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RESUMO 

Este estudo tem o objetivo de descrever o trabalho educativo desenvolvido através de um 
projeto pedagógico realizado com as crianças da 3ª série da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Olga Benário. Para isso foram realizadas leituras de embasamento teórico em 
relação ao processo de incentivo a leitura e o gosto pelos contos de fadas e histórias infantis. 
Esta pesquisa foi fundamentada nos estudos de Irandé Antunes, Fanny Abramovich, Emília 
Ferreiro entre outras referenciais bibliográficas que também tratam da magia que envolve o 
ato de ler. Aliada a formação escolar é necessário investir na formação de cidadãos críticos, 
que saibam exigir seus direitos e acima de tudo cumpram com seus deveres. O ato de leitura 
gera conhecimento e consequentemente um nível melhor de consciência, construindo assim, 
uma sociedade mais justa e igualitária. 
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ABSTRACT 

This study has the goal to describe the educational work developed through a pedagogical 
project realized with the children from 3rd grade of the Municipal Elementary School Olga 
Benário. For this, readings of theoretical basement were realized in relation to the process to 

encourage reading and the taste for fairy tales and children’s stories. This research were 
grounded in the studies of Irandé Antunes, Fanny Abramovich, Emília Ferreiro and other 
bibliographical references that also discuss about the magic that involve the act of reading. 
Ally with the schooling, it is necessary to invest in the formation of critical citizens, that they 
know to require theirs rights and above all that they fulfill with their duties. The act of the 
reading produces knowledge and consequently a better level of consciousness, that contribute 
for a more just and egalitarian society. 
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É um problema visível hoje, não somente nas escolas, mas de um modo geral, a 

dificuldade que as pessoas apresentam para compreender o contexto em que vivem. Nas 

escolas, os alunos também apresentam essa dificuldade, seja para interpretar uma simples 

questão de História ou Geografia, um problema matemático ou ainda para entender das mais 

fáceis as mais obscuras mensagens dos textos de Português, tudo isso por deficiência no 

desenvolvimento da leitura. As crianças e os jovens estão aprendendo a decodificar e não a ler 

palavras e textos. Por essa razão, não conseguem compreender nem mesmo o que está exposto 

claramente em uma tarefa escolar, muito menos ainda o que está nas entrelinhas de um texto. 

Há aqueles ainda que por não possuírem um senso crítico apurado, nem percebem as 

intenções, maldosas ou não, que normalmente vêm expostas em palavras e frases. Além disso, 

a leitura se tornou na maioria das escolas uma atividade enfadonha e sem prazer, fazendo com 

que crianças e adolescentes se distanciassem cada vez mais desse mundo incrível, que só os 

leitores assíduos têm o privilégio de conhecer. 

A proposta de desenvolver um projeto sobre leitura se deu em razão da necessidade de 

se trabalhar os diversos conteúdos atrelados a um único tema. É perfeitamente possível incluir 

diversos assuntos contextualizando-os com um tema específico.  

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos 
conhecimentos escolares em ralação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a 
relação entre conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem 
aos alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da 
informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento 
próprio. (HERNÁNDES & VENTURA, 1998: 61)  

É uma forma de levar o conhecimento através de atividades mais criativas e 

agradáveis, transformando o processo ensino-aprendizagem mais simples, além de deixar 

cada aluno mais a vontade para desenvolver sua pesquisa e para interagir com o professor e 

com os colegas. Trabalhar com projeto, não somente permite uma abrangência de 

conhecimentos, como também viabiliza uma maior comunhão entre toda a comunidade 

escolar, agregando inclusive, a família.   

Para se construir uma sociedade justa e igualitária, é preciso, desde cedo, investir na 

formação do cidadão, principalmente, na formação daqueles que têm pouco, porque, às vezes, 

a vida sempre lhes dá pouco. O trabalho com projeto faz o pouco virar muito.  
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O barro sem as mãos do oleiro não tem nenhuma forma, mas quando ele põe a mão é 

capaz de transformar esse barro em vasos belíssimos, que encantam e enfeitam o ambiente. 

