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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo apresentar a importância dos contos de fada como 
facilitadores do processo ensino-aprendizagem, visando a inter-relação entre os sujeitos 
envolvidos e a religação dos pensamentos racional-lógico-dedutivo, aos mítico-mágico-
imaginário. Nessa pesquisa bibliográfica, estudamos os contos de fada, que, possibilitam o 
contato com os conteúdos subjetivos do ser humano, numa abordagem complexa. O 
referencial teórico consiste no pensamento complexo, com destaque para a noção de sujeito, 
em Edgar Morin; no pensamento simbólico em Carl Gustav Jung, em especial, a concepção 
de individuação e, no estudo sobre os contos de fada em Nelly Novaes Coelho, considerando 
a sua origem e importância para o processo ensino-aprendizagem. Uma vez que os contos de 
fada permitem o contato com a subjetividade do ser humano, na simbolização dos processos 
do inconsciente, acabam por refletir a estrutura básica do psiquismo. Os contos de fada 
propiciam a compreensão de si e do outro, a tolerância, o respeito às diferenças, a capacidade 
de lidar com as incertezas, a partir de um universo mítico e real, visando à reconstrução ou 
transformação da realidade complexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Contos de Fada; Sujeito; Ensino-Aprendizagem; Pensamento Complexo; 
Transdisciplinaridade. 



9 
 

ABSTRACT 
                                                                                                                            

 

This dissertation aims to present the importance of fairy tales as facilitators of the teaching-

learning process, seeking the inter-relationship between the subjects involved and the rewiring 

of rational and logical deductive thought, with the magical-mythical-imaginary. In this 

literature review, we studied those fairy tales, which, enable contact with the subjective 

contents of the human being, in a complex approach. The theoretical framework consists of 

complex thinking, especially the notion of subject by Edgar Morin; the symbolic thinking in 

Carl Gustav Jung, in particular, the concept of individuation and, the study of fairy tales by 

Nelly Novaes Coelho, considering its origin and importance to the teaching-learning process. 

Since fairy tales allow the contact with the subjectivity of human being, in the symbolization 

of unconscious processes, ultimately they reflect the basic structure of the psyche. Fairy tales 

provide self comprehension and of others; tolerance, respect for differences, the ability to deal 

with uncertainties, from a mythical and real universe, in order to rebuild or transformation of 

complex reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Fairy Tales; Subject; Teaching and Learning; Complex Thinking; 

Transdisciplinarity. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...] Seu eu consciente dialoga com o seu eu profundo. Tão complexo 
quanto o macrocosmo é o microcosmo interior do ser humano. Vem 
habitado por energias ancestrais, por visões e arquétipos abissais, paixões, 
eventualmente tão virulentas quanto tufões e terremotos. Habitado por 
anjos e demônios, pelo simbólico e pelo diabólico, por tendência de ternura 
e compaixão que enxugam qualquer lágrima e desanuviam qualquer 
perplexidade. 

                                                                    Leonardo Boff (1997, p. 67)    

 

O ser humano é constituído por múltiplas dimensões. Na história da evolução humana, 

emerge a autoconsciência, a partir de um complexo de relações e auto-organização. A 

subjetividade, que corresponde ao universo interior do homem, o faz entrar em contato com 

outras subjetividades, propiciando uma constituição singular e única.  

Partimos do pressuposto de que o grande projeto da educação é o de fornecer 

condições para que o ser humano saiba conviver e lidar com a complexidade, por intermédio 

de uma vida consciente, criativa e capaz de amorosidade, consigo próprio e com os outros 

seres do universo.  

Foi nossa trajetória pessoal que propiciou a preocupação com a temática da 

subjetividade, e, em particular, com as contribuições dos contos de fada e a interferência de 

aspectos afetivos sobre o desempenho cognitivo e social do aluno. 

A nossa formação circunscreve-se em três áreas da ciência: pedagogia, psicologia e 

psicopedagogia. Na psicologia, surgiu o interesse especial pela escola analítica, no contato 

direto com os professores Pethö Sandor e Denise Ramos, ambos da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. A curiosidade e a fascinação pelos contos de fada iniciou-se a partir 

dos livros de Bruno Bettelheim e Marie Louise Von Franz, além de participar de um curso de 

expansão cultural, ministrado pela professora Vera Márcia Pina, no Instituto Sedes Sapientiae, 

em 2006, denominado A visão junguiana dos contos de fada e suas aplicações, que propiciou 

a vivência e a aplicação de alguns conceitos junguianos relacionados aos contos, e teve como 

consequência a realização de uma monografia no curso de psicopedagogia, na Faculdade 

Mozarteum de São Paulo, sob a orientação da professora Ana Szpiczkowski, com o título Os 

contos de fada no trabalho psicopedagógico escolar: relação consciente e inconsciente e o 

arquétipo professor-aluno. O interesse pelo pensamento complexo se reporta ao início da 
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década de 1990, porém somente viemos a participar de um curso sobre complexidade, 

denominado Da reta à curva no pensamento e na ação, em contrato celebrado entre a 

Prefeitura de São Paulo e a Associação Palas Athena, em meados de 2000, na referida 

Associação, ministrado por Humberto Mariotti, Edgard de Assis Carvalho, Nelson Fiedler 

Ferrara.  

Além de cursos realizados durante o percurso profissional, a partir de reflexões sobre a 

nossa prática pedagógica, como professora de ensino fundamental, coordenadora pedagógica 

e supervisora escolar da rede pública do Município de São Paulo, desde 1971, pudemos 

verificar uma busca incessante dos educadores, no sentido de procurar respostas e soluções 

para os vários desafios educacionais que se lhe apresentavam. As preocupações eram tanto 

com a melhoria do processo de ensinar, quanto com o conhecimento do sujeito que aprende 

no que concerne ao seu desenvolvimento biológico, cognitivo, motor e afetivo. E assim foi 

despontando a motivação para este trabalho. 

A continuidade dos estudos se fez necessária. 

Tivemos a oportunidade de ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação, na 

Universidade Nove de Julho, para a realização de um trabalho que nos deu a chance de buscar 

respostas as nossas indagações mais profundas, relativas a nossa trajetória profissional e 

também pessoal.  

Pela especificidade de nosso projeto, fomos acolhidos na Linha de Pesquisa em 

Educação e Complexidade (LIEC), tendo como referencial o pensamento complexo, em 

Edgar Morin, com uma perspectiva crítica acerca da fragmentação do saber e do pensamento 

linear. Pudemos estudar as relações da educação com a filosofia e sua articulação com o 

saber, na disciplina Teorias em Educação. Nas disciplinas Educação e Complexidade e 

Subjetividade e Educação, pudemos pesquisar diferentes temáticas, tais como o conceito de 

sujeito, subjetividade, complexidade, transdisciplinaridade, reforma do pensamento, e os 

princípios do pensamento complexo: dialógico, hologramático e recursivo. Na disciplina 

Seminários de Pesquisa: Educação e Complexidade refletimos com professores e alunos da 

linha de pesquisa, sobre o pensamento complexo, aprofundamos o nosso entendimento sobre 

conceitos e realizamos leituras, debates, reflexões. Tivemos oportunidade também de 

participar de palestras, análises de filmes, além de entrar em contato com teses e dissertações 

de outros pesquisadores ligados à complexidade.  
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Cursamos também a disciplina de Políticas em Educação e Educação e Culturas: 

Diálogos Contemporâneos, que por intermédio de seus referenciais teóricos, oportunizaram a 

análise crítica sobre teorias e políticas educacionais envolvidas no contexto da modernidade e 

da pós-modernidade. 

A disciplina Metodologia da Pesquisa, por meio de seus pressupostos, nos forneceu o 

suporte técnico para a efetivação de nossa pesquisa, além de oferecer elementos de reflexão 

sobre o nosso trabalho.  

Pudemos participar também, do Projeto de Iniciação Científica, que faz parte do 

Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade Nove de Julho, na qualidade 

de mestranda coorientadora. O projeto, sob a orientação da Profa Dra. Izabel Petraglia, 

denominado Importância dos contos de fada para a educação à luz do pensamento complexo, 

contou com a participação de uma estudante de graduação do curso de Serviço Social, dessa 

Universidade. 

O projeto de Iniciação Científica constituiu-se de uma pesquisa de natureza 

transdisciplinar inserida na Linha de Pesquisa em Educação e Complexidade, e teve como 

objetivo o desenvolvimento da aprendizagem e da capacidade investigativa da estudante de 

graduação com vistas à formação de uma atitude crítica. Esta pesquisa enfocou a importância 

dos contos de fada para promover o diálogo entre os sujeitos e a conjugação dos pensamentos 

racional-lógico-dedutivo com os mítico-mágico-imaginário, propiciando a compreensão de si 

e do outro, bem como a possibilidade da convivência que considere o respeito às liberdades e 

a capacidade de lidar com o imprevisível e com o diferente.  

Tivemos a oportunidade, também, de participar do Congresso Internacional de 

Filosofia da Educação de Países e Comunidades de Língua Portuguesa – SOFELP, cujo tema 

foi Pessoa, sociedade e desenvolvimento. Este congresso aconteceu em setembro de 2009, na 

Universidade Nove de Julho, promovido e realizado pelo PPGE da UNINOVE, em que 

fizemos uma apresentação oral sobre contos de fada, além de um pôster.  

Em novembro de 2009, participamos do Congresso Nacional de Iniciação Científica, 

9º CONIC, realizado no Complexo Educacional FMU, Campos Liberdade, em São Paulo, 

promovido e realizado pelo SEMESP, com a apresentação e a discussão de pôster, 

envolvendo o tema dos contos de fada. 

Em dezembro apresentamos um pôster, no III Encontro de Pesquisa Discente do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UNINOVE, cujo tema era Perspectivas atuais 
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da pesquisa em educação, no Centro de Pós-Graduação da Universidade Nove de Julho, 

promovido e realizado pelo PPGE da UNINOVE.  

Além da participação em encontros, pudemos contribuir com um artigo, escrito em 

parceria com a orientadora, Profa Dra Izabel Petraglia, sob o título Educação e ética 

planetária, o qual faz parte dos Cadernos de Pós-Graduação-Educação, São Paulo, v. 8, p. 65-

74, 2009. 

Ainda como profissionais do ensino, pudemos realizar cursos contendo diferentes 

teorias educacionais, as quais contribuíram tanto para o estudo da escola enquanto espaço 

político de participação, quanto para o conhecimento de novas abordagens relacionadas ao 

ensino-aprendizagem. Todavia, entendíamos que esses estudos teóricos não correspondiam às 

necessidades reais da escola tendo em vista um ensino de maior qualidade. Era como se 

faltasse algo, que ia além do método de ensino do professor, do conteúdo a ser trabalhado, do 

conhecimento que se pode adquirir sobre as fases de desenvolvimento cognitivo do aluno e 

sobre o conhecimento da cultura em que o educando possa estar inserido. 

Compreendemos que esse contato tem a ver com o tipo de relação humana que o 

professor estabelece com os seus alunos, e que, além de interferir diretamente na formação da 

identidade dos mesmos, influencia, também, no grau de envolvimento do professor com seu 

próprio trabalho. Refere-se, portanto, ao modelo que ele representa para os seus educandos, ao 

ambiente que ele é capaz de proporcionar em sala de aula em relação à confiança e ao 

acolhimento para os seus alunos, e a maneira como os educandos são estimulados em termos 

do seu crescimento, na busca pela independência familiar. Implica, também, na forma do 

professor se relacionar com o conhecimento, e com as suas expectativas relacionadas ao 

sucesso ou ao fracasso de seus alunos e, finalmente, com o grau de autonomia que ele 

permite, tanto ao educando como a si mesmo. 

Antes de abordar a questão que se fundamenta na relação entre sujeitos conforme 

apontamos anteriormente, julgamos necessário destacar alguns recortes, tendo em vista a 

educação básica brasileira. Como a questão do ensino-aprendizagem em décadas anteriores, já 

exigia respostas urgentes, as autoridades escolares buscaram fornecer subsídios à melhoria da 

aprendizagem, diminuindo o grave problema do fracasso escolar. Essas respostas relacionadas 

com a melhoria do processo de ensinar e de aprender, se basearam em hipóteses explicativas 

realizadas por estudiosos da educação e de outras áreas do conhecimento, no sentido de 

buscar as causas do fracasso escolar. 
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Estudiosos como Patto (2000, p. 84-88), apontaram, em seus trabalhos, que as diversas 

ideias de cunho interpretativo dadas sobre as causas das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, mostravam uma tendência de análise unilateral dos fenômenos educativos, 

demonstrando uma concepção liberal de projeto de sociedade capitalista, no sentido de acirrar 

a dualidade de uma escola, diferenciada para pobres e ricos.  

No início do século XX, no Brasil, com o surgimento da teoria da Escola Nova, a 

pesquisa relativa ao fracasso escolar localizava as suas causas no método de trabalho do 

professor, considerando, principalmente, a crítica ao ensino tradicional. Embora o período da 

infância começasse a ser visto de outra maneira, e a metodologia de ensino estivesse a serviço 

do aluno, o sujeito era comparado a um modelo padrão e não visto na sua concretude, distinto 

de outros indivíduos. Somente em meados do século XX, é que o enfoque passou a ser o 

indivíduo, considerando-se as diferenças entre os vários sujeitos, principalmente em relação 

às habilidades para a aprendizagem, uma vez que a psicologia começou a ganhar destaque.  

No entanto, houve a tendência de descrever as causas do fracasso escolar em função 

das diversidades psicológicas, o que abriu caminho para a justificativa do discurso liberal das 

diferenças, culpabilizando o indivíduo pelo fracasso escolar, e encobrindo os mecanismos de 

seletividade social. Os problemas detectados nos alunos se limitaram às causas de ordem 

orgânica, como problemas nutricionais ou neurológicos, e também dificuldades de ordem 

psicológica, considerando as deficiências de capacidade ou habilidade para aprender, 

alicerçadas em testes avaliativos de inteligência, alheios ao perfil da cultura brasileira. (ibid., 

p. 113). 

Havia outra linha de pensamento, originada na década de 1970, em que se explicava o 

fracasso escolar relacionado à carência cultural, uma vez que o educando não apresentava os 

pré-requisitos necessários à aprendizagem, pois era originário de uma família que não 

demonstrava ter condições propícias para o desenvolvimento de um bom desempenho escolar, 

cristalizando-se, portanto, a ideia de incapacidade para aprender como sendo culpa do próprio 

aluno e de suas origens familiares. (ibid., p.124). 

Patto (ibid., p. 126-129) refere-se ao posicionamento da educadora Poppovic, que não 

concordava com a terminologia “carência cultural”, pois esta sugeria a noção de “ausência de 

cultura”, rejeitando, portanto, a ideia de “gente diferente” similar à de “gente deficiente”. 

Poppovic propôs outro termo como o de marginalização cultural, como sendo uma situação 

passível de mudança do indivíduo. Todavia, ao afirmar a diferença, Poppovic, acentuou o 

“déficit”, considerando a escola, mantida pela classe média, como inadequada para crianças 
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culturalmente “carentes” ou “deficientes”, havendo, como consequência, um processo de 

marginalização desse tipo de população. Porém, com esse posicionamento, a cultura da classe 

média tornava-se um objeto de idealizações, o que acabou reforçando essa diferença e a não 

aceitação, na escola, da cultura das classes menos favorecidas. 

Patto (ibid., p. 146-147) também destaca autores como Bourdieu e Passeron e Establet 

e Baudelot, que propuseram reflexões sobre a instituição escolar a partir de um 

posicionamento crítico de sociedade, entendendo ser a escola uma organização a serviço da 

reprodução das relações de trabalho, assim como da manutenção dos privilégios de uma 

classe dominante, dos que detêm o poder e o capital cultural, considerando seus estilos de 

pensamento assim como sua linguagem.  

O estudo realizado por Angelucci et al (2004), a respeito de teses e de dissertações, 

realizadas no período entre 1991 e 2002, contribuiu para confirmar a consolidação do 

entendimento dos problemas educacionais desvinculado da realidade e independente da 

responsabilidade dos envolvidos. Além do motivo do fracasso escolar ser depositado no 

aluno, em outro momento, a culpabilização pela aprendizagem inadequada foi relacionada ao 

professor. Para sanar os problemas detectados na escola, o objetivo era instrumentalizar 

tecnicamente o professor, porém, de uma maneira não relacionada com a prática reflexiva 

sobre a realidade, e por intermédio de uma série de conteúdos desconectados entre si.  

Outra abordagem explicativa das causas dos problemas de aprendizagem foi a de 

considerar o estudo da escola enquanto espaço político de participação, analisando as relações 

entre cultura escolar e popular. Esse enfoque questionou a concepção tradicional de educação, 

em que foram rediscutidas as hipóteses baseadas em estudos anteriores, quanto aos temas de 

carência cultural, problemas psicológicos, neurológicos, de desnutrição e questões 

envolvendo comportamentos inadequados em sala de aula, colocando os problemas 

educacionais na dimensão das relações de poder, em nível político. (Angelucci et al, 2004). 

Dias (2009, p. 50) descreve sobre as conclusões do trabalho de Angelo, que ampliou a 

pesquisa de Angelucci et al, entendendo que as diferentes interpretações sobre a dinâmica 

escolar apontam para a compreensão da prática educativa vista de uma maneira desvinculada 

do sistema como um todo e do contexto, dificultando tanto a análise, quanto a resolução dos 

problemas, uma vez que, não havendo a relação parte/todo, há uma tendência de 

generalização do particular para o geral, sem embasamento lógico. Como o problema também 

não é analisado em nível de seu contexto, cada vez mais há distanciamento do real.  



18 
 

Dessa forma, entendemos que a análise da realidade deve ser multidimensional, pois 

somente assim pode fornecer elementos para visualizar os fenômenos nas suas relações com o 

conjunto, e dessa maneira dar condições para poder interferir no real, com responsabilidade e 

eficácia.  

Isto posto, voltamos ao teor da questão que nos conduziu a esta pesquisa, que é a de 

considerar as relações que se estabelecem entre aluno e professor, no processo ensino-

aprendizagem. Se observarmos com o olhar de hoje, fica evidente que a escola há tempos, já 

não considerava o sujeito em sua subjetividade. 

De acordo com Dias (ibid., p. 46), os estudos sobre fracasso escolar que não incluem 

os sujeitos e suas ações no processo, acabam subtraindo um dos aspectos do todo, que se 

refere à subjetividade, fazendo-se cada vez mais presente a fragmentação e a 

unidimensionalidade do real. À medida que não se leva em consideração a subjetividade, com 

todos os afetos envolvidos, visualiza-se o sujeito de forma unilateral, deixando de situá-lo 

como ser em construção, na trama das relações interpessoais, e, ao mesmo tempo, com o 

próprio mundo interno. Compartilhamos da ideia de Dias: 

 

O termo afeto deriva do latim affectu e significa afetar, tocar. Somos tocados 
e afetados por situações do cotidiano escolar que comandam ensino e 
aprendizagem, e excluí-las é tomar o indivíduo/sujeito como objeto imune 
aos efeitos gerados e produzidos pelo dia-a-dia educacional (ibid., p. 46). 
 
 

Entendemos que a relação entre cognição e afetividade é fundamental no processo 

ensino-aprendizagem, considerando que a sua ausência pode ocasionar falta de envolvimento, 

de interesse e de motivação por parte do sujeito, o que não favorece a produção do 

conhecimento.  

Nesse sentido, para se promover mudança de perspectivas no processo educacional, é 

importante que se leve em conta uma reforma do pensamento.  

 Segundo Morin, a reforma do pensamento pressupõe a religação:  

 

[...] Os paradigmas são estruturas de pensamento que de modo inconsciente 
comandam nosso discurso.  
A história do mundo e do pensamento ocidentais foi comandada por um 
paradigma de disjunção, de separação. Separou-se o espírito da matéria, a 
filosofia da ciência; separou-se o conhecimento particular que vem da 
literatura e da música, do conhecimento que vem da pesquisa científica. 
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Separaram-se as disciplinas, as ciências, as técnicas. Separou-se o sujeito do 
conhecimento do objeto do conhecimento (1997a, p. 21-22).  

 

Considerando que o ser humano se baseou em modelos de disjunção e de separação, 

pressupõe-se a necessidade de se modificar a estrutura de ensino, de modo a se compreender a 

mudança de paradigmas e a importância de religar o que está desconectado, de elaborar um 

tipo de pensamento complexo, em que o professor possa lidar com a realidade e que, o ser 

humano seja visto de forma integral. Consideramos este um primeiro passo para as 

transformações sociais.  

É por essas razões que entendemos que se justifica esta pesquisa e que, lhe atribuímos 

relevância não só, social, como também acadêmica. Consideramos que os contos de fada no 

processo educacional podem contribuir significativamente para minimizar lacunas cognitivas, 

afetivas, sociais de nossas crianças da escola básica, por meio da religação de saberes. 

Entendemos também que o debate sobre o tema é de fundamental importância não só para a 

academia, mas também e, sobretudo, para a reflexão de nossa práxis de professora e 

pesquisadora. 

Morin considera que o pensar complexo está impregnado de intenção como também 

de ação, ao que ele chama de ecologia da ação. Entende que à medida que o ser humano age 

no mundo, seu ato pode ir ao encontro ou não de suas intenções. Muitas vezes os resultados 

são distantes do planejado no início. Portanto, nunca se sabe se a boa fé vai desencadear uma 

boa ação. O fazer humano envolve aposta e estratégia: aposta porque se age na incerteza, e 

estratégia, porque há a possibilidade de mudar a ação no processo (ibid., p. 23).  No 

pensamento complexo, ao reconhecer a necessidade da ação, deve-se considerar um sujeito 

humano com afetividade e emoções, muitas vezes contraditórias, que podem gerar 

consequências também antagônicas, fazendo o homem mudar a trajetória de sua ação ou até 

de desistir dela, se não corresponder aos seus anseios.  

O ser humano é constituído pela dialógica sapiens e demens, polos de um “... circuito 

de relações interdependentes e retroativas que alimenta, de maneira, ao mesmo tempo, 

antagônica e complementar, a racionalidade, a afetividade, o imaginário, a mitologia, a 

neurose, a loucura e a criatividade humanas”( MORIN, 2007, p. 126-127). Isto significa que o 

nosso psiquismo secreta o imaginário, a fantasia, em que eclodem imagens, fantasias, desejos, 

sonhos. O universo imaginário está em ebulição, onde os sonhos mesclam-se com a realidade, 

abrindo caminho tanto para os “delírios do demens” quanto para a criatividade do sujeito. 
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Segundo Morin (ibid., p. 131-141), o homem é capaz de sentir emoções diante de 

várias situações que se lhe apresentam no decorrer de sua vida. (desde a admiração ao ver 

uma paisagem, como a fascinação ao ler uma história). Esta emoção, que recebe o nome de 

“estado estético”, alimenta o imaginário e também é alimentado por ele, por meio dos 

romances, da poesia, das obras de arte, no geral.  

Há também, inter-relação entre a dimensão estética e a mitológica, por meio do 

imaginário, das lendas, epopeias, romances e filmes, em que o ser humano se evade da esfera 

prosaica, racional e utilitária, entrando em contato com a própria alma, em um estado de 

emoção, de afetividade, que pode ser chamado de estado poético. Dessa forma, pode-se inferir 

que no sujeito humano há a coexistência de dois estados, o prosaico e o poético, em que a 

vida poética contém o pensamento analógico-simbólico-mitológico, significando dizer que o 

ser humano não somente precisa de pão, mas também de flores e de poesia, havendo 

comunicação entre imaginário, estética e poesia. 

Dessa forma, os contos de fada representam a necessidade de viver o estado poético, a 

partir dos contos folclóricos, os quais refletem o fundamento das atuais literaturas, pois 

demonstram uma grande sabedoria herdada pela humanidade. 

É, nessa perspectiva, que se coloca o problema deste estudo: De que maneira os contos 

de fada podem subsidiar o processo ensino-aprendizagem na educação básica, à luz do 

pensamento complexo?  

Temos por hipótese que os contos de fada podem religar os pensamentos racional-

lógico-dedutivo aos mítico-mágico-imaginário e que tais religações favorecem o processo 

ensino-aprendizagem.  

Assim, os objetivos deste trabalho são: 

1) Conhecer e estudar o pensamento complexo em Edgar Morin, com destaque para a 

complexidade do sujeito; 

2) Estudar o pensamento simbólico em Carl Gustav Jung, em especial a concepção de 

individuação; 

3) Conhecer a origem dos contos de fada e investigar a sua importância para o 

processo ensino-aprendizagem na educação básica.  

Para isso o nosso quadro teórico compõe-se dos referenciais de Edgar Morin, Carl 

Gustav Jung e Nelly Novaes Coelho. E, considerando o nosso objeto de estudo como contos 

de fada e suas contribuições para o ensino-aprendizagem, à luz do pensamento complexo, a 
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metodologia utilizada será a pesquisa teórica, que consiste no levantamento bibliográfico, 

estudo e análise dos textos selecionados.  

Tendo em vista a necessidade de conhecer o estado da arte e enriquecer nossa pesquisa 

com a contribuição de outros autores a respeito da temática dos contos de fada, realizamos 

pesquisa em bibliotecas e uma revisão de literatura, que foi de grande importância para nos 

assegurar sobre a pertinência de nossa hipótese e problema de estudo. 

A primeira matéria analisada constituiu-se da dissertação de mestrado apresentada por 

Daisy Camargo, em março de 2006, no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UNINOVE, sob o título Jung e Morin: crítica do sujeito moderno e educação. O presente 

trabalho apontou para a convergência entre o pensamento junguiano (sistema psíquico) e 

moriniano (pensamento complexo), particularmente em relação à subjetividade do sujeito, 

individuação para Jung e sujeito complexo, em Morin, e entre a concepção do pensamento-

fantasia em Jung e a proposta de religação entre mitos e logos, no pensamento complexo de 

Morin. A autora apontou, também, para a convergência dos dois pensadores na constituição 

de uma nova pedagogia crítica ao paradigma da modernidade, no sentido de incluir estratégias 

pedagógicas, com o objetivo de incentivar, entre outros aspectos, a capacidade de fantasiar, de 

forma a se obter um sujeito crítico e criativo, com ferramentas mais apropriadas visando o 

enfrentamento da crise da modernidade. Esta dissertação nos permitiu também, a percepção 

dos contos de fada como uma das ferramentas que podem ser utilizadas no processo 

educacional, para o desenvolvimento de um sujeito criativo e complexo, levando em conta a 

mudança da forma de pensar, tendo em vista a resolução dos problemas da modernidade.  

Outro trabalho que nos pareceu relevante para este estudo, foi a tese de doutorado, 

apresentada por Viviane Dexheimer Gil, cuja defesa aconteceu em dezembro de 2007, no 

Programa de Pós-Graduação em Letras, da PUCRS, sob o título A ponte invisível: o arquétipo 

de transcendência em narrativas infantis sobre os contos de fadas. Esta tese teve como foco o 

estudo do arquétipo de transcendência em narrativas infantis sobre contos de fadas. Foi 

realizada uma pesquisa de campo com crianças de 9 (nove) a 11 (onze) anos, que foram 

estimuladas a escrever sobre os contos de fadas de que mais gostavam. Com o objetivo de 

compreender como a ficção opera no imaginário dos leitores, este estudo abordou as teorias 

de Wolfang Iser e de Jean Piaget. O arquétipo de transcendência é conceituado a partir dos 

estudos de Jung e Gaston Bachelard subsidiou a noção de símbolo. Este estudo pôde mostrar a 

importância dos contos de fadas na infância, sobretudo quando é estimulado o contato com a 
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literatura original, de forma que as histórias mantenham os recursos necessários para auxiliar 

as crianças em seu processo de individuação. 

Este estudo foi importante para o nosso trabalho, pois a autora demonstra não somente 

a importância dos contos de fada tradicionais, como também a necessidade de se contar 

histórias na infância, uma vez que estas narrativas ampliam o contato com o arquétipo de 

transcendência, o que possibilita ao pequeno a realização de sua travessia nas diferentes 

etapas de desenvolvimento, favorecendo as condições para que consiga recriar o conto de 

fada, e assim, ao libertar o herói, o arquétipo de transcendência, atualizado e dotado de 

ressignificação, também liberte a criança. 

Segundo Gil: 
 
Constatou-se que os arquétipos de transcendência oscilam de acordo com a 
fase de desenvolvimento das crianças e com as características das histórias 
escolhidas para a elaboração das narrativas. Os contos que possuem menor 
divulgação nos meios eletrônicos, Os três porquinhos e Chapeuzinho 
Vermelho geraram mais variações quanto aos arquétipos de transcendência. 
Foi possível perceber nesses contos uma maior espontaneidade na 
construção dos enredos. Em contrapartida, em Cinderela e Pinóquio, foi 
notória a ausência dessa liberdade na linguagem. Em Cinderela, as crianças 
elaboraram narrativas uniformes sem variar os símbolos arquetípicos. E, em 
Pinóquio, as narrativas apresentaram dificuldade na composição da trajetória 
do herói, não sendo mencionados em nenhuma os arquétipos de 
transcendência. É preciso salientar que essas duas histórias são amplamente 
divulgadas nos meios eletrônicos, principalmente pela Walt Disney (2007,   
p. 199-200).  

 

Esta pesquisa corrobora o nosso entendimento de que o conto de fada é um dos 

instrumentos que pode eliciar a produção de imagens arquetípicas na infância, servindo de 

ligação entre o consciente e o inconsciente, dando oportunidade para a criança trabalhar os 

seus conteúdos interiores e, assim, contribuir para a formação de sua identidade. 

Outro trabalho consultado por nós foi a dissertação de mestrado, apresentada por Laiza 

Karine Gonçalves, cuja defesa ocorreu em agosto de 2009, no Programa de Pós-Graduação 

em Letras, da PUCRS, sob o título A leitura do conto de fadas e o desenvolvimento do 

imaginário infantil.  

O presente trabalho consistiu na elaboração e aplicação do método Oficina de leitura: 

imaginação e criação, que tem como objetivo estudar o imaginário infantil, através da análise 

de textos produzidos por 15 (quinze) crianças de 3ª e 4ª séries da Escola de Ensino 

Fundamental Monsenhor Leopoldo Reis, da Congregação de Irmãs do Hospital Divina 
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Providência de Porto Alegre, a partir da leitura que as mesmas fazem do conto de fada dos 

Irmãos Grimm. Para tanto, primeiramente, foram apresentados os pressupostos teóricos sobre 

infância, literatura infantil, contos de fadas, e imaginário/imaginação. Em um segundo 

momento, foram descritas 9 (nove) oficinas de leitura em suas cinco etapas (estímulo para ler, 

leitura de contos, imaginário em ação, imaginação criativa e trocas criativas). A terceira etapa 

se dividiu em 2 (dois) momentos, na Abertura à imaginação e Asas à imaginação, em que 

foram analisados, com base nos fundamentos teóricos, os textos produzidos pelas crianças nas 

atividades inicial e final e nas criações de histórias, desencadeadas pelo estímulo após a 

leitura dos contos de fadas. O quadro teórico compôs-se de referenciais, tais como, Gaston 

Bachelard, Nelly Novaes Coelho e outros. A conclusão evidenciou o desenvolvimento do 

imaginário das crianças, a partir da leitura dos contos de fadas, em um espaço lúdico.  

Este estudo fez com que percebêssemos a importância de se promover um ambiente 

escolar propício ao contato com os contos de fada, no sentido de considerar não somente a 

leitura das narrativas, como também fazer com que a criança pudesse refletir sobre a história 

ouvida ou lida, trocar experiências com os seus pares, acionar o pensamento imaginativo e 

criar novas histórias, contribuindo, assim, para a descoberta de si mesma. Para Gonçalves, a 

produção infantil é vista como uma arte, pois é na narrativa, que a criança coloca todas as suas 

fantasias e, por meio da imaginação, vai introduzindo a simbologia para dar impulso ao 

mundo da magia, a partir dos dados da realidade. 

