
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
OLIVEIRA, ML., org. (Im)pertinências da educação: o trabalho educativo em pesquisa [online]. São 
Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 193 p. ISBN 978-85-7983-022-8. 
Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Entre príncipes e sapos 
 
 

Glória Radino 
Maria Lúcia de Oliveira 



2
ENTRE PRÍNCIPES E SAPOS
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Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa 
dizendo que vira no campo dois dragões-da-independência 
cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 

A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele 
veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, 
todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha 
gosto de queijo. Desta vez Paulo não só fi cou sem sobremesa 
como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias.

Quando o menino voltou dizendo que todas as borboletas 
da Terra passaram pela chácara de Siá Elopídia e queriam 
formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, 
a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. Epa-
minondas abanou a cabeça:

Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo 
um caso de poesia.

“A incapacidade de ser verdadeiro”
 Carlos Drummond de Andrade (2003, p.44).

 1 Docente da Unip, doutora em Educação Escolar da FCL – Unesp, campus de 
Araraquara, 2003.

 2 Psicóloga, especialista, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP e 
docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar e do Departa-
mento de Psicologia da Educação da Unesp, campus de Araraquara. Coorde-
nadora do Grupo de Pesquisa “Psicanálise e Educação” (CNPq).
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Outro dia apareceu um sapo grande e gordo na porta de minha 
casa. Minha fi lha de seis anos pediu ajuda para capturar o sapo. 
Foi uma folia! Corremos atrás dele e, cada vez que chegávamos 
perto, ele pulava. Finalmente conseguimos aprisioná-lo num pote. 
Perguntei-lhe o que ia fazer com ele e ela, sem titubear, respondeu: 
“Dar de presente para minha professora”. Imediatamente imaginei: 
a professora receberia o presente, abriria a caixa e o sapo pularia em 
seu rosto. Achei, então, que não seria uma boa ideia. Sugeri a minha 
fi lha que aquele sapo poderia ser um príncipe e que, se fosse para a 
escola, morreria de fome. Além disso, ele já era nosso amigo pois 
sempre fi cava na porta de casa, tomando conta quando saíamos. Ela 
pensou, pensou e concordou. Levou o sapo para o jardim e soltou-o. 

Um dia contei o episódio à professora. Ela olhou meio assusta-
da – não com o sapo, mas com o príncipe, e fi nalmente disse: “Essa 
mãe vive de fantasia”. Tudo muito normal se o tom não fosse de 
deboche ou indignação. Confesso que não gostei e, no momento da 
raiva, desejei que ela tivesse recebido um sapo e não a possibilidade 
de um príncipe ou de um amigo. Nas mãos dessa professora, esse 
sapo poderia transformar-se em um objeto de estudo para pesquisas 
científi cas em uma aula de biologia e nunca em um príncipe!...

Esse pequeno acontecimento, aparentemente banal, revela o tema 
que se pretende tratar neste artigo. Trata-se de uma refl exão sobre as 
relações entre uma instituição escolar, representada na professora, e a 
fantasia infantil. Podemos conceber a criança de duas maneiras: uma 
criança cientifi camente determinada, que deve ser inserida em um 
modelo biológico, psicológico e pedagógico, e uma outra, a “criança 
mágica”, aquela que tem uma necessidade quase que compulsiva de 
fantasiar e de brincar, cujo universo é diferente daquele do adulto. 

Em um artigo de 1908, S. Freud (1981a, p.1343, tradução nos-
sa) disse que “[...] em cada homem há um poeta e só com o último 
homem é que morrerá o último poeta”. O que faz do homem um 
poeta? Para Freud, a natureza da atividade poética encontra-se na 
brincadeira infantil. A criança que brinca age como um poeta porque 
cria um mundo próprio para poder assimilá-lo: “[...] toda criança que 
joga se conduz como um poeta, criando um mundo próprio ou, mais 
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exatamente, situando as coisas de seu mundo em uma nova ordem, 
gratifi cante para ela”. 

Como afi rma Didonet (1996, p.4), “[...] brincando, as crianças 
recriam o mundo, refazem os fatos, não para mudá-los simples-
mente ou para contestá-los, mas para adequá-los à capacidade de 
assimilação, aos fi ltros da compreensão”. É através da fantasia que 
as crianças encontram o suporte para essa experimentação e buscam 
a sua verdade. “É através do brinquedo, na infância, e do trabalho, na 
vida adulta, que o homem exerce o poder sobre a natureza, produz 
a cultura, faz a história... É através do brinquedo que ela consegue 
pegar o mistério na mão, sem queimar o coração, sem enredar-se em 
dúvidas insolúveis e massacrantes” (Didonet, 1996, p.4). Ao experi-
mentar e manusear os objetos, a criança aprende a conhecer o meio 
que a cerca. Dessa forma, ela recria o mundo e assimila a realidade, 
transformando-a.

Percebemos, então, que, quando Freud diz que todo homem é um 
poeta, refere-se à capacidade criativa que existe em todos nós. Essa 
natureza está potencialmente viva na criança desde o seu nascimento 
e, assim como o poeta, ela recria a realidade. Para Held (1980), toda 
criação humana é produto da fantasia. 

Segundo Freud, o artista busca sua própria liberação através de 
sua obra. Em uma comunicação que estabelece com seu interlocutor, 
ele consegue realizar seus desejos insatisfeitos, assim como aquele a 
quem dirige seu trabalho. 

Apresenta realizadas suas fantasias; porém se estas chegaram a 
constituir-se em uma obra de arte, é mediante uma transformação 
que mitiga o repulsivo de tais desejos, encobre a origem pessoal dos 
mesmos e oferece aos demais obras-primas de prazer, atendendo a 
normas estéticas. (Freud, 1981e, p.1865)

Em um trabalho anterior, em que investigava a forma como os 
contos de fadas são utilizados na educação infantil, pode-se constatar 
que a escola não considera a fantasia infantil como um importante 
meio de descobertas e de conhecimento. Ao contrário, a natureza 
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da criança é pouco aceita dentro do contexto escolar em que seus 
conteúdos agressivos, sua emoção e sua necessidade de passar a 
maior parte de seu tempo brincando ou sonhando são vistos como 
um obstáculo. Seu alheamento torna-se improdutividade e, dentro 
de uma visão adulta, a criança deverá abdicar de sua fantasia e brin-
cadeira o mais cedo possível e ingressar em um mundo adulto, que 
não lhe pertence (Radino, 2001). 

A imaginação e a criatividade tornam-se anomalias e cria-se um 
modelo de competência em que o fracasso é responsabilidade da 
criança, ou de sua carência familiar e sociocultural, e do educador, 
que é incapaz de exercer suas funções. 

