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A HISTÓRIA DA LITERATURA DOS CONTOS DE FADAS 

 
Maria Fernanda Barbarulo 

 

 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho buscarei apresentar um pouco da história do universo 

dos contos de fadas. Através de pesquisa bibliográfica, apresentarei uma 

linha temporal indicando os personagens mais importantes e suas obras, 

bem como o surgimento dos contos de fadas 

 

 

 

A ORIGEM DA LITERATURA INFANTIL 

 

 

De acordo com Cademartori (1994), o início da literatura infantil teve 

início por volta de 1628 a 1703 por Perrault com seu livro Contos da mãe 

Gansa (1697). Os contos incluídos nesse livro são: A Bela Adormecida no 

Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, 

A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. 

Posteriormente surgiram alguns escritores que ficaram conhecidos 

mundialmente como Andersen, Collodi, irmãos Grimm, Lewis Carol, Bush e 

outros. 

 

Coelho (2003) afirma que a origem dos contos, das narrativas, é celta 

e apareceram na história em forma de poemas. A primeira coletânea de 

contos infantis foi publicada na França, durante o século XVII, durante o 

reinado do Rei Luís XIV e surgiram especificamente voltados aos adultos. O 

livro Contos da mãe Gansa nasceu através dos estudos da literatura 

folclórica e popular. 
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Os livros que de início não eram voltados ao público infantil, foram 

tomando lugar no universo das crianças a partir do século XVIII, onde por 

falta de interesse dos adultos as fadas adentraram ao universo infantil. 

Pouco depois houve uma preocupação com a linguística onde os irmãos 

Jacob e Wilhelm Grimm deram diferentes contextos às histórias. Publicaram 

então entre (1812 e 1822) diversos contos, entre os quais alguns foram 

traduzidos para a Língua Portuguesa, tais como, A Bela Adormecida, Os 

Músicos de Bremen, Os Sete Anões e a Branca de Neve, Chapeuzinho 

Vermelho, A Gata Borralheira, O Corvo, As Aventuras do Irmão Folgazão, A 

Dama e o Leão. 

No século XIX podemos destacar as publicações de A Condessa de 

Segur, Alice no país das maravilhas e Pinóquio, publicados por Hans 

Christian e Collodi, respectivamente. 

 

Para analisar os contos de fadas como possível potencializador da 

aprendizagem, preciso analisar sua origem. Encontrei no livro “Os sete 

contos de fadas” da autora Kupstas (1993), afirmações onde a autora afirma 

que os contos de fadas são narrativas muito antigas e que inicialmente não 

eram destinadas às crianças, mas que eram mitos difundidos por inúmeros 

povos, a exemplo dos hindus, persas, judeus, gregos. A autora afirma que 

essas narrativas eram na verdade, expressões de conflitos entre o homem e 

a natureza. 

 

De acordo com Coelho (2003) a necessidade do ser humano em 

contar histórias, surgiu inicialmente quando esse ser primitivo sentiu a 

necessidade de explicar racionalmente o mundo que o cercava. Dessa forma 

pode buscar compreensão aos eventos que não compreendia, como por 

exemplo, atribuir o som dos trovões a guerra entre deuses, ou ainda, que as 

correntezas e a água fossem controladas por sereias. 

 

Coelho (2003) também afirma que como os contos de fadas são 

tradições orais não há como definir sua origem. Possivelmente existem há 

milhões de anos, porém sua valorização ocorreu há alguns séculos, quando 
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os contos foram voltados às crianças com contações cada vez mais lúdicas, 

cativando sua propagação até os dias de hoje. 

 

Os contos de fadas como conhecemos hoje, segundo Santos (2011), 

tem grande ligação com o livro de Perrault e os Irmãos Grimm, conhecidos 

como “Os Contos dos Irmãos Grimm.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Os livros de Perrault e dos Irmãos Grimm 

 

 

Perrault teve um papel fundamental nas histórias infantis, pois dentro 

da cultura europeia, ao reunir em um só livro as histórias dos franceses da 

camada popular, resgataram as histórias contadas no boca a boca, ou seja, 

não escreveram integralmente as histórias, mas sim fizeram adaptações nos 

contos tradicionais das camadas populares da França, que não sabiam 

escrever, e compilou as informações em formato de livro. 

