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RESUMO: O objetivo dessa pesquisa é realizar um estudo acerca da aprendizagem da criança 

a partir de seu contato com os contos de fada. E para uma melhor compreensão será utilizado o 

conto Chapeuzinho Vermelho, versão dos irmãos Grimm publicado originalmente em 1812. A 

problemática que move esta pesquisa busca compreender a importância da Literatura Infantil 

no desenvolvimento da aprendizagem da criança. E para solucionar esse problema, buscar-se-

á apoio teórico em autores que falam da importância dos Contos de fadas para a prática 

pedagógica. A metodologia a ser seguida será a pesquisa bibliográfica com leitura de autores 

que falam da importância dos Contos de fadas para o desenvolvimento lúdico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Conto de fadas. Aprendizagem. Criança. Chapeuzinho Vermelho. 

 

 

 

 

1. PALAVRAS INICIAIS 

 

 

Apoiada pela convivência com alunos em minha profissão de professora, de nortear 

conhecimentos, percebi diariamente o gosto que os pequenos possuem pelos livros infantis. 

Mais especificamente os contos de fadas, que são os preferidos. As crianças se identificam com 

a coragem do príncipe, a fragilidade da princesa, o poder do rei, a bondade dos anões e a 

maldade das bruxas e lobos. Eles sempre estão representando o personagem com quem mais se 

identificam.  

Os contos de fadas prendem a atenção, despertam a curiosidade e a imaginação e ainda 

promovem enriquecimento para a criança, auxiliando-a até mesmo, a entender melhor as suas 

emoções, por isso, a necessidade de aprofundar mais sobre o assunto e buscar saber se realmente 

os contos de fadas têm um importante papel no processo de aprendizagem da infância. 

                                                           
1 Trabalho de Conclusão de Curso a ser apresentado a Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão, 

como requisito parcial para a integralização do curso de graduação em Letras - Português, sob orientação 

da professora Drnda Fabianna Simão Bellizzi Carneiro. 
2 Graduanda em Letras – Português pela Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão.  
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A Literatura Infantil como uma maneira de desenvolver seus pensamentos e suas 

emoções, por meio das histórias e dos conflitos que tratam os contos de fadas. Ao despertarem 

sentimentos e emoções, essas estórias ajudam no desenvolvimento da personalidade da criança, 

dando um novo ressignificado aos sentimentos, conflitos e pressões que o sujeito infante possui 

em seu infinito mundo imaginário (BETTELHEIM, 2007).   

Dessa maneira, partindo do pressuposto de que há preocupação com a preservação dos 

contos de fadas, é que se pretende investigar como essas histórias são resgatadas a partir do 

interesse dos leitores. No decorrer do trabalho será observada a forma com que tais contos 

operam no processo de aprendizagem.   

Para tal nos valemos do conto “Chapeuzinho Vermelho”, cuja análise fornecerá indícios 

para responderem a seguinte problemática: Qual a contribuição da Literatura Infantil no 

processo de aprendizagem da criança e os benefícios que os Contos de fadas podem oferecer 

ao imaginário infantil?  

Na busca para responder essa indagação, temos como subsídio teórico autores que falam 

do hábito de contar histórias, o qual surgiu quando o ser humano sentiu necessidade de 

transmitir aos outros suas experiências vividas ou imaginadas e que supostamente poderiam ser 

importantes para todos. O ser humano possui esse hábito de contar para ver suas histórias e 

lendas que são repassadas e preservadas na cultura do meio em que vive (AZEVEDO, 1998). 

Contar histórias e declamar versos constituem práticas da cultura humana que acontece 

desde antes do desenvolvimento da escrita. As histórias contadas oralmente eram uma maneira 

significativa que a humanidade encontrou para expressar as experiências vividas. Os contos 

tinham como objetivo expressar e relatar experiências imaginadas ou vividas, pois falavam de 

relacionamentos humanos primitivos, exprimem sentimentos, ou seja, mexem com o psiquismo 

humano (VIEIRA, 2005).  

Além de autores como Marie Louise Van Franz (1981, p. 15), cujos estudos apontam 

que os contos de fadas possuem o valor “para a investigação científica do inconsciente é são 

subjacentes a qualquer outro material. Eles representam os arquétipos na sua forma mais 

simples, plena e concisa.” 

As narrativas infantis são, em si mesmas, uma explicação e um significado do que está 

contido na totalidade dos temas que ligam o fio da história e que servem como reflexão para a 

vida cotidiana. Daí se percebe a importância de se mostrar para a criança a literatura infantil e 

despertar nela o imaginário e suas emoções.  
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2. Quem são os irmãos Grimm e qual a sua importância na literatura? 