É importante destacar que conhecer o estado da arte do tema, objeto desta dissertação: 

Contos de fada e suas contribuições para o ensino-aprendizagem, à luz do pensamento 

complexo, constitui-se na abertura e ampliação de perspectivas de estudo para melhor 

delineamento deste trabalho, quer seja pelo contato com novos referenciais teóricos, quer seja 

pelo aprofundamento do próprio tema, ou ainda, por constatar as possibilidades de relacioná-

lo satisfatoriamente ao processo educacional. 

Esta dissertação será composta por quatro capítulos. No primeiro capítulo, A 

Complexidade do Sujeito e seu Universo Simbólico, analisaremos, inicialmente, a 

constituição do sujeito, que em conformidade com o pensamento complexo, apresenta-se 

como um sujeito uno e múltiplo, que mostra uma singularidade, um egocentrismo, mas, ao 

mesmo tempo traz o outro em si, como parte de sua condição humana;  que apresenta aspectos 

opostos e contraditórios, e que está em relação com o mundo, por meio de suas ações, 

pensamentos e afetividade, em um movimento de ampliação da consciência. Num segundo 

momento, estudaremos sobre a capacidade de simbolização do sujeito. Como esta pesquisa se 
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fundamenta no estudo dos contos de fada, os quais estão conectados ao universo simbólico, 

estudaremos o tema do simbólico, utilizando algumas noções sobre arquétipos e mitos, 

referenciados por vários autores.  

No segundo capítulo, Os Contos de Fada, mostraremos que a literatura e, em especial, 

os contos de fada, despertam a sensibilidade e a afetividade no ser humano, capazes de 

oferecer elementos para que o sujeito aprimore a sua capacidade de reflexão, como também a 

sua criatividade, por meio de vivências dos conteúdos subjetivos que formam a tessitura do 

imaginário. Discorreremos sobre a origem e a história dos contos maravilhosos, e, em 

especial, dos contos de fada, que desde tempos longínquos falam ao sujeito de sua vida na 

relação com outros seres humanos.  

No terceiro capítulo, Os Contos de Fada e suas Indagações, apresentaremos alguns 

contos que falam de temas fundamentais ao ser humano, para mostrar não somente a riqueza 

de conteúdo e de significado, mas também para compreender como se podem processar 

conflitos infantis e adolescentes, de maneira que o conhecimento popular possa oferecer 

respostas parecidas aos grandes pesquisadores da humanidade. À medida que estes contos são 

narrados, apresentaremos algumas reflexões a partir da perspectiva psicológica junguiana, 

relacionadas ao processo de individuação, à luz do pensamento de Jette Bonaventure (2003) e 

dos princípios do pensamento complexo, de Edgar Morin (2000), apontando para a 

possibilidade de se entender um conto de fada, a partir da subjetividade do sujeito e de suas 

concepções de mundo. 

No quarto capítulo, A Educação Complexa, mostraremos que o ser humano faz parte 

de uma realidade complexa, e que as estruturas do pensamento simplificador não atendem às 

necessidades de solução dos problemas exigidos pelo real. Discutiremos em um primeiro 

momento, que existe uma proposta de estruturação do pensamento, a qual poderá dar 

elementos para uma nova abordagem de ser humano, tanto em nível do sujeito quanto do 

conhecimento. Em seguida, apontaremos para a importância dos contos de fada, no processo 

de ensino-aprendizagem, tendo em vista a formação do sujeito complexo.  

E, nas Considerações Finais, procuraremos tecer o alinhavo do trabalho, com mais 

uma reflexão, retornando aos objetivos e hipótese, aqui apresentados. Apesar de termos 

consciência dos limites de nosso alcance enquanto pesquisadores, esperamos que esta 

dissertação possa contribuir com os estudos sobre o tema. 
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CAPÍTULO 1- A COMPLEXIDADE DO SUJEITO E SEU                

UNIVERSO SIMBÓLICO 
 

Neste capítulo analisaremos, inicialmente, a constituição do sujeito de acordo com o 

pensamento complexo, que se apresenta enquanto indivíduo e sujeito, ao mesmo tempo 

egocêntrico e altruísta, em que a relação com o outro está na origem, característica 

fundamental de sua humanidade. É um sujeito que traz em si a própria ambiguidade, que se 

apresenta enquanto unidade múltipla; que mantém uma relação com o universo exterior, mas 

também com o interior, através dos sentimentos, do pensamento e das emoções, por 

intermédio de suas experiências, num processo de ampliação da consciência.  Posteriormente, 

estudaremos o sujeito enquanto um ser capaz de criar símbolos, representados por imagens 

que aparecem na mente consciente, significativas, ricas de qualidades emocionais, e que 

aparecem como forma de conexão com as dimensões da existência.  

Para compreender a noção de sujeito conforme o pensamento complexo, estudaremos 

a origem do ser humano em seu processo de desenvolvimento físico/anátomo/fisiológico, e 

em relação ao surgimento da cultura e da linguagem, de maneira a considerar o sujeito 

humano como constituinte da intersecção entre cultura, sociedade e biologia, na trindade 

indivíduo/sociedade/espécie. 

Em seguida, pesquisaremos sobre a identidade individual do homem, em relação de 

autonomia e de dependência com a natureza, tendo em vista a “auto-eco-organização”. Serão 

apresentadas também, as noções de pensamento racional-lógico-dedutivo e pensamento 

mítico-mágico-imaginário, relacionadas à visão complexa da realidade. Articular-se-ão os 

conceitos de liberdade, cultura e consciência.  

Como esta pesquisa se baseia no estudo dos contos de fada, que se relacionam ao 

universo simbólico, estudaremos a temática do simbolismo, por intermédio de algumas 

noções sobre arquétipos e mitos, tendo como referência alguns autores, tais como Coelho, 

Campbell, Jung, Whitmont. 
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1.1- A constituição do sujeito 

 

1.1.1 - O indivíduo entre o biológico, o social e o cultural  

 

O homem é proveniente do cosmos e habita a Terra, na esfera viva, física e biológica, 

sendo constituído por um duplo enraizamento: é ao mesmo tempo, um ente cósmico e 

terrestre. Mas, pela sua humanidade, e principalmente devido a sua consciência, se sente 

como que à margem desse mundo, estando ao mesmo tempo na natureza, mas também fora 

dela.  

De acordo com Morin (2007, p. 29-36), o homem possui elementos genéticos e 

bioquímicos vitais.  Constitui-se um ser hipervivo, no sentido de desenvolvimento das 

potências vitais. É hiperdinâmico, porque com sua humanidade permite o deslocamento da 

faculdade criadora para o espírito; é um metavivo, pois a partir de suas habilidades de 

organização e cognição, gera outras formas de vida, tais como as psíquicas, espirituais e 

sociais. Daí constituir-se a vida das ideias, mitos, espíritos e sociedade. O homem é um 

vertebrado, que tenta superar a sua inferioridade por meio da técnica; se revela como um 

hipermamífero, que na infância vive uma relação simbiótica com a mãe, apresentando 

características de intensa afetividade; é um metamamífero, pois desenvolve competências 

infantis em relação ao lúdico e à aprendizagem, assim como é capaz de chegar à velhice com 

vivência e sabedoria; é hipersexuado, uma vez que a sua sexualidade não é somente voltada 

para a procriação, mas também para o prazer; é um superprimata, pois foram desenvolvidas 

tanto as habilidades para pensamento, quanto os caracteres físicos, que lhe possibilitaram a 

expansão dos instrumentos de conhecimento e de transformação da natureza.  

O processo de hominização iniciou-se há aproximadamente sete milhões de anos, e 

além do desenvolvimento da bipedização, manualização e verticalização do corpo, o homem 

desenvolveu a técnica de utilização do fogo, além da criação da linguagem e o surgimento da 

cultura. Alguns fatores contribuíram para esse desenvolvimento, sendo que um deles foi a 

cerebralização, que se constituiu por um aumento da complexidade do cérebro, preparando-o 

para as habilidades de aprendizagem. O outro aspecto foi a juvenilização, que se caracterizou 

pelo prolongamento da infância, significando maior flexibilidade cerebral, propiciando tanto a 

aprendizagem da cultura, quanto o aprimoramento da criatividade e da curiosidade.  
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Portanto, entendemos que o aumento da complexidade do cérebro, acrescida de sua 

flexibilidade, contribuiu para o surgimento e desenvolvimento de uma sociedade com 

características mais complexas, favorecendo, por sua vez, o aparecimento da linguagem e 

cultura humana. Sendo assim, o processo de hominização em termos biológicos, forneceu as 

condições para o surgimento da cultura, mas, também, o aparecimento da cultura foi 

fundamental para dar continuidade a esse mesmo processo até o neanderthal e o sapiens, o 

que propiciou uma relação recursiva, em anel, entre natureza e cultura.  

Para Morin (ibid., p. 33).  

 

[...] Cerebralização e juvenilização favorecem o desenvolvimento da 
complexidade social; esses três termos complementares se estimulam, o que 
possibilita, antes do aparecimento do homo sapiens, a emergência conjunta 
de nossa linguagem e de nossa cultura. 
 

Concordamos com Morin (ibid., p. 35-36), quando afirma que o surgimento da cultura 

promove uma transformação no processo evolutivo do ser humano, uma vez que com o seu 

aparecimento, o homem passa a sofrer poucas mudanças do ponto de vista da anatomia e da 

fisiologia, mas, em compensação, são as culturas que começam a evoluir, por meio das 

técnicas que vão se desenvolvendo, e também com o estabelecimento de pensamentos e 

crenças, em que os homens vão se constituindo psiquicamente. A cultura reproduz-se em cada 

sujeito, criando e recriando a complexidade da sociedade, sendo, portanto, o primeiro capital 

humano. Com a cultura, surge a linguagem, elemento de comunicação entre os espíritos. Para 

Morin, a linguagem se coloca na intersecção do biológico, do humano, do cultural e do social.  

Segundo o autor: 

 
 [...] A língua vive como uma grande árvore cujas raízes atingem o mais 
fundo da vida social e cerebral, cuja copa resplandece no céu das idéias ou 
dos mitos, cujas folhas farfalham em miríades de conversas. A vida da 
linguagem é muito intensa nas gírias e poesias, nas quais as palavras 
acasalam-se, gozam, enchem-se de conotações que invocam e evocam, com 
a explosão de metáforas, o desabrochar de analogias, frases sacudindo as 
cadeias gramaticais, alcançando a liberdade (ibid., p. 37). 
 

Morin acredita que a linguagem permitiu a emergência do espírito (mente), o qual por 

sua vez se constituiu enquanto emergência do cérebro, que se desenvolveu e deu condições 

para o aparecimento de novas competências e estratégias de inteligência com e pela 

linguagem, alçados ao nível do pensamento e da consciência, dentro da cultura. (ibid., p. 37-

39).  
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Esse espírito permitiu ao homem desenvolver uma atividade reflexiva, de forma a 

obter o conhecimento de si mesmo, como também ter conhecimento do conhecimento. Do 

mesmo modo, contribuiu para que a mente apresentasse uma potencialidade para a 

racionalidade e, simultaneamente, uma grande habilidade para o desenvolvimento do 

conhecimento e da técnica.  

Para Morin:  

 
O cérebro é uma máquina bio-química-elétrica. Ao contrário do computador, 
a mente/cérebro trabalha num jogo, combinando precisão e imprecisão, 
incerteza e rigor, e cruza rememoração, computação, cogitação. Como é 
extraordinariamente complexo, o espírito/cérebro trabalha com, por e contra 
o ruído, o que acarreta riscos enormes de erros, de ilusões, de loucura, mas 
também chances prodigiosas de invenção e de criação (ibid., p. 98). 
 

O homem possui uma identidade biológica com os outros animais, e, nesse aspecto é 

um ser físico, mas é também metafísico, biológico e metabiológico, um indivíduo que é 

produto e produtor, destacando-se não somente pela singularidade, mas também pela 

universalidade. O ser humano é um elemento portador de cultura, criador e criatura, na 

dimensão do espírito e do mito, da técnica e da razão, do sonho e da magia. (ibid., p. 49-55). 

A humanidade se desenvolve a partir de uma multiplicidade e de uma “justaposição” de 

trindades formadas por elementos, em que cada um contém o outro. As trindades se 

constituem em: indivíduo/sociedade/espécie; cérebro/cultura/espírito; e 

razão/afetividade/pulsão. De acordo com Morin: “Estamos enraizados em nosso universo e 

em nossa vida, mas nos desenvolvemos para além disso. É nesse além que se dá o 

desenvolvimento da humanidade e da desumanidade da humanidade” (ibid., p. 50). 

A trindade indivíduo/sociedade/espécie significa que não somente o indivíduo está na 

espécie, mas também a espécie está no indivíduo; que as interações entre os indivíduos geram 

a sociedade que, por sua vez, interfere na cultura e nos indivíduos, propiciando a sua 

humanidade. A espécie produz indivíduos que vão reproduzir a espécie. Portanto, há uma 

inter-relação entre sociedade, espécie e indivíduo, cada um produzindo-se e sendo produzido 

pelo outro.  

Segundo Morin:  

 

O ser humano define-se, antes de tudo, como trindade 
indivíduo/sociedade/espécie: o indivíduo é um termo dessa trindade.  
Cada um desses termos contém os outros. Não só os indivíduos estão na 
espécie, mas também a espécie está nos indivíduos; não só os indivíduos 
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estão na sociedade, mas a sociedade também está nos indivíduos, incutindo-
lhes, desde o nascimento deles, a sua cultura (ibid., p. 51-52). 
 

A relação da trindade indivíduo/sociedade/espécie é dialógica, à medida que os termos 

se complementam e dissociam, simultaneamente. Pensando na conexão sujeito/sociedade, por 

exemplo, na mesma proporção em que a sociedade mostra-se repressiva com o indivíduo, este 

pode ter a tendência de querer libertar-se de seu jugo, e da mesma forma, enquanto a espécie 

estimula os indivíduos à reprodução para a manutenção da própria espécie, mais o sujeito 

pode pender para a utilização da libido enquanto satisfação sexual, em detrimento da 

sexualidade como reprodutora e conservadora da espécie humana. Dessa maneira, a relação 

entre indivíduo, espécie, sociedade, sendo antagônica e, ao mesmo tempo, complementar, 

implica em que, embora cada termo tenha uma relação de dependência com o outro, deve 

manter a sua integridade, não se reduzindo ao outro elemento. 

A dialogia está presente, quando se considera que o ser humano enquanto ser 

biológico apresenta também elementos simbólicos e culturais, pois as funções mais básicas 

estão relacionadas aos ritos, mitos e valores, enquanto que as atividades mais espirituais, 

como a capacidade de refletir e a de meditar, estão ligadas ao cérebro e ao corpo, 

respectivamente.  

Entendemos que todos os elementos das trindades indivíduo/sociedade/espécie, 

cérebro/cultura/espírito e razão/afetividade/pulsão, não se separam. Existe uma relação entre o 

aspecto biológico e o cultural, que faz parte de um processo circular que, iniciando-se, 

regenera-se indefinidamente. O indivíduo é, simultaneamente, 100% biológico e 100% 

cultural.  Segundo Morin, há uma “hierarquia rotativa” entre racionalidade, afetividade e 

pulsão, em que a racionalidade pode ser controlada pela afetividade ou pela pulsão. Não 

existe inteligência humana sem afetividade. A competência para o raciocínio pode ser 

prejudicada pelo déficit ou aumento de emoção, indicando que a afetividade pode facilitar ou 

dificultar o desempenho da consciência. O ser humano “consolida” o seu senso de realidade, 

mas acredita “viver realmente”, por meio dos sonhos. (ibid., p. 121-123).  

Segundo Morin: 

 

O ser humano é capaz de considerar racionalmente a realidade que o cerca. 
Mas o princípio da racionalidade só dá uma radiografia da realidade; não lhe 
dá substância. A realidade humana é o produto de uma simbiose entre o 
racional e o vivido. O racional comporta o cálculo, a lógica, a coerência, a 
verificação empírica, mas não o sentimento de realidade. Este dá substância 
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e consistência não apenas aos objetos físicos e seres biológicos, mas também 
a entidades como família, pátria, povo, partido e, claro, deuses, espíritos, 
idéias, as quais, dotadas de vida plena, retornam imperiosamente para dar 
plenitude à própria realidade. [...] (ibid., p. 121).  
 

Por sua vez, a pulsão, se considerarmos “a pulsão réptil do cio”, transmuta-se em 

erotismo, em contato com o sentimento de amor, e, segundo a psicanálise, a sexualidade 

permeia as atividades do espírito, envolvendo sonho e realidade. (ibid., p. 123).  

 

1.1.2 - A identidade individual 

Para Morin (2008, p. 118), o espírito humano se encontra repartido em duas partes, 

quer se tenha um olhar voltado ao ser em uma perspectiva reflexiva, quer se busque uma 

forma mais reducionista de percepção. Na ciência clássica, que é constituída por uma 

concepção de homem e de sociedade de uma maneira determinista e universalista, o sujeito 

humano desaparece, enquanto que na visão reflexiva ou compreensiva, o sujeito surge em 

termos da reflexão consigo próprio e de acordo com um conhecimento intersubjetivo.  

A ideia de sujeito, para Morin (ibid., p. 117-118), comporta uma clareza, porque 

qualquer pessoa pode dizer Eu, pois existe na 1ª pessoa do sujeito. Ao mesmo tempo, 

representa algo que existe, de fato, havendo uma subjetividade. Porém, quando se leva em 

consideração a sociedade e o sujeito, na maneira reducionista de perceber o mundo, então, o 

sujeito não existe mais.  

De acordo com Morin:  

 

De fato, nossa mente está dividida em dois, conforme olhemos o mundo de 
modo reflexivo ou compreensivo, ou de modo científico e determinista. O 
sujeito aparece na reflexão sobre si mesmo e conforme um modo de 
conhecimento intersubjetivo, de sujeito a sujeito, que podemos chamar de 
compreensão. Contrariamente, ele desaparece no conhecimento determinista, 
objetivista, reducionista sobre o homem e a sociedade. De alguma forma, a 
ciência expulsou o sujeito das ciências humanas, na medida em que 
propagou entre elas o princípio determinista e redutor. [...] (ibid., p. 118).  
 

A ideia de sujeito pressupõe o conceito de indivíduo, e a definição de indivíduo 

implica na noção de sujeito, a qual, inicialmente, caracteriza-se por ser bio-lógica, uma vez 

que se constitui na confirmação da vida do sujeito, enquanto um ser ocupante de um espaço, 
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no centro do mundo, para o conhecimento e a ação na realidade. Portanto, a ideia de 

indivíduo, é uma condição sine qua non para o conceito de sujeito. (MORIN, 2007, p. 74-75).  

Enquanto indivíduo, o ser humano apresenta uma singularidade que o torna único, 

apesar das semelhanças culturais. Todo indivíduo é constituído por caracteres estruturais que 

correspondem aos infraindividuais, formados por elementos químicos; por caracteres 

extraindividuais, que correspondem ao ecossistema; e por caracteres supra e metaindividuais, 

constituintes da sociedade da qual faz parte e que o diferenciam enquanto indivíduo, e que o 

caracterizam, segundo Petraglia (2008, p. 66), enquanto elemento responsável pelo próprio 

processo de organização, levando-o a realizar mudanças e transformações. 

Para Morin (2008, p. 118-120) existe tanto uma dimensão responsável pelo código 

genético, hereditário, de natureza cognitiva/informacional da célula, quanto uma esfera em 

que ocorrem as trocas dos seres vivos com o meio ambiente, chamada de computacional. 

Dessa maneira, o ser humano se transforma em sujeito a partir das dependências com o meio, 

em relação à cultura, à língua ou a um saber, com capacidade de reorganizar-se e de se tornar 

autônomo, constituindo assim a sua identidade. É importante destacar que a ideia de sujeito é 

fundamental para o conceito de indivíduo vivo, e que se caracteriza por ser de natureza 

biológica.  

Segundo Morin: 

 

 [...] O sujeito não é nenhuma essência transcendental, nem um mito, nem 
uma elucidação. [...] O sujeito antropocêntrico era tão oco como o sujeito 
metafísico; um e outro ignoravam a auto-(geno-feno-ego)-organização e o 
computo. Temos de restituir o sujeito à vida. Temos de conceber o vivo do 
sujeito. [...] (Morin, 2002a, p. 223, grifo do autor). 
 

Na noção de sujeito está implícita a ocupação de um espaço egocêntrico, 

incomunicável, que leva em conta um princípio de exclusão. Existe um Eu que se caracteriza 

enquanto sujeito único e singular, e que é dotado de um cabedal de experiências. 

Conforme Morin: 

 

Nenhum outro indivíduo pode dizer Eu em meu lugar, mas todos os outros 
podem dizer Eu individualmente. Como cada indivíduo vive e experimenta-
se como sujeito, essa unicidade singular é a coisa humana mais 
universalmente partilhada. Ser sujeito faz de nós seres únicos, mas essa 
unicidade é o aspecto mais em comum (2007, p. 75).  
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Como consequência do princípio de exclusão, o sujeito não pode comunicar a sua 

intimidade, porém, devido à linguagem, ele consegue informar sobre a impossibilidade de se 

comunicar. (MORIN, 2008, p. 121; 123). 

Além do princípio de exclusão, existe outro princípio de identidade, que se caracteriza 

pela unificação/separação do Eu subjetivo e do eu objetivo, permitindo perceber o que é “de 

si”(autorreferência) e o que é “exterior a si” (exorreferência), consistindo em uma unidade 

subjetiva/objetiva do “Eu sou eu”, em que o ser humano consegue delimitar as fronteiras entre 

a realidade interna e o ambiente externo. Para a efetivação da identidade, é importante que o 

homem discrimine essas duas realidades.  

Outro fator de destaque sugere que, embora o indivíduo não disponha de uma 

identidade física que apresente estabilidade, pois sofre transformações do seu ser no processo 

de envelhecimento, a identidade do Eu permanece a mesma.  

Compreendemos que o princípio de inclusão encaminha o sujeito para o 

estabelecimento de relações com outros seres da mesma cultura, da mesma espécie e da 

mesma sociedade. Implica em um altruísmo, pois o ser humano passa a se dedicar a um Nós e 

a um Tu. As coisas acontecem como se existisse na subjetividade do ser humano um duplo 

comando, um para si, e outro para o Nós e os outros, de maneira que o indivíduo vive para si 

e para o outro. O princípio de inclusão permite que o sujeito organize a sua identidade na 

relação com os outros sujeitos, por meio da intersubjetividade.  

De acordo com Morin: 

 

A relação com o outro inscreve-se virtualmente na relação consigo mesmo; o 
tema arcaico do duplo, tão profundamente enraizado em nossa psique, 
mostra que cada um carrega um alterego (eu mesmo-outro), ao mesmo 
tempo diferente e idêntico ao eu. (Surpreendidos diante de um espelho, 
sentimo-nos estranhos a nós mesmos embora nos reconhecendo). Por 
carregarmos essa dualidade, na qual “eu é um outro”, podemos, na simpatia, 
na amizade, no amor, introduzir e integrar o outro em nosso Eu  (2007, p. 78, 
grifo do autor). 
 

O outro já existe enquanto virtualidade, aguardando a experiência para se manifestar. 

Os povos primitivos vivenciavam o duplo como um Eu objetivado, em que o Ego se 

concretizava em um corpo, o qual acompanhava o ser humano durante toda a sua vida, e 

somente se separava dele com a morte.  
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Segundo Petraglia: “[...] O duplo é a pessoa, tal como compreendida pelos teólogos: 

corpo-espírito. Essa unidualidade também é expressa como cérebro-espírito, objetividade-

subjetividade, real-imaginário etc” (2001, p. 96). 

Paradoxalmente, o princípio de inclusão é necessário ao princípio de exclusão, pois na 

medida em que o ser humano coloca-se como centro do mundo, ele permite situar o outro 

sujeito, e assim, compreendê-lo, entendimento esse que ocorre de forma imediata baseado em 

“indícios invisíveis à consciência”, por meio de uma “ressonância psíquica”, em que a 

necessidade do outro se torna radical. (MORIN, 2007, p. 78). Todorov confirma essa ideia, 

quando argumenta (1995, p. 48-49) que, a não ser em casos extraordinários, os homens 

sentem necessidade de se auxiliarem mutuamente, e de se comunicarem. Numa situação 

ligada à cotidianidade do ser humano, o que é importante é a manutenção da própria vida, mas 

em situação extrema, de perigo, existe alguma coisa mais importante do que a vida em si 

mesma, que é o bem estar de si mesmo e manter a própria humanidade. 

Concordamos com Petraglia (2006, p. 25), quando afirma que o sujeito tem a 

possibilidade de transcendência na intersubjetividade. “[...] É na relação com o outro que o 

sujeito é capaz de se superar, modificando-se e ao seu meio num processo de auto-eco-

organização, a partir de sua dimensão ética que reflete seus valores, escolhas e percepções de 

mundo”. Para Todorov (1995, p. 81), é necessário que os ideais do sujeito reflitam uma moral 

que não entre em contradição com o bem do ser humano. 

É importante descrever o que vem a ser o conceito de consciência para Morin. Existem 

dois tipos de consciência. Uma é referente ao conhecimento da realidade externa, 

correspondente às atividades de ordem prática ou cognitiva. A outra, a consciência subjetiva, 

começa a surgir no instante em que ocorre a primeira objetivação do Ego em “Eu sou eu”, em 

que aparece o duplo. À medida que o ser humano foi desenvolvendo-se nas civilizações 

históricas, e que houve a emergência do espírito e da alma, surgiu uma segunda consciência, 

que é a “consciência de si”, relativa à consciência da própria subjetividade humana, que 

favorece a capacidade de autorreflexão. E a análise reflexiva de si pode fazer com que o 

sujeito humano se transforme em seu próprio objeto de estudo, descobrindo a humanidade na 

sua especificidade. A maneira como o sujeito vai lidar com a sua consciência dependerá de 

como os indivíduos reagirão, em cada momento e circunstância de vida, conforme a 

problemática apresentada, ou até mesmo levando em conta a subjetividade de cada um. 

Assim, a consciência é a aquisição mais importante do espírito do homem. “[...] Seu valor está 

ligado à sua fragilidade, como tudo que para nós é o melhor e o mais precioso” (2007, p.111).  
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Para Morin: 
 
O anel reflexivo engendrado pela consciência produz, conforme a atenção do 
sujeito, a consciência de si, a consciência dos objetos do seu conhecimento, a 
consciência de seu conhecimento, a consciência do seu pensamento, a 
consciência da sua consciência. Esse anel reflexivo constitui um metanível, 
que permite um pensamento do pensamento capaz de retroagir sobre o 
pensamento, assim como a consciência de si permite retroagir sobre si. Esse 
metanível que estabelece, ao mesmo tempo, ligação e distanciamento de si, 
das idéias e dos pensamentos, instaura uma condição primeira do exame 
crítico de qualquer idéia, pensamento, a começar pelos próprios. O metanível 
supera e engloba as atividades cognitivas fazendo parte delas. A 
consciência, duplicada em consciência da consciência, pode assim 
considerar-se um metaponto de vista, sem deixar de ser ela mesma, mas não 
conseguiria triplicar-se, quadriplicar-se (ibid., p. 111-112, grifo do autor). 
 

Compreendemos que a consciência pode interferir no ato de pensar, de conhecer, e do 

agir, levando em conta a capacidade de reflexão, em relação aos processos de pensamento, do 

conhecimento e da ação. Significa dizer que o pensamento, o conhecimento e a ação, podem 

ser transformados, tendo em vista a tomada de consciência, por meio do desenvolvimento da 

criticidade. (ibid., p. 110). 

 Para Morin: 

A consciência nada sabe da maquinaria corporal, do funcionamento de nosso 
cérebro, do qual, contudo, se origina, de nossas profundezas psíquicas. Cada 
um tem de si mesmo uma consciência íntima, secreta, mas apenas uma 
consciência parcial do que é e do que faz. 
Uma enorme parte de nossa atividade intelectual é inconsciente e as mais 
belas emergências de consciência são inseparáveis de um trabalho 
inconsciente: [...] Mas a consciência pode retroagir sobre o inconsciente do 
qual saiu. [...] (ibid., p. 111).  
 

Assim, entendemos que, embora tenhamos a ilusão de que exercemos um controle 

racional sobre a realidade, por intermédio de nossa consciência, o processo de conhecimento 

provém de um trabalho do inconsciente, cujo conteúdo é desvelado pela consciência.  

Enigmática é a consciência, que embora seja subjetiva, faz com que o sujeito perceba 

objetivamente o seu próprio pensamento, as suas ações e se enxergue a si mesmo. A 

consciência é ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, é essencial e periférica, interior a si e 

distante de si. De acordo com Morin: “A consciência sempre emerge nas interdependências. O 

pensamento aciona a inteligência e se auto-ilumina pela reflexividade (consciência)”. [...] 

(ibid., p. 113).  

A consciência oscila, pode desaparecer ou iluminar-se. Está acima das múltiplas 

atividades inconscientes do organismo, do cérebro, da sociedade, da história. Emerge no 
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sujeito que contém a trindade humana (indivíduo/sociedade/espécie). O sujeito é único, 

formado por muitos indivíduos que ele desconhece, caracterizando-se em uma unidade 

múltipla.  

Um dos aspectos da identidade do sujeito, enquanto diversidade na unidade constitui-

se na autorreferência, a qual mostra que a identidade do Eu coloca impedimentos para que o 

sujeito possa perceber as descontinuidades que ocorrem em si mesmo durante o processo de 

vida. Por isso, as sociedades primitivas colocavam barreiras entre o menino e o adulto, por 

meio da efetivação dos ritos de passagem, em que os jovens enfrentavam grandes desafios, 

para que o indivíduo pudesse perceber as mudanças de identidade por que passa cada ser 

humano ao longo dos anos. (ibid., p. 82-86).  

Outro fator de destaque relativo à identidade do sujeito humano, é que existe uma 

unidade na dualidade masculino-feminino, tanto do ponto de vista do físico, quanto do 

cultural, em que a complexidade da relação do masculino com o feminino está na dialógica 

complementaridade/antagonismo, à medida que cada ser humano contém em si a presença 

marcante de outro sexo, carregando essa dualidade na unidade, e a unidade na dualidade. 

Além da autorreferência de identidade do Eu, da dualidade do masculino e do 

feminino, da experiência do duplo e da inserção dos ascendentes na própria identidade do ser 

humano, ainda existem elementos que demonstram a existência de uma interioridade plena de 

diversidades. 

Portanto, para Morin: 

 
O conjunto formado pelas dualidades internas, a pluralidade de 
inconscientes, a multiplicidade de instâncias cerebrais e psíquicas, as 
pluralidades mentais separadas em compartimentos que se ignoram, a bem 
conhecida e pertinente divisão entre o coração e a razão, tudo isso permite 
ou determina fenômenos aparentemente paradoxais que são a boa/má-fé, a 
simulação, no sentido clínico, ou seja, sincera, a mentira para si mesmo ou 
self- deception, em que conseguimos nos auto-enganar, nos cegar sobre o 
que nos incomoda ou lesa (ibid., p. 88). 
 

É usual a ocorrência de inúmeras descontinuidades psicológicas e afetivas, as quais se 

manifestam por uma variedade de personalidades que podem surgir a partir dos humores de 

cada sujeito, podendo chegar a mostrar modificações duráveis de personalidade.  

De acordo com Morin: 
 
Enfim, não esqueçamos que permanece em nós um fervilhar de 
personalidades em estado larvar que não conseguem se cristalizar; 
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personalidades imaginárias de nossas fantasias que são como ectoplasmas de 
nosso Ego (cf. o filme de Jerry Lewis, A vida secreta de Walter Mitty). 
Carregamos nessas fantasias personalidades potenciais dementes, sublimes, 
maníacos sexuais, salvadores da humanidade que, feliz ou infelizmente, não 
chegam a tomar consistência em nossas vidas (ibid., p. 92-93). 
  