 

Alguns dos contos tinham conotação forte, histórias que de acordo 

com o autor necessitavam de adaptações para ser aceito pela corte do rei 

Luís XIV. Ao realizar as adaptações nos contos originais o autor alterou 
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questões referentes a sexualidade e a violência, tornando-as mais aceitáveis 

pela corte erudita. 

 

Encontramos nos estudos de Coelho (2000) uma citação que vai de 

encontro ao que estamos afirmando: 

 

 

“Vulgarmente, tais estórias circulam na França (e daí para os 
demais países) como ‘contos de fadas’, rótulo que os 
franceses usam até hoje para indicar ‘contos maravilhosos’ 
em geral. Nessa coletânea, a metade não apresenta fadas. 
São apenas ‘contos maravilhosos’, por existirem em um 
espaço ‘maravilhoso’, isto é, fora da realidade concreta. É o 
caso de ‘Chapeuzinho Vermelho’, ‘O Barba Azul’, ‘O Gato de 
Botas’, e ‘O Pequeno Polegar’. (COELHO, 2000, p.90). 

 

 

 

 

O autor faz uma crítica à forma como foram modificadas as histórias, 

uma vez que o livro Contes de maMèreI’oye (Contos da mãe Gansa) não era 

voltado ao público infantil, mas sim à corte francesa como forma de 

entretenimento geral das pessoas letradas. 

 

As histórias tiveram boa aceitação não só pela população nobre como 

também pelo público infantil. As narrativas simples acessíveis às crianças 

levaram-nas a um mundo fantástico onde tudo terminava bem e feliz. Os 

contos desempenhavam a partir de então um processo que tinha como 

objetivo moralizar e instruir os indivíduos, mesmo com os contos sendo 

transmitidos oralmente, primeiramente os adultos e posteriormente as 

crianças. 

 

Após a publicação dos “Contos da mãe Gansa”, os Irmãos Grimm, 

que também buscam o maravilhoso mundo de fantasias, publicaram obras 

através dos contos populares transmitidos oralmente pelos alemães como 

forma de preservar a cultura popular, uma vez que não era destinada a 

nenhuma corte como foi o caso de Perrault. 
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Coelho (2003), afirma que: 

 

 

“Em meio à imensa massa de textos que lhes servia para os estudos 

linguísticos, Os Grimm foram descobrindo o fantástico acervo de 

narrativas maravilhosas, que, selecionadas entre as centenas 

registradas pela memória do povo, acabaram por formar a coletânea 

que é hoje conhecida como Literatura Clássica Infantil.” (COELHO, 

2003, p.23). 

 

 

As transformações das histórias redirecionaram o material que ora 

apreciado por todos foram voltados às crianças. Esse direcionamento está 

ligado as com as transformações culturais que ocorreram na Europa. 

 

Os Irmãos Grimm dedicaram sua vida aos estudos. Formaram-se em 

direito e buscavam através das lendas e da tradição oral do povo alemão, 

guardar e significar a cultura e a história de seu povo. 

 

Jacob e Wilhelm Grimm percorreram a Alemanha buscando nas 

narrativas populares, na esperança de que não fossem esquecidos. 

Recolhiam histórias de pessoas muitas vezes analfabetas, pessoas de 

aldeias, camponeses, barqueiros, músicos, cantores, tudo isso nos primeiros 

anos do século XIX. 

 

Esse compilado de informações deu origem ao livro 

KinderundHausmarchen (Histórias das crianças e do lar), o primeiro 

manuscrito apresentou 51 narrativas e o produto final foi organizado em três 

volumes. Na Inglaterra os contos foram tidos como tolices e injuriosos e não 

tiveram boa aceitação, sendo recolhidos e tirados de circulação rapidamente. 