Tratando-se de narrativas fantásticas, os contos de fadas são 
pouco utilizados em uma instituição escolar e, quando o são, servem 
a objetivos pontuais das tarefas escolares. Revela-se, neste contexto, a 
natureza da educação infantil e a forma como acolhe a infância. A 
institucionalização da infância deve moldar-se a um padrão cientifi -
camente determinado. A emoção, a fantasia e a criatividade, tanto dos 
alunos como dos professores, devem ser normatizadas e encaixadas 
em um modelo do que se determinou como cultura e sociedade. 
Quando a infância passou a ser considerada, fi cou durante muito 
tempo à margem do mundo adulto. Concebida como um ser incom-
pleto, imperfeito, é idealizada a partir de um modelo adulto, tido 
como completo e perfeito. A infância é incompatível com o contexto 
escolar e a necessidade de fantasiar é vista como um obstáculo ao 
conhecimento. Os alunos devem aprender a controlar seus impulsos 
e abdicar da fantasia para ingressar em um mundo de regras. 

Transformados em recursos com objetivos pré-determinados 
das tarefas escolares, os contos de fadas perdem sua função lúdica e 
estética e impedem a elaboração da vida afetiva. 

Nossa sociedade é constituída de modo a valorizar uma racionali-
dade, fundamentada em uma ciência positivista. Números, estatísti-
cas, tabelas e regras inquestionáveis devem ser seguidas. Desde cedo, 
as crianças devem aprender a se comportar como manda o fi gurino e 
a respeitarem os adultos, os colegas, as fi las, a ordem e a letra. Aos 
professores é destinada grande parte dessa árdua tarefa. Desde a 
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pré-escola devem controlar a indisciplina e ensinar a dura arte da 
alfabetização. Nesse mundo há pouco lugar reservado ao infantil.3 
As brincadeiras devem seguir regras pedagógicas. 

Tudo andaria muito bem se as crianças não insistissem em mos-
trar-nos que elas são diferentes dos adultos e se correspondem exa-
tamente às exigências que lhes são feitas pela educação escolarizada. 
Apesar da insistência, as crianças procuram mostrar que não são 
adultos em miniatura. Elas clamam por seus direitos de bagunçar, 
de brincar e, acima de tudo, de fantasiar. Mesmo com os adultos 
constantemente dizendo que devem deixar de ser crianças, elas man-
têm vivas, nadando contra a corrente, sua capacidade para fantasiar 
e brincar com a realidade. E esse momento torna-se pleno quando 
podem abdicar da realidade e transformá-la em um processo infi nito 
de recriação. Mas isso gera um confl ito, atrapalhando a tarefa que o 
professor aprendeu a exercer. Resta, então, uma pergunta: Será que 
a natureza errou profundamente no processo de criação da criança? 
Por que elas não combinam com o mundo adulto? 

Pearce (1987, p.15) mostra-nos que na criança, até os sete, oito 
anos de idade, predomina o pensamento mágico como um meca-
nismo de conexão entre o pensamento e a realidade. Para o mundo 
racional, o próprio autor questiona se esse pensamento mágico não 
seria um obstáculo à “[...] utilização das crianças, como gostaríamos, 
a serviço de nossa tecnologia”.

Teria, então, a natureza cometido um erro monumental ao criar 
a criança, que, compulsivamente, passa a maior parte de seu tempo 
nas atividades aparentemente improdutivas e que até atentam con-
tra a sobrevivência da fantasia, do pensamento mágico e dos jogos? 
A resposta implícita, quase axiomática de todo o nosso moderno 
tratamento de crianças tem sido: Sim, aparentemente a natureza 
errou, apesar de isso parecer ir contra todo o impulso e a contextura 

 3 Infantil refere-se à inscrição, no psiquismo, dos sedimentos daquilo que nos é 
dado viver na aurora da existência. Refere-se à temporalidade e memória quanto 
à realidade psíquica (Mezan, 2002, p.414).
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da adaptação evolutiva e seleção. Mas, recentemente, o mundo da 
criança vem desmoronando quase tão rápido quanto o nosso. Não 
será possível que o que há de errado sejam nossas ideias a respeito 
da criança e da natureza? (Pearce, 1987, p.15).

Mas, como o próprio autor mostra, a natureza não poderia errar, 
“[...] porque nenhuma espécie poderia sobreviver com uma contra-
dição tão intrínseca como essa” (Pearce, 1987, p.15). 

Questiona-se, então, se não é a forma como concebemos a infân-
cia que está equivocada. Se a criança tem a necessidade de passar a 
maior parte de seu tempo brincando e fantasiando, algo vital ocorre 
nesse processo. E o adulto? Será que ele não sonha ou não se permite 
fantasiar? Seus desejos só podem manifestar-se como fantasias re-
primidas, quando estas tornam-se sintomas? 

Em função dessas considerações, procuraremos mostrar que a 
fantasia é, sim, uma necessidade vital e um suporte para o acesso à 
realidade. Tomando como base a literatura infantil, em especial dos 
contos de fadas, veremos de que forma essa narrativa pode auxiliar 
a criança no seu processo de desenvolvimento. Objetiva-se mostrar 
que fantasiar é preciso e que não nos afasta da realidade, mas possi-
bilita uma vivência verdadeira e em contínuo processo de recriação. 
Fantasiar não distancia da aprendizagem, mas, ao contrário, resgata 
o desejo e o prazer que esse processo contém. Do que o mundo pre-
cisa? De pessoas obedientes e submissas, que acatam a uma ordem 
qualquer, por mais absurda que seja, por terem sido domesticadas 
corretamente? Ou precisamos de pessoas críticas e criativas, que 
possam transformar e recriar essa realidade?

Fantasiar é preciso?

O homem sempre criou histórias. Mitos, contos, lendas foram 
criados como forma de compreendermos mistérios que nos escapam. 
Criamos histórias buscando desvelar nossa existência. E nosso maior 
mistério é a metáfora da impossibilidade de compreensão. Dessa 
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forma, em todas as sociedades, os mitos e os contos de fadas foram 
criados e transmitidos para outras gerações. Em Multiples interés 
del Psicoanalisis (1913), Freud (1981e) mostra que toda a histó-
ria da civilização encontrada nos mitos e fábulas é uma exposição 
dos caminhos percorridos pelo homem para dominar seus desejos 
insatisfeitos, perante as exigências da realidade e as modifi cações 
nela introduzidas pelos progressos técnicos. Os povos mais antigos 
encontravam-se entregues a uma fé infantil de onipotência, revelan-
do, através dessas histórias, os esforços para negar os seus fracassos 
e, dessa forma, manter a realidade longe de toda infl uência da vida 
afetiva. É através da imaginação que vai se processando o domínio 
sobre o mundo exterior. 