 

 

Os irmãos Grimm, Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, nasceram em Hanau por volta de 

1785 e 1786. Estudaram Direito junto ao seu pai, mas começaram a se dedicar integralmente à 

literatura. No ano de 1830, ambos ingressam em uma universidade alemã como professores, 

atuando em campos como História e Filologia. Contudo, sua dedicação maior era com as 

narrativas. Reconhecidos no mundo inteiro pela qualidade dos contos que produziram, os 

irmãos Grimm escreviam durante à noite, pois, durante o dia escutavam os camponeses, amigos 

e parentes (ARAÚJO, 2004). 

As histórias eram transmitidas oralmente, passando a tradição de pai para filho, de 

geração para geração, pois o relacionamento primitivo acontecia por meio das histórias 

contadas oralmente por um grupo de pessoas, que sentiam necessidade de buscar explicações 

para as inquietações humanas e transmitir valores de uma geração para outra, como afirma 

Vieira (2005).   

Quando surgiu a escrita, muitos destes contos que eram contados nas rodas de conversas 

dos camponeses e viajantes para a preservação da memória e tradição da Alemanha, foram 

registrados nos monastérios, onde eram redigidos por religiosos. E os irmãos Grimm, como 

afirma Araújo (2004), começaram a pesquisar esses monastérios para iniciarem um processo 

de recolhimento das histórias. 

Desde o momento em que os irmãos Grimm tiveram essa ideia de coletar e registrar as 

histórias para a literatura, acabaram impulsionando outros estudiosos a realizarem o mesmo 

processo em seus países, comenta Araújo (2004). Na maioria dos textos que eles registraram, 

sempre são encontrados personagens como dragões, lobos, monstros, bruxas, entre outras 

criações folclóricas da população. Provavelmente, histórias trágicas que foram passadas pelo 

povo aos Grimm, acabaram sendo alteradas para ganharem finais felizes e tornarem-se mais 

leves para a leitura de crianças e adolescentes.  

Vemos, portanto, que os contos de fadas originaram-se da oralidade, no período da Idade 

Média, quando as pessoas se reuniam à noite para contar histórias ou relatar os percalços pelos 

quais os viajantes passavam. As narrativas, por serem contadas oralmente, possuíam várias 

versões, até que os irmãos Grimm começaram a transcrever as histórias que eram faladas, 

formando assim, a primeira coletânea de literatura escrita 
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3. Contos de fadas e a aprendizagem da criança 

   

 

Mesmo sendo antigo, o enredo presente nos contos de fada clássicos possuem questões 

importantes para a aprendizagem da criança até hoje, pois conseguem mexer com o imaginário 

infantil, por tratarem de sentimentos como amor, ódio, inveja, ira, rejeição, que são sentimentos 

universais e que perpassam todas as épocas.  Ao ler um conto a criança consegue perceber esses 

sentimentos e a lidar com eles, na busca de soluções, o que favorece a curiosidade e o seu desejo 

em resolver esses problemas enfrentados pelas personagens.   

Podemos dizer que os contos de fadas instigam a descoberta dos sentimentos humanos, 

“porque tratam das experiências cotidianas, permitindo que nos identifiquemos com as 

dificuldades ou alegrias de seus heróis, cujos feitos narrados expressam, em suma, a condição 

humana frente às provações da vida” (RESSURREIÇÃO, 2005, p. 20-21). A leitura do conto 

de fadas é uma possibilidade nossa de descobrirmos (enquanto sujeitos infantes) os conflitos, 

os problemas e a busca por solução, porque  

 

O conto de fadas é orientado para o futuro e guia a criança – em termos que 

ela pode entender tanto na sua mente inconsciente quanto consciente – ao 

abandonar seus desejos de dependência infantil e conseguir uma existência 

mais satisfatoriamente independente (BETTELHEIM, 1980, p. 19).  

 

Ao ler os Contos de fadas, a criança começa a imaginar as situações, a fantasiar e é nesse 

momento em que ela busca compreender o mundo e a realidade. Mesmo que ela dê vida a tudo, 

à natureza, aos brinquedos, ao Sol, à Lua e aos objetos em geral, ela consegue obter respostas 

realistas por meio dos contos. E essas respostas do problema que as personagens enfrentam é 

que a fazem pensar numa solução.   

O ser humano nasce e cresce com a necessidade de brincar, por ser uma das atividades 

mais importantes na vida dos indivíduos. Por meio dessa ação, ele desenvolve suas 

potencialidades e também trabalha com suas limitações, com as habilidades sociais, afetivas, 

cognitivas e físicas. O brincar é ainda uma forma de expressão e comunicação consigo, com o 

outro e com o meio. A brincadeira é considerada uma atividade universal, que assume 

características peculiares no contexto social, histórico e cultural. 