A atual civilização continua tendo um interior subjetivo arcaico, povoado por 

monstros e fantasmas, pois todas as coisas que assustavam o homem das cavernas penetraram 

na alma do sujeito da atualidade, ameaçando-o internamente. A interioridade do sujeito ocorre 

graças à existência de um espírito, que se constitui em uma emergência da interligação 

cérebro/cultura e que se caracteriza como o organizador do conhecimento das ações humanas.  

O espírito é complexo, e combina precisão, imprecisão, incerteza e rigor, sendo capaz 

de elaborar dois tipos de pensamento, relacionando-os entre si. Um é o logos, pensamento 

racional baseado em processos digitais, que se constitui enquanto utilização de elementos 

lógicos, envolvendo a área do divisível, e o outro é o mythos, pensamento mitológico 

fundamentado em processos analógicos, que se caracteriza pela conectividade, 

proporcionando uma dimensão relacional. (ibid., p. 98).  

Morin afirma:  

 
O pensamento racional trabalhará com informações objetivas da percepção e 
da rememoração; o pensamento mitológico trabalhará com a virtude 
duplicada da representação que, vale lembrar, não é diretamente dissociável, 
pela mente, da alucinação ou do sonho. Assim, a percepção, o sonho, a 
fantasia, partem do mesmo cruzamento de origem, em que a imagem da 
realidade e a realidade da imagem ainda estão profundamente confundidos, 
sendo que a indicação e evocação ainda não se encontram separadas, nem 
subjetivo e objetivo. O pensamento racional tomará a imagem da realidade 
para captar a realidade na imagem; o pensamento mitológico pega a 
realidade da imagem para alimentar o mundo imaginário (talvez seja neste 
sentido que Wittgenstein evoque a “mitologia dos processos mentais”). 
Assim, os princípios primeiros que governam as operações mentais são a 
fonte comum dos dois pensamentos e, a partir dessa mesma fonte, separam-
se e opõem-se (ibid., 104-105). 
 

É importante observar que, embora o pensamento racional e o pensamento mitológico 

estejam separados, eles estão, ao mesmo tempo, imbricados. Significa dizer que, quando o 

sujeito capta a imagem da realidade, por meio do pensamento racional, ela será percebida de 

forma a se identificar com o próprio real; já, quando o sujeito por meio do pensamento 

mitológico, utiliza o real dessa imagem captada pelo exterior, que lhe provoca impressões, 

emoções, tende a dar-lhe um significado, de acordo com a sua estrutura subjetiva, 

reconstruindo, assim, o conhecimento do real sob a forma de representação mental.  
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Para Morin: 

 
[...] Assim, embora a percepção do real se oponha às visões imaginárias, a 
representação é o acto constitutivo idêntico e radical do real e do 
imaginário.  
[...] 
 A relação entre o real e o imaginário é, pois, de uma complexidade 
espantosa, pois eles são ao mesmo tempo os mesmos, diferentes e opostos. É 
do mesmo que partem dois mundos antagonistas e complementares, um da 
percepção e da exploração empírico-racional do real, o outro do fantasma, do 
sonho e do mito: como veremos, eles alimentam-se um do outro e, mais 
ainda, há sempre alguma coisa de um no outro. É, pois, com as mesmas 
aptidões cerebrais que a humanidade vai desenvolver simultaneamente um 
conhecimento cada vez mais objectivo do universo e as mais fabulosas 
construções de universos imaginários: coisa extraordinária, estes dois 
desenvolvimentos vão interferir constantemente (1996, p. 105-106, grifo do 
autor). 
 

Portanto, o ato de representar envolve tanto a percepção objetiva da realidade como a 

visão do imaginário. Eles nutrem-se um do outro, mostrando que o ser humano vai 

desenvolver tanto o conhecimento técnico sobre a realidade, como as grandes criações do 

mundo imaginário. Morin se manifesta sobre a relação entre o pensamento racional e o 

mitológico: 

Só percebemos o real através da representação. Esta imagem mental 
projecta-se e identifica-se com a realidade exterior no acto da percepção, 
mas desdobra-se dela e torna-se fantasma no acto de rememoração.  
[...] 
Os nossos fantasmas e os nossos sonhos são também representações, mas 
nós produzimo-los dissociando-os e libertando-os das nossas percepções: 
eles estendem-se num universo fantasma que, no sonho, ganha a consistência 
da realidade (ibid., p. 105).  
 

Embora o pensamento racional e o mitológico sejam representações, eles têm uma 

trajetória diferenciada. Ao conhecer a realidade, a imagem do real percebida pelo pensamento 

racional, torna-se “irreal”, na rememoração, enquanto que, no pensamento mitológico, as 

representações dos nossos sonhos se desligam das percepções, e se inserem em um mundo 

fantasmagórico, que se consubstancia em realidade.  

Torna-se importante, portanto, analisar os dois pensamentos, tanto o racional quanto o 

mitológico, para perceber que existe uma relação dialógica, considerando a complexidade do 

sujeito. 

Para Morin (2007, p. 106), mesmo que na atualidade o ser humano utilize o 

pensamento empírico/racional com maior frequência e a religião e os deuses tenham sido 

sobrepujados pelo pensamento científico, o mito continua a existir na dimensão laica das 



38 
 

sociedades, fornecendo-lhe um poder muito grande. O pensamento empírico-racional é 

também espaço do pensamento mítico, e dessa maneira, os dois tipos de pensamento 

continuam a existir, de forma conjunta, indo em direção a uma crítica da razão. 

De acordo com Morin, (ibid., p. 142-143) como o ser humano está à mercê da maldade 

do mundo, ele recorreu ao imaginário como um conforto para a alma, buscando a superação 

do horror. Esse enfrentamento da angústia e da dor proporcionado pelo mito forneceu as 

condições para a inserção do sujeito em um agrupamento humano, levando-o a estabelecer 

compromissos com a realidade. “[...] O mito e o rito reequilibram o ser humano, fazem com 

que enfrente a angústia e a dor, permitem-lhe comunicar-se com o mundo inumano.” [...] 

(ibid., p. 143).  

Durante um bom período do desenvolvimento do ser humano, no decorrer dos séculos, 

houve coexistência pacífica entre o pensamento mitológico e mágico e o racional e técnico do 

espírito. O pensamento mágico conviveu com a ciência durante séculos, e o espírito religioso 

não demonstrou incompatibilidade com o espírito científico, o qual necessita de envolvimento 

afetivo e de pensamento imaginativo. Esse mundo formado pelo imaginário e pelo universo 

de ideias é chamado de noosfera. O termo foi criado por Theilhard Chardin, na década de 

1920 e é caracterizado pela existência das coisas do espírito, que segundo Morin (2002b, p. 

97), Popper chamava de “mundo três” (Popper dividia o universo em três mundos, o das 

coisas materiais exteriores, o mundo das experiências vividas, e o mundo formado pelas 

coisas do espírito) o qual adquire uma existência própria. É importante salientar, que o 

“mundo três” é formado pelas coisas do espírito, produtos culturais, linguagens, noções, 

teorias, e também pelos conhecimentos objetivos.  

Para Morin: 
 
Todas as sociedades humanas engendram uma noosfera, esfera das coisas do 
espírito, saberes, crenças, mitos, lendas, idéias, onde os seres nascidos do 
espírito, gênios, deuses, idéias-força, ganham vida a partir da crença e da fé.  
[...]  
Com seus saberes, mitos, crenças, idéias, a noosfera participa de modo 
reflexivo do circuito auto-organizador da sociedade e do indivíduo. Não se 
trata de um escapamento de fumaça, mas de um fervilhar de potências 
espirituais. 
As entidades da noosfera reproduzem-se nos espíritos através da educação e 
propagam-se por meio do proselitismo. Os gênios, deuses, idéias-força, 
mantêm com os humanos relações que podem ser de simbiose, de 
parasitismo, de exploração mútua. Os deuses e, em nossas sociedades, as 
idéias podem dispor de um formidável poder (2007, p. 44-45). 
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Morin se interessou em estudar os entes que habitam a noosfera, examinando o “além 

espiritual” do ser humano, retomado por Monod, que via o aquém biológico do ser humano. 

Dessa forma, ele se fundamentou em estudos realizados por Auger e Monod, respectivamente 

físico e biólogo, que entendiam ser a noosfera não um universo de seres ideais, mas um 

mundo de seres constituídos por apresentarem características de existência real tal como os 

seres biológicos, o que motivou Morin a realizar pesquisas tendo em vista o estudo das 

relações complexas entre os seres da noosfera e os seres humanos, visando às questões de 

autonomia e de dependência entre eles. (2002b, p. 99-102).  

Assim, conforme Morin: 
 
As representações, os símbolos, mitos, ideias, são englobados 
simultaneamente pelas noções de cultura e de noosfera. Sob o ponto de vista 
da cultura, constituem a sua memória, os seus saberes, os seus programas, as 
suas crenças, os seus valores, as suas normas. Sob o ponto de vista da 
noosfera, são entidades feitas de substância espiritual e dotadas de uma certa 
existência.  
Saída das próprias interrogações que tecem a cultura de uma sociedade, a 
noosfera emerge como uma realidade objectiva, dispondo de uma relativa 
autonomia e povoada de entidades a que vamos chamar “seres de espírito” 
(ibid., p. 101, grifo do autor).  
 

A noosfera, sendo um mundo de símbolos, signos, imagens, ideias, mensagens, realiza 

a ponte entre o universo exterior e o interior do ser humano, intermediando a ligação do 

homem com o mundo externo, com outros seres humanos e com ele mesmo, com o objetivo 

de comunicação entre as várias dimensões da realidade. Embora os seres primitivos 

apresentassem uma noosfera muito rica em termos de mitologia, lendas, espíritos e deuses, 

isso não impediu que no decorrer do desenvolvimento do homem, a mitologia fosse 

desaparecendo em prol de uma nova noosfera, a das grandes religiões. Todavia, com o tempo, 

a noosfera foi sendo substituída pelas ideologias e pelas diferentes ciências, e de forma 

paralela, com o aprimoramento da técnica, inseriu-se ao mundo da imaginação, do cinema, do 

teatro, da literatura, incluindo o universo televisivo. Uma noologia planetária proveniente de 

várias etnias e culturas da Terra, as quais estão em amplo crescimento, estão em comunicação. 

Um dos aspectos explorados pelo autor da complexidade (ibid., p. 105), é a questão da 

evidência das entidades noológicas, que são “seres espirituais”. É importante colocar uma 

ressalva. Para Morin: “As idéias e, mais amplamente, as coisas do espírito, nascem dos 

próprios espíritos, em condições socioculturais que determinam as suas características e as 

suas formas, como produtos e instrumentos de conhecimento” (ibid., p. 95). Assim, as 

entidades noológicas surgiram a partir de mecanismos projetivos coletivos, que adquirem uma 
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concretude, e se impõem ao homem por meio do poder da fé, a qual dá existência e força para 

que esses seres fantásticos acabem proporcionando ao sujeito humano, a vivência da presença 

viva dos deuses e dos espíritos.  

De acordo com Morin: 
 
De onde vem os deuses serem todo-poderosos? Sob o ângulo da psicologia 
humana, são as projecções dos nossos desejos e dos nossos temores que 
transcendentalizam os deuses. Mas, sob o ângulo noológico, são os deuses 
que se autotranscendentalizam a partir da formidável energia psíquica que 
eles vão buscar aos nossos desejos e aos nossos temores. Assim, produtos 
dos espíritos/cérebros no seio de uma cultura, eles retroagem de maneira 
dominadora sobre esses espíritos/cérebros e sobre essa cultura. Produzidos 
por mortais, eles tornam-se imortais e dirigem o destino dos mortais, capazes 
até de lhes oferecerem a imortalidade em troca de obediência e amor. 
Certamente, os deuses não são verdadeiramente imortais; a sua vida depende 
da vida da comunidade dos fiéis. Se os humanos morrem, os deuses morrem. 
Quando a humanidade morrer, todos os deuses morrerão. Nem o mais 
pequeno, nem o maior, poderá escapar à morte da humanidade. Mas, 
enquanto houver humanidade, os Grandes Deuses são muito pouco 
biodegradáveis (ibid., p. 106-107).  
 

Da mesma forma que o ser humano pode ser controlado pelos deuses que imagina, 

também pode ser possuído pelas ideias que cria. Isso significa dizer que as teorias, as 

abstrações e os conceitos podem obter um poder e se tornarem soberanos, no sentido de travar 

guerras e batalhas para se impor. Mostram a intensa força da ideologia em vista da realidade, 

quer esteja contra ou a favor dela.  

A noosfera, portanto, duplica e transforma o real que acoberta o real, e se confunde 

com ele. Os deuses, as ideias e os mitos se “autotranscendem”, podendo dispor de nossas 

vidas, a partir da energia psíquica de nossos medos e de nossos desejos. 

Segundo Morin:  
 
Deuses, mitos e idéias podem literalmente possuir os fiéis, como na 
macumba, em que os corpos são possuídos pelos orixás, que falam pela boca 
dos humanos. De fato, a relação com as entidades da noosfera é de possessão 
recíproca: pedimos às nossas idéias, quando elas se tornam mitos, segurança 
e salvação (2007, p. 45).  
 

O homem sempre teve a necessidade de ter um domínio sobre o real, quer seja por 

intermédio da técnica, ou até mesmo por meio da magia, pois enquanto a técnica controla o 

mundo da natureza, a magia exerce um maior domínio sobre o universo dos espíritos. Ela atua 

sobre o mundo dos fenômenos, utilizando a prática de rituais ligados à própria magia, ao mito, 

à religião, ao sagrado e à morte, sendo que não está limitada somente às civilizações 
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primitivas, mas se mantém no momento atual. Sua função leva em conta não somente a 

necessidade de segurança do ser humano, como também a eliminação do mal, utilizando ritos 

que visam oferecer condições para uma integração com a comunidade, com a religião e com o 

cosmos. Embora a ciência determinista veja a magia apenas como o uso do pensamento 

irracional no mundo do imaginário, a criação desse mundo de magia e a proliferação dos 

mitos, religiões e crenças, é tão importante para a humanidade como o uso da técnica, uma 

vez que as civilizações antigas desenvolveram não apenas grandes monumentos, como 

também grandes produções mitológicas representadas nas grandes religiões e nas ideologias.  

Tanto os deuses como as ideias na cultura humana, podem obter um poder fabuloso a 

partir da energia do psiquismo humano. É na morte que se acha localizada a grande cisão 

entre a mente do homem e o seu mundo físico, e, por intermédio dela, interligam-se “o 

espírito, a consciência, a racionalidade e o mito”.  

Para Morin:  
 
A atitude humana em relação à morte supõe, ao mesmo tempo, a consciência 
racional, um trauma mental, originário dessa consciência, e o surgimento de 
mitos de uma vida além da morte para aliviar o trauma: a morte provoca um 
tal pavor que ela se nega, desvia-se e supera-se nos mitos em que o indivíduo 
sobrevive como espectro ou duplo ou renasce como humano ou animal. A 
recusa da morte alimenta os mitos arcaicos da sobrevivência e do 
renascimento, além das concepções históricas da ressurreição (religião da 
salvação). A formidável brecha aberta, dentro de si mesma, pela consciência 
da morte fez surgir as mais grandiosas mitologias que a ocultam, mas sem 
fazê-la desaparecer (ibid., p. 46, grifo do autor). 
 

A morte apresentada como uma noção de desaparecimento de si mesmo, aliada ao 

egocentrismo do sujeito, gera um antagonismo entre o tudo e o nada que produz como 

consequência, uma angústia existencial. Todavia, esse mesmo aspecto contraditório da morte, 

leva o ser humano a criar os ritos, as magias, e a própria mitologia humana com o objetivo de 

ruptura da ideia da morte, buscando a imortalidade em uma ânsia de continuidade da 

existência humana. (ibid., p. 47). 

De acordo com Morin:  
 
[...] O encontro entre a consciência de si e a consciência do tempo determina 
a consciência do viver no tempo e de dever enfrentar a morte. Essa 
consciência implica os seres amados. A idéia da morte dos seres amados, e 
das amadas, aumenta a angústia e o desfecho traz, além do mais, uma dor 
insondável (ibid., p. 48). 
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O homem faz parte de um destino do qual ninguém consegue escapar, ora trágico 

como a morte, ora de aventura como a própria vida, o que caracteriza a existência humana. A 

questão da morte leva o ser humano a questionar os mistérios de sua vida e do mundo. E, uma 

vez que tem a ânsia de desvelar o mistério, o espírito diante dos elementos da natureza se 

coloca no mundo. Dessa forma, o ser humano desenvolve, na sua relação com o mistério ou 

com a natureza e com os outros homens, os seus pensamentos, racional, conforme voltado 

para o externo e o analógico, se relacionado ao mítico ou mágico, correspondente à 

subjetividade. 

Como o ser humano tem necessidade de se comunicar, ele utilizará diferentes tipos de 

linguagem, conforme o tipo de pensamento desenvolvido. À linguagem denotativa, baseada 

na lógica formal, a do terceiro excluído, corresponde o pensamento digital, que separa o que é 

ligado, como é o caso do pensamento racional-lógico-dedutivo; a linguagem conotativa 

fundamenta-se no pensamento analógico, que une o separado, e está relacionado à afetividade 

e subjetividade, correspondendo ao pensamento mítico-mágico-imaginário, também chamado 

de poético ou mitológico. Assim, o espírito humano pode lidar com a complexidade, em que 

“o separável e o inseparável são inseparáveis”, e da mesma maneira, as duas linguagens 

constituem-se numa só, na cotidianidade. (ibid., p. 100).  

Dessa maneira, um dos aspectos positivos da língua é a capacidade que ela possui no 

sentido de concatenar as diversas linguagens e refletir o complexo racional-afetivo do homem.  

Para Morin: 
 
Uma palavra pode ser apenas signo. O signo depende do modo instrumental 
de conhecimento; indica friamente a natureza do que designa. Pode não ser 
apenas signo, mas também símbolo. O símbolo evoca e, em certo sentido, 
contém a presença do que significa. É um concentrado de presença concreta 
e comporta uma relação de identidade com o que simboliza; pode ser pleno 
de afetividade, de amor, de ódio, de adoração, de execração. Assim, adora-se 
e venera-se a bandeira simbolizando a pátria; pisoteia-se ou queima-se a 
bandeira do inimigo, pisoteando ou queimando, num ato analógico, o próprio 
inimigo (ibid., p. 101). 
 

Os pensamentos mítico-mágico-imaginário utilizam-se de símbolos, não apenas 

quando esses se relacionam com os signos, mas enquanto símbolos que contêm a presença do 

que estão simbolizando, de modo que, em todos os agrupamentos humanos civilizados há um 

pensamento simbólico/mítico/mágico. O espírito humano mostra-se na atividade de um 

pensamento racional (logos) e também de um pensamento mítico (mythos).  
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Segundo Morin:  

 
O pensamento estabelece uma dialógica entre o racional e o empírico, o 
lógico e o analógico, o racional e o mítico, o preciso e o vago, a certeza e a 
incerteza, a intenção e a ação, os fins e os meios. Por trás dessas dialógicas, 
há a dúvida, a vontade, a imaginação, o sentimento, a angústia diante do 
mistério do mundo. O pensamento, portanto, implica todo o ser (ibid.,                
p. 103). 
 

O espírito se constitui em um complexo que contém o psiquismo humano, mostrando 

uma subjetividade relacionada aos aspectos afetivos. Para Morin, “[...] A alma humana 

emerge a partir das bases psíquicas da sensibilidade, da afetividade; em complementaridade 

íntima com o espírito (animus), ela é anima” (ibid., p. 108). A alma não possui limites, 

aparece por meio de um olhar, de uma emoção refletida, assim como pelo sorriso ou pelo 

choro. Ela é plena de afetividade, é intuitiva. Tudo o que caracteriza o ser humano inclui a 

afetividade, a qual interfere nos comportamentos da ordem da racionalidade, podendo 

estimular ou obscurecer a consciência do homem.  

Segundo Morin, a afetividade serve de ligação entre o homo sapiens e o homo demens, 

de forma que a realidade do ser humano torna-se o resultado de um arranjo simbiótico entre a 

razão e a experiência de vida. 

 O autor entende: 
 
O ser humano é capaz de considerar racionalmente a realidade que o cerca. 
Mas o princípio da racionalidade só dá uma radiografia da realidade; não lhe 
dá substância. A realidade humana é o produto de uma simbiose entre o 
racional e o vivido. O racional comporta o cálculo, a lógica, a coerência, a 
verificação empírica, mas não o sentimento de realidade. Este dá substância 
e consistência não apenas aos objetos físicos e aos seres biológicos, mas 
também a entidades como família, pátria, povo, partido e, claro, deuses, 
espíritos, idéias, as quais, dotadas de vida plena, retornam imperiosamente 
para dar plenitude à própria realidade. Consolidamos racionalmente nosso 
sentimento de realidade em estado latente, mas cremos viver realmente em 
nossos sonhos e, mesmo sabendo que se trata de um filme, nossas 
participações afetivas dão realidade aos jogos de sombra e de luz na tela 
(ibid., p. 121-122). 
 

A existência humana requer a afetividade, a qual penetra em todas as manifestações do 

homem racional e daquele composto de irracionalidade, em que as erupções afetivas 

constituem a hubris, que é a desmedida. O ser humano vive em um conflito contínuo entre a 

sua necessidade de atender à realidade, e o seu afã de negá-la. Dessa forma, o homem vive 

uma contradição entre o princípio de desejo e o princípio de realidade, sendo que a morte 
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representa a intersecção entre a afetividade, racionalidade e mito, em que a racionalidade 

permite a consciência da morte. (ibid., p. 124).  

O circuito de relações que se caracteriza pela interdependência e retroação, 

envolvendo afetividade, racionalidade e imaginário, eliciando tanto a loucura como a 

criatividade do ser humano, pode ser visto como um circuito bipolar, constituindo-se no homo 

sapiens e homo demens. 

Com o aparecimento das sociedades históricas que substituíram as sociedades 

primitivas autorreguladas, a relação sapiens/demens, da maneira como está configurada na 

sociedade atual, deu condições para que o irracional, a hubris, se manifestasse de uma forma 

muito intensa e destrutiva, por intermédio da sede incontrolável de poder, destruição, amor e 

ódio do ser humano, tornando-se a loucura um problema fundamental do homem. (ibid., p. 

127-132). Conforme Morin: “A loucura é um problema central do homem, não apenas o seu 

detrito ou a sua doença” (ibid., p. 128, grifo do autor). 

O espírito humano produz, incessantemente, o imaginário, havendo uma inter-relação 

do mundo da fantasia com o universo psíquico, onde eclodem necessidades, sonhos, ideias, 

imagens, fantasias. Enquanto o mundo empírico apresenta-se de forma estável e com uma 

“certa regularidade”, o mundo do imaginário ultrapassa os limites de tempo e espaço, em um 

misto de sonho e realidade, em que o imaginário invade a consciência tanto para os delírios do 

homo demens, como também para a fabulosa inventividade e criatividade humana. 

O sujeito, em sua criatividade, torna-se capaz de uma emoção, de uma sensação de 

beleza, que é indescritível e o acompanha no decorrer de sua existência. A origem da palavra 

estética é aisthètikos, de aisthanesthai, que significa “sentir”.  

A estética sustenta o imaginário, como também é sustentada por ele.  

Segundo Morin: 
 
Tudo o que é mitológico, mágico e religioso pode ser salvaguardado, fora da 
crença, na estética. Há uma grande comunicação oculta ou subterrânea entre 
a esfera mitológica e a esfera estética. Além disso, resta em nossa emoção 
estética alguma coisa de mágico. Tudo o que é representado, sob a forma de 
imagem mental, pintada, filmada, comporta o “charme da imagem”; a 
imagem, mesmo sendo desprovida da materialidade empírica, comporta uma 
qualidade nova própria a qualquer reflexo da realidade, uma transfiguração 
estética, uma virtude surrealizante, uma magia, a magia do duplo: a 
duplicação do universo em um universo reflexo nos dá, com o “charme da 
imagem”, um êxtase propriamente estético (ibid., p. 134, grifo do autor).  
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A estética da contemporaneidade se constitui a partir do imaginário, das lendas, do 

romance, dos filmes, e, embora o ser humano se encante com as produções de filmes e 

romances, por meio de um genuíno sentimento de alegria ou de tristeza, a consciência do 

expectador que está em uma posição de observador, permanece. Todavia, isso não lhe tira o 

prazer de sentir emoção, e de mergulhar de maneira profunda no seu psiquismo. (ibid., p. 134-

141).    

O autor afirma: “Contudo, embora guardemos uma dupla consciência, tudo o que 

remete à estética penetra em nossas almas, em nossas mentes, em nossas vidas. (Romances, 

filmes, revelaram-me as minhas próprias verdades e apaixonaram o adolescente que fui)” 

(MORIN, 2007, p. 135). Para Todorov (1995, p. 106), a estética significa não somente um 

prazer para quem a vivencia, mas também a “elevação moral”, no sentido de escape da rotina, 

para observar o belo. Todorov aponta a citação de um poeta judeu polonês Leon Staf, que 

viveu no gueto de Varsóvia: “Ainda mais do que de pão, temos agora necessidade de poesia, 

em uma época em que justamente isso parece supérfluo” (Staf apud TODOROV, 1995, p. 

109). A estética pode ser expressa por meio da linguagem. Para tanto, o homem pôde utilizar 

tanto a linguagem prosaica como a poética, sendo que a prosaica é denotativa. Todavia, é na 

linguagem poética que as palavras dão um sentido de conotação, é metafórica, representando 

um estado de emoção alcançado tanto na relação imaginária ou estética, quanto no contato 

com o outro.  

O homem vive da racionalidade, do prosaico, mas também do afetivo, do lúdico, do 

poético, sendo ao mesmo tempo um homo sapiens e demens, enfim, um homo complexus, 

sujeito racional e objetivo, mas também pleno de sonhos e de fantasia. E é essa dimensão 

simbólica, fantástica e lúdica que o conto de fada nos estimula. 

Morin define homo complexus: 

 

O ser humano não vive só de racionalidade e de instrumentos; gasta-se, dá-
se, entrega-se nas danças, transes, mitos, magias, ritos; crê nas virtudes do 
sacrifício; viveu o suficiente para preparar a sua outra vida, além da morte... 
As atividades do jogo, de festa, de rito, não são simples distrações para se 
recuperar com vistas à vida prática ou do trabalho; as crenças em deuses e 
nas idéias não podem ser reduzidas a ilusões ou superstições: têm raízes que 
mergulham nas profundezas humanas. Há relação manifesta ou subterrânea 
entre o psiquismo, a afetividade, a magia, o imaginário, o mito, a religião, o 
jogo, a despesa, a estética, a poesia; é o paradoxo da riqueza, da 
prodigalidade, da infelicidade, da felicidade do homo sapiens-demens (ibid., 
p. 141).  
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O homem não pode se eximir da dialógica sapiens-demens, por meio da qual o sujeito 

vai construindo a própria vida. Assumir a existência humana significa tecer as malhas da 

condição humana aqui na Terra, realizando a dialogia entre a racionalidade/afetividade, 

prosa/poesia. (ibid., p. 154).  

A civilização ocidental, nos tempos atuais, tem como prioridade a questão do racional 

e, dessa forma, o ser humano atua em uma realidade por meio de uma visão fragmentada de 

mundo, em um universo controlado em termos de tempo, cujo valor máximo é o dinheiro, e 

sem esperança de grandes mudanças.  Essa visão, segundo Todorov (1995, p. 279) é própria 

dos regimes totalitários, em que o objetivo é ter o controle sobre os indivíduos, na 

dependência da vontade de quem tem o poder.  Essa mesma situação, paradoxalmente, 

estimula o sujeito a buscar o poético e a sentir mais necessidade de festas e de aventuras. 

(MORIN, 2007, p. 139; 141). 

Existe a possibilidade de uma educação que considere o homo complexus, que é, ao 

mesmo tempo, sapiens e demens, ainda que o sapiens esteja no demens e o demens esteja no 

sapiens, ambos complementares e antagônicos. O homo complexus é, portanto, um sujeito 

constituído pelo afetivo, pelo lúdico, pelo imaginário, pelo poético e pelo prosaico, capaz de 

racionalidade, mas também de afetividade.  

Conforme Dias:  

 
O homo complexus, que congrega os opostos, retrata vivamente a 
subjetividade e aponta a influência da linguagem e da cultura a que está 
submetido; presentifica-se no dicotômico, revela-se na conjunção de 
sentimentos antagônicos e complementares e na reificação do cotidiano que 
escamoteia o homo demens e ressalta o homo sapiens, como partes possíveis 
e passíveis de separação e unificação (2008, p. 106).  
 

Portanto, o homem na sua cotidianidade, por meio da interligação entre a 

racionalidade e a afetividade, vivencia uma existência constituída ao mesmo tempo pela prosa 

e pela poesia, sendo que ambas são fundamentais à existência humana.  

 

1.1.3- A inter-relação entre cultura, liberdade e consciência 

Segundo Morin (2007, p. 267-268), a liberdade aparece quando o sujeito apresenta as 

condições de fazer opções e decidir diante das situações da existência, e também quando tem 

as possibilidades materiais para uma ação em termos de suas opções e tomadas de decisão. O 
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homem tem mais liberdade, quanto mais for capaz de se apropriar de um rol de ferramentas 

que lhe permitam realizar as mudanças de percurso, se necessário. A liberdade somente pode 

ser levada a contento em um contexto que tenha as condições mínimas de estabilidade e de 

regularidade, mas, que ao mesmo tempo, forneça o suporte necessário para enfrentar o risco, 

de forma a se tornar uma situação desafiadora, no sentido de resolução de problemas 

relacionados ao cotidiano do ser humano. Portanto, para o exercício da liberdade, tem que 

haver uma situação de ordem e também de desordem. A liberdade é experienciada toda vez 

que o ser humano é capaz de agir, conforme a sua tomada de decisão, e se responsabilizar por 

seus atos. 

Ainda sobre o tema liberdade, gostaríamos de nos deter um pouco mais nas reflexões 

elaboradas por Todorov (1995, p. 208-218).  Ao analisar o material produzido por alguns 

agentes do poder nacional-socialista, que foram, quando julgados, obrigados a se explicar às 

autoridades em relação as suas atividades nos campos de concentração durante a segunda 

guerra mundial, o autor vai buscar, na aprendizagem da infância, como esses personagens se 

moldaram a cultuar a obediência na figura do progenitor, mais do que no cumprimento das 

leis. 

Uma vez tendo sido iniciado dessa maneira na infância, esse tipo de pessoa, no 

decorrer da vida, acostumou-se a confundir o bem com a pessoa detentora do poder, 

aprendendo a cumprir as ordens sem questionar, exercitando-se na sua despersonalização e 

confundindo-se com uma peça do sistema maior. De certa forma, essa despersonalização 

acaba atingindo outros seres humanos com quem o sujeito tem contato, sobre os quais exerce 

algum tipo de poder. Essa relação de poder considera outros homens como meios para atingir 

determinados objetivos, realizando a contento a tarefa que lhe foi designada. Esse grau de 

despersonalização cultiva em si mesmo certo rigor, que apresenta reflexos nas relações com 

outrem. Este fator vai ao encontro de mecanismos do sistema totalitário, fazendo com que o 

indivíduo, detentor do poder, aumente a sua eficácia no trabalho, considerando, dessa forma, 

o pensamento instrumental, e, encarnando, assim, o tecnocrata.  