Paralelamente ao domínio progressivo do homem sobre o mundo 
exterior, desenvolve-se uma evolução de sua concepção de Universo, 
que vai afastando-se cada vez mais da fé primitiva na onipotência e se 
eleva, desde a fase animista até a científi ca, através da religiosa. Neste 
conjunto entram o mito, a religião e a moralidade, como tentativas 
de conseguir uma compreensão da inatingível satisfação de desejos. 
(Freud, 1981e, p.1864, tradução nossa)

No tempo em que não havia a escrita, a aprendizagem e a trans-
missão dos valores sociais davam-se através das histórias narradas, 
principalmente durante o trabalho de costura e tear. Mulheres mais 
velhas contavam histórias às mais novas, transmitindo, através de 
metáforas, valores e posições sociais, justamente em um momento 
em que o patriarcalismo era lei e às mulheres não era dado o direito 
à palavra. 

Não vivemos mais em sociedades agrárias em que a aprendi-
zagem dá-se através da tradição oral. Cada vez mais, a tecnologia 
lança novas formas de comunicação e criam-se outros modelos de 
narrativas. Mas o interessante é que, apesar dessas transformações, 
o homem continua revelando sua necessidade de criar e transmitir 
histórias. Basta acessarmos a Internet. É impressionante o número 
de histórias que se transmitem nesse mundo digital. São histórias de 
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esperança, mensagens religiosas, correntes de fé e inúmeras histórias 
fantásticas: o homem famoso que morreu após beber cerveja de uma 
lata contaminada com a bactéria da leptospirose; o rapaz que foi a 
uma festa após encontrar uma linda mulher, tomou uma bebida 
suspeita e acordou no dia seguinte em uma banheira cheia de gelo 
com o bilhete para procurar seu médico pois ele estava sem um rim! 
Há também alertas para tomarmos cuidado ao sentar em uma cadeira 
no cinema, pois alguém foi espetado com uma seringa contaminada 
com o vírus da Aids etc.

De que tratam essas histórias?
De vida e de morte. Mais do que isso, buscam um controle e 

cuidado com a existência. Muitos mistérios que cercaram o conhe-
cimento humano durante muito tempo puderam ser explicados pela 
ciência, mas o grande enigma que cerca nossa existência, como a vida 
e a morte, nunca pôde ser dominado cientifi camente. Procuramos, 
então, algumas respostas através dos mitos, das lendas e dos contos 
de fadas. Para Campbell (1990), mais do que dar um sentido à vida, 
a necessidade do mito refere-se à experiência de estar vivo e ao prazer 
de viver. 

Os contos de fadas ajudam as crianças a compreender seu mundo 
psíquico, justamente porque apresentam uma estrutura semelhante, 
que se refere a práticas comunitárias dos povos primitivos, relaciona-
das aos rituais de iniciação e a representações da vida após a morte.4 
Neles encontra-se um herói que, a partir de uma falta ou dano, segue 
para o mundo e, com o auxílio de elementos mágicos ou funções in-
termediárias, busca a solução de seu problema inicial, que se dá em 
um casamento ou no encontro de um tesouro, por exemplo.

Para Bettelheim (1980) e Jean (1990), os contos de fadas não 
iludem, mas expõem as crianças a todas as difi culdades fundamen-
tais do homem. Aguçam a imaginação e, por serem formas simples 
e fechadas, contudo, obedecem a uma lógica muito rigorosa; o que 
possibilitou a análise formal de suas estruturas narrativas. 

 4 Como puderam ser analisadas por Propp (1984). Analisando 100 contos russos, 
o autor encontrou 31 funções que se articulavam de forma lógica e rígida.
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Todo conto se inicia em um outro tempo e em um outro lugar, 
e a criança sabe disso. Ao iniciar um “era uma vez”, ela sabe que 
participará de uma viagem fantástica e que dela retornará com um 
“e viveram felizes para sempre” ou alguns jogos que costumamos 
colocar no fi nal dos contos. Esses rituais mostram que vamos tratar 
de fantasia, de uma Terra do Nunca. Quando nós, adultos, entramos 
em um cinema, ao se apagarem as luzes não questionamos se o fi lme 
é real ou não. Embarcamos nessa viagem e identifi camo-nos com os 
personagens, rindo ou chorando. Quando as luzes se acendem, nos 
recompomos, obrigados a abandonar, pelo menos em parte, o estado 
emocional que vivenciamos no contexto do fi lme. 

As teorias infantis

Freud (1981a) afi rma que a comparação da infância do indivíduo 
com a história primitiva dos povos pode ser um trabalho científi co 
frutífero. Para ele, é possível aplicar a concepção psicanalítica obtida 
no estudo dos sonhos aos produtos da fantasia dos povos, tais como 
os mitos e as fábulas. Os estudos realizados mostram a existência de 
um sentido oculto, encoberto nas diferentes transformações. Vários 
aspectos da personalidade podem ser compreendidos a partir da 
comparação da infância do indivíduo com a história primitiva dos 
povos. Nos diversos estudos sobre os contos de fadas, encontramos 
fantasias comuns a todos os indivíduos.

Os componentes universais presentes nos mitos guiaram Freud 
em muitas de suas descobertas sobre a dinâmica do ser humano. Em 
“A interpretação dos sonhos” (1900), descobriu componentes uni-
versais no mecanismo psíquico. Vários mitos serviram de base para 
a compreensão de fenômenos psíquicos universais, como Narciso, 
Édipo e outros. Nesta obra, ao falar de sonhos típicos, Freud (1981b) 
faz referência ao mito do Édipo. Acredita que, se o destino de Édipo 
nos comove, é porque poderia ser o nosso e porque seu fi m trágico 
refere-se à nossa realização de desejos infantis. Esses desejos, mesmo 
que assustadores, quando são projetados em uma história, tornam-se 
mais tranquilizadores do que sua revelação consciente. 
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Analisando diversas histórias sobre o nascimento e a infância 
de heróis, Otto Rank (1981)5 descobriu temas muito semelhantes, 
apesar da distância geográfi ca em relação ao lugar onde esses mitos 
foram criados. Utilizando uma imagem de Rank, as fantasias ori-
ginárias presentes nos contos de fadas corresponderiam, de forma 
imaginária, ao esqueleto humano. Seu aspecto exterior é completa-
mente diferente, mas sua estrutura é muito semelhante e universal.

Tanto Freud como Rank, procurando entender esses mitos refe-
rentes ao nascimento do herói, concluíram que sua estrutura é muito 
semelhante a fantasias infantis, correspondentes ao que eles deno-
minaram novela familiar do neurótico (Freud, 1981c). A fabulação 
está presente na criança desde cedo, principalmente no momento 
em que ela se dá conta da necessidade de crescer, de desligar-se 
dos pais. Esse desligamento é necessário e encontra-se em todos os 
indivíduos normais. 