A criança, por fazer parte de uma sociedade que é culturalmente organizada, interage 

com o meio onde vive e também sofre influências externas e internas, as quais poderão ser 
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positivas ou negativas, podendo ou não interferir em seu desenvolvimento global. E os contos 

de fadas ajudam-na a compreender a sociedade, as relações de valores e crenças, as quais 

caracterizam seu meio e geram modificações de comportamento, bem como a experiência com 

o outro que, de alguma forma influencia diretamente na vida dela. Ao interagir com o meio, a 

criança torna-se um ser ativo, que constrói estruturas mentais, explora o ambiente, tem 

autonomia própria, e é capaz de superar desafios para conquistar seu espaço. 

 

 

4. Chapeuzinho Vermelho e o perigo  

 

 

O conto “Chapeuzinho Vermelho”, dos irmãos Grimm pode ser discutido com as 

crianças em diversos aspectos para a sua aprendizagem, pelo fato de ser uma narrativa que 

representa a história de uma menina que desobedece a mãe, a qual pede para que ela vá por um 

determinado caminho e ela, em meio a insurgência, passa pela floresta, para levar doces para a 

vovozinha, onde é perseguida pelo Lobo Mal.  

A figura do Lobo Mal tem o sentido de risco que a criança pode sofrer por ela ter teimado 

com a mãe e passado pelo caminho proibido. Ela depara-se com a figura do Lobo e corre o risco 

de sofrer alguma consequência com essa presença. Este, por sua vez, simboliza o medo da 

criança, como no caso, a protagonista, preferiu passar pela floresta, que é como se fosse andar 

sozinha pelas ruas e correr o risco de ser abordada por um adulto desconhecido, que poderá 

causar danos a ela – medos e receios que os pais sofrem ao inserirem seus filhos no mundo fora 

de casa.   

A desobediência é um dos pontos que podem ser trabalhados com a criança porque, ao 

desobedecer a mãe, Chapeuzinho foi pela floresta e as consequências que ela sofreu, como ser 

perseguida pelo Lobo Mal. A criança precisa compreender que a obediência vai muito além do 

simples cumprimento de regras. Obedecendo, ela entende o certo e o errado, até mesmo na 

ausência dos pais. Para que a obediência seja mesmo conquistada, é preciso que os pais se 

esforcem ante o equilíbrio entre o limite e a autoridade, como afirma Teixeira (2004). Para que 

a obediência seja consolidada, é necessário haver sociabilidade entre a criança e o adulto (pais) 

e esta precisa ser encarada como um aprendizado ético.  

Quanto à figura do Lobo, para Iser (1979) ela possui o significado de um ser medonho, 

conhecido dentro da história dos camponeses da França do século XVIII, por viverem próximos 

às florestas e habitarem nelas. Os lobos são animais selvagens e carnívoros, atacavam os 
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lenhadores que não se protegiam, ou se perdiam no meio da floresta. Como bem ressalta Flusser 

(2002, p. 165) “[...] embora tenham os lenhadores exterminado o lobo, no curso dos últimos 

dez mil anos, nada tenha perdido o Lobo primitivo”, uma figura de animal predador que oferece 

perigo àquele que estiver próximo a ele.  

O Lobo pode ser interpretado como uma metáfora do perigo, de forma velada ou direta. 

Porém, o que de imediato não se pode perceber é o conteúdo simbólico contido em tal 

personagem. E é desta característica devoradora que se poderá compreender o significado 

simbólico do embate entre Chapeuzinho Vermelho e o Lobo e o medo da criança perante o 

desconhecido e o perigo. 

Já a floresta, segundo o Dicionário de Símbolos (2010) representa “a fronteira entre o 

conhecido e o desconhecido. Ela é misteriosa, enigmática, esfíngica”, possui significado de 

sombria, por não sabermos o que existe no meio dela, é enigmática como a esfinge e, assim, 

pode ser comparada com o desejo da criança em conhecer o novo. 

Na narrativa, fica expressa a necessidade da obediência, caminhar sempre em direção 

certa ditada pelos mais velhos, pois o contrário levaria criança a graves erros e riscos, como ser 

abordada por estranhos. A estrada seguida por Chapeuzinho significa a desobediência da 

menina em relação às ordens de sua mãe, pois além de desobedecer, ainda conversa com um 

estranho (o Lobo). A criança pode correr riscos ao conversar com um estranho, sozinha, sem a 

presença de um adulto conhecido.  

