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INTRODUÇÃO:
Podem-se perguntar as razões pelas quais a psicologia junguiana se interessa
por mitos e contos de fada. O Dr. Jung, disse certa vez, que é nos contos de fada
onde melhor se pode estudar a anatomia comparada da psique. Nos mitos,
lendas ou qualquer outro material mitológico mais elaborado obtém-se as
estruturas básicas da psique humana através da grande quantidade de material
cultural. Mas nos contos de fada, existe um material consciente culturalmente
muito menos específico e, conseqüentemente, eles oferecem uma imagem mais
clara das estruturas psíquicas.
Divididos entre o bem e o mal, representados por príncipes, fadas e também por
monstros, lobos e bruxas apavorantes, os contos de fadas encantam as crianças
e os adultos desde a sua criação, que data da época medieval. Mas a sua função
não pára aí, pois além do entretenimento, transmitem ainda valores e costumes
e ajudam a elaborar a própria vida através de situações conflitantes e
fantásticas. “Mitos e contos de fadas expressam processos inconscientes. A

narração dos contos revitaliza esses processos e restabelece a simbiose entre
consciente e inconsciente” – já havia dito Carl Gustav Jung, famoso psicanalista
e discípulo de Freud.
Segundo Bettelheim, que analisa as histórias mais conhecidas, todos os
problemas e ansiedades infantis, como a necessidade do amor, do medo e do
desamparo, da rejeição e da morte, são colocados nos contos em lugares fora do
tempo e do espaço, mas muito reais para crianças. A solução geralmente
encontrada na história e quase sempre leva a um final feliz, indica a forma de se
construir um relacionamento satisfatório com as pessoas ao redor.
Mas evidentemente, para se chegar ao final nem tudo são flores. Os contos estão
repletos de problemas como a presença do bem e do mal, e partindo desse ponto
pretendemos desenvolver uma reflexão sobre a fantasia e suas imagens
simbólicas nos contos de fada como recursos fundamentais no desenvolvimento
humano, o que constituem o conteúdo do presente trabalho.
DESENVOLVIMENTO:
A origem dos contos de fadas, segundo Marie Louise Von Franz, parece residir
em uma potencialidade humana arquetípica (aliás, não somente os contos de
fada, como todas as fantasias). Antigamente os pastores, lenhadores e
caçadores, passavam bom tempo de suas vidas sozinhos nas florestas, campos e
montanhas. Acontecia que repentinamente eram assaltados por uma visão
interior muito forte, que os alvoroçava por inteiro. Corriam então de volta a suas
aldeias e relatavam o que lhes tinha acontecido a todos que o quisessem ouvir.
Daquela visão inicial, iam-se formando lendas, e mais tarde “contos
maravilhosos”. O pensamento mítico, no caso dessas visões espontâneas, é
compreendido como um pensamento essencialmente pré-lógico, elementar e
arquetípico. Os arquetípicos por definição, são fatores e motivos que ordenam
os elementos psíquicos em imagens, de modo típico.
Como afirma Jung, os contos de fada constituíram através dos séculos
instrumentos para a expressão do pensamento mítico, perpetuando-se no
tempo por desempenharem uma função psíquica importante relacionada ao
processo da individuação: através deles toma-se consciência e vivencia-se
arquétipos do inconsciente coletivo. Esses arquétipos, por sua vez, ao serem
trazidos à consciência e dramaticamente vivenciados permitem a Psique

cumprir as etapas de integração progressiva do desenvolvimento da persona,
conscientização da sombra, confrontação com a anima / animus e outros
arquétipos, e finalmente atingir um estado onde a comunicação Ego-Self seja
fluente e criativa. Ainda a partir de uma perspectiva junguiana, existe um lado
masculino e um lado feminino em cada um de nós. Se o masculino é dominante,
o feminino é recalcado. O indivíduo bem conformado necessita desenvolver
ambos os aspectos. Também existem quatro características principais em cada
um de nós: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Constituem pares de
oponentes. Nos homens o pensamento e a sensação constituem, habitualmente,
características conscientes, ao passo que o sentimento e a intuição encontram-se
recalcados. Nas mulheres, sentimentos e intuição são predominantes. O lado
feminino recalcado do homem é denominado anima, o lado masculino da
mulher é o seu animus.
Em Franz, os contos de fada numa visão junguiana são uma representação
simbólica de problemas gerais humanos e suas soluções possíveis, ou seja, as
representações da fantasia são tão primárias e originais como os próprios
desejos e instintos. Nos conteúdos dos contos de fada é possível ver uma
projeção dos estágios originais e arquetípicos do desenvolvimento da
consciência humana. Nos símbolos do inconsciente, nos sonhos e fantasias,
encontram-se os mesmos princípios da expressão dos mitos e contos de fada, o
que, representa um recurso fundamental no processo do desenvolvimento
humano.
Conforme Araújo, para Jung certas lendas, mitos e símbolos têm origem na
infância da humanidade em que faltando recursos intelectuais, o homem
apresentava uma disposição natural para aceitar o sobrenatural. Seria assim
uma necessidade psicológica de buscar soluções mágicas e de criar seres
fantásticos para superar uma realidade que lhe impunha limitações. O
inconsciente coletivo, guardaria assim, uma necessidade de retorno as origens
do homem revivendo experiências anteriores da humanidade.
À luz da psicanálise, os contos de fadas revelam os conflitos de cada um e a
forma de superá-los e recuperar a harmonia existencial. Assim a tão famosa
dicotomia entre o bem e o mal, presta-se numa terapia, a uma análise mais
contundente da personalidade, na qual se permite trabalhar com sentimentos
inconscientes que revelam a verdadeira personalidade.