Até um determinado momento, a criança idealiza seus pais, consi-
derando-os uma autoridade única e a fonte de toda a fé. Ela deseja ser 
como eles, mas ao crescer descobre suas falhas e começa a compará-
-los a outros, que considera melhores, seja por uma melhor condição 
socioeconômica ou por outras qualidades. Diante de frustrações que 
os pais lhe provocam, sente-se menosprezada, acreditando que não 
recebe mais o mesmo amor de antes. Passa a acreditar, então, que 
outros pais são melhores que os seus. A sensação de que seu afeto 
não é retribuído faz com que surja a ideia de que é fi lho adotivo. Esse 
estranhamento dos pais torna-se inconsciente, surgindo muitas vezes 
como fantasias durante o tratamento psicanalítico. 

Conforme a criança vai percebendo as vinculações sexuais entre 
seus pais, a novela familiar toma outro rumo. A paternidade torna-
-se incerta, mas não se duvida da maternidade. Essa segunda fase, 
sexual, é sustentada pela primeira, assexual. A criança começa a 
imaginar situações e relações eróticas, impulsionada pelo desejo de 
colocar a mãe em situações de infi delidade e de relações amorosas 
ocultas. Um tema de vingança aparece nas duas fases. No geral, 

 5 Original publicado em 1909.
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Freud (1981c) conclui que essas crianças foram reprimidas em seus 
hábitos sexuais, vingando-se através de tais fantasias. Rank (1981) 
mostra que essas fantasias, apesar de serem aparentemente hostis, 
não abalam os relacionamentos entre pais e fi lhos. Ao imaginarem 
substitutos, geralmente a criança está enaltecendo seus próprios 
pais. Os novos geralmente são investidos de qualidades extraídas de 
lembranças concretas dos verdadeiros. Na verdade, essas fantasias 
correspondem a uma busca desencadeada pela nostalgia de uma 
época em que os pais são representados como pessoas poderosas e o 
pai parece, aos olhos da criança, o maior e mais forte, e a mãe, a mais 
bondosa e formosa (Rank, 1981). 

Freud mostra, em um artigo escrito em 1908 (“Teorias sexuales 
infantiles”), que, desde a infância, as crianças possuem curiosida-
de e partem em busca do conhecimento, tentando desvendar seus 
enigmas. A maior motivação para esse movimento vem, portanto, 
da vivência pessoal, a partir de uma curiosidade sexual inerente às 
crianças. Esses primeiros enigmas geram as primeiras descobertas, 
através de fantasias e testes de realidade. Para Freud (1981f), todas as 
crianças, “sem exceção alguma”, possuem uma curiosidade sexual. 
Seja a partir do nascimento de um irmão, ou do irmão de alguém 
conhecido, as crianças começam a questionar sobre o surgimento dos 
bebês. Essa pergunta é geralmente dirigida aos pais, que, na maioria 
das vezes, não lhes respondem de forma satisfatória, se desviam das 
perguntas, chegando, muitas vezes, a reprovar essa curiosidade. 

As crianças não se convencem com as respostas dadas, como, 
por exemplo, a de que os bebês são trazidos pela cegonha. Passam a 
desconfi ar dos adultos e, secretamente, continuam sua investigação, 
como cientistas que são, criando o que ele denominou teorias sexuais 
infantis.

O conhecimento das teorias sexuais infantis, tal qual o pen-
samento infantil conforma, pode ser interessante em mais de um 
sentido, e assim resulta sê-lo também, surpreendentemente, para 
a interpretação dos sonhos e fábulas da Antiguidade [...]. (Freud, 
1981f, p.1263, tradução nossa)
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Quais são as teorias sexuais infantis?

1a teoria sexual: Diferença sexual anatômica: a criança atribui a 
todas as pessoas os órgãos sexuais masculinos. Quando vê um 
genital feminino, acredita que “é pequeno, mas vai crescer”. 
Numerosas fi guras hermafroditas da Antiguidade clássica 
reproduzem essa ideia infantil. Mais tarde, sob a ameaça da 
castração, uma visão posterior dos genitais femininos passa a 
ser entendida como uma mutilação. 

Através de sua observação, as crianças começam a perceber que 
os bebês são formados dentro da barriga da mãe. Como entraram lá 
dentro? Cria-se um novo enigma. A criança imagina que o pai tenha 
algo a ver com isso, já que diz que o fi lho é seu.

2a teoria sexual: A criança sai pelo ânus, junto com as fezes. Mais 
tarde, aparece uma nova explicação, de que a criança sai pelo 
ventre, como Chapeuzinho Vermelho. Se a criança é parida 
pelo ânus, então os homens podem ter fi lhos. O menino pode 
então fantasiar que dá à luz uma criança. 

3a teoria sexual: A criança tem uma percepção do relacionamento 
sexual dos pais, que é sentido como um ato de violência. Em 
O homem dos lobos, caso analisado por Freud (1981f), essa 
questão tornou-se central no desenvolvimento de uma fobia.

Em muitos contos de fadas, esses enigmas infantis são apresenta-
dos de forma simbólica. Através da fantasia, essas narrativas tratam 
de temas comuns e reais para as crianças. Como foi mostrado, muitas 
delas não recebem respostas satisfatórias a suas perguntas mais es-
senciais. De forma poética, os contos de fadas fornecem elementos 
para responder a essas perguntas (Traça, 1998).

O maior enigma da criança refere-se à sexualidade. Este é o segredo 
dos adultos que ela precisa desvelar. Os contos de fadas mostram esses 
enigmas, diferentemente dos mitos, que têm um fi nal trágico. Édipo, 
por exemplo, casa-se com sua mãe, depois de matar o pai. Os contos 
transmitem uma garantia de que as crianças conseguirão solucionar 
seus enigmas de forma satisfatória. Seu maior confl ito é a resolução 
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do Édipo e a integração de sua personalidade. Apresentados de for-
ma simbólica, os contos possibilitam uma assimilação dos confl itos 
psíquicos de acordo com o estágio de desenvolvimento intelectual e 
psicológico em que se encontra a criança. Esse é o seu fi nal feliz. 