Na medida em que a mãe de Chapeuzinho pede para a menina passar pelo caminho mais 

movimentado e não pela floresta, ela sabe que a menina estará mais segura, pois a floresta é 

fechada e não sabemos o que pode ter no meio dela. E ao dar as instruções para a filha, a mãe 

diz o seguinte:  

 

- Vem cá, Capuchinho Vermelho, aqui tens um pedaço de bolo e uma garrafa 

de vinho para levares à tua avó. Ela está doente e fraca e isto há-de fortalecê-

la. Põe-te ao caminho antes que se ponha quente e, quando estiveres no 

bosque, vai direto e não te desvies do caminho, senão ainda cais e partes o 

vidro e a tua avó não recebe nada. E quando entrares no quarto dela, não te 

esqueças de dizer bom dia e não te vás pôr a espreitar em todos os cantos 

(GRIMM, 2009). 

 

Ao sair de casa, sua mãe deu-lhe instruções para que ela não desviasse do caminho e 

tomasse cuidado com os alimentos e o vidro que ela carregava na cesta. E quando chegasse à 

casa da vovó, desejasse-lhe um bom dia. Mas Chapeuzinho não obedeceu as ordens de sua mãe 

e desviou-se do caminho recomendado. A vovó dela morava depois do bosque, numa casa 
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isolada, era de certa forma perigoso andar sozinha, mas a menina precisava visitar a vovó e 

levar alimentos para ela.  

Antes de sair de casa, a menina prometeu para a mãe que iria seguir as ordens direitinho, 

e ela disse: “- Vou fazer tudo bem. Prometeu Chapeuzinho dando a sua mão” (GRIMM, 2009). 

Essa promessa que a menina fez à mãe não foi cumprida, e a voz narrativa aponta que, além de 

sua avó morar “isolada no bosque à meia légua de distância da aldeia” (GRIMM, 2009), era 

perigoso para a garotinha andar sozinha naquele local e quando ela estava no caminho “um lobo 

veio ao seu encontro” (GRIM, 1990). Naquele momento, a menina corria perigo, primeiro por 

ter desobedecido a sua mãe e também, por conversar com estranho. E então, o Lobo, na tentativa 

de convencer a menina a ir pelo caminho mais longo diz: 

  

- Chapeuzinho Vermelho, olha só para as lindas flores que crescem aqui em 

volta! Por que não olhas para os lados? Acho que nem ouves o mavioso canto 

dos passarinhos! Andas em frente como se fosses para a escola, e no entanto 

é tão alegre lá no meio do mato (GRIMM, 1990).  

 

O lobo tem o poder da palavra, do convencimento, um jogador da maldade que usa de 

toda sabedoria para convencê-la a passar pelo caminho mais longo. Ele representa a figura de 

um homem. A relação menina e lobo parte do desconhecido, em que a criança inocentemente 

conversa com um adulto.  O perigo em conversar com um adulto desconhecido é uma maneira 

de mostrar a desobediência da menina.  

A possível simbologia do Lobo, de acordo com o Dicionário de Símbolos (2011), faz 

representação “ao aspecto feroz e sinistro do lobo que vaga solitário pela escuridão da noite” 

traz toda uma simbologia relacionada ao mal, pois evoca uma ideia de força sem discernimento 

e que não pode ser contida”. A força que não pode ser contida é o mal que a Chapeuzinho pode 

sofrer, as consequências por ter desobedecido sua mãe. O Lobo é visto como um jogador que 

deseja desviar a criança de seu caminho, ou seja, contribui para que ela desobedeça sua mãe. 

A figura do Lobo em Chapeuzinho Vermelho, a qual não dá pistas das suas jogadas, 

como faz Chapeuzinho, ao contrário, ele as esconde atrás de sua falsa cordialidade. Ele pode 

ser representado como um trapaceador, visto no texto como malicioso, ou seja, é o ator que fala 

por trás da máscara. Estas características de seu perfil ficam claras nas passagens em que o 

Lobo procura tirar vantagem, seja no caminho que leva à casa da avó, por suas palavras 

convencedoras que a convidam a deixar de ser tão séria, ou ao se disfarçar de avó para enganar 

a menina: 
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O lobo porém, foi direto para a casa da avó e bateu na porta.  

- Quem está aí fora? 

- É a Chapeuzinho Vermelho, que te traz bolo e vinho, abre! 

- Aperta a maçaneta, - disse a vovó – eu estou muito fraca e não posso me 

levantar. O lobo apertou a maçaneta, a porta se abriu, e ele foi, sem dizer uma 

palavra, direto para a cama da vovó e a engoliu (GRIMM, 1990).    