No início da vida escolar, as crianças são como o barro e os professores são os verdadeiros 

oleiros, pois são os responsáveis pelo aprendizado desses pequenos cidadãos que formarão a 

sociedade futura e eles não só podem como devem ajudar na formação ética e moral da 

personalidade e do caráter desses seres. É claro que tal comparação é apenas para ilustrar 

melhor a responsabilidade que o professor assume quando se torna educador, pois é 

importante salientar que a criança ao chegar à escola já vem com um conhecimento muito 

amplo do mundo ao seu redor. Segundo Emilia Ferreiro, as crianças, principalmente as que 

vivem nas cidades, já possuem algum tipo de informação sobre a leitura e a escrita, mesmo 

sem nunca ter indo à escola. São informações encontradas em jornais, revistas, livros, TV, 

agendas de telefone, enfim, são variadas as experiências com a leitura e a escrita. Por essa 

razão, elas não poderiam ser barros secos, mas daqueles que, com certeza, já receberam uma 

quantidade muito boa de outras substâncias que só irão ajudar na transformação.   

Aliada a formação escolar, é necessário investir na formação de cidadãos críticos, que 

saibam atuar em seu meio social, que tenham consciência dos seus direitos e deveres e que 

acima de tudo saibam exigir esses direitos, mas que também cumpram com os seus deveres e 

para formar cidadãos assim é necessário investir na leitura do mundo, já que ler é “percorrer 

com a vista e interpretar o que está escrito” (CUNHA, 1986: 471). Porém, para isso, os alunos 

realmente precisam aprender a ler e não a decodificar palavras, eles precisam ser leitores que 

interagem com o que estão lendo e se posicionem de maneira crítica, seja para defender ou 

não o pensamento do autor. 

A atividade da leitura completa a atividade da produção escrita. É, por isso, 
uma atividade de interação entre sujeitos e supõe muito mais que a simples 
decodificação dos sinais gráficos. O leitor, como um dos sujeitos da 
interação, atua participativamente, buscando recuperar, buscando interpretar 
e compreender o conteúdo e as intenções pretendidos pelo autor. 
(ANTUNES, 2009: 67) 

Ainda de acordo com Antunes: 

Nessa busca interpretativa, os elementos gráficos (as palavras, os sinais, as 
notações) funcionam como verdadeiras “instruções” do autor, que não 
podem ser desprezadas, para que o leitor descubra significações, elabore 
hipóteses, tire suas conclusões. Palavrinhas que poderiam parecer menos 
importantes, como até, ainda, já, apenas, e tantas outras, são pistas 
significativas em que devemos nos apoiar para fazer nossos cálculos 
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interpretativos. Todo esforço para entender essas instruções – isto é, o que 
está sobre a folha de papel – só se justifica pelo que elas, as instruções, 
representam para a compreensão global do ato comunicativo do qual o texto 
é suporte. (ANTUNES, 2009: 67)   

Percebe-se, com isso a importância de entender o contexto das coisas de um modo 

geral, pois sem esse entendimento fica difícil a compreensão do todo. “A leitura é uma 

atividade de acesso ao conhecimento produzido, ao prazer estético e, ainda, uma atividade de 

acesso às especificidades da escrita” (ANTUNES, 2009: 70) Uma sociedade que investe na 

formação de seus cidadãos, com certeza, investe em propostas que dinamizem o ato de ler 

dando sentido e despertando emoções em tal ato, propostas que possam despertar as pessoas 

para realizarem de maneira crítica e consciente a leitura do mundo em que vivem. A leitura 

faz o ser humano viajar por diversos mundos e isso mexe com todos os seus sentidos e com 

todas as suas emoções. É necessário mexer com as emoções dos alunos para que eles cresçam 

e despertem para a pesquisa, para o conhecimento, enfim, para o aprendizado de um modo 

geral e não fiquem condicionados a receber tudo pronto, colocando-os em uma passividade 

doentia. As crianças e os adolescentes são seres pensantes, é preciso colocar esses seres para 

atuarem na vida deles e no mundo que os rodeia. Outro fator importante, é que o hábito de 

leitura em sala de aula é pouco ou quase nenhum. A criança não vivencia a leitura no dia a dia 

escolar. “Às vezes, a professora conta histórias, mas nunca lê em voz alta. É proibido ler.” 