Se, conforme observamos, a fantasia é nosso combustível interno, 
desde o nascimento, para que possamos sobreviver psiquicamente, 
criamos fantasias, tão necessárias para dominar nossas angústias e 
realizar nossos desejos. Elas tornam possíveis a nomeação, a projeção 
e a externalização de nossos medos. Sem isso, seríamos assolados 
por nossas angústias. Para que possamos entender como os contos 
de fadas podem auxiliar a criança e que não se trata de mentiras, 
precisamos compreender o conceito de realidade psíquica. Dessa 
forma, será possível perceber que eles tornam acessível, à criança e 
ao adulto, a compreensão de aspectos que nos são inconscientes. E a 
Psicanálise demonstra que os contos de fadas são importantes para 
as crianças justamente porque são metáforas de processos que elas 
vivem inconscientemente. Ajudam a transformar nossos desejos e 
angústias em imagens, tornando-os compreensíveis. Ao ouvir um 
conto, podemos compartilhar angústias e desejos sem sentirmos 
culpa. O conto pode, dessa forma, acolher a criança. Mas como? De 
que forma a criança identifi ca-se com algo que representa a criação 
de um outro? Procuremos compreender esse ponto através de uma 
aproximação entre o conto, o sonho e o cinema.

Cinema: a grande arte de projetar sonhos

Obrigado por O Espelho. Tive uma infância 
exatamente assim... Mas você... como pôde saber 
disso?...

Havia o mesmo vento, e a mesma tempestade... 
“Galka, ponha o gato para fora”, gritava a minha 
avó... O quarto estava escuro... E a lamparina a 
querosene também se apagou, e o sentimento da 
volta de minha mãe enchia-me a alma... E com que 
beleza você mostra o despertar da consciência de 
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uma criança, dos seus pensamentos!... Você sabe, 
no escuro daquele cinema, olhando para aquele 
pedaço de tela iluminado pelo seu talento, senti 
pela primeira vez na vida que não estava sozinha. 

Tarkovski (1990, p.5).

Este é o fragmento de uma carta de uma espectadora de um fi lme 
de Tarkovski. Assim como outros relatos que o autor apresenta, esta 
carta mostra que o espectador sentiu-se reconhecido no fi lme assis-
tido. Percebemos que não só quem cria se projeta naquelas imagens, 
mas também quem assiste. Como será isso possível?

Em A rosa púrpura do Cairo (1985), fi lme dirigido por Woody Al-
len, encontramos representada, de forma simbólica, essa comunica-
ção entre o fi lme e a plateia. A personagem principal do fi lme, Cecília, 
assiste a todos os fi lmes que passam em New Jersey, como forma de 
suportar sua dura vida de garçonete. Seu prazer pode ser realizado 
ao entrar na sala de cinema, podendo sonhar o seu sonho através do 
fi lme. Um dia, Tom Baxter, protagonista do fi lme a que ela está as-
sistindo, sai da tela em busca de uma vida verdadeira. A trama desse 
fi lme foi analisada por Camila Pedral Sampaio (1999), em comemo-
ração aos 100 anos de “A interpretação dos sonhos”; curiosamente, 
pouco tempo depois da comemoração do centenário do cinema. 

Como a autora mostra, o fi lme ilustra brilhantemente a analogia 
entre o sonho e o cinema. Quando o personagem saiu da tela para 
a vida real, Cecília pôde viver seu sonho – como uma vivência de 
uma outra cena, diferente de sua vida mental consciente. Essa outra 
cena remete à cena do inconsciente e ao desejo que, através dos so-
nhos, pode tornar-se uma cena vivenciada, “[...] retrato imagético, 
predominantemente visual, mas também auditivo e, de modo geral, 
sensorial, ao qual a função de elaboração secundária confere um sen-
tido narrativo, ou, de qualquer maneira, aproxima de um sentido 
inteligível para a consciência” (Sampaio, 1999, p.87, grifo do autor).

Para Sampaio, o cinema possibilita a vivência de um sonho pro-
jetado na tela, e o sonhador pode recriar suas sensações psíquicas 
através de imagens alucinadas. Para Freud, os sonhos também são 
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alucinações porque substituem pensamentos por percepções. Essa 
outra cena não se encontra somente no sonho ou no cinema, mas 
na criação artística, como a literária, em que o artista transpõe para 
outro espaço (virtual, fi ccional) “[...] as intensidades pulsionais que o 
atingem de dentro e que não alcançaram, diretamente, a condição de 
expressão pela palavra ou pelo pensamento” (Sampaio, 1999, p.88). 
Esse outro lugar signifi ca um lugar simbólico, que não corresponde 
ao mundo real, mas que também não é só psíquico. 

Tudo eu vi ou escutei dentro [...] ou senti [...] e depois usei a reali-
dade. E combinei a realidade exatamente como os sonhos combinam. 

E cada fi lme [...] todos os meus fi lmes são sonhos.
E quando [...] e se a plateia talvez tiver visto dentro, secretamente, 

de repente encontra na mente, encontra meus sonhos. E sente que 
está perto de seus sonhos. Acho que esta é a melhor comunicação. 
(Bergman apud Progoff, 2001, p.186)

Esse é um fragmento de uma entrevista de Ingmar Bergman para 
um programa de televisão na WNDT-TV, Nova York,6 em que ele 
afi rma que seus fi lmes são sonhos. Não que os tenha sonhado dor-
mindo, mas, de alguma forma, os viu antes de escrevê-los. Progoff 
(2001) defende que o cinema corresponde a um sonho desperto, dando 
forma a uma experiência interior. Nessa comunicação com a plateia, 
o que começa com o sonho de um autor, no caso Bergman, torna-se o 
sonho da plateia. Aquilo que é projetado na tela, em uma comunicação 
real, atinge em um nível profundo a psique daqueles que assistem. 

Sampaio (1999) mostra que essa transposição que faz migrar da 
tela para o espectador corresponde à noção de transferência presente 
em “A interpretação dos sonhos” (1900). O conceito de transferência 
desenvolve-se com a ideia de repetição na situação analítica, mas sua 
primeira noção já estava presente no artigo de Freud de 1900, que 
fala da transferência como a força propulsora do desejo inconsciente 
na formação dos sonhos e da transferência de intensidades psíquicas 

 6 Em Progoff (2001), transcrição de fragmentos dessa entrevista.
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de uma representação inconsciente para outra. O transporte dessas 
forças inconscientes, através de deslocamentos e condensações, 
transforma o que seria impossível em algo fi gurável. Essa mobilidade 
psíquica possibilita a “[...] construção de cenários outros, nos quais as 
experiências psíquicas possam se fazer representar em intensidades 
toleráveis” (Sampaio, 1999, p.91). 

Essas outras cenas são sonhos, fi lmes, teatro, obras de arte, contos 
de fadas, mitos etc. O que a leitura ou escuta de uma história ou um 
fi lme poderiam representar? Justamente uma identifi cação, através 
da transferência, de experiências de outras cenas que a vida não 
possibilita. Os contos, o cinema e outras obras artísticas criam ou-
tras cenas que sustentam a vida imaginária. Através de um trabalho 
estético e artístico, transformam desejos, que seriam intoleráveis 
para nossa consciência, em algo suportável. Para Sampaio (1999), 
ao assistir a um fi lme, o espectador não busca uma outra vida, mas, 
sim, um espaço de sonhos; sonhos que, sozinho, não tem condições 
de sonhar. “Procura suportes ‘sonhantes’ para o alívio de uma vida 
empobrecida” (Sampaio, 1999, p.92). 