 

Se este jogador se oculta atrás da imagem de um Lobo cortês, porém faminto, o seu 

prato principal constará, justamente a inocente menina conhecida como Chapeuzinho 

Vermelho, que é simplesmente uma criança andando sozinha até a casa da vovó.  Assim, do 

lado inverso, o Lobo responde ao diálogo travado de uma maneira breve, seguindo os passos 

de sua oponente, e depois de respondida a finalidade daquela boca tão grande, não se tem mais 

respostas, pois neste momento, a vovó já tinha sido devorada. 

Dentro do diálogo travado entre Chapeuzinho e Lobo, o qual surge fortemente como 

característica desta narrativa que estabelece sua moral através do castigo que a menina sofre ao 

desobedecer a mãe. A vovó sendo devorada pode ser a punição de Chapeuzinho por não poder 

ir mais sozinha para a casa da avó. O conflito entre norma e desobediência aparecem como 

forma de reflexão ao leitor, a menina desviou-se do caminho, desobedeceu a mãe e foi punida 

pelo Lobo que a devora, ou seja, é o castigo que ela recebe pela não obediência.  

Chapeuzinho Vermelho também pode refletir sobre a desobediência aos pais. Se acaso 

desobedecer, ela receberá sanções como castigo de não poder ir à casa da vovó sozinha, sem a 

presença de adulto responsável, pois se dessa vez ela correu perigo por causa do lobo, o qual 

representa o perigo e consequentemente a punição, por ter se desviado do caminho certo, ela 

também pode ficar à mercê de outro perigos ainda mais difíceis de lidar. E nesse momento é 

necessário fazer a criança refletir sobre a questão da desobediência aos responsáveis e depois 

receber as sanções pela desobediência.      

 

 

5. A tradição dos contos de fada 

 

  

Os contos de fadas ainda são muito utilizados nas escolas, para despertarem o 

imaginário infantil, por se tratar de histórias fantásticas, com fadas, bruxas, príncipes, princesas 

e outros seres encantados. É importante perceber que ao ler um conto para a criança, ela imagina 

a história, consegue opinar sobre os acontecimentos, imaginar as situações e ainda torcer para 

que o herói consiga salvar-se e ter um final feliz.  
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Em meados do século XVII até o XIX, fatos como a Revolução Industrial, a diminuição 

da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida contribuíram para o 

desenvolvimento da noção social de infância, pois antes desse período, os contos de fadas não 

eram escritos para o público infantil, por tratarem de temas como a violência e mortes de 

crianças. Mas, a partir do momento em que o sujeito infante tornou-se reconhecido na 

sociedade, como explica Iser (1979), ocorreu a transferência dos contos de fadas do universo 

adulto para o infantil, sendo adaptado para despertar o imaginário da criança. Quando a criança 

passa a ser reconhecida como “[...] sujeito social e histórico que faz parte de uma organização 

familiar e que está inserida numa sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado 

momento histórico” (RECNEI, 1998, p.21), os contos de fada ganham nova “roupagem” e 

passam a ocupar lugares antes fechados para eles, como escolas e creches. A infância, que antes 

não era percebida socialmente, pois a criança era considerada um adulto, a partir da Revolução 

Industrial a infância passou a ser reconhecida e o universo imaginário atraía os pequenos a 

gostarem e a se interessarem pelos contos de fadas.  

São riquíssimos em elementos tradicionais e culturais, os contos de fadas, pois deles 

podem-se perceber como as tradições eram passadas de um sujeito para o outro, de geração para 

geração através da oralidade. E os contos de fadas, por serem fantásticos, com heróis e vilões, 

seres que despertam o imaginário infantil, precisam ser utilizados nas escolas para despertar o 

interesse pela leitura e o imaginário das crianças.  

O imaginário infantil viaja por diferentes mundos e por isso, mais do que um simples 

contador de histórias, o professor que trabalha com crianças e utiliza-se da magia dos contos de 

fadas, precisa fazer com que a mente de seus alunos compreendam o tema proposto pela 

história. Apesar de viverem em um mundo onde não existem palácios ou lindas florestas, as 

crianças estão sempre em busca do desconhecido, do que parece “mágico”, mesmo como no 

conto “Chapeuzinho Vermelho”, em que a garota contraria os avisos de perigo dados pela mãe. 