(EMILIA FERREIRO, 2001: 97). Quando há atividades de leitura em sala de aula, na maioria 

das vezes, elas são enfadonhas e não são atrativas, isso gera nos discentes aborrecimentos e 

desgosto por tais atividades. Problemas como esses afastam cada vez mais o aluno desse 

mundo criador da leitura. Visando formar cidadãos mais atuantes, foi desenvolvido o projeto 

pedagógico Vivendo um Conto de Fadas com o objetivo de despertar nas crianças o gosto 

pela leitura e criar nelas, desde cedo, esse hábito através da prática diária na escola, tendo em 

vista, essa, ser uma prática que, além de desenvolver melhor o aprendizado, formando pessoas 

intelectualizadas, formará principalmente leitores críticos e conscientes que saberão exercer 

melhor sua cidadania.   

Às vezes, o mundo dos adultos se distancia muito do mundo imaginário das crianças, e 

a escola tem a obrigação de não deixar essa imaginação se perder. Por essa razão, esse projeto 

envolveu as crianças em um aprendizado alegre e prazeroso, através do mundo mágico dos 

contos de fadas. Isso permitiu que as crianças passassem pelo processo ensino-aprendizagem 

de maneira encantada, já que é assim que deve ser a vida de todas as crianças, sem o peso de 
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atividades desmotivadoras e sem deixá-las desanimadas e passivas em relação ao 

aprendizado, mas sim, que tudo seja desenvolvido através de uma grande e gostosa 

brincadeira, para que elas sintam realmente que estão vivendo em um desses mundos 

fabulosos dos contos de fadas. Além disso, possibilitou leituras agradáveis, fazendo com que 

elas despertassem para o prazer de ler. 

Ao se encontrar com o mundo dos contos de fadas, as crianças se sentem em casa, pois 

é como se elas encontrassem o mundo que borbulha na imaginação delas é a linguagem 

simbólica, não-verbal dos contos, que se conecta diretamente ao mundo imaginário da 

criança. Isso, segundo Abramovich, explica a atração entre os dois mundos e o fascínio que os 

contos de fadas exercem sobre os pequeninos. 

Por quê? Porque os contos de fadas estão envolvidos no maravilhoso, um 
universo que denota fantasia, partindo sempre duma situação real, concreta, 
lidando com emoções que qualquer criança já viveu... Porque se passam num 
lugar que é apenas esboçado, fora dos limites do tempo e do espaço, mas 
onde qualquer um pode caminhar... (...) Porque todo esse processo é vivido 
através da fantasia, do imaginário, com intervenção de entidades fantásticas 
(bruxas, fadas, duendes, animais falantes, plantas sábias...) 
(ABRAMOVICH, 1995: 120) 

E é através desse mundo maravilhoso que cada criança vai encontrando o seu mundo 

ali, dentro daquele mundo que pode pertencer a muita gente e não ser de ninguém ao mesmo 

tempo, onde é possível resgatar a infância e o jeito de cada criança ser criança, de maneira 

plena, livre e saudável, sem o peso de se tornar adulto cedo demais. É necessário que pais, 

professores e todos de um modo geral que trabalham com crianças, não as obriguem a entrar 

no mundo real, cheio de limitações e de difíceis realidades, que normalmente afastam esses 

seres pequeninos drasticamente da imaginação e da fantasia que alimentam seus corações. 

Somente quem viveu bem a infância, carrega por uma vida inteira a estrela da sua criança 

interior. Esse mundo infantil deve ser vivido ao máximo, respeitando o tempo que cada 

criança tem de ser criança. Para isso, o caminho é o resgate da infância, ao menos para quem 

ainda tem essa chance. 

Um caminho possível é resgatar a infância, mas não a infância entendida 
somente como uma etapa primeira da vida, mas entendida também, como 
sugere Walter Kohan, como uma condição para a experiência e para a 
existência humana. Assim compreendida a infância é um modo de ser aberto 
que permite imaginar, criar, inventar, re-ler, re-escrever, des-construir e 
ousar construir novamente, de forma diferente. Resgatar a infância desta 
maneira é resgatar também os próprios sonhos e é, ainda, a possibilidade de 
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estabelecer com eles uma relação de amor, necessária para viver a vida com 
entusiasmo e paixão; interessante para quem se pretende educador e 
referência para outros seres humanos. (NETO, 2005: 41) 