O fi lme, o conto, o sonho são criações daquele que sonha. O que 
faz com que um espectador identifi que-se com o sonho do outro é 
justamente essa transferência recíproca, a comunicação de que falou 
Bergman. Através da projeção, o espectador torna sua a realidade da 
tela. Assimila uma outra realidade – uma realidade que é psíquica. 
Os sonhos que são projetados na tela ou no livro retratam os desejos 
daquele que produziu, mas também os de todos nós. “O que o cinema 
nos mostra, assim, é que o inconsciente é habitado e atravessado por 
fi gurações sociais e coletivas às quais se conforma e se identifi ca o dese-
jo. Com as quais, depois do fi lme, sonhamos” (Sampaio, 1999, p.95).

Essas obras artísticas representam suportes, forrações imaginárias 
em que vamos construindo nosso mundo simbólico. Ao emprestar-
mos esses sonhos, sonhamos um pouco do que somos, do que somos 
humanos. 

De que fala esse fi lme? De um homem. Não daquele homem em 
particular, cuja voz ressoa por trás da tela, representado por Innokenti 
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Smoktunovsky. É um fi lme sobre você, o seu pai, o seu avô, sobre 
alguém que viverá depois de você, e que, ainda assim, será “você”. So-
bre um homem que vive na terra, que é parte da terra, a qual, por sua 
vez, é parte dele, sobre o fato de que um homem responde com a vida 
tanto ao passado quanto ao futuro. Deve-se ver esse fi lme com sim-
plicidade e ouvir a música de Bach e os poemas de Arseni Tarkovski; 
vê-lo da mesma maneira como se olha para as estrelas ou para o mar, 
ou, ainda, como se admira uma paisagem. Não há, aqui, nenhuma 
lógica matemática, pois esta não é capaz de explicar o que é o homem 
ou em que consiste o sentido de sua vida. (Tarkovski, 1990, p.4)

Esse é outro fragmento de uma correspondência recebida por Tar-
kovski, comentando um de seus fi lmes. Esse relato mostra como nos 
reconhecemos no personagem de um fi lme, assim como uma criança 
poderá sentir-se reconhecida no herói de um conto de fadas. O drama 
daquele personagem, sua vitória, seu medo, sua angústia não lhe são 
únicos. Assim como Tom Baxter torna-se real, seus sentimentos 
também saem da tela, do livro ou da voz de um narrador e invadem 
nossa alma. Tornam-se nossos medos, nossos sonhos e possibilitam 
o nosso reconhecimento como seres humanos. 

O que pode unir um homem ao outro? Para Wright (apud Hop-
per, 2001), é justamente a consciência do mito, a busca pelo mistério 
de estar vivo. É justamente essa busca que nos mantém vivos.

Um mundo acaba quando sua metáfora morre.
[...]
Perece quando as imagens, embora vivas,
Nada mais signifi cam. (Macleish apud Hopper, 2001, p.113) 

Conte outra vez...

Toda criança solicita que lhe contemos uma mesma história inú-
meras vezes. O pedido de conte outra vez é uma forma de ela dominar 
níveis inconscientes de experiências emocionais e elaborá-las. A partir 
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daí, poderá recontar a sua história, dramatizá-la e brincar com sua 
realidade interna. Como um brinquedo, a criança utiliza o simbolismo 
dos contos de fadas para expressar suas angústias. Fazendo uso dos 
personagens, tanto bons como maus, ela pode identifi car-se com cada 
um deles, em diferentes momentos, assim que sua necessidade e sua 
angústia são despertadas. Os contos de fadas mostram que o amadure-
cimento é ao mesmo tempo difícil e possível, e que cada criança poderá 
encontrar um fi nal feliz, assim como o herói de sua história preferida. 

Mais do que questionar se um conto de fadas é adequado ou não 
para a criança, é preciso refl etir sobre os preconceitos que cercam nossa 
concepção de infância e sobre os modelos que desejamos transmitir 
às crianças. A tentativa de aproximá-las dos ideais adultos implica 
reconhecer o quanto a comunicação verbal tem na fantasia uma forte 
aliada. Esse reconhecimento poderá propiciar um verdadeiro encontro 
entre o professor e seu aluno. Não um aluno qualquer, anônimo, mas 
alguém que tem uma história e que tem muito a nos ensinar. Se os 
contos de fadas auxiliam a criança a amadurecer, propiciando a refl e-
xão e a crítica, com certeza seremos questionados por ela. Se tememos 
esses questionamentos, é porque duvidamos de nossas próprias ações. 

Para se desenvolver, a criança precisa saber o que é o medo. O lar 
tranquilo ou a sala de aula bem disciplinada, e a proteção dos pais e 
educadores não são sufi cientes. Vale lembrar que para Savater (1982), 
os contos de fadas mostram a necessidade fundamental do herói de 
sair pelo mundo e descobrir o que é o medo. Ao deixar o lar tranquilo, 
ele poderá reconquistar seu espaço e reconhecer-se como indivíduo. 
Para isso, é preciso romper com as leis impostas, transgredir e buscar, 
muitas vezes de forma perigosa, sua própria individualização. Para 
o autor, a questão central que se apresenta nos contos é da indepen-
dência e da intrepidez. Permanecer preso às fi guras parentais, aceitar 
as normas e as leis como imutáveis leis da natureza correspondem a 
deixar-se modelar a alma, que pode se atrofi ar e asfi xiar.

Através da fantasia que o conto alimenta, a criança poderá con-
trolar e exercitar o seu medo. Por que as crianças gostam que lhes 
contem histórias à noite, ou, ainda, por que as sociedades primitivas 
reuniam-se à noite para ouvir histórias ao redor de uma fogueira? 
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Além do caráter ritual e sagrado, à noite as defesas psíquicas dimi-
nuem e é possível sentir medo. Um medo que também gera prazer 
porque pode ser controlado. Ao dominar e controlar o medo, é pos-
sível exercitar os próprios impulsos. 

“Minha realidade é fantástica, assim como minha 
fantasia é real”

Esta frase, utilizada por Jacqueline Held (1980) e tomada de em-
préstimo por Georges Jean (1990), sintetiza claramente o universo 
infantil. Como mostra Jean, os pais e os professores não devem fechar 
as portas do impossível, mas convencer-se de que os caminhos da 
imaginação infantil conduzem às vias da razão. A Psicanálise trou-
xe contribuições importantíssimas para a conceituação de fantasia 
mostrando que, para o psiquismo, não importa se falamos de uma 
realidade concreta ou de uma fantasia. É a própria Psicanálise que 
rompeu com o velho conceito de verdade pura mostrando que toda 
a apreensão da realidade é permeada pelo desejo inconsciente, de 
modo que o conhecimento se dá por representações. 