Permite que a criança consiga analisar, compreender e buscar uma solução para o 

problema dentro da narrativa. Contudo, ao buscar soluções para os conflitos que as personagens 

vivenciam, ela pode pensar também, em soluções para os problemas da vida real. Mesmo que 

inconsciente, tais narrativas contribuem para a reflexão da vida do ser humano, como prova de 

um despertar do imaginário, pois é uma maneira de reconhecimento do lugar e do espaço, que 

o contos populares alcançaram na vida mental.  Em algumas pessoas, a rememoração de seus 

contos de fadas favoritos ocupam o lugar das lembranças de sua própria infância, como 

esclarece Freud (1913).   
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O ato de contar histórias para as crianças no período escolar faz com que muitos 

professores, através das narrativas, consigam auxiliar no processo de desenvolvimento 

individual dos alunos, tanto dentro da escola, como também nas suas relações sociais em outros 

espaços. 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. 

Tais narrativas possibilitam às crianças formularem 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 ideias a contextos mais amplos, em que a criança poderá 

construir conhecimentos cada vez mais elaborados (BRASIL, 1998). 

O professor tem um papel essencial, pois dentro do contexto da literatura a função 

pedagógica implica na ação educativa do livro sobre a criança, sendo assim, por meio das 

histórias infantis o professor pode despertar a criatividade, a autonomia e a criticidade da 

criança. O contato com os contos de fadas ajuda a desenvolver na criança uma postura 

investigativa tornando-a, assim, capaz de problematizar questões identitárias e de autonomia, 

ou seja, que a levem a um conhecimento do mundo. 

 

 

6. A narrativa de Chapeuzinho e a importância da leitura 

 

 

No conto Chapeuzinho Vermelho não aparecem fadas, mas é uma narrativa 

maravilhosa, pois todos os eventos acontecem fora do nosso entendimento ou a ação é realizada 

em local vago ou indeterminado. Tais ações não obedecem às leis naturais que regem nosso 

planeta. 

Ao embarcar na história, alguns aspectos são ressaltados, como: coragem de enfrentar 

uma floresta cheia de perigos, o desejo de conhecer o novo (interior da floresta) e a 

desobediência em relação à sua mãe. Há um paradoxo, o da menina que tenta obedecer à mãe, 

mas é desviada pelo Lobo, que facilmente a convence de seguir o outro caminho, para ver 

“borboletas”, “flores” e “o canto dos pássaros” (GRIMM, 2009).  

Quando ela sai para levar a cesta com doces e vinho para a avó, “Chapeuzinho deixa o 

lar voluntariamente. Não teme o mundo externo, e sim reconhece sua beleza, e aí está o perigo. 

Se o mundo fora do lar e do dever se torna atraente demais, [...]” (GRIMM, 1990). Somado aos 
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hábitos de valores destacados no item anterior deste trabalho, pode ser trabalhado também o 

estímulo a leitura, porque o conto Chapeuzinho Vermelho mexe com o imaginário infantil, pois 

essa narrativa desperta a curiosidade da criança. O espaço apresentado no conto, que é a floresta, 

desperta muito a curiosidade, por ser fechada, sombria, densa e não há como saber o que 

podemos encontrar dentro dela.  

Para Bruno Bettelheim (2007), os contos de fadas ajudam a criança a encontrar um 

significado para a vida e também a distrair, despertar a curiosidade, estimular a imaginação. 

Ajudam também a desenvolver seu intelecto, a tornar claras suas emoções e a instruir ao mesmo 

tempo. Por meio deles é possível aprender mais sobre os problemas interiores dos seres 

humanos, pois eles auxiliam a busca de soluções corretas. A moral que existe nos contos, que 

aparece de forma sutil e implícita, ajuda a criança a colocar em ordem pensamentos que 

aparecem no decorrer da sua vida. 

Dessa forma, os contos de fadas são propícios para despertar a imaginação, por tratarem 

de histórias cheias de aventuras e também para aguçar o gosto da criança pela leitura. No 

momento em que está lendo ela começa a perceber as ações das personagens e os conflitos até 

chegar no desenlace. O texto literário é um ótimo instrumento para despertar no ser humano o 

desejo em conhecer diferentes histórias e situações.   

Ao chegar à escola, a criança encontrará, através da leitura dos contos de fadas, um 

mundo mágico, habitado por seres incríveis, que mexem com o seu imaginário. A leitura é como 

uma ponte entre a realidade e o imaginário, o que proporciona um processo educacional 

eficiente e a formação integral do indivíduo. É preciso desenvolver o gosto pela leitura, para 

que o aluno cresça e torne-se um leitor para toda a vida, conforme salienta Martins (1994). 