O pensamento intrumental prioriza a ideia em detrimento do ser humano. Assim, a 

ascendência do pensamento instrumental sobre o homem faz com que as suas ações não sejam 

refletidas, isto é, não se consideram como sujeitos de suas ações, e a relação com as outras 

pessoas também se despersonaliza, de forma a reduzi-las ao trabalho escravo, contanto que 

lhe sirvam aos objetivos. É importante destacar que o pensamento instrumental e a 

despersonalização dos seres não são exclusivos dos campos de concentração.  
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Ainda, segundo Todorov (1995, p. 219-225), de tanto considerar o outro como apenas 

um elemento para a realização de um projeto, o sujeito acaba esquecendo-se de sua 

humanidade (de si mesmo e do outro). Todavia, existe um mecanismo, em que, mantendo-se a 

meta da ação, apenas o outro é utilizado como meio. Meio para a satisfação do próprio Eu, 

que se nutre da submissão do outro, em que o sujeito sente prazer, pois decide o tipo de 

experiência que alguém deve ter, seja uma vivência de alegria ou de dor, mas que reflete a 

vontade de quem tem o poder. O sofrimento do outro, uma vez que não faz parte de sua 

vontade, mostra mais eficazmente o controle exercido sobre alguém. Assim, o indivíduo 

deseja realizar o seu poder total, porque ao afirmar o seu Eu, nega o outro, proporcionando-

lhe sofrimento e morte. A literatura e, em especial, os contos de fada, mostram essa dinâmica 

da existência humana, apontando explicitamente a dualidade bem e mal. 

A ciência baseada no pensamento cartesiano apresenta uma concepção de ser humano 

dependente de um meio natural, do patrimônio genético, da fisiologia e do mecanismo 

cerebral. Portanto, nesse sentido, o conceito de liberdade pressupõe ser o indivíduo 

influenciado pelo ambiente cultural em que foi criado, submetido às leis e regras, e também 

possuído pelas ideias.  

A concepção de liberdade, em Morin, envolve tanto os aspectos de dependência como 

de autonomia do ser humano.  

Conforme Morin: 
 
Podemos substituir a noção de meio exterior que impõe as suas fatalidades 
aos vivos por uma concepção de autonomia dependente; a autonomia viva 
depende do seu meio exterior, de onde tira energia, organização, 
conhecimento. Por isso, não existe autonomia viva que não seja dependente. 
Aquilo que produz a autonomia, produz a dependência da autonomia (2007, 
p. 269). 
 

Petraglia (2008, p. 70) corrobora as ideias de Morin, quando afirma que o sujeito 

constitui-se enquanto tal, na formação da própria identidade, partindo da relação de 

dependência com a cultura, com as instituições, com a sociedade, porém, tendo como 

pressuposto também a liberdade, havendo, portanto, uma relação dialógica 

dependência/autonomia. O ser humano é dotado de funções cerebrais, fisiológicas, que 

apresentam uma dependência genética, de onde o sujeito herda a memória e a experiência dos 

ancestrais gravadas nos genes, isto é, o novo ser aparece a partir da morte dos ancestrais. É 

em decorrência dessa inscrição genética marcada na célula, dessa submissão, que o ser 

humano pode criar a sua própria autonomia. “Mais profunda e essencialmente, a autonomia 
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do indivíduo humano afirma-se na sua qualidade de sujeito”. [...] (MORIN, 2007, p. 272, 

grifo do autor).  

A dependência do ser em relação à espécie se torna a base da identidade pessoal do 

indivíduo, de acordo com Morin: “[...] Ressuscitando em nós os nossos ascendentes é que 

vivemos as nossas vidas. Assim, possuímos os genes que nos possuem” (ibid., p. 272).  

O ser humano pertence também, a uma sociedade que apresenta uma determinada 

cultura, a qual coloca uma marca no sujeito, o seu imprinting cultural, que se traduz por 

impressões provenientes da educação desde a primeira infância e que vai acompanhá-lo pelo 

resto de sua existência, fornecendo-lhe um sistema de crenças, ideias, e visões sobre a vida. 

Para que o imprinting cultural possa ter condições para se manter e persistir no decorrer da 

existência do indivíduo, tem que ser visto como “normal” pelo sujeito, de forma a fazê-lo 

aceitar suas regras e exigências, sem reclamação ou crítica. Para Morin: “[...] O imprinting é 

seguido por uma normalização que cala qualquer dúvida ou contestação das normas, verdades 

e tabus” (ibid., p. 272-273). Esse determinismo da mente faz com que a liberdade do ser 

humano seja cerceada pelas condições impostas pela cultura na qual o ser humano está 

inserido.  

Todavia, o contato do imprinting cultural com a hereditariedade biológica, pode 

provocar enfrentamentos ou combinações recíprocas, que podem favorecer ou inibir as 

expressões individuais, de maneira que a ação do sujeito no mundo vai refletir suas condições 

de liberdade. Portanto, a cultura não somente reprime e submete o ser humano às condições 

do sistema, mas também oferece possibilidades de mudanças, no exercício efetivo da 

liberdade.  

De acordo com Morin: 
 
A hereditariedade biológica e a herança cultural são complementares, mas 
eventualmente antagônicas. A nossa dependência genética permite-nos não 
sofrer totalmente a influência dos determinismos ecológicos e culturais. 
Assim, a autonomia inata, filha da hereditariedade biológica, permite resistir 
à ditadura do imprinting cultural. Inversamente, a autonomia adquirida pela 
apropriação de uma rica cultura permite vencer o peso de uma 
hereditariedade coercitiva. O jogo entre os caracteres individuais produzidos 
pela hereditariedade biológica e a formação da personalidade pelas normas 
culturais permite uma extrema diversidade de indivíduos; alguns, reticentes 
em relação ao aceito como evidente pela maioria, serão não conformistas, 
desviantes, mesmo rebeldes ao imprinting, justamente por disporem de uma 
forte autonomia mental. 
A partir daí, podemos conceber as condições sociais e culturais da liberdade 
(ibid., p. 273).  
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O sujeito no decorrer das experiências de vida apresenta muitas dependências, mas 

também várias autonomias, sendo que essas multidependências promovem, paradoxalmente, o 

desenvolvimento da autonomia que fornece elementos mentais para lutar contra a influência 

da cultura. Se levarmos em consideração que a sociedade tem domínio sobre o sujeito, ele 

também pode emancipar-se, no sentido de participar de sua organização. Ao mesmo tempo 

em que a cultura impõe o seu imprinting, transmite outros saberes, fornecendo as condições 

para o ser humano desenvolver a própria individualidade. A sociedade, portanto, oferece 

recursos para que o indivíduo possa questionar a cultura, expressando o seu sistema de 

crenças e dúvidas pessoais. Portanto, a autonomia individual forma-se, reprime-se, de acordo 

com as relações da dependência genética com a dependência cultural, que se unem e se 

opõem, ora favorecendo a emancipação, ora a submissão. Assim, para Morin: “[...] Toda 

cultura subjuga e emancipa, aprisiona e liberta”. [...] (ibid., p. 276).  

Quanto maior é a complexidade de uma cultura, mais capacidade ela apresenta para 

fazer emergir dependências geradoras de autonomia, fornecendo melhores condições para que 

o sujeito possa fazer opções e ter poder decisório sobre sua vida, que reflete a liberdade do ser 

humano. Segundo Morin (ibid., p. 190), ao destacar a relação entre cultura e liberdade, é 

importante que se realize um detalhamento entre o que vem a ser uma cultura que favorece a 

emancipação e outra que estimula a submissão. Em relação à cultura denominada pelo autor 

de Baixa complexidade, é composta por uma organização rígida, que demonstra um ritmo 

lento para obter o feedback da sociedade, devido às camadas hierárquicas, tornando-se  

ineficaz para agir em relação aos riscos e aos desafios da mudança. Dessa maneira, a cultura 

de Baixa complexidade constitui-se enquanto um sistema de dominação e exploração pelo 

centro e pelo ponto mais alto de poder.  

Em relação à cultura emancipatória, chamada de Alta complexidade, admite que tanto 

os interesses como as ideias antagônicas sejam expressos, e que as desordens sejam admitidas, 

assim como o indivíduo, que é controlado, possa exercer uma reação de controle em relação 

ao controlador, considerando-se, assim, uma autonomia individual, e de civismo.  

Para Morin, quanto mais complexa é a relação entre indivíduo, espécie, sociedade, 

cultura e ideias, maiores são as oportunidades de liberdade, e tanto mais o indivíduo pode se 

tornar mais autônomo. À medida que a vida psíquica não é tão programada, mais ela tem 

condições de liberdade, e, assim, quanto mais riqueza e liberdade para a consciência, mais ela 

pode realizar escolhas em relação ao valor da moral e da liberdade do ser humano. O homem 

está sujeito a comportamentos baseados nas regras, porém também é capaz de atitudes 
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imprevisíveis e criativas, com condições de se afastar em relação à norma, na tomada de 

decisões.  

Para o autor: 
 
Eis o paradoxo: mesmo estando inseridos em processos transindividuais, 
genéticos, familiares, sociais, culturais, noológicos, e mesmo submetidos aos 
riscos e acasos de todos os tipos, somos indivíduos relativamente 
autônomos, relativamente capazes de perseguir os nossos fins individuais e 
de dispor, eventualmente, de liberdades (ibid., p. 281-282, grifo do autor). 
 

O sujeito é um ser único, dotado de liberdade e portador de consciência de si, que o 

torna capaz de realizar um ato moral de religação com o outro e com todas as dimensões da 

existência. Apresenta-se como um sujeito multifacetado, que convive, em seu âmago, com 

sentimentos e posições contraditórias, ligados tanto ao egocentrismo quanto ao altruísmo, 

num conflito perene, mas que, por meio da racionalidade, faz-se presente no mundo. Mostra-

se capaz de compaixão, de comunhão com todos os seus, assumindo sua própria identidade 

individual e social, vivendo de forma integral com prazer e com entusiasmo.  

Todorov (1995) demonstra em seu livro, a partir de diversos depoimentos, que mesmo 

em situações extremas, como as dos campos de concentração, o sujeito é capaz de atos de 

religação e cuidados com outro ser humano.  Viver de acordo com uma ética do cuidado faz 

com que o sujeito corra o risco de sofrer pela dor do outro, como também por sua morte. Mas 

o homem poderia deixar de correr esse risco e negar os cuidados para com outro ser humano? 

O autor sugere que sofrer por uma pessoa aumenta a infelicidade do mundo, mas a bondade 

do ato torna o mundo melhor. 

O sujeito é um ser inacabado, polivalente, com múltiplas possibilidades, um ser adulto 

que tem dentro de si as diversas idades e fases da vida, é um homo complexus, constituído 

pela emergência de um espírito capaz das maiores criações, mas ao mesmo tempo de uma 

fragilidade ímpar, pois se encontra subjugado pelas fantasias e ilusões. Apresenta um 

dinamismo constituído nas relações com o mundo externo e na auto-organização, em um 

movimento que simboliza a sua aptidão para ligar e religar. Mas, apresenta também, uma 

tendência para o desejo de dominação e de separação. 

O ser humano, ao mesmo tempo em que é presença marcante no mundo, tem a 

consciência de que a sua existência é finita. É um ser de esperança e de desespero, pois a sua 

maior dádiva, a consciência, encontra-se, desde o início, fragilizada e angustiada pela 

existência da morte. A consciência é instável, fugaz, mostra-se como uma chama vacilante, 
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beirando o risco do erro e da ilusão. É formada por um centro que conversa com o seu Eu 

mais desconhecido, constituído por profundezas inimagináveis. 

Chegar ao conhecimento pleno do espírito humano ainda é um mistério, que está 

ligado ao enigma da vida e ao do universo, onde o pensável e o impensável estão muito 

presentes. 

Então, se somos homo complexus, temos que harmonizar o simbólico e o diabólico 

num projeto de vida, no sentido de nos tornarmos pessoas direcionadas à conquista, a partir 

do simbólico, da razão e emoção. 

 

1.2- O simbólico do sujeito 

 

1.2.1- Sobre mitos, arquétipos e símbolos  

 

Segundo Coelho (2003, p. 85), as pessoas se referem aos mitos, arquétipos e símbolos 

como sinônimos, não havendo um marco claro entre esses conceitos, o que torna difícil uma 

definição exata. Todavia, a autora que estudou importantes pesquisadores como Bachofen, 

Eliade, Campbell, A. Jolles e Durand, e confrontou seus diversos conceitos com os textos da 

literatura, chegou a alguns pontos de referência em relação a esses temas, entendendo que os 

mitos estão relacionados à dimensão do sagrado, os arquétipos à dimensão humana e os 

símbolos são pertencentes à esfera da linguagem.  

É importante salientar que Coelho afirma que para entender melhor a natureza da 

literatura maravilhosa, torna-se necessário compreender a natureza da matéria-prima (mitos e 

arquétipos) e a linguagem que a expressa. Todavia, a autora mostra a dificuldade em se 

demarcar, teoricamente, o universo dos arquétipos, dos mitos e dos símbolos, uma vez que 

estes termos são utilizados de maneira quase aleatória pelos diferentes teóricos. Daí a autora 

chegar a uma definição dos vocábulos, como orientação para fazer a distinção entre os termos 

aqui arrolados.  

Inicialmente, é importante saber qual é o significado da palavra mito. De acordo com 

Novaski (1988, p. 30) “Diria [...] que mythos é palavra primeira, palavra que pronuncia 

tacitamente o mundo, a vida, o outro. É palavra mais vivida do que refletida”. Concordamos 

com Novaski, uma vez que a palavra mito aponta para uma leitura de mundo que representa 
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uma inserção do sujeito na realidade, sugerindo uma vivência com o outro, envolvendo não 

apenas o entendimento racional, mas a experiência do desejo, da emoção, do sentimento.  

Para Campbell (2009, p. 3-4; 10), o ser humano, na contemporaneidade, não está mais 

acostumado a dar a devida importância a sua vida interior, e permanece voltado para a 

realidade do cotidiano e os problemas do momento, para uma “vida prosaica”, conforme quer 

Morin. Enquanto em tempos passados, as literaturas gregas e latinas eram mais presentes na 

formação das pessoas, na atualidade, considerando os fenômenos televisivos e da mídia, os 

jovens não têm tido nas escolas a formação necessária sobre a sabedoria de vida. Raramente 

entram em contato com a mitologia, e, aprendem com mais ênfase, as tecnologias em um 

universo saturado de informações.  

Os temas essenciais que, ao longo do tempo, deram suporte à vida humana, e que 

contribuíram para o surgimento de civilizações, estão conectados à interioridade do ser 

humano, aos grandes mistérios. Essas informações encontram-se nas narrativas mitológicas 

que se mostram importantes em relação àquilo que acontece na própria vida humana, 

fornecendo-lhe uma nova perspectiva diante do mundo.  

Segundo Campbell, em entrevista com Moyers:                            
 
Moyers: Por que mitos? Por que deveríamos importar-nos com os mitos? O 
que eles têm a ver com minha vida?  
Campbell: [...] 
As literaturas grega e latina e a Bíblia costumavam fazer parte da educação 
de toda gente. Tendo sido suprimidas, toda uma tradição de informação 
mitológica do Ocidente se perdeu. Muitas histórias se conservavam, de 
hábito, na mente das pessoas. Quando a história está em sua mente, você 
percebe sua relevância para com aquilo que esteja acontecendo em sua vida. 
Isso dá perspectiva ao que lhe está acontecendo. Com a perda disso, 
perdemos efetivamente algo, porque não possuímos nada semelhante para 
pôr no lugar. Esses bocados de informação, provenientes dos tempos antigos, 
que têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, 
que construíram civilizações e enformaram religiões através dos séculos, têm 
a ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, 
com os profundos limiares da travessia, e se você não souber o que dizem os 
sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta”. [...] (ibid., p. 
3-4).  
 

Os mitos provocam um enorme fascínio e estão relacionados com a sapiência da vida, 

pois falam do mistério do ser, utilizando apenas roupagens diferentes conforme o momento 

histórico em que aparecem. O ser humano tem necessidade de conhecer as permanências do 

Eu e as expectativas de mudança. Os mitos auxiliam o homem a interpretar as mensagens que 

advêm de seu interior, proporcionando esperança de transformação. (ibid., p. 40-42). 
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Embora haja muito conhecimento acumulado na cultura ocidental moderna, a 

sociedade encontra-se carente de mitos, uma vez que o sujeito está necessitando de uma razão 

de ser, de existir, estando exposto ao vazio e ao desespero. Dessa maneira, na raiz da angústia 

individual e social se encontra a perda do mito. 

Campbell, dialogando com Moyers:  
 
Moyers: Através da leitura de seus livros- The Masks of God [As máscaras 
de Deus] e O herói de mil faces- vim a compreender que aquilo que os seres 
humanos têm em comum se revela nos mitos. [...] Precisamos que a vida 
tenha significação, precisamos tocar o eterno, compreender o misterioso, 
descobrir o que somos.  
Campbell: Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não 
penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma 
experiência de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no 
plano puramente físico, tenham ressonância no interior de nosso ser e de 
nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de 
estar vivos. É disso que se trata, afinal, e é o que essas pistas nos ajudam a 
procurar, dentro de nós mesmos.  
Moyers: Mitos são pistas? 
Campbell: Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida 
humana (ibid, p. 5-6). 
 

Entendemos que ao realizar a experiência do viver, se houver o contato com as 

narrativas mitológicas, elas servirão como ponte para o sujeito voltar-se para si mesmo, e 

poder compreender a linguagem dos símbolos. 

Campbell responde a Moyers: 

 
Moyers: Por que os sacerdotes não se tornaram os xamãs da sociedade 
americana? 
Campbell: [...] 
A pessoa que teve uma experiência mística sabe que toda tentativa de 
expressá-la simbolicamente é imperfeita. Os símbolos não traduzem a 
experiência, apenas a sugerem. Se você não teve a experiência, como saber 
de que se trata? Tente explicar o prazer de esquiar a alguém que viva nos 
trópicos e nunca viu neve. É necessário que haja experiência para apreender 
a mensagem, alguma pista- do contrário você não ouve o que lhe estão 
dizendo (ibid., p. 62-63). 
 

Como a vida humana é um continuum em que ocorrem as diferentes etapas de 

desenvolvimento do ser humano, fases que se caracterizam por maior fragilidade, e outras que 

exigem maior responsabilidade, a mitologia proporciona o suporte necessário para o 

enfrentamento de momentos mais significativos do crescimento humano, por meio das 

cerimônias de iniciação, ritos de passagem. Há de se levar em conta que o ser humano tem 

dificuldade de compreensão de aspectos da realidade, inadmissíveis, do ponto de vista 
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racional. Daí, o papel da mitologia de buscar a conciliação da mente racional com aspectos 

irracionais do ser humano, utilizando-se de alguns rituais. (ibid., p. 44; 49).  

Da mesma maneira que a mitologia procura fazer a conjunção desses dois aspectos do 

pensamento humano, ela também se propõe a recuperar os laços, dar condições para o 

acolhimento, com a intenção de refazer a unidade primordial, em um mundo temporal, 

vivenciado pelo homem enquanto um universo de opostos, de luz e de sombra, no qual o ser 

humano também se encontra dissociado. Por isso, há grande empenho das pessoas em buscar, 

no decorrer da vida, a sua outra metade, de forma a se abrir para a transcendência do aqui e do 

agora.  

À afirmação de Moyers: “Homem-mulher, vida-morte, bem-mal...”, Campbell 

responde: “... eu e você, isto e aquilo, verdadeiro e falso- tudo tem o seu oposto. Mas a 

mitologia sugere que sob essa dualidade existe uma singularidade em relação à qual a 

dualidade desempenha um papel de jogo de sombras”. [...] (ibid., p. 51). 

O mito é aquele campo de referências àquilo que é transcendente. Para Campbell, o 

significado de transcender é ultrapassar a dualidade relacionada à dimensão temporal. Nas 

religiões dos mistérios, o sujeito passava por uma série de rituais de iniciação, para um maior 

encontro consigo mesmo, buscando compreender a dualidade existencial. (ibid., p. 51-52). 

De acordo com Campbell, em resposta a Moyers: 
 
Moyers: Que é que o mito de Adão e Eva nos diz sobre os pares de opostos? 
Que é que significa? 
Campbell: [...] 
Existe uma imagem hindu que mostra um triângulo, que é a Deusa-Mãe, e 
um ponto no centro do triângulo, que é a energia transcendente ingressando 
na esfera do tempo. Então, a partir desse triângulo, formam-se pares de 
triângulos em todas as direções. Do um provêm dois. Todas as coisas, na 
esfera do tempo, são pares de opostos. Assim, essa é a mudança de 
consciência, da consciência da identidade para a consciência de participação 
na dualidade. E então você se encontra na esfera do tempo (ibid., p. 50). 
 

Concordamos com o autor e pensamos que para compreender o plano da consciência 

na transcendência, o ser humano necessita adquirir um entendimento de que a sua própria 

consciência racional o faz ver o mundo de uma maneira fragmentada, isto é, dividida em 

opostos, sim/não, certo/errado, bonito/feio, bom/mal, com uma preocupação em nomear e 

categorizar os objetos. Ter a consciência no plano da transcendência significa ultrapassar essa 

dualidade, mas ao mesmo tempo considerar a ambiguidade, sem a separação. 
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À medida que a sociedade vai perdendo o contato com a mitologia e os rituais passam 

a não traduzir a verdadeira essência do mito, o ser humano começa a buscar essa vivência por 

conta própria, mesmo que por meio de muito sofrimento.  

Campbell manifesta-se nessa direção, quando entrevistado (ibid, p. 9): 
 
Moyers: Os adolescentes que crescem nesta cidade- nas imediações da Rua 
125 com a Broadway, por exemplo-, de onde é que eles tiram seus mitos, 
hoje? 
Campbell: Eles o fabricam por sua conta. Por isso é que temos grafites por 
toda a cidade. Esses adolescentes têm suas próprias gangues, suas próprias 
iniciações, sua própria moralidade. Estão fazendo o melhor que podem. Mas 
são perigosos, porque suas leis não são as mesmas da cidade. Eles não foram 
iniciados na nossa sociedade. 

 

Por isso é que os jovens, na atualidade, fabricam seus mitos passando por iniciações 

ritualísticas, com os seus grupos de pares, criando os próprios códigos de ética, na tentativa de 

encontrar o seu centro, mesmo gerando, como consequência, violência e sofrimento.  

Segundo Edinger, faz algum tempo que os poetas perceberam o estado de carência de 

um mito nuclear do homem moderno, e, para exemplificar, cita o poema de Yeats, 

denominado O Segundo Advento: 

 
Girando e girando no turbilhão que se alarga/ O falcão não sabe ouvir o 
falcoeiro;/ As coisas se despedaçam; o centro não pode manter-se;/ A mera 
anarquia se espalha pelo mundo./ A maré tinta de sangue se espraia e, em 
toda parte,/ A cerimônia da inocência submerge;/ Aos melhores falta toda a 
convicção, enquanto os piores/ Estão repletos de intensidade apaixonada./  
Decerto alguma revelação está a caminho./ Decerto o Segundo Advento está 
a caminho./ 
O Segundo Advento! Mal são tais palavras enunciadas/ E uma vasta imagem 
saída do Spiritus Mundi / Turva-me o olhar: em algum lugar das areias do 
deserto/ Uma figura com corpo de leão e cabeça de homem/ Com um olhar 
branco e impiedoso como o Sol,/ Move seus membros lentos, enquanto a seu 
redor/ Volteiam sombras dos pássaros indignados do deserto./ Caem 
novamente as trevas; mas sei agora/ Que vinte séculos de pétreo sono/ 
Foram tormentosamente embalados ao pesadelo por um berço balouçante,/  
E que besta selvagem, chegada finalmente sua hora,/ Arrasta-se até Belém 
para nascer? (Yeats apud EDINGER, 1993, p. 10-11).  
 

Considerando este poema, concordamos com o entendimento de Campbell a respeito 

de ser o momento atual marcado pelo caos, que por sua vez pode criar muito sofrimento, pois 

as pessoas sentem-se muito inseguras, desamparadas, e até ameaçadas, não tendo ideia do que 

pode ocorrer em um futuro próximo.  
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Ainda, Campbell, respondendo a Moyers:  
 
Moyers: O poeta Yeats achava que estamos vivendo o último dos grandes 
ciclos cristãos. Seu poema “A segunda vinda” diz: ‘Girando e girando na 
volta que se amplia/ O falcão não pode ouvir o falcoeiro;/ As coisas se 
desmancham, o centro não pode reter;/ [...] Que é que você vê caindo “na 
direção de Belém, para nascer”? 
Campbell: Não sei o que vem por aí, não mais do que Yeats sabia, mas o 
final de um ciclo e início de outro é sempre um tempo de sofrimento e 
turbulência. A ameaça que sentimos, que todos sentem... bem, temos essa 
noção de Armagedom que se aproxima, não é mesmo? (2009, p. 18). 
 

César (1988, p. 41-42) mostra como a história de Édipo, que se caracteriza pela 

tragédia, pode representar também a mentalidade do homem moderno que não consegue 

conhecer a si próprio, e que vivencia uma experiência dolorosa no embate consigo mesmo. 

Apresenta um sujeito capaz de exercer um imenso poder por meio da ciência e da técnica, mas 

que tem muita dificuldade em lidar com as coisas do espírito, no sentido de entrar em contato 

com o lado simbólico da vida, que o leve a pensar de forma reflexiva. Por conseguinte, o mito 

é um caminho na recuperação de uma vida plena, em termos de revelar modelos e de fornecer 

significação ao mundo e à existência humana.  

Os mitos atingem a alma do homem por meio da literatura, a qual dá condições para 

que o ser humano possa suportar as vicissitudes da vida, e conhecer os valores da própria 

cultura em que está inserido. Dessa forma, o mito e a literatura estão interligados desde 

sempre. Para Coelho: “Mito e Literatura, desde as origens, existem essencialmente ligados: 

não existe mito sem a palavra literária”. [...] (2003, p. 89). 

Concordamos com a afirmação da autora, conforme citação abaixo, segundo a qual os 

mitos são histórias arcaicas, que expressam um mundo do imaginário, e que apresentam os 

limites entre o conhecido e o não conhecido. 
 
Os mitos são, pois, narrativas primordiais que formam um universo 
atravessado por lendas, parábolas, apólogos, símbolos, arquétipos que 
mostram as fronteiras em que vivem os seres humanos, entre o conhecido e o 
mistério, entre o consciente e o inconsciente etc (COELHO, ibid., p. 89). 
  

Esta forma de compreensão do mito é fundamental para o presente trabalho, 

considerando que Coelho, além de buscar o seu significado dentro de um contexto cultural 

mais amplo, relaciona-o às interfaces da consciência e inconsciência. 

Embora a humanidade tenha alcançado alguns patamares de desenvolvimento 

caracterizado pelo racionalismo científico, suas necessidades em termos do impulso mítico se 
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mantêm. Assim, para Morais, o ser humano apresenta uma necessidade primitiva do sagrado 

que aguarda o momento propício para emergir. Daí a urgência do sagrado em retornar 

enquanto carências da civilização atual.  

Isso decorre porque segundo o autor (1988, p. 72-73): 
 
O primitivo está em nós, constituindo-nos; [...] Por esta razão é que hoje 
temos certeza de que a consciência mítica, com as energias com que existiu 
nos tempos primevos, habita o mais recôndito da psicologia humana e 
aguarda oportunidades de emergir que são preparadas pela história. [...]. 
 

É importante esclarecer, de acordo com Morais (ibid., p. 72-74), que houve, na 

história, um movimento de secularização, através da apresentação de duas atitudes 

secularizantes: uma, realizada fora da igreja, dizendo que tudo é profano, e que a ciência, por 

meio de sua neutralidade, observava a natureza, como algo digno de ser manipulado em prol 

do avanço do conhecimento.  E outro movimento, que ocorria nas igrejas, e que defendia o 

processo de universalização do sagrado.  

A teoria psicológica analítica junguiana, já apontava para observações clínicas da 

necessidade arquetípica do ser humano, pelo absoluto e pelas relações sacrais. Todavia, a 

visão racionalista argumentava que o sagrado iria desaparecendo na medida em que houvesse 

o avanço das ciências.  

Consideramos elucidativa a história abaixo.  
 
Há um belo conto da literatura húngara que fala de um ferreiro de aldeia, 
ignorante e bonachão, que tinha movimentos tão precisos nos dedos que 
vivia operando, nos olhos dos camponeses aquilo que então era conhecido 
como “catarata verde”. Por suas habilíssimas mãos muitos voltaram a 
enxergar e a viver suas vidas normalmente. Até que um célebre 
oftalmologista de Budapeste levou o ferreiro János para operar “cataratas” 
no anfiteatro da Escola de Medicina, perante grandes sumidades. János, que 
fora a pé de sua aldeia a Budapeste por medo de andar de trem, operou um 
olho eximiamente ante os olhos dos cientistas. Ocorre que, entre a cirurgia 
de um olho e a do outro, foram-lhe explicadas todas as complexidades 
oftalmológicas, foi-lhe explicado o perigo científico que os seus gestos 
simples escondiam. E então, o ferreiro János não conseguiu operar mais o 
outro olho e... nunca mais teve paz e segurança para ajudar os cegos a 
recuperarem a visão (Mikszáth apud MORAIS, 1988, p. 76- 77, grifo do 
autor). 
 

Entendemos que quanto mais o conhecimento fragmenta-se no processo de 

desenvolvimento da consciência reflexiva, dando espaço a uma racionalidade exagerada, mais 
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a consciência perde a integridade e urge por uma transformação, por intermédio da 

consciência mítica.  

Morais fala de um vaso chinês de grande valor, que sofreu uma rachadura, para 

mostrar a diferença entre a consciência mítica e a reflexiva. Aparentemente, as coisas se 

passaram como alguém que possui um vaso chinês de grande valor artístico e estimativo. Um 

dia a peça de arte apareceu trincada. Primeiro veio a perplexidade, depois a nostalgia de olhar, 

no vaso fraturado, a unidade nele comprometida. Mas, com carinho e aplicação, foi passada 

na trincadura uma cola leve, mas efetiva. O vaso voltou a ter firmeza, mas, não era mais 

possível ignorar que, embora colado, não estava mais em estado de integridade. De qualquer 

forma, a cola permitia imaginar certa reunificação, ainda que ao nível da representação 

mental.  

De acordo com Morais: 
 
Mas fragilizado pela primeira trincadura, o vaso se foi trincando mais e em 
outras direções-fragmentava-se envolto em cola. E chegou um momento em 
que já não era possível mentalizá-lo íntegro nem de forma aproximada. 
Então o seu dono, num último gesto de desespero, tentou substituir a peça 
artística por outra semelhante, sabendo porém que a substituta não refaria a 
história da original e nem lhe mereceria tanta estima (1988, p. 78).  
 

A procura do ser humano pelo conhecimento e pela técnica teve como consequência 

um racionalismo exacerbado em detrimento dos valores do espírito humano. Contudo, esse 

processo levou o homem a substituir uma real unidade por uma aparência de unidade, o que 

significa dizer que a procura pelo mítico continua, porém com falsos valores mistificados 

como intelectualidade.  

Além dos mitos, outro tema merece destaque, que é a realidade dos arquétipos. Eles 

são explicados em função de algumas abordagens teóricas. Um dos estudiosos dos arquétipos 

é o mitólogo Erich Neumann, que estabelece uma relação muito próxima entre o sagrado e o 

humano. Um pesquisador da Idade Média, Mestre Eckhart, já relatava sobre um universo 

ideal, onde se desenvolvem os arquétipos e a inter-relação existente entre o mundo ideal e o 

fenomênico, onde nascem pessoas ou surgem realidades empíricas. Na interpretação 

psicanalítica, o mito é visto como expressividade de “impulsos irracionais e anti-sociais”, 

diferentemente de uma concepção pautada em vestígios de conhecimento de épocas passadas. 

Outra abordagem utilizada, que corresponde à psicologia analítica, se refere ao surgimento do 

inconsciente coletivo como a base geradora do comportamento humano. O arquétipo 

junguiano corresponde ao conteúdo da mitologia que atua em todos os homens, sendo 



60 
 

constituído por formas que se concretizam mediante impulsos energéticos do psiquismo, 

funcionando como um ponto focal de concentração de energia. Quando essa energia se 

concretiza como imagem arquetípica, ela emerge na consciência. Os contos de fada são 

constituídos pelos arquétipos contidos no inconsciente coletivo. (COELHO, 2003, p. 90-92).  