Como revela o trabalho de Bettelheim (1980), os contos de fadas 
transmitem mensagens simbólicas e signifi cados manifestos e laten-
tes, atingindo os níveis da personalidade humana. 

Aplicando o modelo psicanalítico da personalidade humana, 
os contos de fadas transmitem importantes mensagens à mente 
consciente, à pré-consciente, e à inconsciente, em qualquer nível 
que esteja funcionando no momento. Lidando com problemas hu-
manos universais, particularmente os que preocupam o pensamento 
da criança, estas estórias falam ao ego em germinação e encorajam 
seu desenvolvimento, enquanto ao mesmo tempo aliviam pressões 
pré-conscientes e inconscientes. À medida que as estórias se desen-
rolam, dão validade e corpo a pressões do id, mostrando caminhos 
para satisfazê-las, que estão de acordo com as requisições do ego e 
do superego. (Bettelheim, 1980, p.14)
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Em uma linguagem mais acessível, os contos de fadas mostram à 
criança questões humanas, que ela vivencia, mas não tem condições 
de compreender. Dando forma aos seus desejos, os contos empres-
tam-se como um cenário de seus sonhos, aguçando sua imaginação 
e favorecendo seu processo de simbolização, tão necessário à sua 
inserção em um mundo civilizado e cultural. Como afi rmam Costa 
e Bargbanha (1991), os contos dão “rosto aos desejos”, de tal forma 
que a criança possa reconhecê-los e vivenciá-los sem culpa. Mesmo 
os desejos mais inconfessáveis encontram-se sob forma metafórica 
nos contos e a criança poderá identifi car-se com um herói e expressar 
seus impulsos de forma controlável. 

A linguagem do símbolo é a linguagem da emoção, da afetividade, 
que não foi enformada, disciplinada, ordenada, refl etida, em suma, 
racionalizada. Não é uma linguagem nem superior nem inferior à 
do signo, é simplesmente diferente. É a linguagem que permite que 
os desejos se expressem porque lhes dá um rosto; rosto esse reco-
nhecido por quem se permite acreditar/sentir o mistério das coisas, 
dos outros, de si, por quem se propõe desvendá-lo sem ser com os 
olhos da razão lógica.

Esta linguagem que por vezes parece estranha/longe do mundo 
do adulto, demasiadamente preso às exigências da lógica, é, no 
entanto, a linguagem da criança na segunda infância. (Costa; Barg-
banha, 1991, p.34)

Como vimos, os contos de fadas são fortes auxiliadores do pro-
fessor porque possuem uma importante função pedagógica e ajudam 
a elaborar confl itos. Através deles, as crianças encontram expressão 
para seu mundo interno, facilitando sua integração com o mundo 
externo. Seus sentimentos hostis, seu medo e seu desamparo poderão 
ser apaziguados na medida em que, ao ouvir uma história, encontram 
um herói que vive seus dramas e tem um fi nal feliz. 

A criança, ao ingressar na escola, encontra-se em um importante 
momento de transição. Ao mesmo tempo em que se vê diante de 
uma série de oportunidades, depara-se com forte angústia relativa 
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à separação dos pais e a novas pressões da sociedade. Terá que se 
submeter a regras relativas à aprendizagem do universo dos adul-
tos. Nesse momento, muitas questões inexoráveis ao processo de 
crescimento ainda não foram superadas e, ao contrário, são vividas 
intensamente. A superação do narcisismo, os confl itos edípicos, as 
rivalidades fraternas são elementos que caracterizam a complexidade 
do desenvolvimento e não deixam de manifestar-se no processo de 
aquisição do conhecimento. Se a educação escolarizada considerar a 
riqueza das expressões simbólicas dos confl itos do desenvolvimento, 
trabalhará em favor da harmonia entre cognição e afetividade. 

A Psicanálise trouxe importantes contribuições para a compreen-
são da criança e da infância escolarizada. A partir do conhecimento 
acumulado sobra a vida mental, permite que se amplie a função do 
professor e da instituição escolar para além da atividade de transmis-
são de conhecimento. Nas primeiras relações é que a criança, por um 
processo de identifi cações, poderá constituir-se enquanto sujeito. 
Através de mecanismos como idealização, introjeção, projeção e 
transferência, a criança irá formar um padrão de relação, por inter-
médio da qual constitui-se como um sujeito desejante. Oferecendo-se 
como modelo de identifi cação, os educadores têm a tarefa de cuidar 
da criança em sua integridade física, emocional e social. O conto de 
fadas não é o único, mas pode ser um importante instrumento de 
trabalho, auxiliando a criança a lidar com a superação de obstáculos 
da vida e do convívio. 

A linguagem dos contos de fadas é mediadora entre a criança e o 
mundo, proporcionando um alargamento de seu domínio linguístico 
e preenchendo a função do conhecimento. “Sua atuação dá-se dentro 
de uma faixa de conhecimento, não porque transmite informações 
e ensinamentos morais, mas porque pode conceder ao leitor a pos-
sibilidade de desdobramento de suas capacidades intelectuais [...]” 
(Zilberman; Magalhães, 1987, p.14).

Introduzindo as crianças em um mundo rico de simbolizações, 
os contos de fadas podem auxiliar no seu processo de alfabetização. 
Ao ouvir uma história, a criança aprende a imaginar o que evoca a 
palavra presente e presentifi cada e, aos poucos, aprende a memorizar 
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o conto (Jean, 1990). Ouvir um conto de fadas é diferente de ouvir 
uma história realista. Nesta última, pode-se até extrair algum conhe-
cimento, mas ele não contribuirá para o processo de integração do 
ego e de simbolização. Além disso, o conto de fadas põe as crianças 
em contato com diferentes culturas e o momento da história é de 
união coletiva. As crianças concentram-se, aprendem a respeitar-se 
e, acima de tudo, passam momentos de grande prazer. A criança 
poderá ler melhor quando tiver o hábito de imaginar o que lê. Além 
da função emotiva, os contos de fadas têm uma função pedagógica, 
pois auxiliam na construção do ser imaginário, que ensina a forma e 
a razão, sendo também o primeiro contato da criança com o universo 
literário. “Então será fácil aprender a ler, aprender a olhar e escutar, 
pois a imaginação das palavras abre à criança as vias do verdadeiro co-
nhecimento de si mesmo, dos outros e do mundo” (Jean, 1990, p.222).