A leitura é necessária não somente pela simples decifração de códigos mas, por ser o 

caminho de nos tornar críticos com nossa realidade social. Ela pode ser vista como a tentativa 

do homem de compreender a realidade em que vive. É tão necessária quanto o ar que 

respiramos, pois é atividade presente no nosso dia-a-dia, dá-nos acesso aos bens culturais e a 

conquista da autonomia dentro da sociedade. “Nesta dimensão, ler é condição de estar no 

mundo, criando-o outra vez” (YUNES, 2002, p. 102), daí compreendermos a importância de 

começar a ler desde a infância e pensar sobre a realidade, pois a literatura utiliza-se de elementos 

da realidade para ficcioná-la.  

A literatura retira elementos da realidade e os transforma em ficção, como aponta Iser 

(2002), o texto ficcional contém elementos do real sem esgotar essa realidade, é uma preparação 

do imaginário. A ficção não é isenta da realidade e a oposição entre realidade e ficção é 

distinguida a partir de nossa compreensão por meio das experiências vividas.  
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Concluimos este item defendendo que ler representa para o ser humano um processo 

dinâmico, pois, o ato da leitura não implica somente no conhecimento das letras e na capacidade 

de decifrá-lo, mas também a habilidade de entendê-la, interpretá-la, percebê-la. O leitor precisa 

se posicionar de forma ativa para que possa tirar todas as informações possíveis do texto de que 

está fazendo uso e com isso apreendê-lo em toda sua dimensão, conforme pontua Getirana 

(2007).  

 

    

 

 

7. Considerações Finais  

 

 

No decorrer de nossas leituras para a realização desta pesquisa, concluímos que os 

contos de fadas têm papel importante para o desenvolvimento imaginário e o gosto pela leitura 

da criança, além de trazer reflexões sobre os acontecimentos sociais, o comportamento e como 

lidar com os problemas que aparecem. Ao contribuir para que a criança imagine soluções e 

caminhos diferentes para o desfecho dos contos de fadas, já se tem uma maneira de estimular 

os pensamentos para a resolução de problemas reais.  

A narrativa “Chapeuzinho Vermelho” apresenta inúmeras formas de reflexão sobre a 

história, como o fato da desobediência da filha em relação aos pedidos da mãe. O fato de andar 

sozinha pela floresta, que é um ambiente desconhecido, obscuro e que não se sabe o que pode 

ter em seu interior.  

Bem como o lobo, que aparece no meio do caminho para a Chapeuzinho, pode 

representar o perigo, além da menina ter desobedecido à mãe, ao caminhar sozinha pelas ruas 

ela, depara-se com a presença de um ser maléfico, um adulto desconhecido que a desvia do 

caminho certo, com sua maneira de conversar, com seu jogo de palavras sedutoras, mostrando 

o canto dos pássaros, as flores. O fato de ele aparecer no meio do caminho e a desviá-la significa 

a má intenção do lobo, ou seja, o perigo que a criança corre em andar sozinha pelas ruas.  

Trabalhar os contos de fada na educação infantil se faz necessário para despertar o 

imaginário infantil e para desenvolver a percepção da criança em relação os acontecimentos 

reais. A literatura é uma ficção que utiliza elementos da realidade em sua composição narrativa. 

E é um ótimo instrumento de incentivo à leitura do sujeito infante, além de desenvolver a 

imaginação e possíveis soluções para os problemas da vida real. 
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Mesmo na atualidade, a literatura precisa ser um meio de incentivo à leitura para 

crianças, para elas sentirem o sabor da leitura e desenvolver seus pensamentos em relação aos 

acontecimentos sociais. A leitura, bem como de jogos infantis, por exemplo, porém o papel 

ainda continua sendo o melhor caminho para despertar o interesse da criança em ler e refletir 

sobre o que acontece na sociedade. Acreditamos que os contos de fadas ainda sejam o melhor 

veículo para despertar o imaginário infantil, devido aos seres encantados, ao fantástico que 

rodeia toda a narrativa e aos seres inanimados que conversam, vivem as experiências de forma 

humana.    

As narrativas infantis ajudam na reflexão das crianças a respeito do mundo. Como no 

caso do conto Chapeuzinho Vermelho, ao representar a floresta, mostra-se também, um lugar 

desconhecido e misterioso, o qual desperta a curiosidade da criança em querer saber o que há 

no meio das árvores, que seres possam viver nela. E como a floresta é desconhecida e 

instigadora da curiosidade infantil, desperta o imaginário da criança e a faz refletir sobre os 

problemas, o perigo e sobre o desconhecido, o que pode ser encontrado no lugar desconhecido, 

que é a floresta 

A contação de história e a leitura de contos de fadas são importantes por serem ainda, 

muito bem receptíveis às crianças, por despertarem a imaginação delas. No contato com as 

narrativas infantis, a criança consegue imaginar o que as personagens estão vivenciando e 

pensar numa solução, num desfecho para a narrativa.   