Coelho, valendo-se de Régis Boyer define inconsciente coletivo: 

“Uma espécie de imenso reservatório espiritual, acessível a todos os possuidores de 

uma determinada civilização- em certa medida, a todo ser humano- onde recolhemos, de 

forma mais inconsciente do que consciente ou lúcida, os sonhos, os delírios, os mitos, as 

imagens literárias, os símbolos que alimentam toda religião e toda literatura” (Boyer apud 

COELHO, 2003, p. 91-92, grifo do autor). E, completando a sua definição, Coelho afirma: “É 

nesse “reservatório espiritual”, que é o inconsciente coletivo, que estão os motivos ou 

arquétipos que vivem nos contos de fadas, nos romances maravilhosos, nas novelas de 

cavalaria, nas lendas” (2003, p. 92, grifo da autora). 

Ainda Coelho, que apresenta o conceito de arquétipo, segundo a literatura:  
 
[...] Limitando-nos à esfera da literatura, podemos definir arquétipos como 
representações das grandes forças ou impulsos da alma humana: o instinto 
de sobrevivência, o medo, o amor, o ódio, o ciúme, os desejos, o sentimento 
do dever, a ânsia de imortalidade, a vontade de domínio, a coragem ou 
heroísmo, o narcisismo, a covardia, a inveja, o egoísmo, a luxúria, a fé 
(necessidade de crer num Ser Superior ou num Absoluto), a funda ligação 
com a Mãe (o Feminino, a Anima), o respeito ou temor ao Pai (o Masculino, 
o Animus), a rivalidade entre irmãos... [...] (ibid., p. 92, grifo da autora). 
 

Julgamos que, na dimensão da literatura, esses arquétipos representam as paixões e 

sentimentos vividos pelo ser humano e que são simbolizados por personagens e figuras 

arquetípicas, que se “amalgamam” no inconsciente coletivo.  

Ainda para elucidar, de acordo com Coelho:  

 
Como permanência dos mitos e arquétipos em nosso tempo, lembremos que 
a eterna grandeza do teatro shakespeariano está no lastro mítico/arquetípico 
que alimenta suas personagens: Hamlet (a Interrogação Existencial e a 
Dúvida); Otelo (O Ciúme); Romeu e Julieta (Amor e Morte); Macbeth (A 
Paixão pelo Poder) etc (ibid., p. 93).  
 

Outro elemento a ser estudado é o símbolo, que significa conjunção. Torna-se 

imprescindível fazer algumas diferenciações entre signo e símbolo, pois enquanto o signo 

participa como elemento de expressividade da Língua, os símbolos representam a linguagem 

do inconsciente, expressando-se por meio do mito, dos contos de fada e dos sonhos. Enquanto 
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relacionado ao arquétipo e à mitologia, o símbolo será utilizado como imagem simbólica, que 

surge do imaginário, e passa a se comunicar com o meio. Já o símbolo, como figura de 

linguagem, consiste em ser recurso estilístico para a efetivação do poema, contribuindo para 

transformar a realidade em imagem poética. (ibid, p. 93).  

Segundo Coelho: “Foi pela transformação dos mitos e arquétipos em linguagem 

simbólica, pois sem esta eles não existiriam, que a Sabedoria da vida neles contida pôde se 

difundir por todo o mundo, transformada em contos (de fadas ou maravilhosos), em novelas 

de cavalaria, lais, romances, cantigas...” [...] (ibid., p. 94, grifo da autora).  

A função primordial da literatura é a formação do ser humano por meio de uma 

consciência cultural. A literatura consiste em uma das manifestações artísticas que age de 

maneira profunda ao comunicar os valores da cultura de uma sociedade. Daí a sua relevância 

para o público infantil, desde as narrativas dos tempos antigos até as histórias da atualidade, 

pois fornece subsídios para que as crianças passem a questionar sobre si mesmas, resolvendo 

situações na cotidianidade, tendo em vista a resolução de suas necessidades. Na literatura 

infantil, o livro caracteriza-se por ser ainda, o maior responsável em termos de fornecer esses 

elementos para os pequenos, no desenvolvimento da consciência. (COELHO, 2003, p. 123).  

Na contemporaneidade, a imagem divulgada pela multimídia (TV, cinema, revistas de 

quadrinhos, publicidade) tem ocupado um espaço paralelo à palavra literária, sendo o livro 

considerado também elemento de interligação entre os homens, e fundamental à formação do 

indivíduo e à cultura. A literatura, por intermédio da palavra escrita, vem sendo resgatada 

como meio eficaz para a leitura de mundo. Todavia, muitos continuam a valorizar mais a 

cultura multimídia em detrimento do texto escrito.  

De acordo com Coelho: 
 
Neste início de século, estamos entrando em uma nova fase. Após um 
período em que a imagem difundida pelos multimídias (TV, cinema, revistas 
de quadrinhos, publicidade...) parecia destinada a substituir definitivamente 
não só a palavra literária, mas o próprio livro como mediador nas relações 
humanas, a tendência agora é procurar a conciliação entre as duas, pois 
ambas as manifestações estão sendo descobertas como essenciais à formação 
e evolução cultural do ser humano, na sociedade letrada que caracteriza o 
mundo ocidental. [...] (ibid., p. 123, grifo da autora). 
 

A literatura pode fornecer a estrutura fundamental para que se possa desenvolver uma 

nova maneira de ensinar, pois tem a capacidade de atuar em profundidade para dar condições 

de expressividade aos valores culturais de determinada sociedade, constituindo-se como 
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importante meio de comunicação dos valores essenciais. A literatura está diretamente 

relacionada ao encontro entre sujeitos, que, por intermédio da linguagem, comunicam sua 

subjetividade. É um espaço em que se imbricam o real interno e externo  do ser humano. 

Desse modo, julgamos oportuno também, para este trabalho, associar à literatura, em 

especial, os contos de fada, o estudo do simbólico visto sob uma perspectiva psicológica, com 

destaque para a teoria psicológica analítica, de modo a acolher e integrar o aspecto simbólico 

à relação consciente e inconsciente do homo complexus. 

 

1.2.2- O sujeito da individuação 

 

A psicologia contemporânea, e, em particular, a psicologia analítica, com o objetivo de 

uma análise mais profunda do ser humano, elaborou estudos da simbologia como forma de 

entender a dimensão não racional da psique humana. Para a compreensão desse estudo, deve-

se considerar o sujeito pertencente a uma estrutura dinâmica de psiquismo, referenciado pela 

psicologia analítica.  

De acordo com Jung (1997, p. 94-95), o ser humano encontra-se imerso em um 

excesso de racionalismo, o que lhe tem proporcionado grandes dificuldades para o contato 

com as ideias e os símbolos numinosos1, trazendo como consequência, um descontrole do seu 

próprio interior psíquico, no sentido de perder o significado da existência. Entende que, à 

medida que o ser humano passa a utilizar primordialmente o intelecto em detrimento da 

emoção, aumentando a capacidade de conhecimento por intermédio da ciência, mais ele se 

desumaniza. Há separação da natureza, com a perda das implicações simbólicas. Para Jung: 

“[...] Acabou-se o seu contato com a natureza, e com ele foi-se também a profunda energia 

emocional que esta conexão simbólica alimentava” (ibid., p. 95).  

Entendemos que o sujeito tornou o próprio mundo cada vez mais asséptico, 

expressando os conteúdos mitológicos dos sonhos e das narrativas por meio da linguagem 

constituída por conceitos racionais, de forma a não refletir as emoções e sentimentos. Jung 

afirma: “Para sermos mais exatos, parece que a superfície do globo foi purgada de todo e 

qualquer elemento irracional e supersticioso”. [...] (ibid., p. 96). Todavia, embora o ser 

humano tenha se tornado cada vez mais racional, não conseguiu eliminar alguns traços 
                                                            
1  O termo Numinoso relaciona-se à energia psíquica, que vem carregada de emoção. Uma imagem numinosa 

tem aspecto dinâmico, pois vem plena de uma carga emocional. (JUNG, 1997, p. 96). 
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ligados ao primitivismo, uma vez que continua, por intermédio de sua psique, a produzir 

símbolos que possuem aspectos não somente imagéticos, mas principalmente, carregados de 

sentimento e de emoção.  

Torna-se necessário explicar o que vem a ser primitivismo, em uma abordagem 

analítica. Para Jung (ibid., p. 93) existem os símbolos naturais e os símbolos culturais. Os 

primeiros são provenientes da psique inconsciente, e mostram uma gama de imagens 

arquetípicas essenciais, podendo chegar às imagens que podem ser encontradas nas mais 

arcaicas sociedades. Os símbolos culturais foram utilizados para apresentarem “verdades 

eternas”, e fizeram parte do significado religioso, tendo passado por diversas mudanças, 

transformando-se em imagens coletivas. Todavia, esses símbolos culturais, retêm muito da 

sua “numinosidade original” eliciando emoções muito íntimas, com carga psíquica intensa, 

caracterizando-se como aspectos importantes de nossa estrutura mental. Não há condições de 

fazê-los desaparecer, porém, reprimi-los, significa intensificar algo que está contido no 

inconsciente. Jung chama esse material reprimido no inconsciente de “tendências”, que 

podem ser destrutivas. Como o ser humano não percebe quanto o seu “racionalismo” lhe 

consumiu a competência para reagir aos símbolos numinosos, ele ficou “à mercê do 

submundo psíquico”. Nesse sentido, Jung exemplifica, apontando para os estudos de 

antropólogos, que descrevem como é que uma sociedade primitiva, ao entrar em contato com 

a civilização moderna, pode perder o sentido da própria vida, uma vez que sua organização 

social é destruída e as próprias pessoas entram em “decadência moral.” Dá como exemplo 

também, a situação da Europa, na primeira década do século XX, quando o mundo virou do 

avesso, afirmando: “[...] Não só a civilizada Alemanha vomitou todo o seu terrível 

primarismo, mas é ele também que domina a Rússia, enquanto a África se incendeia. Não é de 

espantar que o mundo Ocidental se sinta inquieto” (ibid, p. 93-94). 

Jung identifica a função dos símbolos, e, em particular, os símbolos oníricos: 
 
A função criadora dos símbolos oníricos é, assim, uma tentativa para trazer a 
mente original do homem a uma consciência “avançada” ou esclarecida que 
até então lhe era desconhecida e onde, consequentemente, nunca existira 
qualquer reflexão autocrítica. Num passado distante esta mente original era 
toda a personalidade do homem. À medida que ele desenvolveu a sua 
consciência é que a sua mente foi perdendo contato com uma porção daquela 
energia psíquica primitiva. A mente consciente, portanto, jamais conheceu 
aquela mente original, rejeitada no próprio processo de desenvolvimento 
desta consciência diferenciada, a única capaz de perceber tudo isto. 
Ainda assim parece que aquilo a que chamamos inconsciência guardou as 
características primitivas que faziam parte da mente original. É a estas 
características que os símbolos dos sonhos quase sempre se referem, como 
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se o inconsciente procurasse ressuscitar tudo aquilo de que a mente se 
libertara no seu processo evolutivo- ilusões, fantasias, formas arcaicas de 
pensamento, instintos básicos, etc (ibid., p. 98, grifo do autor). 
 

Retomando a noção de sujeito em Jung, entendemos que o ser humano constitui-se 

enquanto psiquismo, ligado a um conceito mais amplo de energia vital. Para o autor, o termo 

“energia psíquica” já vem sendo utilizado há muitos anos. Jung encontrou definições em 

diferentes autores, como Schiller, Von Grot, Lipps, a fim de formular a sua compreensão: 
 
[...] A diferenciação entre energia e força é conceitualmente necessária, pois 
a energia é, propriamente falando, um conceito que não existe objetivamente 
no fenômeno enquanto tal, mas se acha presente no fundamento da 
experiência específica. Em outras palavras: na experiência, a energia é 
sempre específica, manifestada no momento como movimento e força; 
virtualmente é situação, é condição. Quando em ato, a energia psíquica se 
manifesta nos fenômenos dinâmicos da alma, tais como as tendências, os 
desvios, o querer, os afetos, a atuação, a produção de trabalho, etc., que são 
justamente forças psíquicas. Quando virtual, a energia aparece nas 
aquisições, possibilidades, aptidões, atitudes, que são condições.  
[...]                                                                                 
A delimitação do conceito de energia psíquica nos coloca diante de certas 
dificuldades, porque não temos nenhuma possibilidade de separar o psíquico 
do processo biológico em geral. [...] Da mesma forma que o psíquico, assim 
também o processo vital, em geral, não guarda para com a energia psíquica 
nenhuma relação de equivalência rigorosamente demonstrável. 
Uma vez que nos colocamos no terreno do common sense [bom senso] 
científico e evitamos considerações filosóficas que nos levariam demasiado 
longe, o melhor que temos a fazer é justamente considerar o processo 
psíquico simplesmente como um processo vital. Com isto estendemos o 
conceito de energia psíquica a um conceito mais amplo de energia vital que 
engloba também a chamada energia psíquica como componente específico. 
Isto nos oferece a vantagem de podermos seguir as relações quantitativas, 
para além dos estreitos limites do psiquismo, até às funções biológicas em 
geral, podendo assim fazer justiça às relações sempre existentes, e de longa 
data discutidas, entre “corpo e alma”, caso seja necessário (2008a, p. 24-26, 
grifo do autor).  
 

Compreendemos que a ideia de psiquismo enquanto energia psíquica implica em um 

conceito abstrato que envolve a noção de movimento, alguma coisa similar à energia física, de 

uma dinâmica provocada pela existência de duas forças antagônicas em busca de equilíbrio. 

Dessa forma, pode-se considerar o psiquismo, como um sistema, cuja quantidade de energia 

se mantém praticamente a mesma durante toda a existência do indivíduo, modificando-se 

apenas sua distribuição, de maneira que não existe valor psicológico que possa “desaparecer, 

sem ser substituído por outro”. Para Silveira (1996, p. 45-48), a busca desse equilíbrio 

energético caracteriza-se por ser um processo que envolve tanto a progressão da energia 

psíquica, também chamada de libido, por meio da necessidade de adequação do sistema ao 
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meio ambiente externo, quanto pelo movimento de regressão da libido, enquanto busca de 

adaptação ao mundo interior do indivíduo. Quando o potencial energético do sujeito não 

atende às exigências do meio, a energia é represada e a libido terá um movimento retrógrado, 

de forma a provocar a reativação dos conteúdos do mundo interior; o ser humano só poderá 

atender às exigências exteriores, de maneira ideal, se estiver em harmonia com o seu interior e 

vice- versa.  

Exemplificando esse processo, de acordo com Silveira (ibid., p. 45-46), Jung tinha 

como paciente um rapaz de 27 anos, oficial do exército suíço, que apresentava fortes dores na 

região do coração e no calcanhar. Sonhou que andando por um campo, havia pisado numa 

cobra, que o mordeu no calcanhar, e ele se sentiu como se estivesse envenenado. A história 

desse rapaz, na realidade, contava que ele havia sido abandonado pela namorada, que ficara 

noiva de outro. Diante do fato, ele havia tido uma reação de aparente despreocupação, como 

se isso não fosse relevante, dizendo que poderia encontrar facilmente outras namoradas 

melhores. Todavia, perdido o objeto de seu interesse, a energia psíquica vem reaparecer sob a 

forma de sintomas somáticos, por meio de dores na área cardíaca, como também a libido foi 

mais para o fundo, reavivando a imagem da mulher através dos tempos, representando a 

mordida da serpente, enquanto imagem mitológica, associada ao aspecto sedutor e perigoso 

do feminino. 

Silveira é categórica ao afirmar: 
 
Do jogo entre tensões opostas resulta a liberação de relativos excedentes de 
energia e o natural estabelecimento de declives por onde se escoa essa 
energia livre. Com efeito, a história da humanidade demonstra que já o 
homem primitivo conseguia dispor de cotas de energia para aplicação 
utilitária no mundo exterior e para operações transformadoras internas, que 
se realizavam por intermédio da formação de símbolos religiosos, de rituais 
e de atos mágicos. Não está todavia no poder do homem canalizar os 
excedentes energéticos para objetos escolhidos racionalmente. A libido 
mostra-se recalcitrante às ordens da vontade consciente. Os esforços mais 
obstinados não serão suficientes se não existir, na mesma direção, um 
declive natural favorável à canalização da energia. “A vida somente flui para 
diante ao longo de declive adequado” (ibid., p. 49, grifo da autora).  
 

Nem sempre a ideia de progressão está ligada à noção de evolução, e a de regressão 

não necessariamente implica em uma involução no dinamismo energético. O que se deve 

considerar é que a energia psíquica está em movimento devido às forças contrárias, as 

instintuais e as espirituais, o que é considerado como antagonismo natureza-espírito. É 

importante salientar que espírito não deve ser compreendido como alguma coisa que se 
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apresenta como não natural, mas como algo que faz parte da natureza. O espiritual se expõe 

também como um instinto. Vale destacar que esta compreensão de espírito, de Silveira, não se 

confunde com a concepção de Edgar Morin, que o explica como faculdade mental do ser 

humano. 

Tendo em vista o equilíbrio energético, quanto mais o Eu é influenciado por conteúdos 

sociais, tanto mais recebe subsídios da cultura, tornando-se mais fragilizado em relação à 

realidade na qual está inserido, o que significa que, quanto maior a identificação da 

consciência individual com a consciência coletiva, tanto mais o inconsciente é reprimido.  

De outro modo, se o Eu amplia a própria consciência considerando as representações 

do inconsciente coletivo, mais se torna apto para enxergar a si próprio, entrando em contato 

com alguns elementos de sua personalidade, inclusive com aspectos que não são do seu 

agrado. E, de forma mais contundente, ele consegue tornar-se menos dependente de uma 

psique coletiva, e, portanto, menos receptivo às exigências de uma sociedade alienante. 

Como já pudemos descrever, na dinâmica psíquica concorrem duas forças opostas que 

se relacionam para manter o equilíbrio do sistema, constituídas pelo consciente e 

inconsciente. Todavia, o inconsciente apresenta características tanto do ponto de vista 

individual, quanto do coletivo. No consciente, existe um centro que é denominado Eu ou Ego, 

enquanto o núcleo do inconsciente coletivo é o Si-mesmo ou o Self. 

Jung manifesta-se acerca de sua compreensão do Eu: 
 
[...] Entendemos por “eu” aquele fator complexo com o qual todos os 
conteúdos conscientes se relacionam. É este fator que constitui como que o 
centro do campo da consciência, e dado que este campo inclui também a 
personalidade empírica, o eu é o sujeito de todos os atos conscientes da 
pessoa. Esta relação de qualquer conteúdo psíquico com o eu funciona como 
critério para saber se este último é consciente, pois não há conteúdo 
consciente que antes não se tenha apresentado ao sujeito (JUNG, 1982, p. 1, 
grifo do autor). 
 

No que tange à consciência, há de se levar em conta a questão das fronteiras do Eu, 

quer seja em relação à consciência de si ou em função da realidade circundante, na medida em 

que se alcança o limiar, em contato com o desconhecido.  

O Eu é constituído por uma base somática e uma psíquica, sendo que o fundamento 

somático é formado por aspectos conscientes e inconscientes.  
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Jung explica: 

[...] Conhecemos a base somática, partindo da totalidade das sensações de 
natureza endossomáticas, as quais, por sua vez, são de caráter psíquico e 
ligadas ao eu e, conseqüentemente, também conscientes. Estas sensações 
decorrem de estímulos endossomáticos que só em parte transpõem o limiar 
da consciência. Parte considerável destes estímulos se processa de modo 
inconsciente, isto é, subliminar. [...] (ibid., p. 2).  
 

Em relação ao substrato psíquico, o Eu tem como base a consciência e o conjunto dos 

aspectos do inconsciente, tornando-se o núcleo da psique consciente.  

O Eu se caracteriza, em sua essência, pela singularidade, e embora possa apresentar 

um elemento de permanência (se mantém como referência da personalidade durante toda a 

vida), poderão acontecer transformações em termos da personalidade durante a existência do 

sujeito, consideradas naturais no período de desenvolvimento. Para Jung: “Portanto, em 

minha concepção, o ego é uma espécie de complexo, o mais próximo e valorizado que 

conhecemos. É sempre o centro de nossas atenções e de nossos desejos, sendo o cerne 

indispensável da consciência”. [...] (2008b, p. 7). Embora o Eu apresente-se como um centro 

do campo da consciência, ele não é o centro da personalidade considerada como um todo, 

sendo que o núcleo, de fato, é o Si-mesmo, é o Self. 

Os conteúdos do inconsciente pessoal constituem-se por elementos que pertencem às 

camadas mais superficiais da psique, sendo formados por reminiscências dolorosas de serem 

lembradas, parcelas de acontecimentos ocorridos durante a trajetória individual e perdidos 

pela memória consciente, elementos perceptivos e impressões inconscientes. Assim, para 

Silveira, os conteúdos do inconsciente pessoal constituem-se também por: “... grupos de 

representações carregados de forte potencial afetivo, incompatíveis com a atitude consciente 

(complexos). Acrescente-se a soma das qualidades que nos são inerentes, porém que nos 

desagradam e que ocultamos de nós próprios, nosso lado negativo, escuro” (SILVEIRA, 

1996, p. 74, grifo da autora). 

Como o sujeito é um ser social e também um ser único, a psique humana é, ao mesmo 

tempo, um fenômeno individual e coletivo. Para Jung: “[...] E assim como certas funções 

sociais ou instintos se opõem aos interesses dos indivíduos particulares, do mesmo modo a 

psique humana é dotada de certas funções ou tendências que, devido à sua natureza coletiva, 

se opõem às necessidades individuais”. [...] (JUNG, 2008c, p. 22). Portanto, pensamos que 

além do inconsciente pessoal, a psique se encontra assentada sobre uma estrutura cujos 

componentes são formados por categorias herdadas, de ordem impessoal e coletiva.  
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Whitmont (1995, p. 38-39) explica os termos psique objetiva e psique subjetiva, 

utilizados por Jung. A psique objetiva corresponde ao conjunto mais amplo do psiquismo, o 

qual se manifesta por meio de imagens e de símbolos, diferentemente da psique subjetiva que 

se constitui em uma parcela de atuação da psique cujo material é estritamente pessoal. A 

psique objetiva produz imagens energéticas, carregadas de emoção e impulsos, que existem 

independentemente da vontade e intenção subjetivas, agindo por intermédio do Ego (Eu), 

podendo ser compreendida apenas quando o Ego puder entender o seu significado simbólico. 

Portanto, além de sua autonomia, a psique objetiva interage com a mente consciente racional, 

complementando e ou compensando as deficiências do consciente.  

Deve ser difícil para o sujeito compreender que ele possui um Eu que pode ser 

controlado por um não Eu, o qual emerge para a consciência, mas que não deixa de ser um 

desconhecido. Esse Eu, que o sujeito julga ser o mais importante para si, apenas se constitui 

como um aspecto pertencente ao conjunto maior da personalidade. Se o Eu, contido na psique 

subjetiva, correspondente ao consciente, não se deixar relacionar de uma forma harmônica 

com a psique objetiva, formada por esse não Eu do inconsciente coletivo, no que concerne às 

questões pessoais e às arquetípicas, tanto mais a psique objetiva pode invadir o consciente por 

meio de suas imagens e carga emocional. Dessa forma, à medida que o consciente entra em 

contato com o inconsciente por meio da repressão, mais os conteúdos do inconsciente tendem 

a interferir no comportamento humano, de forma primitiva, compulsiva e destrutiva. (JUNG, 

s.d., p. 11-13). 

Esta dinâmica da psique é explicada por Whitmont: 
 
[...] o conceito de Jung da objetividade da psique atribui existência real a ela 
como um fato autônomo independente, anterior ao consciente e 
independente dele, com um significado próprio, sendo que um aspecto 
particular dela é representado pela consciência do ego. A psique objetiva é 
encarada não como uma parte do “meu” ser subjetivo que chamo de “Eu”. 
Mais exatamente, a experiência subjetiva de mim mesmo é vista como parte 
(e, na verdade, freqüentemente uma parte bastante incompleta e inadequada) 
de uma totalidade da existência psíquica. Para atingir a totalidade do ser, este 
“outro” tem que ser confrontado por mim como um fato independente, como 
uma outra personalidade à qual estou amarrado, um “Tu” interior. Suas leis 
não podem ser extraídas da minha racionalidade subjetiva mas operam em 
termos autônomos próprios, independentes do consciente e algumas vezes 
contrários e em oposição a ele, e capazes de dominar e até de fazer 
submergir o ego (WHITMONT, 1995, p. 50- 51, grifo do autor). 
 

Para poder entender o funcionamento da psique objetiva, julgamos necessário, 

também, compreender o complexo, cujo elemento central é o arquétipo.  
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Whitmont vai explicar que, na teoria junguiana, o complexo é constituído por uma 

região superficial chamada de casca e também por um núcleo. A casca do complexo é 

formada pelos condicionamentos ocorridos na infância, por experiências pessoais e por uma 

rede de associações, emocionalmente carregadas, formadas a partir da própria história do 

sujeito. Essa casca, ou seu conjunto, constituem o inconsciente pessoal. De outro modo, o 

centro do complexo corresponde ao núcleo de uma matriz humana universal pertencente à 

psique objetiva, constituída pelos instintos que são tendências básicas para modos de reação, 

cuja expressividade se dá por intermédio de imagens, atitudes, e reações de cunho emocional. 

(ibid., p. 59-60; 62).  

Compreendemos que, como o centro do complexo corresponde ao “núcleo de um 

padrão humano universal”, ele permite ao sujeito que uma determinada experiência seja 

percebida em um contexto significativo mais amplo, dando condições para o avanço da 

dimensão pessoal para a universal. Isso ocorre quando existe uma orientação da psique 

objetiva, que se manifesta por meio dos sonhos e fantasias, surgindo sob a forma de imagens e 

representações mitológicas, encontradas nos mitos, contos de fada e formas religiosas 

tradicionais, de todas as épocas e lugares. Os complexos têm o poder de impulsionar a vida 

psíquica, e essa dinâmica vai depender da habilidade do Ego em assimilar e integrar o 

complexo, com o objetivo de afastar resultados indesejados e até patológicos.  

Todavia, não é usual ocorrerem essas imagens mitológicas, a não ser em situações tais 

como as de psicoterapia analítica, quando os complexos já passaram por uma elaboração, mas 

precisam ultrapassar a própria realidade pessoal; em alguns casos como os de psicose, ou até 

mesmo quando o sujeito se sente invadido por um espírito religioso, em que o Eu é controlado 

pelo inconsciente coletivo. Portanto, o inconsciente coletivo ou psique objetiva corresponde à 

estrutura da psique que é comum à humanidade, ultrapassando tanto as diferentes culturas 

quanto comportamentos conscientes, e contém os arquétipos. 

Os arquétipos, sendo estruturas primitivas, são possibilidades herdadas que propiciam 

a representação de imagens. São matrizes e constituem-se como uma virtualidade, mostrando-

se como um nó de energia, que toma forma, transformando-se em uma imagem arquetípica.  

Silveira define arquétipos:    
 
Como se originariam os arquétipos? 
Resultariam do depósito das impressões superpostas deixadas por certas 
vivências fundamentais, comuns a todos os seres humanos, repetidas 
incontavelmente através dos milênios. Vivências típicas, tais como as 
emoções e fantasias suscitadas por fenômenos da natureza, pelas 
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experiências com a mãe, pelos encontros do homem com a mulher e da 
mulher com o homem, vivências de situações difíceis como a travessia de 
mares, e de grandes rios, a transposição de montanhas etc. 
Seriam disposições inerentes à estrutura do sistema nervoso que conduziriam 
à produção de representações sempre análogas ou similares. Do mesmo 
modo que existem pulsões herdadas para agir de modo sempre idêntico 
(instintos), existiriam tendências herdadas para construir representações 
análogas ou semelhantes (1996, p. 80). 
 

Dessa forma, o arquétipo pode ser considerado como o indicador de uma estrutura do 

psiquismo que possibilita ao ser humano ter experiências, relacionando-as com imagens 

virtuais. Para Jung, essas imagens são inconscientes. Ele afirma: “[...] Elas adquirem 

conteúdo, influência e por fim tornam-se conscientes, ao encontrarem fatos empíricos que 

tocam a predisposição inconsciente, infundindo-lhe vida”. [...] (2008c, p. 66). 

As diferentes manifestações dos arquétipos podem acontecer por intermédio da 

sombra, da anima e do animus. Antes de entrar nas explicações sobre a sombra, 

discorreremos sobre a persona, isto é, a máscara social. 

A persona, ao se relacionar com o mundo em atendimento às necessidades de 

adaptação ao meio social, investe-se de uma aparência que geralmente não é coerente com a 

sua maneira legítima de ser. Embora possa funcionar enquanto mecanismo de defesa do 

sujeito, havendo uma identificação muito acentuada do Eu em relação à persona, a tendência 

é a do indivíduo se colocar como mero cumpridor de um papel social. Nesse sentido, ao se 

retirar a persona, há o perigo de o sujeito não suportar o contato com a sua sombra, que 

envolve um lado obscuro que o assusta e que representa a sua face desconhecida.  

A sombra, então, caracteriza-se por fazer parte do lado não revelado da personalidade, 

pois contém elementos que desagradam o sujeito, mas que fazem parte do conjunto da sua 

dinâmica psíquica. A sombra coincide com o inconsciente pessoal junguiano. Ela apresenta 

diferentes conteúdos, tais como complexos guardados no fundo da personalidade, forças 

malévolas, assim como aspectos benéficos, cujas condições externas não permitiram a sua 

eflorescência.  

Compartilhamos com Silveira: “Mas a sombra ultrapassa os limites do pessoal e 

alonga-se na sombra coletiva. Veremos então homens civilizados, quando reunidos em massa, 

portarem-se segundo os mais inferiores padrões. [...] Fabricarem bodes expiatórios. 

Tornarem-se ávidos, destrutivos, sanguinários”. [...] (1996, p. 97-98, grifo da autora). Como a 

sombra se configura enquanto existência de elementos escusos da personalidade, envolvendo 

questões principalmente de ordem moral, a aceitação da sombra na dinâmica de 
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autoconhecimento, implica na existência de mecanismos de resistência por parte do sujeito, 

uma vez que supõe um envolvimento emocional.  

Segundo Jung: “[...] De modo geral, estas resistências ligam-se a projeções que não 

podem ser reconhecidas como tais e cujo conhecimento implica um esforço moral que 

ultrapassa os limites habituais do indivíduo”. [...] (1982, p. 7, grifo do autor). O sujeito acaba 

por ter muita dificuldade para ter ciência da projeção, uma vez que o mecanismo projetivo é 

derivado do inconsciente. É importante salientar que, uma das consequências da projeção de 

conteúdos inconscientes, é o fato de o indivíduo cada vez mais se isolar, pois ao invés de lidar 

com a realidade, passa a estabelecer relacionamentos de forma ilusória.  

A sombra se constitui enquanto aspectos reprimidos da pessoa humana, porém, 

embora a pessoa saiba o que é sua sombra, tem muita dificuldade para demonstrá-la ou 

incorporá-la em sua vida. (VON FRANZ, 2002, p. 12-13).  

Além da sombra, outro aspecto do inconsciente a ser estudado é o arquétipo anima 

que se constitui no elemento feminino contido no homem, representando uma herança, em 

nível inconsciente, de experiências realizadas pelos antepassados, remanescentes de 

impressões sugeridas pela mulher. A anima, ao mesmo tempo em que é acolhimento e 

proteção, apresenta-se como fascinante e sedutora. Aparece nos contos de fada, nos mitos, nas 

artes, e tem uma importância fundamental como mediadora entre consciente e inconsciente.  

Concordamos com Silveira: 
 
A mãe pessoal, sendo o primeiro ser feminino com quem o futuro homem 
tem contato, recebe projeções do arquétipo anima existente em toda criança 
do sexo masculino. E são as qualidades numinosas deste arquétipo que desde 
logo revestem a imagem da mãe de sedução extraordinária. Como um 
processo natural de crescimento, regido pela própria dinâmica do arquétipo, 
a anima tende a romper sua fusão inicial com a imagem da mãe. Só assim 
poderá ocorrer o encontro com outras figuras femininas no caminho para a 
masculinidade adulta. Mas são grandes as dificuldades que o filho terá de 
vencer para desvincular-se da imagem arquetípica da mãe, sempre presente 
por trás da mãe pessoal, acrescida das primeiras e poderosas projeções da 
anima (1981, p. 153). 
 