Quando alguém inicia uma história, o professor, a mãe ou alguém próximo, alguém 

que consegue transmitir emoção, consegue atrair a atenção das crianças ou até mesmo dos 

adultos, essa pessoa exerce uma força enigmática e magnética sobre quem está ouvindo, pois 

todos gostam de entrar no mundo da magia e da fantasia. Basta um simples “Era uma vez...”, 

para a criança adentrar nos contos de fadas, pois é esse mundo que se assemelha as 

representações das imagens do mundo imaginário que cada uma carrega consigo. Expressões 

como, “Era uma vez...” ou “viveram felizes para sempre”, exercem um poder arrebatador 

levando esse ser pequenino a realizar viagens profundas, pois a linguagem, as imagens, o jeito 

de ser desse mundo está diretamente ligando ao mundo imaginário da criança e para seguir na 

viagem da vida escolar, ela precisa desse caminho menos denso. Por essa razão a escola deve 

proporciona mais viagens ao mundo da fantasia, tudo fica mais agradável no processo ensino-

aprendizagem. Em razão disso Dinis coloca que: 

Forçada a pensar, a criança se vê em contato com um mundo de novas 
possibilidades existenciais. Tal literatura passa exercer um papel bastante 
importante para a criança que em seus primeiros anos escolares está sendo 
moldada para os valores dominantes da razão da ordem e do pensamento 
lógico, levando o leitor a resgatar o seu espaço lúdico e buscar novas 
possibilidades. (DINIS, 2006: 161) 

Essas imagens e linguagens simbólicas, podem expressar sentimentos e também 

representar o que seria bom ou ruim para a criança, a depender de sua realidade. É um refúgio 

que ela encontra, pois esse mundo se assemelha aquilo que ela vivência em sua fantasia de 

criança, já que é esse mundo que possui uma linguagem mais próxima daquilo que cada 

criança vive em sua imaginação, cheia de imagens e símbolos que, na maioria das vezes 

somente ela sabe decifrar.  

Essa forte identificação das crianças com os contos de fadas ocorre justamente porque 

a linguagem, as imagens e os personagens desses contos estão além de qualquer realidade e 

fazem com que a criança, de um modo muito especial, se identifique com um deles, 

principalmente porque seus personagens são nomeados a partir de suas principais 

características, como Branca de Neve, que era chamada assim por ter uma pele mais branca 

que a neve; Cinderela, que dormia sobre as cinzas, no borralho (sujeira), daí vem sua segunda 
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nomeação: a Gata Borralheira, menina que vivia suja e sendo obrigada a trabalhar para as suas 

irmãs. O personagem não tem uma identidade própria, e assim pode emprestar sua 

personalidade ao ouvinte, enquanto ele acompanha a narrativa. Por isso que para a criança 

uma pessoa que faz algo ruim é uma bruxa e se faz algo bom parece uma fada. É a visão que 

ela tem ao ligar o real com o imaginário. 

Por ser a linguagem da criança é que os contos de fadas fazem tanto sucesso, não 

somente com os pequeninos, mas também com os adultos. Vale ressaltar que se o adulto, 

enquanto criança, adentrar no mundo das fadas e não for tolhido em sua imaginação e 

simbolismo, construirá um bom alicerce emocional, conforme o que relata Corumba. 

O homem, desde a sua concepção, cada um no seu ritmo ou no ritmo que lhe 
impõem, é submetido a ritos de passagens para várias fases. Há de se 
destacar a fase na qual é apresentado ao conto de fadas, quando ele é 
colocado em contato com o universo imaginário onde tudo é possível através 
das asas da imaginação. A passagem saudável por essa fase, na qual há uma 
percepção do mundo como um lugar mágico capaz de transformar sonhos 
em realidade, cria um alicerce para a vida emocional. (CORUMBA, 2008: 
29) 

Tudo no mundo real toma um novo sentido a partir da ótica de quem viveu, mesmo 

que tenha sido na infância, no mundo dos contos de fadas. “Os contos dão sentido ao sonhos e 

imaginação tão necessários para se conviver bem com a realidade.” (CORUMBA, 2008:29). 

Em tempos passados o mundo da magia conquistou muitas crianças e adultos e vai continuar 

ainda por muitas gerações conquistando e realizando fantasias e sonhos. “Não é à toa que os 

contos remontam aos primórdios dos tempos e continuam encantando pessoas de diferentes 

gerações” (CORUMBA, 2008: 29). Esse encantamento, em épocas passadas, muitas vezes, 

servia para ensinar conceitos morais para a sociedade e ainda hoje se percebe isso, embora se 

saiba que a ideia de unir o mundo dos sonhos ao mundo real é o que contagia a todos, 

principalmente as crianças, pois elas acreditam que tudo é possível, até porque os contos 

propiciam esta crença, de que tudo pode dar certo no final.  

