portuguesas, nos ajuda a entender a concepção de infância como papel en blanco, 



entendida na época. Nos anos (e séculos) que se seguiram, esse fato não se 
configurou de maneira tão diferente no cenário colonial, imperial e republicano. No 
entanto, as múltiplas modificações históricas da humanidade, suas alterações 
concretas relacionadas à estrutura social, política, cultural, econômica da 
sociedade, fizeram surgir um modelo de criança que concebia uma natureza 
ingênua, inocente, necessitada de cuidados, educação e preparo para uma atuação 
futura (KRAMER,1995, p.19). Estas implicações, é evidente, não se estendia às 
crianças de todas as classes sociais, no entanto, esse era um modelo de infância 
idealizado pela classe dominante, desvinculado das reais condições de inserção 
social da criança e da classe a qual pertencia. As versões das histórias de literatura 
infantil chegam às escolas brasileiras como uma influência pedagógica, vista a 
partir de uma concepção de criança que corresponde àquele modelo de um vir a 
ser,

1 - Qual sua intenção ao contar ou ler histórias? 

 necessitando de instrução para seu desenvolvimento e para sua formação 
moral, visando educar para o controle da vida social, projetando-a como um 
modelo utópico de cidadão competente para a mão-de-obra capitalista, servil e 
obediente aos interesses patrióticos. A partir de sua trajetória histórica e de seu 
conteúdo aparentemente inocente e ingênuo, compreendemos as histórias infantis - 
que não surgiram para a infância - como mais um mecanismo ideológico da 
reprodução da mentalidade burguesa e capitalista, que prega as desigualdades 
sociais como naturais e necessárias para a manutenção da sociedade. Mais 
especificamente, os contos de fadas têm a intenção da inculcação de vários ideais, 
como submissão, obediência, medo, conformação, esperança de que sempre 
haverá um final feliz, a individualização dos sujeitos, a promessa da possibilidade 
de todos realizarem seus sonhos desde que se esforcem e, assim, consigam sua 
ascenção social. Portanto, observar e analisar a circulação do gênero do discurso 
contos de fadas no ambiente escolar, nos possibilita compreender as implicações e 
mudanças nas concepções de infância e de criança presente nesse meio. Após 
nossa pesquisa bilbliográfica , partimos para a pesquisa de campo, nos servindo da 
colaboração de três professoras da rede municipal de educação infantil da cidade de 
Nova Odessa/SP, onde optamos por um posicionamento teórico baseado nos 
pressupostos bakhtinianos, que consideram o diálogo e as relações interpessoais 
determinantes para a produção de sentidos e significados da linguagem que, por 
sua vez, está sempre inserida num contexto social e ideológico, considerando que 
"a categoria básica da concepção de linguagem em Bakhtin é a interação verbal 
cuja realidade fundamental é seu caráter dialógico" (JOBIM e SOUZA, 1994, p.99). 
Assim, nos utilizamos de uma roda da conversa, uma prática comum na educação 
infantil. A utilização de outros recursos como, questionários, formulários, pesquisas 
quantitativas etc, nas quais ocorrem perguntas e respostas, sucessivamente, não 
atenderiam nossas expectativas quanto à necessidade que se tem em observar a 
produção de enunciados que representem a real condição do pensamento elaborado 
e expresso através das palavras que, inseridas em seu contexto, nos revelam seus 
valores, sua força ideológica, e também, as concepções e apreciações valorativas 
acerca do assunto em foco. Durante a roda da conversa algumas perguntas 
direcionaram as professoras em seus enunciados : 

2 - Em seu plano de aula, você dá preferência por contar ou ler histórias? Segue 
algum critério, versão, coleção, etc? 

3 - Você já presenciou as crianças vivenciando cenas das histórias que você conta 
ou lê? Comente. 

4 - Quando você era criança ouvia histórias? Que tipo e em que situações? 

5 - Atualmente que tipo de histórias você prefere? 



6 - Por que vocês acham que os contos de fadas persistem até os dias de hoje? 