O animus representa o arquétipo do masculino, antagônico ao feminino, constituindo-

se enquanto masculinidade existente na psique da mulher. O animus corresponde, 

inicialmente, à figura do progenitor, que depois passará por um processo de transferência para 

outras imagens masculinas. Existem várias personificações assumidas pelo animus, tanto em 
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produções mitológicas quanto artísticas, tais como as figuras dos heróis, dos magos, 

feiticeiros e outros, sendo que esses personagens podem ser integrados à consciência.  

Para Silveira:  

 
[...] Essa masculinidade é inconsciente e manifesta-se, de ordinário, como 
intelectualidade mal diferenciada e simplista. Daí vermos frequentemente 
mulheres sustentarem afirmações a priori, opiniões convencionais que não 
resistem ao exame lógico mas que nem por isso deixam de ser teimosamente 
defendidas com argumentos acirrados. O animus opõe-se à própria essência 
da natureza feminina, que busca, antes de tudo, relacionamento afetivo. Sua 
hipertrofia resultará em humor querelante, em quebra de laços de amor 
(1996, p. 101-102). 
 

            Da mesma forma que a anima, o animus faz a interligação entre consciente e 

inconsciente, fornecendo as condições de transformação, integrando o princípio masculino na 

consciência da mulher. Quando bem trabalhado no consciente, o animus propicia as condições 

para que a mulher tenha maior competência para reflexão e desenvolva os elementos para o 

autoconhecimento. A imagem que o indivíduo faz dos pais, de forma consciente, só em parte 

coincide com a imagem relativa às figuras parentais, pois é construída pelo próprio sujeito. 
 

               Sobre a anima e o animus, Jung assim se manifesta:  
 
Mostra-nos a experiência que esses dois arquétipos têm um caráter fatal que 
atua, em determinados casos, de maneira trágica. Eles são, no verdadeiro 
sentido da palavra, o pai e a mãe de todas as grandes complicações do 
destino e, como tais, são conhecidos no mundo inteiro desde épocas 
imemoriais: trata-se do par de deuses, um dos quais, por causa de sua 
natureza de “Logos”, é caracterizado pelo “Pneuma” e pelo ”nous”, como o 
Hermes de múltiplas facetas, enquanto a segunda é representada sob os 
traços de Afrodite, Helena (Selene), Perséfone e Hécate, por causa de sua 
natureza de “Eros”. São potências inconscientes, ou precisamente deuses, 
como a antiguidade muito “corretamente” os concebeu. [...] (1982, p. 19, 
grifo do autor).  
 

Existe um movimento energético da psique, no sentido de levar o sujeito a tornar-se 

realmente o que é. Esse processo, que recebe o nome de individuação, caracteriza-se por ser 

um movimento natural da personalidade em direção a um centro criador, um núcleo de 

energia, denominado Self ou Si-mesmo. A individuação fornece elementos para o 

desenvolvimento de qualidades individuais, e a sua trajetória vai depender de como ocorre a 

existência de cada ser humano.  

 Von Franz afirma a respeito do individuar-se: 
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[...] O processo de individuação é, na verdade, mais que um simples acordo 
entre a semente inata da totalidade e as circunstâncias externas que 
constituem o seu destino. Sua experiência subjetiva sugere a intervenção 
ativa e criadora de alguma força suprapessoal. Por vezes, sentimos que o 
inconsciente nos está guiando de acordo com um desígnio secreto. É como 
se algo nos estivesse olhando, algo que não vemos, mas que nos vê a nós- 
talvez o Grande Homem que vive em nosso coração e que, através dos 
sonhos, nos vem dizer o que pensa a nosso respeito (1997a, p. 162).  
 

Contudo, para chegar ao Si-mesmo, é preciso que o Ego abandone objetivos egoístas, 

buscando um crescimento interior da personalidade, e que também possa seguir um impulso 

criador, por intermédio do Self.  

Em relação ao Self, Silveira afirma: 
 
O self não se revela apenas através de personificações humanas. [...] Assim, 
seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais, animais; 
como super-homens e deuses. E também sob formas abstratas. A 
denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas 
também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a 
dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de 
aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos- em suma, o 
confronto entre consciente e inconsciente- produzem um alargamento do 
mundo interior do qual resulta que o centro da nova personalidade, 
construída durante todo esse longo labor, não mais coincida com o ego. [...] 
O indivíduo já não estará fragmentado interiormente. [...] O homem torna-se 
ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, 
incluindo aspectos claros e obscuros, masculinos e femininos, ordenados 
segundo o plano de base, que lhe for peculiar (1996, p. 105-106, grifo da 
autora).  
 

Entendemos ser importante salientar que o Self, representando o psiquismo como um 

todo, é também visto abarcando o próprio universo do inconsciente. Por isso, quando esses 

conteúdos desconhecidos emergem para a consciência, e são confrontados com o pensamento 

racional, tendem a provocar uma real ampliação da consciência, no sentido de estabelecer 

uma efetiva experiência humana, envolvendo não somente o lado racional, como também o 

irracional e a afetividade. 

 

   1.2.3- O simbólico na psicologia analítica  

 

Jung utilizou a noção de símbolo levando em conta o significado etimológico da 

palavra, sendo que sym representa o juntar, unir, ao passo que ballein significa em direção a 

um objetivo. Portanto para o grego antigo, symballein representava a ação de juntar duas 
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partes de uma moeda que haviam sido separadas no ato de afastamento de duas pessoas. 

Quando uma delas resolvia se comunicar com a outra, enviava a metade de sua moeda, por 

meio de um mensageiro e, era provada a autenticidade quando se percebia a conjunção exata 

das duas metades. Dessa maneira, o vocábulo símbolo passou a representar a junção do 

conhecido com o desconhecido, sendo que o segundo, portanto, o inconsciente, vem 

acompanhado de valor afetivo e, o lado conhecido é relacionado ao consciente. Então, a 

palavra símbolo começou a ser utilizada para mostrar a união dos antagônicos. 

Para Whitmont (1995, p. 26-27), os símbolos são representados por imagens que são 

significativas para o sujeito, que surgem na mente consciente, vindas do inconsciente, sendo 

que essas imagens contêm qualidades emocionais que se interligam ao mundo da vivência, 

uma vez que o intelecto para se adequar ao real, deve aceitar trabalhar não somente com o 

universo das coisas, mas com os elementos da subjetividade humana, exigências de um 

psiquismo sempre em mudança, que muitas vezes apresenta-se de maneira incognoscível.  

Existe uma lógica nas representações mitológicas que mostra uma realidade psíquica 

interna, com simbologia específica, em um tempo e espaço diferente do tempo contínuo da 

cotidianidade de nossa existência. É como se ao contar um mito, a pessoa tornasse atual o 

tempo sagrado em que os fatos aconteceram. (ibid., p. 69-70).  

Embora o mito e o conhecimento lógico sejam antagônicos, um necessita do outro, 

pois na medida em que as fábulas e os contos de fada entram em contato com representações 

do pensamento mítico, formam-se imagens que estão atreladas a modelos e padrões 

concatenados com os conceitos racionais. Daí a importância dos contos de fada no processo 

ensino-aprendizagem, já que se propõem a religar cultura científica e cultura humanística. 

O mito pode fornecer uma reorientação psicológica em termos da resolução dos 

problemas no cotidiano, baseada no simbolismo fornecido pela psique objetiva, a qual pode 

desvelar o significado profundo da vida para aquilo que se vivencia subjetivamente, deixando 

o ser humano em contato com as suas próprias fontes criativas. Os conflitos que surgem na 

psique, entre os valores do Ego e os impulsos inadequados do ponto de vista social, quando 

vistos à luz de um padrão de crescimento psicológico, relacionados à vivência de um 

arquétipo, fornecem um novo impulso à vida psíquica, no sentido de dar condições ao ser 

humano para o enfrentamento dos problemas. Todavia, o fato de existir algo que está além do 

domínio pessoal, não significa que o sujeito tenha de abrir mão da própria responsabilidade 

pessoal e compreensão racional, mas, ao contrário, exige que o comprometimento do ser 
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humano seja exercido até o seu limite máximo, determinando se vai ajudar a atingir o 

crescimento ou propiciar a destruição.  

O homem é responsável pela própria existência. Na história de cada um, muitas vezes 

se espera um final feliz, se o sujeito comportar-se de maneira correta e adequada. Mas, a 

existência não segue regras do que se julga certo ou errado, mas busca caminhos. A história 

de cada um pressupõe um conjunto de possibilidades, enquanto o conteúdo psíquico vai sendo 

desvelado em um tempo e espaço, por meio da interação entre consciente e inconsciente, a 

partir de sonhos e vivências.  

Existe algo que é comum aos contos de fada e aos mitos, que é o de nunca ignorar os 

animais e o que eles têm a contar, uma vez que eles representam os instintos. Dessa forma, 

deve-se estar atento à vida inconsciente e não se deixar levar, tão somente, pelos ditames de 

uma consciência racional, que entende que as dificuldades e os problemas encontrados na 

vida, podem ser enfrentados apenas pela racionalidade consciente e por regras sociais 

impostas, negando a realidade da psique.  

Assim, entendemos que a existência humana se desenvolve no jogo de opostos, entre a 

individualidade e os fenômenos ambientais e culturais, e o interior da própria subjetividade, 

mostrando-se como um conflito de desejos e de necessidades, que pode levar o ser humano 

tanto a viver uma existência sem significado, quanto perceber que o conflito é necessário para 

a expressão da vida. 

Uma situação conflitante pode ser trabalhada por meio de uma conexão entre os dois 

lados antagônicos, ultrapassando a dualidade, mas, ao mesmo tempo, considerando a 

oposição, com a tomada de consciência do significado profundo da vida e de suas 

implicações, exercendo uma ação renovadora.  

Quando se percebe que a vida é feita de momentos efêmeros, e que tem uma 

significação que pode ser encontrada não apenas na alegria, mas também no sofrimento, então 

a vida pode ser vivida com arte, em uma realidade multidimensional, cujo conhecimento 

consciente da experiência interna é tarefa fundamental, que exige coragem e imaginação. Já 

caminhando nesta direção, no próximo capítulo, analisaremos os contos de fada na 

interligação da magia com a realidade, condição indispensável para o ser humano 

compreender a própria subjetividade. 
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CAPÍTULO 2: OS CONTOS DE FADA 
 
 

Como não disponho previamente de uma cultura-verdade, parto com um 
ardor insaciável, através da literatura, para uma vida imaginária, onde 
encontrarei as verdades de minha vida concreta. 

                                                             Edgar Morin (2003, p.19)   

 

Os contos de fada exercem a função de promover a autoanálise do sujeito, num ir e vir 

constante entre real e imaginário, buscando aprimorar a capacidade criativa e reflexiva do ser 

humano. Assim, o objetivo desse capítulo é abordar as características dos contos de fada, e as 

possibilidades de relações entre realidade e imaginação, como também as diferentes 

abordagens sobre a sua gênese.  

 

 2.1- As narrativas folclóricas e as relações entre magia e realidade  

 

Desde os primórdios, o homem encanta-se com as narrativas dos contos maravilhosos 

e os contos de fada, que lhe dizem coisas que invadem o coração, trazendo lembranças de sua 

existência, sejam em contato com outras pessoas, ou relacionadas aos deuses. Esses contos 

populares são heranças, que podem ser constituídos como contos maravilhosos, romances, 

mitos ou contos de fada.  

Uma vez ouvidos, os contos provocam algo subliminar, vindo do mais profundo do 

psiquismo, captando uma forma de perceber que infunde uma emoção e um sentimento, 

fazendo com que o ser humano sinta a essência daquele conto, que muitas vezes encanta. De 

acordo com Estés: 

 
[...] E embora a palavra encantar seja muitas vezes mal empregada em 
nossos dias, ela permanece pura em sua acepção original ⎯ a palavra latina 
incantare, in, sobre + cantare, cantar; cantar sobre... a fim de criar. Remete à 
palavra canto. Ao ato de entrar em terreno misterioso de posse de nossas 
faculdades mentais. O que é bem diferente de ter a mente paralisada por uma 
obsessão, por exemplo, e, em decorrência, perder o controle da própria 
mente (2005, p. 12, grifo da autora).  
 

Quando se escuta um conto, algo reverbera dentro do ser humano, é como se houvesse 

um contato com a lembrança de ideais presentes há muito tempo, com suas raízes profundas, 

como se recriasse o sentido da própria vida, revivida completamente em um instante mágico.  
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Entendemos que a gênese dessas histórias está nas narrativas antigas que eram 

contadas pelos povos ancestrais e que, narradas e rememoradas ao longo do tempo, ganharam 

formas diversificadas, transformando-se, mas se mantendo vivas nas diferentes partes do 

globo. Essas histórias inserem-se em um universo, cujos anos não conseguem apagar e que 

voltam a deslumbrar as pessoas, sempre que se deixarem tocar.  

O homem tem ânsia de conhecimento diante dos desafios da curiosidade e do mistério, 

e essas histórias, acabam por refletir a psique, com os seus anseios, medos e esperanças. As 

narrativas maravilhosas e os contos de fada fazem parte da literatura infantil clássica, e estão 

inseridos em livros que encaminham o ser humano para um universo em que existe uma 

ligação entre o mágico e o real.  

Embora os contos maravilhosos e os contos de fada façam parte de um universo mítico 

e imaginário, ambos são originários de fontes diversas, conforme dinâmicas diferenciadas. Os 

contos de fada, por um lado, refletem uma problemática em termos da existência do ser 

humano, que se encontra em contínua procura por uma realização pessoal e profunda, tendo 

como referência a busca do herói, com todas as suas provas iniciatórias e todos os percalços 

pelos quais passa. Os contos maravilhosos, por outro lado, surgiram a partir das histórias 

contadas no oriente, refletindo a realização do herói na dimensão social, política e econômica, 

havendo também uma preocupação com questões éticas. (COELHO, 1991, p. 13-14). 

Em relação aos contos maravilhosos, a coletânea de As mil e uma noites é a mais 

famosa do mundo oriental, conhecida no ocidente desde o século XVIII, por intermédio de 

Antoine Galland, tradutor do conto para a língua francesa. Essa época se caracterizou por se 

constituir em um período propício à fantasia, sendo que essas histórias se transformaram em 

uma fonte de deslumbramento e de divertimento. Os contos relatavam sobre a exuberância de 

um universo já envolvido nas brumas do esquecimento, mas mantido pela literatura. O 

material que Galland compilou de forma correta, era composto por histórias vindas de todas 

as regiões do oriente, desde textos indianos até romances contados em Bagdá, passando por 

histórias persas e narrativas judaicas. As mil e uma noites mostravam, em relação ao ocidente, 

uma cultura exótica e desconhecida de um novo mundo, constituído pelos gênios e suas 

lâmpadas, pelos objetos mágicos, pela exaltação ao erotismo, refletindo costumes bem 

diferentes dos vividos pelos cristãos. (ibid., p. 23-27). 

O eixo da história baseia-se na narrativa de Sherazade e do rei Schariar, que durante 

três longos anos matou donzelas no dia após a noite de núpcias, para vingar-se da traição de 

sua esposa. Sherazade, após se tornar a esposa do rei, passou a contar histórias e, ao raiar do 
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dia, falou que se o rei a conservasse viva até o dia seguinte, poderia continuar o relato, e que 

nada era comparável ao que seria narrado. Assim foi a primeira das mil e uma noites de 

Sherazade. Ao final desse período, a rainha já era mãe de três filhos com o rei. Na milésima 

primeira noite, Sherazade pediu ao rei que não a matasse devido ao amor às crianças, ao que o 

rei respondeu dizendo que já a havia perdoado por ser pura e sincera.  

É interessante observar no conto de Sherazade, o antagonismo da imagem feminina, 

que representa a mulher pura e a mulher impura, a qual é simbolizada pelas demais imagens 

femininas que fazem parte do universo luxurioso. O eixo constituído por Sherazade e pelo rei 

na coletânea de As mil e uma noites fundamenta-se na problemática existencial, envolvendo 

as relações homem-mulher, que mostra a realização da subjetividade do ser humano, 

problemática que define essa narrativa como conto de fada, enquanto que as histórias 

restantes da coletânea oriental têm como eixo fundamental, as paixões sensuais, a ambição 

pelo poder e pelas riquezas, daí se caracterizar o conto de As mil e uma noites, em seu 

conjunto, como contendo contos maravilhosos.  

Em relação à problemática existencial contida nos contos de fada, assim se expressa 

Coelho: 

A efabulação básica do conto de fadas expressa os obstáculos ou provas que 
precisam ser vencidas, como um verdadeiro ritual iniciático, para que o 
homem alcance sua auto-realização existencial, seja pelo encontro de seu 
verdadeiro eu, seja pelo encontro da princesa, que encarna o ideal a ser 
alcançado (ibid., p. 13, grifo da autora).  
 

Para o herói alcançar a sua realização existencial, ele deve passar por um processo de 

busca do conhecimento de si mesmo, em direção ao encontro de seu verdadeiro Eu. 

Como já vimos, de acordo com a teoria psicológica analítica, o ser humano apresenta 

uma predisposição subjetiva a partir de uma estrutura psíquica que permite existir tanto o 

princípio masculino quanto o feminino, denominados anima e animus, que são explorados 

pelos personagens nos contos folclóricos.  

Entendemos, de acordo com Pavoni (1989, p. 34-35), que o princípio feminino 

transforma em personagens, todas as tendências femininas no homem, no que concerne aos 

seus humores e sentimentos, suas intuições, sua propensão ao amor. Surge nos contos de fada, 

nos sonhos e nas fantasias e é representado pela imagem de mulher, que mostra características 

tanto boas quanto más, podendo representar a princesa que prejudica o príncipe, como 

também significar o seu auxílio vindo pela floresta, por meio de algum encantamento para 

recuperar o seu reino.  
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Citamos como exemplo o conto da Bela Adormecida, em que o príncipe sai em busca 

de sua princesa, que jazia adormecida no castelo durante cem anos. Simbolicamente, o 

príncipe é o herói que ao estabelecer o ato de rompimento com os laços familiares, vai em 

direção à libertação da bela que estava presa dentro de si mesmo, a mulher que lhe era 

desconhecida, mas que estava adormecida devido à mãe maldosa que a mantinha cativa. Essa 

mulher representa a complementaridade de sua personalidade, a qual o ajudará a estabelecer 

seu próprio reino, isto é, sua própria psique, de forma equilibrada em termos do masculino e 

do feminino.  

É interessante constatar que o princípio masculino corresponde à personificação das 

tendências masculinas na mulher, apresentando-se não como uma só pessoa, mas como um 

conjunto de várias personalidades, as quais formulam opiniões que não admitem qualquer 

contestação. O princípio masculino contém todas as experiências ancestrais da mulher em 

relação ao homem, e, se bem trabalhado no desenvolvimento da personalidade, pode tornar-se 

um elemento criativo contribuindo para a plenitude do sujeito humano.  

Para Pavoni, a integração desses dois princípios, masculino e feminino, representa um 

processo de mudança no interior do psiquismo do sujeito, no sentido de uma nova percepção 

do sexo oposto. Daí os contos apresentarem, em sua essência, a união dos opostos, o 

casamento da princesa com o príncipe. (ibid., p. 35-36).  

Uma vez que os contos de fada refletem, na união dos opostos, o próprio psiquismo do 

ser humano, e também são os depositários do pensamento do homem desde vários séculos, 

podemos dizer que existe uma sabedoria nos contos, cujos pensamentos permaneceram 

incólumes, íntegros em sua essência, pois perduram nas histórias. Essas narrativas resistiram 

às transformações ocorridas nas diferentes sociedades, tanto em nível factual como guerras e 

violências, quanto nas mudanças de mentalidade e de concepção de mundo. 

Nessa direção também se manifesta Estés:  
 
[...] Essas jóias multifacetadas têm realmente a dureza de um diamante, e 
talvez nisso resida o seu maior mistério e milagre: os sentimentos grandes e 
profundos gravados nos contos são como o rizoma de uma planta, cuja fonte 
de alimento permanece viva sob a superfície do solo mesmo durante o 
inverno, quando a planta não parece ter vida discernível à superfície. A 
essência perene resiste, não importa qual seja a estação: tal é o poder do 
conto (2005, p. 11-12, grifo da autora). 
 

Embora os contos de fada possam ter surgido, inicialmente, a partir de uma história 

ocorrida em uma determinada região, torna-se uma abstração, que, narrada muitas e muitas 
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vezes, transformou-se em lembranças, atingindo o âmago das pessoas, e refletindo a estrutura 

fundamental da psique. Por intermédio dos contos, o ser humano tem acesso a um universo 

mágico, do qual faz parte a própria subjetividade. (VON FRANZ, 2003, p. 30). 

 Pensamos que nas diferentes leituras sobre o mesmo conto, os momentos mais 

significativos são novamente vivenciados pela emoção, começando a surgir lampejos de 

lembranças provenientes de nossa própria experiência de vida. 

Até o século XVII, os contos de fada eram relatados especificamente aos adultos da 

população mais pobre, em especial, os camponeses e lenhadores, que se divertiam ouvindo as 

histórias, juntamente com as suas esposas, enquanto elas trabalhavam no tear. Existiam, 

inclusive, contadores profissionais dessas narrativas. (VON FRANZ, 2002, p. 18-20).  

 

2.2- A origem céltica das fadas e o conto folclórico  

 

Como a literatura primordial tem um caráter mágico e fantasista, justifica-se a 

compreensão da palavra fada. Do latim - fatum, que significa fatalidade, oráculo, destino, e 

tem a mesma origem semântica, tanto na França, como na Inglaterra, na Espanha, ou em 

Portugal. (COELHO, 1991, p. 31-34). 

As fadas constituem-se em seres extraordinários, que fazem parte da cultura folclórica 

europeia, e cuja missão consiste em auxiliar o ser humano, sempre que necessário. As fadas 

podem tanto representar o bem como o mal, embora geralmente simbolizem o bem. Quando 

representam o mal, as fadas surgem sob a forma de bruxa. É fundamental ressaltar que as 

fadas, nos seus primórdios, faziam a ponte com o outro mundo, como mensageiras dos 

deuses.  

Há uma personagem, Baba Yaga considerada uma antifada, que na cultura eslava, 

representa uma mulher velha, feia e corcunda, que vive em uma cabana que se encontra na 

floresta. Trata-se de uma história russa, que se apresenta como um conto de fada denominado 

A Bela Wassilissa, que pode elucidar melhor a relação das fadas com o mundo dos seres 

humanos. (VON FRANZ, 2002, p. 203-208). Havia, em um reino distante, uma menina 

chamada Wassilissa que ficou órfã de mãe, a qual, antes de falecer, deu-lhe uma benção, pela 

figura de uma boneca, que a ajudaria toda vez que precisasse. Passado algum tempo, o seu pai 
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casou-se novamente com uma viúva, que tinha duas filhas com idade aproximada da idade de 

Wassilissa.  

A madrasta, por não gostar da menina, passou a judiar muito da enteada. Um dia, 

pediu-lhe que fosse arrumar fogo na floresta, sob o pretexto de acender as velas, para que suas 

filhas pudessem continuar a realizar seus trabalhos manuais. Mas a madrasta, sabendo que na 

floresta habitava a bruxa Baba Yaga, nutria a esperança de que, se a menina cruzasse com a 

bruxa na mata, poderia ser comida como se fosse uma galinha. Wassilissa foi para a floresta e, 

durante a noite, viu um cavaleiro vestido de branco, e após a sua passagem, o dia nasceu. Em 

seguida, avistou um cavaleiro vestido de vermelho, e depois que desapareceu, o sol surgiu. 

Depois de ter andado um dia inteiro, a menina achou a casa da bruxa, que era feita de ossos 

humanos, e ficou com muito medo. Foi quando percebeu outro cavaleiro, vestido de negro, 

que estava andando em seu cavalo, quando a noite caiu.  

Passado certo tempo, Wassilissa conheceu Baba Yaga, que lhe prometeu arranjar o 

fogo, mas solicitou à menina que ficasse em sua casa, cujo pedido foi imediatamente aceito 

por Wassilissa. No dia seguinte, Wassilissa cuidou da casa, juntamente com a sua boneca 

protetora, enquanto Baba Yaga estava fora. Quando chegou a sua casa, a bruxa ficou muito 

furiosa porque não havia nada para criticar em relação ao trabalho da menina, ordenando aos 

três pares de “mãos” de esqueletos que moessem os grãos.  

No outro dia, ao perceber que Wassilissa também havia cumprido suas funções a 

contento, Baba Yaga chamou as ”mãos” para que extraíssem óleo das sementes de papoula. 

Passado um período de tempo, Baba Yaga resolveu conversar com a menina, que lhe 

perguntou a respeito dos cavaleiros vestidos de branco, vermelho e preto, ao que a bruxa disse 

que eram o seu dia, o seu sol e a sua noite, respectivamente. Wassilissa sentiu curiosidade de 

perguntar sobre o que eram “as mãos”, tentando entender o que faziam, mas achou melhor 

ficar quieta. A bruxa falou para a menina que havia feito muito bem em perguntar sobre 

coisas que envolviam o que tivesse visto fora da casa, e não a respeito de assuntos que 

estavam ocorrendo dentro da casa, porque não gostava quando a sujeira é trazida para fora, 

pois “roupa suja se lava em casa”. E, dessa maneira, dispensou a menina, concedendo-lhe o 

fogo, conforme prometido, sob a forma dos olhos fumegantes de uma caveira.  

A menina foi embora para a sua casa, e quando Wassilissa entregou a caveira à 

madrasta e as suas filhas, elas viraram cinzas, pois o fogo queimou até a sua alma, sendo que 

apenas a menina Wassilissa conseguiu se salvar. A menina então pegou a caveira e a enterrou. 

Passado um tempo, Wassilissa foi morar com uma boa velhinha que lhe forneceu o fio para 
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tecer linho e como o linho era usado para fazer as camisas do rei, a menina teve a 

oportunidade de conhecê-lo, casando-se com o rei, e dessa maneira, Wassilissa teve uma boa 

sorte na vida.  

Segundo Von Franz (ibid., p. 208-210), a descrição russa de Baba Yaga, corresponde à 

Grande Mãe-Natureza, ou seja, à Grande Deusa da Natureza, com poder sobre o dia e a noite, 

a vida e a morte. Habita em uma casa no meio da floresta, locomove-se com uma vassoura 

como qualquer outra bruxa, e também anda em um pilão, o que lembra Demeter, que é a 

Deusa do trigo, mas também da morte. Os mortos, na Grécia antiga, eram chamados de 

demetreioi, pois haviam sido dominados pela Deusa Demeter, como os grãos semeando a 

terra. 

Baba Yaga é um personagem dividido, não totalmente uno em si mesmo. A bruxa não 

representa um personagem demoníaco, em sua integridade, uma vez que ela é capaz de ações 

éticas, pois adquiriu uma humanidade. Baba Yaga apresenta-se com uma imagem 

ambivalente, sendo ao mesmo tempo luz e sombra, boa e má. 

Von Franz, ao analisar sobre o que significa “não se deve lavar roupa suja fora de 

casa”, entende seu significado no sentido usual da expressão, mas existe também outro 

sentido, pois enquanto um ser que adquiriu humanidade, Baba Yaga sente certa vergonha de 

seu lado sombrio, e entende que ele não deve ser exposto. É justamente aí que Wassilissa não 

poderia tocar, pois poderia provocar o furor da bruxa, destruindo-a totalmente.  

Outro dado analisado por Von Franz (ibid., p. 217-219), relaciona-se aos olhos 

flamejantes da caveira, que fez tanto a madrasta como as filhas morrerem queimadas. A 

imagem dos olhos tem sido, na mitologia, relacionada a uma consciência pesada. Por 

exemplo, Caim depois de matar Abel, é perseguido pelo olho de Deus, com os seus efeitos 

aterradores. Além dos olhos, a autora mostra que existe uma relação entre as “mãos” que 

levam o trigo e as sementes de papoula, e essa ligação pode ter um significado referente à 

morte, a qual os povos primitivos associavam com o mal. Von Franz aponta também, nos 

contos de fada, que todo mal tende a produzir uma reação em cadeia, seja suicídio ou 

vingança, mas que é mais sábio interromper essa sequência, desvinculando essa sede de 

vingança da personalidade do sujeito, no sentido de abrir mão do poder.  

Compreendemos que a temática do mal nos contos de fada está relacionada à 

existência de um aspecto não conhecido do sujeito, que, nas narrativas, aparece sob a forma 

de um personagem que reproduz o mesmo sexo do sonhador, cuja personalidade mostra-se 
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pelas deficiências ou dificuldades que a pessoa precisa superar. Nos contos de fada surgem 

como personagens sob a forma de dragões e monstros, de irmãs maldosas, assim como figuras 

avaras e mesquinhas, e também fadas malévolas.  

Várias pesquisas realizadas por diferentes estudiosos como arqueólogos, filólogos, 

etnólogos, cronistas compiladores, historiadores, que estudaram a literatura arcaica do oriente 

e ocidente, propuseram alguns pontos para conhecimento sobre a vida das fadas na existência 

humana, e atualmente entende-se que o aparecimento das fadas reporta-se aos povos pagãos, 

particularmente os celtas, que influenciaram de forma marcante a cultura do ocidente, por ser 

um povo bastante prático e espiritualizado, cuja cultura caracterizava-se pelas artes e pela 

espiritualidade. (COELHO, 1991, p. 32-42). 

Os celtas surgiram na Europa Central, provavelmente advindos da Ásia, em 2000 a.C., 

e espalharam-se pela Gália; Península Ibérica e Ilhas Britânicas, sendo submetidos ao domínio 

romano. Aqueles que escaparam ao controle de Roma fixaram-se na Bretanha e misturaram-se 

aos povos indígenas, os bretões.  

Os celtas se constituíam como um povo sedentário, pois eram pastores e apresentavam 

características pacíficas, guerreando apenas quando havia necessidade de defender o próprio 

território; apresentavam certa facilidade de adaptação a outros povos, embora fossem 

convictos de suas crenças religiosas e culturais. O governo era exercido pelos druidas, cuja 

provável origem da palavra céltica derw, derou, dru, é “carvalho”, sendo que eles realizavam 

sua missão sacerdotal nos bosques; outro significado para a palavra druide, druith, é “mestre”, 

“senhor”. Decompondo a palavra druida, ela é formada por dru, que significa “a fundo” e vid, 

que é “conhecer”, resultando no significado de “um homem que compreende as coisas a 

fundo”, um sábio. Os druidas pertenciam a uma casta formada por sacerdotes, que faziam 

parte de uma religião muito poderosa e de origem notável, havendo a participação de 

mulheres consideradas profetisas e sacerdotisas.  

Os druidas realizavam sacrifícios humanos sobre mesas de pedra chamadas dólmen, 

para agradar aos deuses e também com o intuito de conseguir ajuda, como por exemplo, curar 

pessoas doentes, evitar calamidades naturais, assim como propiciar a fecundidade da terra e 

até dos animais.  

A particularidade mais evidente no espírito dos celtas era a propensão ao fantástico e 

ao mistério, uma vez que acreditavam na vida após a morte. Os celtas tiveram uma 

convivência pacífica com os povos cristãos, o que propiciou o sincretismo religioso, no 
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sentido de união entre o espírito místico céltico e o racionalismo cristão. Esse fator favoreceu 

o estabelecimento da religião católica, fomentando a aceitação, pelos povos pagãos, do culto 

da Virgem Maria, uma vez que os celtas cultivavam rituais dirigidos à Grande Deusa.  