Portanto, é muito relevante se trabalhar com contos de fadas para o desenvolvimento do 

imaginário e intelecto da criança, pois é a partir do contato com as narrativas infantis que o 

sujeito infante adquire conhecimentos, consegue refletir sobre os acontecimentos da vida real. 

É um meio de despertar no aluno reflexões e soluções para os problemas vitais, a partir das 

leituras dos contos, pois professor pode estimular o aluno a pensar em soluções para o desenlace 

da história.   

Durante a narrativa da Chapeuzinho, como abordamos no decorrer da análise, sobre a 

desobediência, a criança vai imaginando a situação, a menina indo pelo caminho que sua mãe 

havia lhe proibido, além da presença do lobo, que é visto como o devorador, ou seja, o risco 

que a criança corre ao desobedecer aos adultos e deparar-se com pessoas estranhas.  

O conto de fadas, ao retratar o enredo e suas interpretações, ajuda a criança a pensar no 

problema e também, na solução, uma vez que, o enredo traz uma história com início, clímax e 

desenlace. Além de despertar a imaginação, por dar vida aos seres inanimados como o lobo e o 

perigo que este traz a protagonista Chapeuzinho.  

 



14 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ARAÚJO, Felipe. Irmãos Grimm. Disponível in: 

http://www.infoescola.com/biografias/irmaos-grimm, 2004. 

 

AZEVEDO, Fernando. Literatura infantil e leitores: da teoria às práticas. Braga: Universidade 

do Minho – Departamento de Ciências Integradas e Língua Materna, 1980. 

 

BETTELHEIM, Bruno. A Psicanálise dos Contos de fadas. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2007.  

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil. Brasília, DF, 1998. 

 

DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS. Disponível em: 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/lobo, 2011. 

DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS. Disponível em: 

https://www.dicionáriodesimbolos.com.br/floresta,2010.  

  

FLUSSER, Vilém. “Do poder da língua portuguesa”. em: Da religiosidade. São Paulo: 

Escrituras, 2002.   

 

FRANZ, Marie Louise Von. A interpretação dos Contos de fadas.  Rio de Janeiro: Achiamé, 

1981. 

 

FREUD, Sigmund. A ocorrência, em sonhos, de material oriundo de contos de fadas. Obras 

Completas de Sigmund Freud. Volume XII, 1913. 

 

GRIMM, Irmãos. Chapeuzinho Vermelho. Disponível em:                      http://home.iscte-

iul.pt/~fgvs/CV_Grimm.pdf, 1990.  

 

ISER,Wolfgang. O Jogo do Texto. In: COSTA LIMA, Luiz (coord. e trad.). A Literatura e o 

leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

 

______. Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional. In: COSTA LIMA, Luiz (coord. 

e trad.). Teoria da literatura em suas fontes. 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, 

p. 955-985. 

 

MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. 19. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.   

 

MOURA, Valter Barros. Contos de fadas e a internet: uma interface entre os narradores. 

Disponível em: http://www.filologia.org.br/ileel/artigos/artigo_077.pdf, 2007.  

 

PERRAULT, Charles. Contos de Perrault. Trad. De Regina Regis Junqueira. Belo Horizonte: 

Itatiaia, 1989. 

 

RESSURREIÇÃO, Juliana Boeira da. A importância dos contos de fadas no desenvolvimento 

da imaginação. Rio Grande do Sul: Facos, 2005, p. 1-17.  

 

RECNEI, Referencial do Currículo Escolar para a Educação Infantil. Ministério da Educação e 

do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.  

http://www.infoescola.com/biografias/irmaos-grimm
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/lobo
https://www.dicionáriodesimbolos.com.br/floresta,2010
http://home.iscte-iul.pt/~fgvs/CV_Grimm.pdf
http://home.iscte-iul.pt/~fgvs/CV_Grimm.pdf
http://www.filologia.org.br/ileel/artigos/artigo_077.pdf


15 

 

 

TEIXEIRA, Kátia. Disponível in: www.minhavida.com.br/familia/materias, 2004.  

 

SILVA, Vera Maria Tietzmam. Literatura infantil brasileira: um guia para professores e 

promotores de literatura. Goiânia: Cânone Editoria, 2008. 

 

SÓFOCLES. Édipo Rei. Versão e adaptação teatral de Geir Campos. São Paulo: Editora Vozes 

Ltda, 1976.   

 

VIEIRA, Isabel Maria de Carvalho. O papel dos contos de fadas na construção do imaginário 

infantil. In: REVISTA CRIANÇA - do professor de educação infantil, v. 38, p. 10,2005. 

 

 

http://www.minhavida.com.br/familia/materias