Esta interação verbal foi enfatizada por acreditarmos que a possibilidade de 
participação no discurso do outro, nos fornece condições de compreensão e 
apropriação do mesmo, pois, somente através do diálogo podemos estabelecer um 
entendimento do contexto ideológico da interação verbal, entendendo que toda 
palavra dialoga com outras palavras, e constitui-se de outras palavras (FIORIN, 
2006, p.19). Neste texto, serão abordados alguns conceitos fundamentados a partir 
da concepção bakhtiniana de linguagem, o que quer dizer uma concepção de língua 
viva, que se concretiza e se significa nas relações dialógicas. Mikhail Bakhtin (1929) 
criticava o estudo da língua apenas como unidades - os sons, as palavras e as 
orações -, embora os considerasse necessários, sua ênfase sempre foi na produção 
dos sentidos e no funcionamento real da linguagem, pois, para ele as unidades da 
língua são neutras, repetíveis, enquanto que "os enunciados são irrepetíveis, uma 
vez que são acontecimentos únicos, cada vez tendo um acento, uma apropriação, 
uma entonação próprios"(FIORIN, 2006, p.20). Termos a clareza de que os 
enunciados dos sujeitos pesquisados são reveladores das vozes sociais que os 
constituíram, de suas concepções de mundo, de suas subjetividades, de suas 
ideologias, etc, sendo sempre uma réplica a outros enunciados, nos ajuda a 
compreender as significações e as atribuições de sentidos que os mesmos 
estabelecem com o assunto abordado. Assim, tentaremos, a partir da análise dos 
enunciados das professoras, visualizar as motivações que as fazem considerar 
importante ou não, a presença das leituras dos contos de fadas na sala de aula. 
Nossas indagações referem-se às motivações que, ainda hoje se continua a 
apresentar os contos de fadas nas escolas e, principalmente, a partir de que 
concepções de infância e de criança isso ocorre na atualidade.  Quando comenta 
sobre suas motivações para a abordagem da leitura de histórias em sala de aula, a 
professora Mariana afirma que o faz "apenas para recrear, fantasiar e divertir", 
quando podemos já no início de seu comentário, observar a ênfase no "apenas", ou 
seja, ela traz em seu discurso docente uma concepção de leitura atrelada a uma 
concepção de infância, que considera a criança dessa idade envolta em uma aura 
de inocência e pureza, devendo "apenas" ser distraída e inserida em momentos de 
diversão. A professora não se refere ao valor literário das histórias que conta/lê, o 
que nos transporta para a época em que a sociedade tinha (e muitas pessoas ainda 
tem) como modelo de infância, de criança e de família os pressupostos burgueses, 
que utilizava os contos de fadas como um recurso educativo e pedagógico para o 
desenvolvimento e aquisição de uma "boa educação", fundamentada na dominação 
do corpo, na inculcação da moral, das virtudes, da obediência, etc. Aqui podemos 
observar uma diferença em relação à concepção de infância, ou seja, se os contos 
de fadas podem servir a uma educação moral, podem também ser direcionados 
"apenas" para divertir e distrair, mesmo que essa intenção, aparentemente neutra, 
esteja recheada de ideologias, que serão demonstradas através das palavras, da 
entoação, da escolha das histórias, da postura assumida nos momentos de contar 
histórias, para quem se conta, onde, a freqüência dessa prática, etc. Não está em 
questão aqui, a atividade lúdica e prazerosa que a contação de histórias na 
educação infantil proporciona à criança, mas o que nos faz refletir é a centralidade 
da atenção nas histórias como uma fonte só de diversão, o que revela uma 
concepção de infância e de criança. A maneira como a leitura dos contos de fadas é 
colocada para as crianças no contexto escolar é de fundamental relevância, pois, 
revela as concepções envolvidas no ato pedagógico de educar. Até mesmo as mais 
simples palavras pronunciadas pelas professoras - utilizamos a expressão no 
feminino por tratar-se das professoras pesquisadas e não por uma diferenciação ou 
preferência pelo gênero - como por exemplo: historinhas, livrinho, criança da 
educação infantil, etc, nos revelam algumas concepções nas quais fundamentam 
suas práticas pedagógicas. É curioso quando nos atentamos para a fala de algumas 
professoras - não só as que participaram da pesquisa - e observamos essas 
expressões utilizadas por elas num "tom menor" quase pejorativo, como se as 



histórias e os livros não tivessem importância, fazendo uma associação com essa 
fase da vida da criança. Dá-se a impressão de que qualquer história, qualquer livro, 
é o suficiente para agradar a criança, que ainda não possui nenhum gosto literário. 
O que, evidentemente, reflete no trabalho desenvolvido em sala de aula acerca da 
escolha das histórias infantis trazidas para o universo da criança. Quando uma das 
professoras diz utilizar as historinhas "apenas

a característica fundamental da entoação é estabelecer uma estreita relação da 
palavra com o contexto extraverbal e, por isso, ela se localiza na fronteira entre o 
verbal e o não verbal, do dito e do não-dito. A entoação é especialmente sensível a 
todas as vibrações da atmosfera social que envolve o falante; na entoação, a 
palavra se relaciona com a vida (

