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A literatura infantil possui extrema importância no processo de aprendizagem por ser uma fonte
abundante de informações e valores, além de promover o desenvolvimento da leitura e da
escrita e, também, da criatividade. As fábulas e contos de fadas são utilizados para esse este
fim, uma vez que favorece o uso lúdico juntamente com o cognitivo, facilitando o aprendizado
e aprimorando a capacidade da criança de lidar com situações imprevisíveis, dentre outros
benefícios. Assim, este estudo teve por finalidade mostrar e compreender as grandes
contribuições que a leitura e a interpretação dos contos de fadas e fábulas tem no ensino infantil,
desde a influência na desenvolução afetiva do infante até o impacto positivo na evolução
intelectual do aluno. Para tanto, efetuou-se uma pesquisa exploratória e descritiva com a
aplicação da Revisão Bibliográfica, cujos procedimentos pautaram-se na busca, seleção e
análise de artigos científicos publicados em banco de dados eletrônico, cuja base de pesquisa
foi o emprego dos contos e fábulas na Educação Infantil e os efeitos gerados no avanço
intelectual e cognitivo dos infantes. Após pesquisa, notou-se que a adoção dessas literaturas
infantis garante uma aprendizagem mais prazerosa, em que a criança adquire conhecimentos
variados e fundamentais, além de estimular o rápido raciocínio e a crescente melhora na
oralidade e vocabulário, levando a um aperfeiçoamento na socialização. Ao facilitar o
entendimento, o aluno desenvolve seu senso crítico e começa a emitir opiniões próprias,
estimulando o debate sobre temas essenciais, não só no âmbito acadêmico, mas também para a
vida do discente. Portanto, os contos de fadas e fábulas são grandes aliados da prática docente,
auxiliando o professor no trabalho que envolve o desenvolvimento cognitivo, afetivo e
sociocultural dos alunos.
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