Não se pode perder de vista, no entanto, o poder que o conto tem de 
estimular o ouvinte a transformar o sonho em realidade, já que é incutida na 
mente a mensagem de que tudo pode ser realizado desde que haja o desejo e 
a determinação. (CORUMBA, 2008: 30) 

Por essa razão, este trabalho vem mostrar que é possível usar o encantamento que 

envolve o mundo dos contos relacionando-o com a imaginação do mundo infantil, realizando 
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assim um perfeito casamento para desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Daí a ideia 

de se desenvolver um projeto intitulado Vivendo um Conto de Fadas.  

O projeto foi desenvolvido com cento e quatro alunos das turmas A e B da 3ª série da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Olga Benário, situada a Rua Idalina Bonfim s/n, no 

bairro Santos Dumont na cidade de Aracaju. O desenvolvimento dessa prática pedagógica teve 

como objetivos gerais despertar nas crianças o gosto pela leitura, envolvendo-as numa atmosfera 

de magia e fantasia que os contos de fadas podem proporcionar; incentivar o hábito de leitura em 

sala de aula, fazendo com que as crianças percebessem que esse hábito só se solidificaria 

praticando-o em casa, além de despertar nelas o prazer de ler e com isso realizar viagens 

fantásticas aos mais diversos mundos através da leitura. Foi possível viabilizar atividades que 

estivessem contextualizadas com o tema central dos contos de fadas e que pudessem estar 

relacionadas aos conteúdos programáticos das disciplinas de Ciências, Estudos Sociais (História e 

Geografia), Português e Matemática. Foram trabalhados cinco contos de fadas, um a cada semana. 

Sempre nas segundas-feiras, era feita a leitura do conto e a partir daí, todos os conteúdos 

desenvolvidos durante a semana eram relacionados ao conto. Na terça-feira, era o dia do 

cineminha, todos iam assistir ao filme sobre o conto e algo fantástico sempre acontecia, porque 

apesar de serem histórias conhecidas, todos os alunos ficavam vidrados na televisão e ao final de 

cada filme, as crianças aplaudiam com tanto entusiasmo que chegava a ser comovente.  

As salas de aula das turmas envolvidas no projeto eram organizadas com os 

personagens de cada conto. Na porta das salas havia uma cortina, feita de TNT vermelho para 

dar um toque especial de nobreza. Além disso, a sala recebia uma denominação especial. Era 

confeccionado um cartaz com o nome do conto que também dava nome a sala naquela 

semana, por exemplo: Sala Cinderela. Os cinco contos trabalhados foram: Cinderela, Branca 

de Neve e os Sete Anões, Rapunzel, A Bela Adormecida e A Bela e a Fera. Todos os dias um 

menino era escolhido para ser o príncipe por um dia e uma menina para ser a princesa por um 

dia. Cada um recebia uma coroa e uma pequena capa simbolizando o traje real o que era para 

as crianças uma roupa muito especial. No final da aula, o príncipe e a princesa do dia 

recebiam uma lembrança do dia de reinado, era um lápis com a carinha do príncipe e da 

princesa do conto daquela semana. As crianças se sentiam vivendo mesmo um conto de fadas. 

No decorrer dessas semanas, os alunos viajaram no mundo encantado das fadas. O que é 

ainda melhor, é que, além de todo esse encantamento, eles se desenvolveram bastante em 
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todas as disciplinas. Ficou mais fácil, por exemplo, trabalhar um assunto dramático da 

História do Brasil, a escravidão, quando relacionado com a escravidão sofrida pelas princesas 

das histórias, sempre fazendo uma relação do real com o imaginário, já em Ciências, os 

elementos naturais e os problemas ambientais eram relacionados ao meio ambiente dos contos 

e que a natureza nas histórias era melhor tratada pelos personagens do que como ela era e é 

tratada no mundo real pelos seres humanos. Para explorar a escrita livre e aguçar ainda mais a 

imaginação das crianças era proporcionada a atividade de re-escrita dos contos e com essas 

atividades foi criado o Livrinho de Contos de Fadas de cada um. Essa também foi uma 

atividade que ajudou muito no desenvolvimento do aprendizado das crianças. Até as 

atividades de Matemática ficaram mais saborosas, já que eram sempre associadas aos contos. 

