Como se contam os contos de fada
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Muitos pais se perguntam se deve ou não contar contos de fadas para a criança. Os
preocupa se lhe fará mal tal ou qual passagem horrenda, pois no conto se relatam
acontecimentos cruéis que poderiam perturbar a inocência da criança. Muitas vezes
pensando assim se decide eliminar tais contos. Em conseqüência, se priva a criança do
melhor alimento para a alma, porque nos verdadeiros contos de antigamente estão
contidos acontecimentos da alma, que têm suas raízes nas forças construtivas da
humanidade. Os antigos sabiam disso e relatavam de forma tradicional os contos aos
seus filhos. Dando-lhes vida aos contos de fadas ao relatá-los novamente, avivavam as
crianças com a variedade dos acontecimentos narrados, avivando assim ao mesmo
tempo suas próprias almas de adultos.
Uma boa narrativa comove ativamente a alma; dá asas aos sentimentos, ativa uma sã
vontade e estimula a mente num entre jogos de pensamentos.

Com o conto de fadas bem narrado ativa-se e intensifica-se toda uma série de
experiências na criança: passam por sua alma, uma atrás da outra, compaixão, crítica,
tensão, alívio, tristeza, alegria, medo, coragem, etc.
Tais emoções não fazem mal à criança se a narrativa se constitui claramente de causa e
efeito e prevalecer no final o sentido de justiça tão almejado pela criança que quer ver o
mal sendo castigado e o bem recompensado. Fortalecendo assim na criança sua
confiança no trunfo da bondade, fortifica-se também sua confiança na vida. Tudo isso
estimula também as funções orgânicas e age benignamente. Contribui também a que
aprenda a frear sua eventual inquietude e que não se perca nos anos posteriores num
sentimentalismo barato por coisas superficiais.
Se conseguimos ainda, respeitando-a guiar sua vontade sem quebrá-la, dispor de forças
suficientes para reparar (superar o grave, o sangrento, o cruel dos contos de fada sem
impressionar-se mais do que o devido; e essa capacidade será transformada, mais tarde,
numa fonte permanente de novas forças. (O Dr. Brun Bettlheim afirma que “os contos
de fadas são a chave para ajudar as pessoas a desembaraçar os mistérios da realidade”).
Quanto mais a privamos destes contos de dragões e bruxas, etc, tanto mais fraca
resultará sua alma de adulto. Mais tarde, quando as asperezas e as durezas da vida
golpearem, lhe faltará o valor e a firmeza de haver aprendido através dos
acontecimentos dos contos de fadas; seu comportamento será como um barco sem leme,
açoitado pelas ondas da vida. Se os pais e os professores lhes proporcionaram esse
“valor e coragem” destacados nos acontecimentos dos contos, se estas qualidades foram
semeadas qual semente de força moral em sua alma, manejará o leme de sua sorte
(destino) com a mão direita e segura, e estará preparado e armado contra as provas da
vida, contra a intriga, o engano e o ódio, contra a sedução e o sofrimento.
Com o passar dos anos, quando ressurgem do fundo da alma as experiências obtidas de
escutar com atenção os contos de fadas na nossa infância, as impressões que recebemos
nos abrem e apresentam um aspecto bastante diferenciado; entendemos melhor seu
conteúdo com a base adquirida na própria experiência; nos servem para dar-nos solidez
interior e lucidez na crítica.
Nos verdadeiros contos de fada (como os dos Irmãos Grimm) há uma lei impecável: “a
recompensa do bem e o castigo do mal”. Esta lei forma a base na alma infantil. Mais
tarde, verificamos que surgiu, no íntimo do homem a faculdade de discernir entre o bem
e o mal que nos dá uma clareza na consciência e nos ajuda nos momentos de decisão;
trata-se de um profecia, solução de problemas, de mantermos no caminho certo da
verdade, do bem, da compaixão, do sentimento nobre e muitos tesouros para a vida em
comunidade.
As profundas impressões vividas na infância mantém sua força. Quando o príncipe
circundado de luz vence o dragão, quando esse ia devorar a bela princesa, a criança se
identifica com essa coragem triunfal que mais tarde, do fundo de seu ser surge e ajuda a
trazer luz na escuridão da vida, impulsionada por essa recordação.
Por esta razão não devemos eliminar nenhum dos contos de fadas tradicionais.
Gradualmente temos de contar os contos colecionados pelos Irmãos Grimm e Bechstein.
Não devemos selecionar nem adaptar, abreviar ou trocar nada por “algo” que nos pareça

melhor. Devemos começar com os contos simples e logo mais tarde aos 5 anos mais ou
menos até os 6 continuar com alguns mais complicados, cheios de interessantes e
emocionantes acontecimentos. São benfeitores, e mais tarde darão frutos como forças
protetoras ante as vicissitudes e obstáculos que se apresentam no caminho da criança
nos seus anos vindouros.