 

No Brasil, os contos populares chegaram às crianças a partir da 

segunda metade do século XIX, onde traduções e adaptações dos contos 

europeus escritos por Perrault e os Irmãos Grimm chegaram ao público 

brasileiro. 
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A literatura infantil no Brasil teve como marco o livro de Andersen “O 

patinho feio”, no século XX, logo algumas histórias de Monteiro Lobato 

também surgiram como seu primeiro livro “Narizinho Arrebitado”, logo outros 

livros do autor também fizeram sucesso entre os brasileiros e até hoje são 

bastante conhecidos e utilizados. 

 

 

A LITERATURA INFANTIL E OS CONTOS DE FADAS 

 

 

Atualmente vemos um mercado cheio de livros infantis e totalmente 

voltado às crianças de acordo com cada faixa etária. Porém nem sempre foi 

assim como identifica os estudos de Priore et al. (2007), a literatura hoje não 

tem o intuito de impor regras de doutrina às crianças. Ao contrário, como 

afirma Carvalho (1985), permite que a criança conheça valores estéticos e 

humanos, oferecendo recreação e aprendizagem. 

 

De acordo com Góes (1991) em relação à literatura infantil: 

 

 

“A leitura reflexiva, a aquisição do vocabulário, a aquisição 
de conceitos. Assim como as preferências, o gosto pela 
leitura e a escolha de valores são adquiridos através da 
literatura. O ideal da literatura é deleitar, entreter, instruir e 
educar as crianças. (...) num aspecto estético-formativo e na 
educação da sensibilidade, pois reúne a beleza da palavra e 
a beleza das imagens.” (GOÉS, 1991, p.22). 

 

 

Carvalho (1985) afirma que “sonhar é preencher vazios, é criar 

condições terapêuticas para os impactos da realidade, é libertar-se” (p. 64). 

Os contos de fadas permitem que as crianças encontrem-se e organizem-se 

no mundo, talvez essa seja a principal função da literatura infantil e dos 

contos de fada. 
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A palavra fada (fatum) quer dizer fado, ou destino, estendido para 

dona ou deusa do destino. As fadas são seres de inspiração mitológica, com 

origem céltica ou nórdica, são seres com poderes especiais. Tudo que é 

humanamente impossível torna-se permitido através da magia, ou objetos 

que contém magia. De acordo com Góes (1991) os primeiros contos de fada 

que se sabe datam de à Idade Média, por volta do século V. 

 

Carvalho (1985) ressalta que os contos de fadas são narrativas 

simples, diretas acessíveis e familiares ao cotidiano da criança. 

 

Shakespeare, segundo Góes (1991), retrata as fadas como seres 

geniosos e temperamentais. As fadas muitas vezes apresentadas nas 

histórias são representações de ações humanas como o bem e o mal. 

 

Ainda segundo Góes (1991), as personagens dos contos de fadas 

possuem características bem definidas, sem espaço para ambiguidade de 

personalidade. O mal é mal, em sua essência. Para Carvalho (1985), a estrutura 

da história deve ser plana, simples e atemporal, sem uma definição exata de 

quando aconteceu, é fantasioso e a trama gira em torno de um personagem 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Obras da literatura infantil. Fonte: Google, 2016. 
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Após esta abordagem histórica, situando os contos de fada e a literatura 

infantil, devemos no próximo capítulo verificar as possibilidades de utilização 

dos contos de fadas como ferramenta em que há potencial de contribuir aos 

processos de alfabetização. 

 

 

OS CONTOS DE FADAS E A EDUCAÇÃO. 

 

 

Neste capítulo apresentarei a forma como os contos de fadas e a 

literatura infantil estão relacionadas com a Educação. Evidenciarei as formas 

com que a literatura ganhou espaço dentro da escola e como esse 

importante espaço aberto sugere novas formas de pensar e fazer Educação. 

 

A educação das passou por várias transformações através dos 

séculos de história. Muitas das transformações ocorreram por 

consequências ou em decorrência dos estudos à época. Uma das 

transformações mais importantes que temos é a inserção do livro como 

ferramenta indispensável à vida da criança, pois esta deixou de ser um 

adulto em miniatura e passou a ser reconhecida como ser que tem 

características e necessidade próprias. 

 

Encontrei no documento, Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (RCNEI), norteador das práticas pedagógicas de (1998) 

afirmações de que o processo de socialização está ligado ao 

desenvolvimento da identidade. 