Diversas formas de promover o aprendizado dos alunos foram exploradas, entre elas: a 

leitura, a interpretação das histórias, a caracterização dos personagens e do ambiente de cada 

conto, a construção de maquetes dos castelos e reinos dessas histórias encantadas, o desenho, 

enfim, tudo que era possível fazer para deixar o aprendizado mais interessante e agradável.  

Como se sabe a avaliação é um processo constante, portanto, a criança deve ser 

observada diariamente no processo de construção do seu saber, cabendo ao professor 

viabilizar oportunidades e desafios que ajudem no desenvolvimento de sua aprendizagem, 

bem como observar o desempenho dos alunos e as dificuldades que eles encontrem.  Durante 

o projeto os alunos foram avaliados através das leituras diárias, produções de textos, 

atividades escritas e recreativas. Além disso, foram realizadas atividades individuais e 

coletivas que desenvolvessem a autonomia, o respeito por si e pelos outros e a confiança que 

cada um deve ter em si mesmo para crescer durante o processo ensino-aprendizagem. Para 

que houvesse avanço no aprendizado de cada criança, foi necessário priorizar o seu 

conhecimento de mundo, possibilitar o seu desenvolvimento cotidiano através dos novos 

conhecimentos adquiridos no cotidiano escolar e observar sua atuação e participação em todas 

as atividades propostas e desenvolvidas pelo grupo. Dessa forma, o processo ensino-

aprendizagem foi fluindo naturalmente em cada criança e em consequência cada uma chegou 

ao seu desenvolvimento intelectual. Além disso, ao final da unidade, já que o projeto foi 

desenvolvido durante as semanas que correspondiam à segunda unidade do ano letivo, foi 

realizada a avaliação regular dos conteúdos, pois o sistema pedia um exame regular e as 

crianças se saíram muito bem. A partir da análise comparativa das notas da 1ª unidade com as 

notas da 2ª, percebe-se um desempenho muito melhor dos alunos. Em Português, segundo os 
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dados comparativos eles melhoraram 14%, em Estudos Sociais, que correspondia a Geografia 

e História, foi 15%, em Ciências foi um pouco menor apenas 3%. Porém o que chamou 

mesmo a atenção dos professores foi o bom desempenho em Matemática, pois os alunos 

alcançaram uma melhora de 24%. Além do bom resultado nas avaliações escritas, algo muito 

mais importante aconteceu, eles se divertiram e muito. Foi o melhor desempenho dos 

pequeninos. Mesmo sabendo que fariam a avaliação regular, os professores das turmas 

envolvidas iam avaliando as crianças continuamente, fazendo observações, corrigindo o que 

era possível corrigir sem inibir o senso criativo de cada aluno, deixando-o bem à vontade para 

expor o que pensava e participar de tudo que gostaria de participar de maneira bem livre. 

Para finalizar o projeto, foi organizado pelos alunos sob a orientação das professoras 

um evento com a representação dos contos de fadas. Esse foi mais um dia espetacular na vida 

daquelas crianças que apresentaram além do teatro dos contos, coreografias, formaram coral e 

muitas outras atividades artísticas. Foi uma tarde de muita alegria, uma tarde em que o 

encanto das fadas contagiou a todos, as crianças, os pais, funcionários e professores, todos 

vivenciaram momentos de extrema emoção, em que a linguagem do mundo fantasioso das 

fadas era a única que se podia entender, ao menos naquela linda tarde encantada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Vivendo um Conto de Fadas não foi apenas mais um na vida daquelas 

crianças, esse marcou profundamente a história de vida delas e com certeza deixou marcas no 

coraçãozinho de cada uma. Esse projeto marcou, não somente a vida intelectual das crianças, 

mas principalmente deixou fluir nelas a beleza da imaginação extremamente fértil que toda 

criança tem e acima de tudo deixou fluir a linguagem do amor, do respeito, da solidariedade e 

da compaixão pelo outro. Essa é a linguagem dos contos de fadas e é essa também a 

linguagem das crianças, que, apesar do mundo pesado dos adultos, elas ainda conseguem 

fugir para além da imaginação e a todos os educadores, sejam pais ou professores, cabe a 

tarefa de não permitir que dilacerem esse maravilhoso mundo fantástico da imaginação 

infantil, pois enquanto houver uma criança no mundo haverá sempre alguém disposto a 

começar mais um Era uma vez...  
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