Diz Bettelheim:
Para dominar os problemas psicológicos do crescimento – separar decepções
narcisistas, dilemas edípicos, rivalidades fraternas, ser capaz de abandonar
dependências infantis; obter um sentimento de individualidade e de
autovalorização, e um sentido de obrigação moral – a criança necessita entender
o que se está passando dentro de seu eu inconsciente. Ela pode atingir essa
compreensão, e com isto a habilidade de lidar com as coisas, não através da
compreensão racional da natureza e conteúdo de seu inconsciente, mas
familiarizando-se com ele através de devaneios prolongados – ruminando,
reorganizando e fantasiando sobre elementos adequados da estória em resposta
a pressões inconscientes. Com isto, a criança adequa o conteúdo inconsciente às
fantasias conscientes, o que a capacita a lidar com este conteúdo. É aqui que os
contos de fadas têm um valor inigualável, conquanto oferecem novas dimensões
à imaginação da criança que ela não poderia descobrir verdadeiramente por si
só. Ajuda mais importante: a forma e estrutura dos contos de fadas sugerem
imagens à criança com as quais ela pode estruturar seus devaneios e com eles
dar melhor direção à sua vida.
A psicóloga e psicoterapeuta Sophia Rozzana Caracushansky, doutora em
Psicologia pela USP, afirma que os contos de fadas, usados em terapia,
fornecem o estilo e a personalidade. Sua utilidade deu-se primeiramente, pelo
criador da Psicanálise, Sigmund Freud, que, a título de estudo, analisou a vida
de personalidades como Leonardo da Vinci através do confronto com mitos.
A psicanálise freudiana propõe que, numa análise, confronta-se o aqui e agora
do paciente com sua história passada à luz dos contos de fadas. Tal sistemática
permite que se reviva a primeira impressão, aquela que causou o trauma, a base
do conflito (edipiano) que assemelha-se sempre a um conflito existente em um
conto de fadas. A partir da localização do problema, o paciente pode ser tratado
adequadamente – explica Sophia Caracushansky.
Já dentro do enfoque oferecido pelo psicanalista Carl Gustav Jung, a análise
terapêutica tem por base os sonhos que fornecem uma indicação precisa da
problemática. Analisando os sonhos o terapeuta consegue precisar ou localizar o
conflito do paciente, ou o “conto de fadas” que está vivendo, orientando-o para
enfrentar os obstáculos à sua realização.

Para a Dra. Sophia, a análise junguiana propicia ao analisando uma visão mais
lúcida sobre os bloqueios que impedem sua felicidade, muitas vezes resultantes
de um parto difícil, uma rejeição do sexo da criança no nascimento e outros.
Além disso, desmascara no indivíduo a “persona”, a fachada social, destinada a
agradar e coloca em relevo o eu interior, levando em conta sempre a
problemática individual e o momento de vida da pessoa
CONCLUSÃO:
A análise de dados obtidos e as reflexões que ela nos levou, remeteu-nos à
conclusão que o lidar com a fantasia nos contos de fadas, é um recurso
fundamental no processo do desenvolvimento humano porque favorece a
comunicação via imagens simbólicas com as dimensões mais profundas da
Psiquê. Através dos contos de fadas adentramos magicamente a penumbra
misteriosa do nosso inconsciente, condição básica para se conhecer o significado
profundo de nossa vida.
Finalmente, cabe apontar que este estudo permite constatar que a força criadora
e a sabedoria profunda presentes nos contos de fadas e seu conteúdo
arquetípico, pode ajudar os homens a encontrar o caminho para a realização de
seus poderes criativos latentes.