Segundo Von Franz (2002, p. 137-138), os contos de fada sofreram a influência da 

religião cristã. Embora considerando a imagem da Grande Mãe, a Virgem Maria foi 

constituída levando em conta somente o seu lado iluminado, nos rituais oficiais da igreja 

católica. Por isso, houve a necessidade de criar-se uma imagem antagônica à da Virgem 

Maria, para que houvesse a projeção do lado mau em outra mulher, e dessa maneira, formar 

uma imagem de integridade de mulher e de mãe, redundando em uma mãe positiva e uma 

bruxa destrutiva. Pode-se observar que os contos de fada contêm como personagens, tanto as 

bruxas quanto a grande mãe. 

Somente após a luta do indivíduo consigo mesmo em relação ao princípio feminino no 

homem, e ao princípio masculino na mulher, é que surge uma imagem de integridade, 

mudando o seu caráter dominante e aparecendo de uma nova maneira. Isso pode ocorrer nas 

narrativas, em que surge um casal de reis ou relativo aos deuses, assim como pode representar 

um ser humano com caráter divino, denominado de homem cósmico, que, na mentalidade 

cristã, pode se mostrar como Cristo. Nas narrativas, cujo personagem é a mulher, aparece 

representada por uma sacerdotisa, uma bruxa, assim como pela fada-madrinha, e nos contos, 

em que aparece como figura masculina, surge como um orientador para a iniciação nos 

mistérios, que é o caso do personagem Merlim. (PAVONI, 1989, p. 36-37).  

As primeiras referências às fadas aparecem na literatura cortesã cavaleiresca2, que 

surgiu na Idade Média, continuando no Renascimento, o interesse pelos contos arturianos3 e 

pelos contos maravilhosos, em que sobrevivem não somente as fadas, como também as 

banshee irlandesas4, as mouras encantadas5, as xamãs6 e, as damas verdes germânicas7, 

representando vivências além da lógica, da racionalidade. (COELHO, 1991, p. 43-47; 65). 

                                                            
2  Literatura cortesã cavaleiresca: romances de aventura, envolvendo o amor cortês, em que a mulher era 

inacessível e os amantes deveriam controlar suas paixões. A classe cavaleiresca pertencia a uma aristocracia 
guerreira, passando pelo ritual de sagração e investidura, significando um modelo ético-moral para o 
cavaleiro e canalizando a violência. O fenômeno cavaleiresco nutria o imaginário, envolvido em tom cada 
vez mais místico. (Nota nossa). 

3  O ciclo arturiano é apresentado como um conjunto literário, vasto e fértil, com duas histórias entrelaçadas: 
uma de Camelot, utopia da virtude cavaleiresca, envolvendo o rei Artur e Lancelot e outra, sobre vários 
cavaleiros envolvidos na busca do Santo Graal. (Nota nossa). 

4  Banshee são entes fantásticos da mitologia celta - da Irlanda - conhecida como fada mulher, que quando 
avistada por alguém, por certo essa pessoa morreria. (Nota nossa). 
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No século IX, surgiram histórias constituídas entre o imaginário e o real, nas quais 

aparecem as fadas, e que por meio da imaginação dos celtas, estão plenas de lendas, seres 

sobrenaturais, florestas encantadas, lagos pantanosos, castelos, magos, em meio ao qual 

acontecem as histórias do Rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda, sendo que a matéria 

que contém essas histórias se refere a quatro poemas denominados Mabinogion.  

Um dos poemas O sonho de Ronabry se constitui na história de um guerreiro da Gália 

chamado Madawa, que sonha com figuras heroicas do rei Artur e de seus cavaleiros. Consta 

nesse poema, pela primeira vez, a citação sobre as fadas, no episódio onde o rei Artur é ferido 

mortalmente em uma batalha contra os romanos, e é salvo pelas fadas que o levam para a ilha 

de Avalon, onde ele é tratado e se recupera, até resgatar o seu povo e alcançar a glória.  

Outro poema é Kulewch e Olwen que representa o amor de Kulewch pela linda Olwen, 

e é nesse poema que ele termina por seduzir o ser amado por intermédio de meios mágicos, 

em que há descrições fantásticas da corte do rei Artur, que reúne os cavaleiros ansiosos por 

aventuras e glórias.  

Dos primitivos poemas célticos do século IX, aparecem os lais bretões, e esses, 

espalhados pela Europa, principalmente pela França, se transformaram em uma estrutura 

novelística por intermédio das novelas arturianas, que obtiveram sucesso desde o século XII 

até início do século XVII, quando nessa época, Cervantes escreveu Don Quixote, que teve um 

componente satírico em relação à decadência das novelas arturianas. (ibid., p. 56; 59).  

Um dos personagens mais fabulosos das histórias heroico-amorosas foi Lancelote do 

Lago, que era um cavaleiro da corte do rei Artur e que se apaixonou perdidamente pela rainha 

Ginevra. Da ligação pecaminosa segundo os católicos, e da relação mágica com Ginevra, de 

acordo com o povo celta, nasce Gallaz, transformado no grande cavaleiro das aventuras 

heroico-místicas, que foi a pessoa que descobriu o Santo Graal.  

                                                                                                                                                                                          
5  As moiras ou mouras encantadas - do folclore português - são jovens donzelas de grande beleza e 

perigosamente sedutoras. Seres fantásticos, com poderes sobrenaturais, que apresentam características 
similares às banshee. (Nota nossa). 

6  De origem tunguska - da Sibéria – as xamãs eram pessoas capazes de entrar em transe transportando-se a 
outros mundos e dimensões. Munidos do dom da cura, também podem estabelecer contato com espíritos 
ancestrais. São os guardiões da história oral de seu povo. (Nota nossa). 

7  Damas verdes – São fadas que moram em árvores - da tradição germânica; muito populares também na 
Inglaterra, onde são confundidas com as Dríades e com os espíritos dos bosques. (Nota nossa). 
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É interessante observar que nas aventuras dos cavaleiros e de seus amores, aparece o 

sobrenatural, e os antagonismos de seres bons e maus, surgindo o ideal do cristianismo. Dessa 

idealização é que se constitui a figura feminina imbuída de um poder ao mesmo tempo do 

bem e do mal, transformando-se ora na fada, ora na bruxa. Aparecem duas fadas, sendo que 

uma delas é a boa fada Morgana, enquanto que a outra é Viviana, que inicialmente surge 

como uma fada benfazeja, como a Dama do Lago, responsável pela proteção do cavaleiro 

Lancelote, e que depois ressurge como companheira do mago Merlim. Posteriormente ela 

torna a aparecer para um Merlim que já está em idade avançada, trancando o mago em um 

círculo mágico, com o objetivo de seduzi-lo, apresentando assim, características mais 

maldosas. Outro personagem que surge nas novelas arturianas, ora relatada como mulher, ora 

como serpente, é Melusina, que é vista como fada, e, outras vezes, como druidesa.  

O estudo da literatura nos revela que a primeira coleção de contos infantis, compilada 

por Charles Perrault, na França do século XVII, com o nome de Contos da Mãe Gansa, era 

constituída de oito histórias, que eram provenientes da memória popular, tais como: 

Chapeuzinho Vermelho; As fadas; A Gata Borralheira; O Barba Azul; Henrique de Topete; 

O Pequeno Polegar; A Bela Adormecida no bosque e, O Gato de Botas, sendo ampliada, na 

segunda edição, com os seguintes textos: A pele de asno; Grisélidis, e, Os desejos ridículos. 

A Mãe Gansa era um personagem dos antigos contos populares, muito comum na 

França e conhecida como Mère l’Oye, cujo objetivo era o de contar narrativas para os seus 

filhotinhos. Todavia, de acordo com a tradição popular da Europa, as mulheres tinham a 

missão de narrar histórias aos pequenos enquanto fiavam no tear durante as compridas noites 

de inverno. E, dessa maneira, a vinheta que ilustrava a capa de um livro, mostrava a imagem 

de uma velha fiandeira, ao invés da mamãe gansa, sendo que Mère l’Oye, passou a representar 

a velha fiandeira contando histórias, diferentemente da mamãe gansa dos contos populares. 

(ibid., p. 60; 69). 

Além da questão cultural, a figura da velha fiandeira surgiu porque Perrault, como 

conhecedor dos mitos pagãos, estabeleceu a relação de similaridade do papel da velha 

fiandeira com o das Parcas, que eram personagens da mitologia que tinham como função tecer 

a vida dos homens. A ação de fiar está estreitamente associada à feminilidade, uma vez que o 

uso do fuso pelo seu formato está relacionado a um símbolo fálico. Portanto, essa ação sempre 

teve uma característica feminina, uma vez que a mulher é aquela que tece o fio que vai formar 

o tecido, e que em última análise, tem o papel de abrigar e de acolher os corpos, assim como a 

mulher tem a tarefa de tecer vidas.  
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Embora Perrault tenha sido considerado como o primeiro a ter compilado a literatura 

para o público infantil, os estudiosos afirmam que ele não teve a intenção de escrever para 

entreter as crianças, mas a sua meta foi a de valorizar a literatura francesa em relação aos 

clássicos gregos e romanos, que eram considerados, na época, como exemplo a ser seguido. 

(ibid., p. 66; 70). 

Outra demanda de Perrault, ao longo da vida, foi o seu empenho na defesa da causa 

feminina. Ainda no século XVII, nos salões elegantes de Paris, havia mulheres dotadas de 

certa cultura e sensibilidade artística, que se ligavam aos intelectuais e artistas a fim de 

compartilharem com eles discussões literárias e culturais. Era comum a leitura dos romances 

preciosos, cuja matéria fantástica e sentimental estava mais próxima do pensamento popular 

do que do clássico oficial.  

O período em que Perrault viveu na França tem como característica o antagonismo 

entre o racionalismo (o racionalismo está em decadência e ao mesmo tempo há uma 

efervescência do pensamento mágico e de valorização da fantasia) e o imaginário, do qual 

faziam parte os romances preciosos, que eram tidos como contos de fada para adultos, e eram 

constituídos pela aventura sentimental e pelo heroísmo da paixão, cujos amantes 

apresentavam um amor idealizado pelo amor cortês, havendo um tabu em relação ao contato 

sexual. Esse período histórico na Europa foi propício para receber os contos maravilhosos 

orientais de As mil e uma noites.  

Na mesma ocasião, Jean de La Fontaine resgata pequenas histórias presentes na 

memória do povo, e as articula com pesquisas em fontes documentais da antiguidade. 

Inaugura então, a tarefa de reconfiguração de textos em versos, como, por exemplo, os que 

contêm pequenas histórias de animais. Por meio do trabalho de La Fontaine, o mundo culto 

pôde conhecer as fábulas populares, tais como: O Lobo e o Cordeiro; O Leão e o Rato, em 

que fica evidente o poder explorador do forte contra o fraco; A Cigarra e a Formiga, que 

apresenta a dicotomia entre o dever e o prazer; A Raposa e as uvas, que propõe a reflexão 

sobre o desdenhar daquilo que não se pode alcançar; além de outras, como Perrette, a leiteira; 

O Pote de leite, etc. (COELHO, 2003, p. 22-23). 

Embora a literatura infantil tenha surgido na França, ela foi definitivamente 

disseminada e expandida por toda a Europa e as Américas, somente um século depois.  
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Jacob e Wilhelm Grimm, filólogos8 e folcloristas alemães, participantes do Círculo 

Intelectual de Heidelberg, desenvolvem pesquisas linguísticas dos contos de tradição oral, e 

concluem que muitas histórias, por meio de seus personagens e de suas tramas, refletem as 

concepções míticas do povo alemão, que foram passando por transformações para se 

adaptarem a novas formas de conhecimento do mundo. Esses contos constituíram-se em 

criações populares que alcançam até a reconstituição do sistema religioso da antiga raça 

germânica, que havia desaparecido nas brumas do esquecimento, tendo em vista o domínio 

romano-cristão.  

Segundo Coelho (1991, p. 73-74), os Irmãos Grimm organizaram a sua coletânea, 

ouvindo histórias narradas por uma camponesa, a senhora Katherina Wieckmann, a qual, já na 

meia idade, tinha na memória uma grande quantidade de histórias, que relatava com muita 

exatidão, e por Jeannette Hassenpflug, que fazia parte do círculo de amigos dos Irmãos 

Grimm. 

Os Irmãos Grimm, embora tenham demonstrado certo cuidado com a escrita dos 

textos de forma a obter fidedignidade em relação ao relato oral, acabaram modificando as 

histórias de maneira a completar, organizar, excluir elementos, tendo como objetivo tanto a 

elaboração de uma forma de registro adequada, quanto a não divulgação de alguns episódios 

não recomendáveis ao público infantil.  

O acervo das narrativas maravilhosas organizadas pelos Irmãos Grimm, deu origem à 

coletânea conhecida como Literatura infantil clássica. Os contos mais conhecidos são: A Bela 

Adormecida; Branca de Neve e os sete anões; Chapeuzinho Vermelho; A Gata Borralheira; 

O ganso de ouro; Os sete corvos; Os músicos de Bremen; A guardadora de gansos; 

Joãozinho e Mariazinha; O pequeno Polegar; As três fiandeiras; O príncipe sapo e outros 

que, posteriormente, foram reunidos no volume intitulado “Contos de fadas para crianças e 

adultos”; hoje, “Contos dos Irmãos Grimm”. (COELHO, 2003, p. 23). 

Tanto os contos dos Irmãos Grimm como os de Perrault, apresentam como 

características a criação de uma atmosfera mais alegre, tendo como objetivo minimizar a 

dramaticidade dos contos e, consequentemente, o medo subjacente aos mesmos, adequando 

essa literatura ao público infantil. (COELHO, 1991, p. 75-78). 

                                                            
8  Filologia – do grego – Amor ao estudo. Foi uma das primeiras ciências do século XIX, que deu lugar à 

linguística, no século XX. Trata-se da ciência que estuda uma língua, literatura, cultura numa perspectiva 
histórica, por meio do rigor de documentos escritos. (Nota nossa). 



89 
 

No século XIX, início do Romantismo, o dinamarquês Hans Cristian Andersen, 

publica os Eventyr (constituídos por contos da literatura popular da Dinamarca, Finlândia, 

Suécia e Noruega, nações ligadas à cultura germânica) formados por cento e sessenta e oito 

contos, com o objetivo de transmitir às crianças os ideais românticos da fé cristã, da 

generosidade e fraternidade humana, e propor-lhes padrões de comportamento compatíveis 

com esse pensamento. Os contos de Andersen, autor consagrado, considerado como o 

verdadeiro criador da literatura infantil, irão refletir a cotidianidade, mostrando a injustiça 

social e o egoísmo. Esses contos sinalizam o contexto em que Andersen viveu, em um país 

sob o domínio napoleônico, e, ao mesmo tempo, época de exaltação nacionalista e de grande 

expansão econômica, que refletia o grande abismo entre a riqueza organizada e a pobreza sem 

perspectivas.  

Ao se colocar as coletâneas anônimas dos contos nórdicos em contato com os escritos 

de Andersen, percebe-se que o espírito misterioso proveniente dos antigos celtas, encontra-se 

em Andersen modificado pelo sentimentalismo do espírito romântico de seu tempo.  

Andersen, em sua obra, além dos ideais da fé cristã, trabalhou também os valores do 

espírito liberal-burguês, exaltando o individualismo, a importância do dinheiro e das riquezas 

para a realização do indivíduo, a fraternidade e o paternalismo dos ricos para minorar os 

sofrimentos e a carência dos pobres. Nas histórias de Andersen, não existe nem o aspecto 

lúdico tal como ocorre nas histórias de Perrault e dos Irmãos Grimm, e nem o clima de 

alegria. Todavia, os contos mostram uma preocupação com a injustiça do poder explorador, 

demonstrando a consciência democrática sobre a igualdade entre os homens, refletindo o ideal 

romântico e havendo, portanto, um esforço de racionalização do imaginário em prol de um 

mundo mais gratificante para todos os homens.  

Segundo a visão de Pavoni (1989, p. 12), vários contos que foram escritos pelo próprio 

Andersen refletiram uma preocupação do autor em transmitir o código social, objetivando 

trabalhar nas narrativas a máscara que o ser humano utiliza para viver em sociedade, que vai 

refletir o contexto social e cultural no qual o indivíduo está inserido, mostrando aspectos 

ligados à profissão, à raça, à nacionalidade, ao estado civil, à posição social, assim como 

relacionados aos conceitos morais e aos sentimentos como a caridade e a compaixão. 

Para Von Franz: 
 
Os contos de fada “escritos” por um autor não são genuínos, pois até certo 
ponto contêm o problema deste. Os de Andersen refletem o problema 
religioso específico de seu país. Ele tinha talento para mostrar o que 
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acontecia por baixo da superfície e produziu contos de fada quase genuínos, 
mas era altamente neurótico, nunca se libertou da mãe e nunca se casou. 
Suas estórias têm uma atmosfera trágica constante: a ligação com a ânima 
não pode ser estabelecida, como de fato não o foi na própria vida de 
Andersen. Ele não conseguiu se libertar completamente de seu problema 
pessoal. Ainda que fosse interessante estudá-los, evito os contos de fada 
poéticos, pois, pelo que pude perceber na prática, nenhum artista consegue 
se desvincular completamente de seu problema pessoal e isto resulta em uma 
categoria diferente. No folclore temos a ossatura real que dramatiza um 
fenômeno mais geral (2002, p. 109-110, grifo da autora). 
 

No folclore escandinavo, constituído pelos contos da região da Bretanha, Irlanda, 

Escócia, Germânia, o sobrenatural exerce um papel fundamental, sem incluir a razão 

disciplinadora dos contos de Andersen. No entanto, os mesmos motivos utilizados em outros 

contos de fada fazem parte do universo mítico, incluindo, os objetos mágicos, os animais 

falantes e metamorfoseados, os pássaros sábios, as fadas boas/más, os gênios maus, os ogres9 

canibais, os anões, as ondinas10, os elfos11 enfim, os entes mágicos das trevas que podem 

tanto incomodar quanto auxiliar o ser humano. (COELHO, 1991, p. 78-79).  

É importante destacar neste texto, o simbolismo do gigante. De acordo com Von Franz 

(2002, p. 266-276), o gigante, na mitologia alemã, se caracterizava por possuir uma força 

física gigantesca, e, ao mesmo tempo, por uma capacidade mental bastante reduzida. É 

comum no relato de várias histórias, o gigante ser enganado por um homem franzino, mas 

esperto.  

Nas histórias referentes à mitologia pré-cristã nórdica, os gigantes eram considerados 

bastante inteligentes, mas com o tempo foram diminuindo a própria competência, devido à 

repressão por que passaram com o advento da religião cristã, na Noruega.  

Na mitologia, os gigantes, no geral, são seres responsáveis pelas trovoadas, pelo 

nevoeiro, pelos relâmpagos, pelos deslizamentos de terra, pela queda das grandes árvores e 
                                                            
9  Ogro ou ogre é um gigante dos contos de fada que, em algumas versões, se alimenta de carne humana. Na 

mitologia refere-se ao monstro que mora em florestas isoladas e escuras. Na literatura infantil, um ogre 
famoso é o do conto de fadas O pequeno Polegar. Do alemão antigo, tem-se “Ögr”: feio, feioso ou muito 
desajeitado. Essas criaturas possuem um cérebro reduzido, o que ocasiona suas atitudes de insanidade, falta 
de competência e sua capacidade mental reduzida. Uma exceção é Shrek, o herói dos filmes que levam o seu 
nome. (pt.wikipedia.org/wiki/Ogro). 

10  Ondinas são imaginadas com as características sedutoras das nixes do folclore alemão (seres que podem 
atrair o homem para afogamento) e também de outros espíritos d’água do folclore europeu, como as janas 
portuguesas e espanholas, que são consideradas fadas dos rios, que às vezes se assemelham às sereias. Em 
português, o significado de Ondina se assemelha ao mesmo sentido dado ao folclore alemão. Portanto, pode-
se considerá-las fadas das águas. (pt.fantasia.wikia.com/wiki/Ondinas). 

11  Elfos foram descritos como seres sensíveis, de longa vida ou imortalidade, que possuem poderes mágicos, 
muito ligados à natureza, seja porque vivem em florestas, sob a terra, em fontes ou em outros espaços 
naturais. Apresentam-se como jovens de uma beleza ímpar. (pt. Wikipédia.org/wiki/Elfo). 
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rochas nas montanhas. Essa ligação com os fenômenos da natureza significa compreender que 

o gigante é um ser indomável, apresentando uma dinâmica emocional que não pode ser 

controlada pelo ser humano. Os gigantes se caracterizam como metade deus e metade homem, 

e nos mitos de criação, eles nasceram antes dos seres humanos, é como se tivessem criado o 

homem por meio dos gigantes, mas eles teriam nascido com “defeito de fabricação”, e não 

teria dado certo, e logo em seguida, teria surgido o ser humano.  

Em algumas versões dessa mitologia, eles teriam nascido antes dos deuses, existindo 

os gigantes do gelo e do fogo. Observa-se que ocorre novamente a relação com o aspecto 

emocional, pois existe a emoção quente, no auge do furor e a emoção fria, em que o sujeito 

permanece como que paralisado de raiva. Os gigantes são os donos do gelo e do fogo, 

considerados estados não humanos e desequilibrados.  

Na mitologia da Grécia, eles representam os Titãs, e se constituem como metade 

homem e metade deus. Na região do Mediterrâneo, o gigante está ligado à erupção do vulcão, 

ideia também relacionada com uma explosão de fundo emocional, de carga destrutiva. 

Portanto, na dinâmica do psiquismo humano, o gigante representa a carga emocional que 

aflora à consciência, mas sem vir acompanhada pelo seu aspecto de racionalidade. É por 

causa disso que o gigante apresenta um comportamento que beira à estupidez, pois aquele que 

se deixa levar pela paixão, automaticamente se torna estúpido e descontrolado.  

Porém, os gigantes também podem ser benéficos, podendo realizar as maiores 

façanhas. É frequente a existência de lendas medievais europeias, em que um santo engana o 

gigante, tornando-o seu servo. Nessa condição, ele passa a construir as mais belas igrejas por 

ordem do santo. Portanto, tão logo o gigante é encaminhado para o controle racional de suas 

atitudes, ele vai fornecer ao ser humano a criatividade, por meio de uma energia adequada.  

Com o desenvolvimento do racionalismo exacerbado e sua necessidade de 

objetividade do conhecimento, os contos de fada foram sendo lentamente esquecidos e 

recusados pelas novas concepções de educação, em que a sociedade prática e progressista 

começa a se firmar, não havendo mais espaço para a fantasia. (COELHO, 1991, p. 80-81). 

Portanto, em lugar do fantástico mundo das fadas, sobrenatural, começa a surgir outro 

maravilhoso, que corresponde ao fantástico absurdo ou do nonsense, que se constitui em um 

realismo absurdo. Um modelo do fantástico absurdo é o conhecido livro de Lewis Carroll, 

editado em 1865, com as suas passagens ilógicas, irreais, fantásticas e absurdas, cujo título é 

Alice no país das maravilhas, o qual se transforma em uma obra satírica famosa da literatura 
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infantil ocidental, redescoberta pelos adultos como crítica ao racionalismo da época da rainha 

Vitória, e também à sociedade burguesa com suas certezas, regras e limites absolutos.  

Entendemos que esse pequeno trecho da narrativa Alice no país das maravilhas que 

ora apresentaremos, possa elucidar a crítica da obra ao racionalismo exagerado da época 

vitoriana, em que a personagem começa a se despir da consciência lógica, com o intuito de 

conhecer o mistério do ser. No início da narrativa, Alice resolve ir atrás de um coelho que 

estranhamente usava um colete e um relógio de bolso (Alice nunca havia visto essa imagem 

de um coelho, o que provocou nela muita curiosidade), quando ela acaba mergulhando em um 

poço com muita profundidade, e vai caindo, caindo até chegar ao fundo do poço. Enquanto 

Alice vai descendo, ela continua a dialogar consigo mesma, até que percebe que começa a 

perder a lucidez, como se estivesse dormindo, e passa a inverter as palavras. Segundo Carroll: 

“Adormecendo aos poucos, ela continuou repetindo, como que a sonhar: ‘Angorás comem 

andirás? Angorás comem andirás?’ e, às vezes: ‘Andirás comem angorás?’, pois, já que ela 

não sabia responder a nenhuma dessas questões, tanto fazia a sua ordem.” [...] (2009, p. 15). É 

importante salientar que andirá é um morcego, e angorá é a sua gata chamada Diná.  

Enquanto o livro de Carroll era uma crítica ao racionalismo excessivo de uma época, 

Collodi publicou em 1883, na Itália, um conto que é a fusão do maravilhoso sobrenatural com 

o racionalismo realista dos contos exemplares, resultando em Pinóquio, que é a história de um 

boneco que fala e que se torna o precursor do aparecimento de uma série de narrativas cujos 

personagens eram bonecos, tendo como exemplo, a personagem Emília, da história de 

Monteiro Lobato, O sítio do pica pau amarelo. (COELHO, 1991, p. 81-82).  

Embora a história de Pinóquio se constitua como uma narrativa maravilhosa, acaba 

por refletir o pensamento positivista vigente na época, em que Collodi utiliza o mágico como 

instrumental do racional e transforma o livro em um guia de comportamento para as crianças 

da sociedade progressista em ascensão.  

Com o desenvolvimento do positivismo e do materialismo, os contos de fada entram 

no esquecimento. Porém, já no século XX, começam a ser redescobertos, havendo uma 

preocupação de rompimento com o excessivo uso do racionalismo. Essa busca se dá na área 

do simbólico, com a vivência de sentimentos e ações com maior profundidade, que somente a 

utilização do aspecto racional não permite captar e nem expressar a realidade.  

Outra abordagem em relação à origem dos contos de fada se baseia na ideia de que a 

gênese de um conto parte de uma história real, ocorrida em uma região, mas que de tanto ser 
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narrada, mantém as suas características fundamentais, tornando-se, posteriormente, um conto 

folclórico. Para melhor elucidar, narramos o episódio de uma família suíça, em que um 

moleiro foi caçar uma raposa, a qual começou a falar, implorando que o moleiro não a 

matasse, pois havia realizado um trabalho no moinho; o moleiro poupou a raposa da morte e 

indo para casa, observou que o moinho trabalhava sozinho. Mas no dia seguinte, o moleiro 

morreu.  

Embora a história tenha sido contada basicamente com esses elementos, ao pedir para 

as pessoas da região para contá-la novamente, foi observado por estudiosos do folclore que 

cada sujeito deu a sua versão dos fatos: um primeiro narrou que a raposa passou pelas pernas 

do moleiro, transmitindo-lhe uma infecção que o matou, outra que o moleiro descobriu em 

uma festa que a raposa era a alma-bruxa de uma tia falecida, e assim por diante, verificando-

se a ampliação da história, como ocorre com as fofocas; um assunto que passa em uma região 

espalha-se para outros lugares, porém, com a omissão de todos os dados que não interessam a 

esse local, mantém-se somente o que for considerado essencial sobre o que se deve guardar 

desse conteúdo, o qual não é esquecido facilmente, uma vez que tem a tendência de deixar 

uma impressão eterna.  

Embora os contos de fada tenham sido, em épocas passadas, ligados à realidade de 

uma saga local e, portanto, ao dia a dia das pessoas, enquanto elementos portadores de uma 

verdade, com o passar do tempo, eles foram perdendo o seu sentido original, e transformaram-

se em abstrações, tornando-se uma história que pode ser contada e, assim, guardada na 

memória e no coração das pessoas. (VON FRANZ, 2003, p. 30). 

Nesse sentido, os personagens dos contos de fada constituem-se em imagens 

universais, os arquétipos, que emergem na consciência, interagindo no psiquismo de um único 

ser humano; pode surgir como uma mãe bondosa, cuja missão pode ser a de ajudar o herói na 

sua missão, assim como se torna presente a figura da mãe má, invejosa, tal qual a madrasta da 

história da Branca de Neve. É a madrasta que tem como objetivo prender Branca de Neve ao 

mundo do desconhecido, relacionado ao sono da princesa, devido ao envenenamento pela 

maçã dada pela bruxa. (PAVONI, 1989, p. 60-61). 

Na história de Cinderela, aparece a imagem dual da mãe, com as figuras da fada 

madrinha e da madrasta. Cinderela tinha uma fada madrinha que a ajudou a ir ao baile, por 

meio de suas mágicas, enquanto que a madrasta forçava-a ao trabalho durante todo o dia, 

impedindo-a que fosse à festa promovida pelo rei, evitando, assim, que ela pudesse integrar as 

imagens dos princípios masculino e feminino no psiquismo.  
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2.3- Diferentes abordagens sobre a gênese dos contos de fada  

 

Há um grande volume de pesquisas das diferentes áreas do conhecimento, realizadas 

desde o século XVIII em relação ao imenso acervo constituído pelos contos de fada, mitos, 

fábulas, sagas, contos maravilhosos, etc. O que resultou de todo esse trabalho, é que as 

narrativas maravilhosas representavam muito mais do que algo lúdico e prazeroso, pois 

ofereciam elementos para a formação de concepções e representações de mundo, transmitindo 

valores, moldando comportamentos e adequando atitudes em relação aos grupos sociais. 

(COELHO, 2003, p. 99-101).  

Considerando a pesquisa sobre as narrativas maravilhosas, tendo em vista a 

recuperação da memória arcaica dessas histórias, a partir de fontes da tradição popular, os 

pesquisadores entendem que esse material, apesar das diferenças regionais e de 

especificidades culturais de cada povo, apresentam características parecidas em relação ao 

enredo, personagens, argumentos, motivos, pois há elementos muito similares nessas histórias 

que sugerem haver uma gênese comum a todos esses contos, que se reporta ao oriente, muito 

antes da era cristã.  

Dessa forma, surgem diferentes teorias com o objetivo de entender qual o fundamento 

dos contos de fada, levando em conta não somente as fontes, como também o significado 

simbólico. Apareceram várias escolas ligadas ao campo da filologia, etnologia, psicologia, 

antropologia, tendo em vista a compreensão dos fenômenos em questão, por meio de 

perspectivas diferenciadas.  

A partir dessas pesquisas, observou-se que o número de temas se repetia nas diversas 

regiões do mundo, e, dessa maneira, empreenderam-se vários outros estudos tendo em vista 

compreender o porquê de essa temática aparecer de maneira tão repetitiva, passando a haver 

uma preocupação das diferentes ciências com os contos de fada. 

Podemos organizar o estudo relativo aos fundamentos dos contos de fada, em dois 

grandes grupos: as teorias relacionadas às interpretações mítico-simbólicas e, as abordagens 

ligadas às interpretações de cunho psicanalítico.  

Em meados do século XIX, surgem duas escolas naturalistas, sob o título  Escola 

naturalista védica, comandadas por Adalberto Kuhn e Max Muller, que se fundamentavam 

em estudos dos hinos védicos, indianos, relacionando os símbolos dos contos maravilhosos à 

linguagem vinculada aos mitos antigos, ou ligados à expressividade do pensamento arcaico 
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em relação aos fenômenos da natureza. A abordagem de Khun consiste em mostrar, nas 

histórias, o horror do ser humano em relação aos fenômenos violentos da natureza, como 

tempestades, furacões e trovões, representados nos contos como deuses enraivecidos ou 

monstros. A proposta de Muller propõe-se a mostrar as conexões gratificantes entre o ser 

humano e a natureza, como o nascer e o pôr do sol, transformados em tarefas exercidas pelos 

heróis das histórias, na sua cotidianidade. (ibid., p. 103-106).   

A terceira escola é a Mitologia científica, cujo representante é Ottofrido Muller, que 

realizou um estudo sobre os símbolos referentes aos dos contos mítico-maravilhosos, levando 

em conta alguns indicadores do grau de abstração da mente, referente às etapas rudimentares 

da inteligência humana. Segundo Coelho: 
 
[...] Nesses estágios, as idéias só podem ser compreendidas quando 
expressas em formas concretas e poéticas, isto é, por meio de figurações 
simbólicas. Ottofrido Muller dedica-se também ao estudo comparativo das 
variedades simbólicas regionais, procurando explicar as lendas ou as 
narrativas populares maravilhosas como evolução ou como um estágio 
intelectual-cultural superior ao dos povos bárbaros, dos quais elas teriam 
surgido (ibid, p. 103).  
 