Como vimos, as crianças têm uma necessidade universal de 
fantasiar e brincar (Pearce, 1987). Seu pensamento mágico é o que, 
inicialmente, faz a ponte entre seu mundo interno e o externo. Em 
função de seu desenvolvimento emocional e intelectual (como mos-
tram os trabalhos de Freud, Melanie Klein e Piaget), as crianças não 
têm condições de compreender conceitos abstratos. Muitas vezes, 
a escola não respeita esse seu ritmo e considera a sua fantasia um 
obstáculo ao conhecimento e à vida racional. Essa ansiedade adulta, 
de adultifi car a criança, acaba forçando-a a abandonar seu desenvol-
vimento e a pular etapas. 

Impedir que a criança brinque ou fantasie, signifi ca, como afi rma 
Didonet (1996, p.5), “roubar-lhe a infância e antecipar a vida adulta”. 
Dessa forma, ela não exercitará seu poder transformador de integrar 
realidade e fantasia. A imaginação, assim como a inteligência ou a 
sensibilidade, pode ser cultivada ou atrofi ar-se (Held, 1980). Pelo 
que podemos ver, os contos de fadas podem ajudar a cultivar essa 
imaginação. À escola cabe a escolha de utilizá-los ou não, de abrir-
-se ou não à fantasia da criança. O que move essa escolha? É uma 
questão complexa para se responder. Há um desconhecimento do 
universo infantil, mas também há muitos preconceitos que cerceiam 
a utilização da literatura fantástica na escola.
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Considerações fi nais: era uma vez um 
pequeno poeta....

Imaginário Corruptível
Fantasiar é pisar em solo movediço, pedir às 

pedras que nos desculpem por pisarmos em suas ca-
beças e de repente lançar voo rumo à passagem se-
creta do coração e pousar na lua a bordo de um me-
teorito. É um quebrar de barreiras sociais, porque 
na imaginação não entram incisos, leis, decretos, 
atos institucionais. A ordem maior habita cada cri-
ança! E diria mais, a ordem maior é uma criança, 
porque é colorida, viva, sensível, autêntica e real. 
Pelos sonhos imaginários a passagem é livre de tari-
fas alfandegárias mas, quando alguém burla a lei 
inventando leis, a brincadeira continua, pois agora 
sou o juiz e vocês os advogados que defenderão 
fl ores falantes do crime cometido. E se as fl ores não 
falarem, é bem possível que o exalar do seu perfume 
componha uma partitura, cuja melodia conduzirá 
à absolvição. Porque a fantasia é a mais plena 
manifestação de liberdade. Fantasiando, a criança 
pode segurar o mundo e transformá-lo em massa 
de modelar, guardando os continentes no bolso e 
engolindo os oceanos junto com as refeições. Porque 
o real existe para ser transformado em fantástico e o 
fantástico não existe, subsiste por entre as varinhas 
de condão que insistem em trazer-nos de volta à 
realidade. Quisera fazer desaparecer apenas com 
um olhar mágico sobre o universo, quisera pisotear 
o não, acariciar o sonho, sonhar com o chão, mas 
nunca mais, nunca mais realizar o sonho. Porque 
o mundo estraga a fantasia, não aceita viver de 
mentirinha ou simplesmente abrigar outra vida 
dentro da própria mente. E melhor fantasticar o 
sonho a torná-lo real, pois o que se vê nos basti-
dores é tão importante quanto o próprio espetáculo 
contemplado pela plateia programada a dizer não. 

Katia Murray Hernandes, 
“Sob o olhar da fantasia”7

 7 Katia, aluna do curso de Psicologia da Unesp de Assis.
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Os contos de fadas representam a projeção de fantasias da huma-
nidade. Carregados de representações psíquicas, encerram os dramas 
pertencentes aos homens e, em uma linguagem poética, transformam 
nossos desejos e os tornam aceitáveis à nossa consciência. Eles sim-
bolizam, de forma artística, as fantasias infantis universais e podem 
ajudar a criança a conhecer o seu mundo interno. Exercem uma 
função importante no desenvolvimento infantil e podem ser um rico 
instrumento auxiliar no processo de crescimento, ajudando a criança 
a conhecer o mundo e a se reconhecer. Desde suas origens, os contos 
de fadas têm a função de distrair e instruir e podem ser um valioso 
instrumento auxiliar na educação de crianças. Ao mesmo tempo em 
que aliviam pressões inconscientes, constroem um sistema metafóri-
co e simbólico. “A infância é poesia para o adulto, faz da criança um 
poeta e do poeta uma criança... A poesia deveria ser então o alimento 
da infância” (Chombert de Lauwe, 1991, p.126-127). 

Os contos de fadas veiculam a nomeação do desejo. Se não se tiver 
condições de simbolizar, o desejo provavelmente será externalizado 
através de um sintoma. 

Quando uma criança pega uma pedra e a transforma em um 
carro, em um cavalo ou em uma bruxa, ou quando um sapo pode ser 
transformado em um príncipe, ela está brincando. Nessa brincadeira 
ela pode criar e recriar a realidade. Torna-se um poeta e sua poesia 
ajuda-a a crescer e a introduz no mundo da arte: lúdico e estético. Se 
nós, adultos, insistirmos em dizer que aquilo é uma pedra, ou que 
um sapo jamais será um príncipe, estaremos destruindo parte da 
infância e, com certeza, matando um poeta. 

O professor só poderá compreender a importância da fantasia 
para a criança, ou mesmo dos contos de fadas, se ele tiver a oportuni-
dade de vivê-la. “Por que deixamos esquecidos no nosso inconscien-
te, a linguagem simbólica, que enriqueceu nossa infância carregada 
de conteúdos milenares [...]” (Going, 1997, p.208). O adulto nega à 
criança a fantasia, o prazer do lúdico, porque teve que esquecê-los, 
teve que reprimir sua infância, sua emoção e sua criatividade. Poder 
resgatar o inconsciente de seu aluno será possível, se o professor 
puder resgatar sua infância e seu desejo. 
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O que é o contador, quer se trate da história oral, quer da escrita, 
senão aquele que não deve esquecer de sua infância, que recusa a es-
quecê-la e deixar-se “normalizar” completamente? Aquele que, por 
isso mesmo, se torna cúmplice da criança, que a auxilia a prolongar sua 
brincadeira, a construí-la, a enriquecê-la, que a faz passar da brincadei-
ra de símbolo para o que já toma forma de criação. (Held, 1980, p.221)

Compartilhar um conto e acolher a fantasia infantil signifi ca to-
mar a criança em sua integridade. Dessa forma, ela sentirá que não 
está só e que suas emoções não são assustadoras, mas pertencem ao 
mundo humano e podem ser acolhidas por ele. Se a vida imaginativa 
fundamentar a educação – formal e informal –, integrando as práti-
cas educativas, serão oferecidas à criança condições mais sólidas de 
construção e de sustentação do pacto social. 
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