 

Como sabemos e já afirmei neste trabalho, os contos de fadas não 

foram feitos intencionalmente às crianças. Contudo apontei vários autores 

que no decorrer do tempo, tiveram como objetivo intervir e modificar as 

histórias narradas pela população a uma linguagem acessível também às 

crianças. 
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Ainda segundo o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 163), “As vivências 

sociais, as histórias, os modos de vida, os lugares e o mundo natural são 

para as crianças parte de um todo integrado”. 

 

No início do século XX, a criança passa a ser considerada um ser com 

necessidades próprias e assume maior visibilidade nas estruturas sociais, 

onde se iniciam processos de preocupação e respeito com as necessidades 

de seu desenvolvimento. As ciências passam a analisar as estruturas da 

criança em várias áreas, entre elas, psicologia, sociologia e a própria 

educação. Desse modo, a literatura infantil também passa a ter maior 

visibilidade e começa a desenvolver-se de forma mais evidente. 

 

Assim, Lajolo (2002) expõe que os laços entre a literatura e a escola 

começam neste ponto, de forma que as crianças começam a consumir obras 

impressas. 

 

No Brasil, a valorização dos livros também se deu dessa forma, como 

recurso pedagógico, com a intenção de apresentar às crianças bons 

exemplos de comportamento em sociedade. 

 

José Monteiro Lobato, segundo Coelho (1991) foi o autor responsável 

por difundir a verdadeira literatura infantil, como vemos: 

 

 

A Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, na área da Literatura 

Infantil e Juvenil, o divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o 

de hoje. Fazendo a herança do passado imergir no presente, Lobato 

encontrou o caminho criador que a Literatura Infantil estava 

necessitando. Rompe, pela raiz, com as convenções estereotipadas e 

abre as portas para as novas ideias e formas que o nosso século 

exigia. (COELHO, 1991, p.225). 

 

 

Monteiro Lobato, como ficou conhecido, passou a investir na 

literatura para crianças. Para ele o contato da criança com o texto literário 

desde cedo é fundamental, pois assim despertará a imaginação e a cativará 
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para a experiência leitora, e assim, possibilitará que ela tenha mais interesse 

pelos livros. 

 

De acordo com Barros (2013), durante as décadas de 30 a 60, as 

obras da literatura infantil foram substituídas por cartilhas didáticas e 

somente na década de 70 foi tida como importante para o desenvolvimento 

intelectual e cultural da criança. Nessa época foi fundado o Instituto Nacional 

do Livro (1973). 

 

Ainda de acordo com a autora, foi com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 5962 de 1971), LDB, decreta que o ensino da língua 

nacional deve ser feito por meio de textos literários. A partir de então, as 

obras destinadas à literatura infantil expandiram-se consideravelmente com 

um grande aumento de autores e editoras interessados nesse tipo de 

publicação. 

 

De acordo com Lajolo (2002): 

 

 

“Outra forma de adequação a esse mercado ávido, porem 
desabituado da leitura foi a inclusão, em livros dirigidos à 
escola, de instruções e sugestões didáticas: fichas de leitura, 
questionários e roteiro de compreensão de texto marcam o 
destino escolar de grande parte dos livros infanto-juvenis, a 
partir de então lançados, quando também se tornam comuns 
as visitas de autores a escolas, onde discutem sua obra com 
os alunos.” (LAJOLO, 2002, p.123). 

 

 

O comércio reconheceu a oportunidade. Houve então um aumento 

considerável no número de livrarias voltadas ao público infantil, onde vários 

autores começaram a consagrar-se devido à qualidade do material que 

escreviam como exemplos, Cecília Meireles, Vinicius de Moraes e Clarice 

Lispector. 

 

Os contos de fadas por possuir linguagem fácil e encantadora e fala 

do interior infantil, também começa a ganhar destaque, e temos: 
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“Os contos de fadas, a produção literária infantil, assim 
como as criações do grupo são ótimos materiais para o 
desenvolvimento dessa atividade que poderá utilizar-se de 
sons vocais, corporais, produzidos por objetos do ambiente, 
brinquedos sonoros e instrumentos musicais.” (BRASIL, 
1998, p.62). 
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