" para distrair e recrear, está 
assumindo sua posição frente a uma concepção de infância, criança e educação 
infantil, permitindo compreendermos sua prática pedagógica. Essa posição também 
se revela na entoação utilizada por Mariana ao pronunciar a frase: "Só que a minha 
mãe, é uma mãe!!! Presente...". Nesse momento há bastante ênfase na fala da 
professora, quando ela pronuncia as palavras "mãe" e "presente", parecendo que 
elas saem de sua boca em letras maiúsculas e num tom bem arrastado, para que 
tivessem um efeito muito importante. Para Bakhtin, 

apud 

Mesmo quando não temos plena consciência do que estamos transmitindo em 
nossos enunciados, revelamos aos nossos interlocutores muito do que somos, 
daquilo com o qual nos constituímos e vamos nos constituindo, assim, quando 
lemos ou contamos uma história trazemos para nossa fala e nossa entoação, além 
dos enunciados dos quais nos  tornamos interlocutores, também, nossas 
necessidades, nossos interesses, nossas emoções e nossos desejos, pois, como 
bem coloca Bakhtin, o discurso verbal é um encontro da palavra com a 
vida.Portanto, pensarmos que apenas o contato com os livros ou com as histórias 
possa conduzir a uma produção de sentido da leitura e da escrita não passaria de 
ingenuidade. Bakhtin nos aponta para um entendimento de que a interação verbal 
possibilita uma apropriação da significação de um enunciado, o que na maioria das 
vezes não ocorre nas salas de aula nos momentos das histórias. Isso  quando a 
criança não tem a oportunidade de interação verbal com aquele que lhes traz a 
leitura ou com aqueles com quem compartilha a escuta, ficando na maioria das 
vezes, restrita a uma representação gráfica ou artística da possível compreensão 
que tenha tido do texto. A forma como, na maioria das vezes, esses discursos 
circulam nas salas de aula, sem uma contextualização anterior e posterior, ficando 
a história pela história, o que acaba por prevalecer é o contexto ideológico da 
própria história que termina por exercer uma influência muito forte na formação da 
consciência de cada um. Podemos pensar, então, que a leitura dos contos de fadas 
trazidas pelas professoras, adquire um significado literário para as crianças quando, 
na interlocução verbal elas vão se apropriando dos discursos e se apropriando dos 
discursos vão interagindo com o outro. E, somente nessa interação, tendo como 
objeto comum o enredo da história, é que as crianças vão produzindo seus sentidos 
e, nessa relação, vão se constituindo como sujeitos sociais. Não estamos trazendo 
aqui os questionamentos que envolvem os efeitos psíquicos ou terapêuticos dos 
contos de fadas, trazidos por alguns autores, também não desconsideramos os 
efeitos subjetivos na formação do inconsciente do indivíduo, porém, o que estamos 
evidenciando é a análise da circulação e da apropriação dos discursos na sala de 
aula enquanto uma atividade de interação social e ideológica, que, 
consequentemente, contribuem para a constituição da subjetividade humana. 
Assim, compreendemos que as escolhas das histórias e as práticas de leituras 
assumidas pelas professoras pesquisadas, assim como, a forma como conduzem 
seus enunciados não são aleatórias, mas correspondem ao discurso ideológico do 
qual foram se apropriando e no qual estão inseridas e, mesmo que 
inconscientemente, estão calcadas suas práticas pedagógicas e concepções de 
infância, de criança, de ensino e de mundo, das quais constituirão outras tantas 
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vozes que, por sua vez, também terão a fome pela linguagem, seja em que 
contexto for. Neste estudo, concluímos que os contos de fadas persistem até a 
atualidade justamente por terem sido apropriados pela escola como uma prática 
pedagógica que, ao longo do tempo, foi ganhando novos desenhos, novo colorido, 
tecnologias mais avançadas, um formato politicamente correto de incentivo à 
leitura e à aprendizagem, etc, mas que não perderam, ainda, esse pano de fundo 
ideológico de propagação da moral e dos valores idealizados pela sociedade. 
Concluímos que algumas concepções alicerçadas do pensamento dos séculos XVII e 
XVIII, permanecem ainda muito vivas, como o ideal de família, infância e criança, 
presente nos enunciados das professoras participantes. Um ideal de família 
patriarcal burguesa, constituída pelo pai (onipotente e mantenedor das 
necessidades familiares); da mãe (zelosa com os filhos e supridora das 
necessidades domésticas, dona de casa exemplar) e dos filhos (sadios, inteligentes, 
passivos e obedientes, aptos a receber uma educação depositária com a 
transmissão de conhecimentos). Esse ideal entra em confronto com o modelo de 
família real, muitas vezes matriarcal, com a mãe mantenedora do lar - às vezes, 
ausente na educação dos filhos -, composta por elementos de outras famílias, etc, 
ficando à mercê dos mais complexos problemas oriundos dessa desestruturação, 
resultando na quebra de um ideal de comportamentos esperados pela escola e por 
seus profissionais. Assim, muitas vezes, os contos de fadas são utilizados como 
distração e diversão, na tentativa de introduzir no universo das crianças um outro 
mundo, o do fantástico e do maravilhoso, um mundo ideal, nem sempre possível.    

ARIÉS, Philippe. 
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