Também no século XIX, aparecem outras abordagens, sendo que uma das que 

apresentam maior destaque, é a escola denominada Os contos maravilhosos e os pensamentos 

rudimentares, baseada em uma perspectiva psicológica, representada por Adolf Bastian, cujas 

ideias se reportavam à interligação entre os mitos e as histórias maravilhosas, a partir de uma 

base psicológica comum a toda a humanidade. Esta pode ser considerada a quarta escola 

referente às interpretações mítico-simbólicas.  

Outra corrente de pensamento intitulada O lastro animista e naturalista dos contos de 

fadas, quinta escola, foi defendida pelo etnólogo inglês, Edward Burnett Tylor, e tinha como 

objetivo explicar os contos de fada, por meio das interligações profundas entre folclore e 

mitos atmosféricos e siderais, gerados pelas religiões primitivas, sendo posteriormente, 

absorvidos pela religião cristã.  

A sexta escola, denominada O pensamento fetichista e a simbologia dos contos 

apontou para os arcaicos “mitos fetichistas”, contidos no imaginário popular, como geradores 

de contos e narrativas maravilhosas. Um dos representantes dessa escola é Gaston Paris. 

Alguns desses pesquisadores basearam seus estudos em uma teoria solar. Analisamos seis 

escolas ligadas às interpretações mítico-simbólicas sobre contos de fada. Entretanto, na 
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atualidade, observa-se que essas abordagens vão sendo substituídas, paulatinamente, pelas 

interpretações de cunho psicanalítico.  

Em relação às escolas cuja abordagem é psicanalítica, temos como principal 

representante, Freud. Segundo Coelho: 
 
Fundador da Psicanálise, Sigmund Freud identificou a criação artística 
(mitos, poesia, contos maravilhosos, pintura etc.) com os sonhos, na medida 
em que, segundo ele, no plano do imaginário, ambos os fenômenos 
expressam a satisfação de desejos inconscientes que estão em conflito com 
forças repressivas (ibid, p.114).  
 

Freud estudou a influência da simbologia contida nos mitos e nos sonhos, aplicada aos 

pacientes com problemas psíquicos. (ibid., p. 114-115).  

Segundo Bettelheim (2006, p. 14-18), autor pertencente à escola psicanalítica, os 

contos de fada passam mensagens significativas ao consciente, ao pré-consciente e ao 

inconsciente, no sentido de estimular o desenvolvimento do Ego, dando vazão às pressões do 

Id, indicando caminhos para satisfazer determinadas necessidades, conforme as exigências do 

Ego e do Superego. Para o autor “As figuras nos contos de fadas não são ambivalentes- não 

são boas e más ao mesmo tempo, como somos todos na realidade”. [...] (ibid., p. 17).  

Considerando que a polarização é uma característica da mente infantil, também as 

personagens dos contos de fada não são ambivalentes, ou seja, não são boas e más, 

simultaneamente, como acontece no universo real. Esse dado proporciona uma base para que 

seja estabelecida uma personalidade firme que possa realizar as identificações positivas, 

podendo também perceber as diferenças entre as pessoas e realizar escolhas futuras. Significa 

dizer que os contos permitem à criança discriminar, ver as diferenças entre as pessoas, 

perceber, com ênfase, as características opostas, e assim, realizar as identificações. Dessa 

maneira, o conto de fada dá condições para que a criança construa sua identidade e vá ao 

encontro de um relacionamento mais íntegro com o outro. 

 Outro estudioso da relação entre contos e mitos, numa visão ainda psicanalítica, foi o 

psicólogo, médico e filósofo alemão Wilhelm Wundt, que deu importância psíquica ao tema, 

entendendo que os mitos são decorrência da fantasia coletiva e não da criação individual, 

surgindo a partir de contos que teriam a função de catarse, como que para espantar o medo 

dos homens do mundo natural, e somente depois foi transformado em mito. Todavia, o autor 

foi muito criticado no período, e, seus estudos, marginalizados. Mas a sua busca surtiu efeitos, 
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na medida em que houve o surgimento da teoria analítica de Jung, que foi ao encontro das 

descobertas de suas pesquisas. (COELHO, 2003, p. 115-116).  

A partir de 1930, surge o trabalho de Carl Gustav Jung e seus seguidores, levando em 

conta os conceitos de inconsciente coletivo e de arquétipos. É importante salientar que a teoria 

analítica junguiana, faz parte de uma abordagem de cunho psicanalítico. Todavia, para 

Coelho: “... Jung ultrapassa os limites individuais estabelecidos por Freud, representando a 

psique como um vasto oceano (o inconsciente), do qual emerge uma pequena ilha (o 

consciente)”. [...] (ibid, p. 116). Jung inaugura uma abordagem que considera ser a temática 

dos mitos e contos de fada relacionada ao inconsciente coletivo, sendo representada por meio 

de imagens, que refletem os arquétipos. Diferentemente da posição freudiana, que demonstra 

uma perspectiva de inconsciente pleno de conteúdos reprimidos, constituído de recalques e de 

complexos, a postura junguiana apresenta o inconsciente com uma visão de crescimento e de 

renovação. Esta postura reflete uma dinâmica, envolvendo os opostos, levando em conta o 

processo de individuação, na busca da própria identidade, e rumo à ampliação da consciência, 

pelo sujeito.  

Na perspectiva junguiana, entendemos que a linguagem do simbólico dos contos de 

fada contém uma riqueza que se manifesta pela atmosfera fantástica do mundo imaginário. 

Em um universo de palavras, essa linguagem descreve como trabalhamos os conflitos da 

infância e das várias fases da vida, e de que maneira enfrentamos as grandes questões 

existenciais. Esse universo do imaginário nos fala de histórias sobre reis, rainhas e princesas, 

de narrativas que nos contam sobre a luta com ogres (ogros) e dragões que são vencidos pelo 

herói. Alguns contos vão comunicar sobre as crianças que perderam a mãe e foram recebidas 

pela madrasta. E ainda outras histórias vão nos dizer sobre sapos e príncipes, transformações e 

magias.  

O conto folclórico vai refletir a percepção que o ser humano tem sobre si mesmo, nos 

vários séculos de vida nesse planeta, em um tempo determinado, mostrando um perfil que se 

mostra diversificado, marcado pela complexidade do ser e do real. 

Se o conto pode ser uma representação das várias faces do homem, nos perguntamos 

qual é o conhecimento que o ser humano tem de si mesmo, se é obrigado a suportar a própria 

divisão na sua intimidade, um ser que é ao mesmo tempo tão forte e tão fragilizado? Algumas 

dessas reflexões pretendemos abordar no próximo capítulo, em que estudaremos algumas 

narrativas folclóricas, sob pontos de vista diferenciados.
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CAPÍTULO 3: OS CONTOS DE FADA E SUAS INDAGAÇÕES 

 

O objetivo deste capítulo é estudar alguns contos de fada, capazes de estimular a 

curiosidade do sujeito por seu conteúdo fantástico, de maneira a despertar as potencialidades 

individuais para a riqueza que cada um pode intuir nesse universo do imaginário. 

Consideramos aqui, a experiência de que a leitura de um conto pode se transformar em um 

momento de encantamento, já que esta narrativa se constitui como forma de expressão de 

processos conscientes e inconscientes e ainda, há de se levar em conta a subjetividade do 

sujeito. 

Para isto escolhemos cinco contos: Joãozinho e Mariazinha (Conto de Grimm); O 

quadro de pano (Conto tibetano); O gigante sem coração (Conto sueco); Marama e o rio dos 

crocodilos (Conto africano); Branca de Neve (Conto de Grimm), para objeto de análise. À 

medida que estes contos vão sendo apresentados, mostraremos algumas reflexões sob diversos 

pontos de vista: a partir da perspectiva psicológica junguiana, concernente ao processo de 

individuação, à luz do pensamento de Jette Bonaventure (2003); e princípios do pensamento 

complexo, de Edgar Morin (2000), tais como: sistêmico ou organizacional, dialógico, circuito 

retroativo ou recursivo e hologramático. Trata-se, portanto, de um metaponto de vista, em que 

a apresentação dessas abordagens aponta para a possibilidade de se compreender um conto de 

fada, de acordo com o universo subjetivo do ser humano, a partir de visões de mundo 

diferenciadas.  

 

3.1-Joãozinho e Mariazinha (Conto de Grimm) 

 

Era uma vez um pobre lenhador, que juntamente com a sua família, estava passando 

por muitas necessidades. Como não podia mais alimentar os seus filhos, resolveu abandoná-

los na floresta. Embora o lenhador tivesse pena de deixar os meninos sozinhos na mata, sua 

mulher, que era a madrasta das crianças, insistiu para que isso acontecesse. A narrativa mostra 

de forma simbólica, as vivências interiores diretamente concatenadas à mãe, reservando ao 

pai um papel secundário e, sem muita importância. No começo da vida, a mãe é fundamental 

à criança. 
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Após uma tentativa fracassada de abandonar as crianças, os pais levaram os meninos 

para dentro da floresta, com a desculpa de que estavam procurando lenha para fazer fogueira. 

As crianças acabaram se perdendo no mato, pois, durante o trajeto, embora Joãozinho tenha 

jogado migalhas de pão para demarcar o caminho de volta, os passarinhos comiam o alimento 

e, com isso, desaparecia a marcação. 

Mariazinha diante da situação se mostrou muito assustada e chorosa e com medo do 

abandono, ao passo que Joãozinho a consolava, oferecendo-lhe a esperança de encontrarem o 

caminho de volta para casa. 

O conto de fada significa a busca de um caminho, pelo herói, o qual passa por 

inúmeras provas, que tem como objetivo principal a libertação do ser humano de um estado 

de bem-aventurança da infância para a criação da própria identidade.  

Nesta história, em particular, observa-se que as crianças são obrigadas a caminhar em 

uma densa floresta, que não somente corresponde ao mundo lá fora, mas principalmente ao 

mundo interior, que pode estar repleto de bruxas e de dragões e que as amedrontam muito.  

Isso significa que elas devem caminhar com as próprias pernas, porque a mãe 

provedora tem que desaparecer para que a criança que existe dentro de cada ser humano possa 

descobrir a forma de se proteger, de se alimentar e de andar sozinha, enfim, de conhecer os 

seus próprios valores.   

É interessante perceber que ao entrar na floresta, Joãozinho olha para trás, a fim de 

não perder o caminho de volta, pois pretende retornar a sua casa, mesmo com uma mãe brava 

e impaciente, na esperança de ainda ter oportunidade de sentar-se no colo da mãe, garantindo 

uma gratificação eternamente dependente.  

Depois de andarem durante três dias, sem encontrar o trajeto de volta, os irmãos 

avistaram um lindo passarinho branco. Eles o seguiram, até que encontraram uma casinha 

feita de pão e coberta de bolo, com as janelas de açúcar transparente. Eles comeram pedaços 

da casinha, tal era a fome que sentiam. Então, avistaram a dona da casa, uma mulher muito 

velha, e que os recebeu bem, levando-os para dentro da casa e dando-lhes alimento.  

O conto de fada é a cartilha em que a criança aprende a ler sua mente através de 

imagens. É um tipo de linguagem que permite a compreensão antes mesmo da criança atingir 

a maturidade intelectual. Uma casa feita de doces que se pode devorar representa o corpo da 

mãe, que alimenta com o seu corpo, a criança. Assim, a casa que João e Maria devoram, 

extasiados, representa a mãe nutridora, a mãe-boa.  
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A velha, em verdade, era uma bruxa muito malvada que tocaiava crianças para matá-

las, cozinhá-las e comê-las. Enquanto os meninos estavam dormindo, ela agarrou Joãozinho e 

o prendeu no curral, e, foi até Mariazinha, colocou-a para trabalhar para poder engordar o 

irmão, que depois de ficar bem suculento, iria lhe servir de alimento. E assim, Joãozinho 

passou a ser alimentado com a melhor comida. 

 Um dado interessante para ser analisado, consiste no estudo da figura da bruxa. Além 

das crianças terem tido a madrasta que, enganando-os, forçou não somente a sua saída de 

casa, como também a embrenharem-se na floresta, conheceram a bruxa que morava na casa 

feita de doces, que, a princípio, se mostrava boazinha, mas ao mesmo tempo, era uma velha 

devoradora de criancinhas. Essa personagem mora no fundo de nossa psique, escondida bem 

nas entranhas, a qual mostra ao ser humano que não basta desgarrar e cortar o cordão 

umbilical que o prende à mãe, pois existe dentro de cada ser outra mãe muito ambígua, 

positiva e negativa, boa e má, ao mesmo tempo, que o homem tem de enfrentar. Resta saber 

onde se encontra essa imagem de bruxa boa, delicada, e, ao mesmo tempo, aniquiladora de 

crianças.  

Vale lembrar que todo ser humano já teve a experiência de ter uma mãe que, ao 

mesmo tempo em que era acolhedora e doadora de afeto, batia ou castigava, e que provocava 

muita raiva, e uma vontade muito grande de lhe dizer certas verdades, e até mesmo de fugir de 

casa. Mas, como figura interior, é bem mais complicado se livrar dessa bruxa, seja homem ou 

mulher, uma vez que a personagem da mãe consiste em um arquétipo que elicia muitas 

impressões deixadas por algumas experiências fundamentais, comuns aos homens, repetidas 

inúmeras vezes através dos anos.  

Todos os dias a bruxa da história pedia ao Joãozinho que lhe mostrasse os seus dedos, 

para ver se ele já estava gordo o suficiente para ela poder devorá-lo; mas, o menino, matreiro, 

passava pela grade um ossinho de frango, e assim enganava a velha que com a vista fraca, 

acreditava ser o seu dedinho, o qual nunca engordava. Até que um dia, finalmente, a bruxa 

resolveu comê-lo, pois não iria esperar mais tempo para que ele engordasse.  

Mariazinha teve de acender o fogo para assar o irmão, e a velha ordenou que a menina 

entrasse no forno para ver se ele já estava quente. A garota retrucou, dizendo de maneira 

chorosa, que não sabia como entrar. A velha ficou brava, e disse para Mariazinha, que a 

abertura era grande o bastante até para ela mesma, a bruxa, e, falando, aproximou-se e enfiou 

a cabeça dentro do forno. Nesse momento, a menina empurrou a bruxa para dentro do forno 



101 
 

quente, fechou o ferrolho e correu para libertar o irmão. A bruxa não resistiu e acabou 

morrendo queimada.  

A importância de Maria na liberação dos pequenos, reassegura à criança que a figura 

feminina pode ser tanto salvadora quanto destrutiva. O fato também de João ter cuidado de 

Mariazinha, sugere que, à medida que crescem, as crianças passam a depender cada vez mais 

dos companheiros de idade para ajuda mútua e compreensão.  

Essa velha bruxa da narrativa pode encher as crianças de doces, mas não é para vê-los 

crescer, e sim para destrui-los, pois mora em muitas florestas humanas, e seduz o ser humano. 

A bruxa tem o hábito de reforçar o princípio ativo, o lado masculino de cada um, pois, ao 

mesmo tempo em que ela prende Joãozinho no curral para engordá-lo, ela tenta enfraquecer o 

seu lado feminino, no sentido de prestar obediência a ela. Todavia, embora a bruxa velha 

tenha um poder imenso, ela desperta no lado feminino, representado por Mariazinha, uma 

força nova que lhe permite achar sozinha uma saída, que é a de acabar com a bruxa. 

O poder da velha tem como consequência estimular o aspecto feminino, por meio de 

um novo potencial, significando dizer que existe uma característica retroativa, rompendo com 

a causalidade linear, propondo uma causalidade circular, em que o efeito retorna à causa, no 

sentido de a menina poder destruir a bruxa. Este dado está baseado no princípio do circuito 

retroativo. 

Após terem enfrentado todos os problemas destruindo a bruxa malvada, Joãozinho e 

Mariazinha acham na própria casa da bruxa, caixinhas cheias de pérolas e de pedras preciosas, 

o que indica que além de terem tido muito boa comida, encontraram também um tesouro. A 

experiência, na perspectiva do pensamento complexo, foi dialógica, pois simultaneamente 

contou com a oposição do mal e do bem, com a manutenção da contradição insuperável. Isso 

significa que o confronto valeu e eles saíram da experiência, mais preparados para o 

enfrentamento das vicissitudes da vida e, não terão que passar fome e nem viver na miséria. 

Eles cresceram após passarem por momentos difíceis de conflitos e de perdas, mas acabaram 

encontrando o tesouro que os enriqueceu pelo resto de suas vidas, contribuindo para a 

formação de uma personalidade ímpar.  

Ainda, na perspectiva complexa, o conflito é saudável, pois suscita a emergência de 

potencialidades latentes de enfrentamento das crises. Na narrativa, o consenso e a 

acomodação poderiam contribuir para a morte das crianças. Mas, isso não ocorre, ora porque 

Joãozinho usa do recurso do osso fino ao mostrar à bruxa, pelas grades, o seu dedo ainda 
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magro; ora porque Mariazinha é astuta ao induzir a bruxa a entrar no forno quente, em seu 

lugar. 

Todos os personagens da história apresentam as características bipolares, comuns ao 

homo complexus.  

João e Maria saíram da floresta e ao se aproximarem de um grande lago, pediram 

ajuda a um pato, para que os transportasse para a outra margem. O pato carregou-os a salvo 

para o outro lado do lago, e assim, eles saíram da floresta e foram para casa. Chegando a casa, 

abraçaram o pai, que não teve qualquer momento de paz desde que deixou os filhos na 

floresta. Já, a sua mulher, madrasta das crianças, tinha morrido. As crianças mostraram ao pai 

as pedras preciosas que tinham encontrado na casinha da bruxa, e assim, viveram juntos e 

felizes para sempre. 

 É interessante observar a figura do pato, que se constitui em uma ave que pode se 

movimentar muito bem em vários habitats, tanto na terra, como na água e no ar. Por isso, o 

pato representa o inconsciente, no sentido de ter a capacidade de orientar o ser humano para 

uma solução, enquanto transcendência da própria situação na qual ele foi impedido, e de 

encaminhá-lo para um contexto novo, transformador.  

Observa-se também que Joãozinho e Mariazinha são os representantes de dois 

aspectos que o ser humano tem dentro de si mesmo, um elemento que é mais feminino (é o 

caso da menina que se sente abandonada, se desespera e se põe a chorar) e o outro, que é mais 

masculino, que busca as saídas, que enfrenta os desafios. No entanto, Joãozinho sem a irmã 

teria sido morto pela bruxa, pois foi Mariazinha que, com a sua perspicácia, ludibriou a bruxa 

e a jogou dentro do forno. Existe uma constatação de que os dois lados não se opõem, mas se 

completam. Observa-se, novamente, aqui, que existe um princípio dialógico, operando no 

cérebro humano, que junta dois aspectos que podem se excluir mutuamente, mas que 

compõem uma mesma realidade. 

Depois de se familiarizar com João e Maria, a criança pôde compreender, pelo menos 

inconscientemente, que o que sucede na casa paterna e na casa da bruxa, são aspectos parciais 

do que na realidade constitui uma experiência global. Assim, o lar paterno, próximo a uma 

grande floresta e a casa nas profundezas da mesma floresta, são apenas em nível inconsciente, 

dois aspectos da casa paterna: o gratificador e o frustrante. Na perspectiva do pensamento 

complexo, o princípio hologramático, aqui também se apresenta, ao verificar que a parte está 

no todo, assim como o todo está em cada parte.  
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3.2- O quadro de pano (Conto tibetano)  

 

Era uma vez uma viúva bem pobre, que vivia com os seus três filhos. Ela tecia o dia 

todo e depois vendia os seus brocados na cidade vizinha, para conseguir o sustento de sua 

família. 

Certa vez, a senhora se deparou maravilhada, com um quadro que tinha uma paisagem 

parecida com o lugar em que morava, só que com casas lindas, sendo que uma delas, a mais 

bonita, estava no meio de um jardim, atravessada por um riacho que formava um lago, onde 

nadavam pequenos peixes vermelhos. Havia galinhas, lindas ovelhas brancas, campos de 

milho dourados, e no topo da montanha, um grande sol de fogo. 

Inicialmente, pode-se interpretar que esta história se caracteriza pela existência de uma 

vida pobre e árida, e a simples exposição de um quadro exposto em uma feira, coloca em 

movimento essa situação de estagnação. A mensagem é que se deve dar mais espaço para a 

fantasia e para os próprios sonhos. 

Quando a mãe vem para casa com o quadro, os filhos mais velhos acharam que ela 

tinha que ter comprado comida ao invés da pintura. Mas o filho caçula a apoiou e propôs que 

ela fizesse um quadro de pano usando o outro como modelo, para ter a sensação de ser dona 

de tudo aquilo.  Os filhos mais velhos a criticam porque veem a mãe como provedora, 

receando que com esse novo interesse por parte dela, o atendimento de suas necessidades 

pudesse ficar em segundo plano. Já o irmão caçula, menos medroso para o enfrentamento das 

situações novas, incentiva o desejo da mãe.  

A mãe concordou, entusiasmada, em fazer o quadro, comprou os fios mais lindos e 

para não prejudicar os filhos, pois tinha que sustentá-los, tecia à noite e pela manhã, para o 

seu prazer, e o restante do dia era para alimentar os filhos. Ao ter de lidar com o quadro 

enquanto modelo, é como se a mãe fosse entrar em contato com as imagens que lhe aparecem 

pela frente, trabalhando-as com lágrimas e sangue, ou seja, vivenciá-las no sentido de 

provocar mudanças em sua vida.  

A capacidade de se lidar com as imagens dos sonhos e das fantasias, exige um espírito 

mais brincalhão, menos preocupado com as responsabilidades do cotidiano e mais livre para 

ficar mais tempo lidando com essas imagens. Todavia, embora parecesse uma atividade 

frívola, esta tarefa exigiu da mãe três longos anos de suor e de lágrimas. 
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Durante um ano, enquanto trabalhava à noite, a tocha que lhe iluminava, fazia as vistas 

arderem, provocando-lhe lágrimas, cujas gotas eram incorporadas ao quadro, enquanto tecia o 

lago e o riacho. No ano seguinte, os olhos já estavam tão irritados que eles sangravam, de 

modo que o sangue caía sobre o brocado, enquanto ela ia incorporando ao quadro, as flores 

vermelhas e o sol. No terceiro ano, o quadro já estava terminado, e os seus filhos o acharam 

maravilhoso, embora os mais velhos achassem que ela deveria vendê-lo, para conseguir um 

bom dinheiro. 

Depois, com o intuito de enxergar melhor o bordado, a mãe o levou para fora da casa, 

pendurou-o na porta, e os vizinhos vieram admirá-lo. E eis que um vento mais forte arrancou 

o quadro de onde estava preso, e ele saiu voando pelos ares. A mãe deu um grito e desmaiou.  

O quadro bordado pela mãe é maravilhoso, apresenta-se tão diferente da realidade e, 

no entanto, mostra-se tão similar. Mas apesar de todo o esforço por parte da autora, surge uma 

forte ventania, e o quadro desaparece. A mãe sente-se tão triste, que acaba ficando 

imobilizada. Parece ser muito injusto o que ocorreu, mas isso é o que vai provocar a mudança. 

Os filhos terão que fazer alguma coisa.  

Depois do sumiço do quadro, começou a vagar como alma penada, e um dia pediu ao 

filho mais velho que fosse procurar o seu quadro de pano, ao que o filho aquiesceu. Quando a 

mãe oferece condições, os filhos podem começar a agir, ou seja, quando o lado feminino, 

passivo, dá espaço para o masculino, ativo, o herói pode emergir, uma vez que há a presença 

de um conflito e, portanto, a necessidade de resolução.  

O jovem empreendeu a viagem e andou durante meses, até chegar a um desfiladeiro e 

encontrar uma casinha de pedra, sendo que na frente da casa havia um cavalo também de 

pedra, com o pescoço esticado em direção a uns morangos. Nisso, uma velha sorridente saiu 

da casa de pedra e perguntou o que ele tinha vindo fazer lá. Ele explicou à senhora o que 

estava procurando, e ela lhe disse que o quadro de pano estava com as fadas da Montanha 

Ensolarada, mas que para buscá-lo, ele tinha de tirar os seus próprios dentes para implantar no 

cavalo, que aí comeria os morangos, e o cavalo estaria vivo novamente. 

Então, montado no cavalo, o jovem deveria atravessar as chamas do vulcão, o gelo de 

uma geleira e as ondas do mar, sem respirar uma só vez, pois do contrário, as chamas 

poderiam transformá-lo em cinzas, os pedaços de gelo poderiam machucá-lo todo e as ondas 

do mar poderiam afogá-lo. Porém, a velha disse ao filho mais velho, que se ele não estivesse 

com disposição para empreender a viagem, não precisaria se esforçar, e que ela lhe daria 
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muitas moedas de ouro para a sua caminhada. O rapaz aceitou a ajuda da velha, desistindo do 

seu intento, e resolveu ir para a cidade e viver como um senhor, ao invés de voltar para casa. 

Passado um tempo e vendo que o filho mais velho não retornava, a mãe pediu ao filho 

do meio que iniciasse a busca pelo quadro de pano. E assim, o jovem empreendeu a viagem, 

fazendo o mesmo percurso do irmão, e também, como ele, desistindo de procurar o quadro de 

pano e aceitando as moedas oferecidas pela velha da casa de pedra. Também, decidiu-se a ir 

embora para a cidade, ao invés de retornar ao lar.  

Os dois filhos mais velhos quando têm a oportunidade de começar a agir, desistem da 

tarefa que se lhes atribui quando compreendem o esforço necessário. Querem permanecer 

dependendo de alguém, em um mundo indiferenciado, sem identidade.  

A velha que mora na casa de pedras, é uma mãe muito primitiva que sabe das coisas e 

que, ao mesmo tempo, mima a figura masculina, não a deixando crescer. Por outro lado, é 

muito exigente, solicitando nessa busca o sacrifício do herói de doar os próprios dentes. Não 

se trata, simplesmente, de reaver o quadro de pano, mas, de permitir o impulso de procurá-lo, 

e a sua transformação no reino das fadas. O cavalo tem o desejo de comer morangos, mas ele 

ficou endurecido em seu desejo, já que a sensação e os sentimentos pareceram prevalecer 

sobre o sentido da realidade. Pode-se observar, a partir de uma perspectiva complexa, o 

princípio dialógico, uma vez que a figura da velha apresenta características ambivalentes ao 

lidar com o herói, ora não permitindo o seu crescimento, ora exigindo sacrifício por meio dos 

próprios dentes. São posições antagônicas, mas que dentro do contexto, permitem a luta do 

herói, e a busca do seu ideal. 

É o cavalo que conhece o caminho que leva ao reino da Montanha Ensolarada, uma 

vez que ele tem o conhecimento das coisas escondidas, misteriosas. Ele caminha entre dois 

mundos mágicos, o da velha e o das fadas. É necessário que o cavalo receba os dentes, uma 

vez que é entre eles que se coloca o freio, e é pelos dentes que se avança na vida. O fato de o 

cavalo receber os dentes, faz com que o herói tivesse o direcionamento a seguir, o que 

provocaria toda a transformação da história, no sentido do herói encontrar a sua realização. A 

busca do herói interfere sobre a posição do cavalo, que retorna a sua situação anterior, 

perdendo os dentes e transformando-se em pedra. O cavalo fornece uma direção para o herói, 

e, ao mesmo tempo, é a ação do herói que interfere nas condições do cavalo. Esse se constitui, 

de acordo com o pensamento complexo, no princípio do circuito recursivo. 
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Passado um mês, a mãe chamou o filho caçula e lhe disse para ir buscar o quadro de 

pano, pois estava definhando e achava que não poderia resistir. O rapaz fez o mesmo percurso 

que os seus irmãos mais velhos haviam feito, e, ao chegar à casa de pedra, após ouvir o que a 

velha tinha a lhe explicar, concordou em realizar todas as tarefas que lhe foram designadas. 

Assim, arrancou os próprios dentes para implantar no cavalo, que reviveu e comeu os 

morangos.  

Depois disso, montou no animal indo ao encontro da muralha de fogo, e mesmo 

sentindo que as chamas o queimavam, não deu nenhum suspiro. Quando passou o perigo, 

voltou a respirar, e enxugou o suor do rosto. Em seguida tornou a galopar, e sentia muito frio, 

pois se encontrava no meio de uma imensa geleira, com enormes icebergs que se chocavam, 

fazendo muito barulho. Do outro lado da geleira, podia avistar uma montanha verde, cheia de 

sol. Começou a galopar, indo em direção às ondas geladas, as quais sacudiam o pobre rapaz, 

ameaçando jogá-lo fora do cavalo, mas ele conseguiu sair daquele turbilhão. 

Portanto, para ir ao encontro das imagens do quadro, é preciso deixar de morder, de 

maneira consciente e racional e permitir que um lado instintivo, com muita energia e que 

também sabe de tudo, chegue ao mundo do encantamento, onde as coisas se transformam. 

Deve-se deixar levar, tanto pelo lado da exaltação, como pelo lado do medo provocado pelas 

imagens, com o intuito de encarar realidades escondidas dentro de cada um, podendo se 

encontrar monstros, mas também grandes tesouros. O herói, na perspectiva complexa, ao 

entrar em contato com a própria interioridade, percebe-se portador da dicotomia racionalidade 

e instinto, em decorrência do medo e da exaltação, unindo coisas que se excluem mutuamente, 

compondo o mesmo sujeito. 

 Depois de ter feito uma parada para descanso, partiu finalmente em direção à 

Montanha Ensolarada. Ao chegar, encontrou o quadro de pano de sua mãe rodeado de belas 

moças, e uma delas, de vestido vermelho, o encantou. Em seguida, a rainha das fadas pediu-

lhe para emprestar o quadro por mais uma noite, prometendo-lhe que no dia seguinte poderia 

levá-lo.   

As fadas receberam o rapaz como um hóspede, oferecendo-lhe néctar e ambrosia, 

tratando-o como se fosse um ser imortal. Em seguida, ele dormiu e, enquanto estava 

adormecido, a fadinha pequenina pegou um fio e se bordou no quadro de pano, em pé, perto 

do lago, olhando os peixinhos. O rapaz acordou à meia noite, pegou o quadro e empreendeu o 

caminho de volta, passando pelas mesmas dificuldades da ida, e quando chegou à casinha de 

pedra, a velha o elogiou e devolveu-lhe os dentes, e assim, o cavalo se transformou 
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novamente em pedra. A velha ofereceu ao rapaz sandálias de pele de cervo, e, ao usá-las, em 

um instante chegou à aldeia.   

O filho caçula ao buscar o quadro, precisou apagar a consciência, isto é, sossegar e 

dormir, para que a fadinha do vestido vermelho bordasse a si mesma e permitisse que o 

encantamento se transformasse em realidade. Muitas vezes é do sono que vem a inspiração 

através de uma fada ou de um profeta, significando dizer que, do inconsciente pode vir uma 

solução da questão. Quando entrou em sua casa, e mostrou o quadro para a mãe, esta deu um 

grito de alegria, e sentiu que as suas forças estavam voltando. Pediu ao filho para levar o 

quadro para fora, para que pudesse vê-lo melhor. 

Quando o filho caçula desenrolou o quadro, deu uma ventania e o mesmo foi se 

desenrolando ao longe, até cobrir toda a paisagem, de forma que tudo que havia naquela 

região inóspita, de repente ganhasse a exuberância e o colorido do quadro, ficando igual a ele. 

Das casinhas prateadas saíam os vizinhos, que não podiam crer no que estavam vendo. O 

sonho e o desejo da mãe de encontrar um espaço para a fantasia transformou-se em realidade, 

fazendo com que a imagem onírica se transformasse na imagem do real, projetando-se para 

toda a região. É como se cada um dos aspectos relativos ao sonho, tivesse todo o conteúdo do 

conjunto, como no holograma que indica que, a parte está no todo, assim como o todo está nas 

partes.  

O rapaz levou a sua mãe até o lago, viu a fadinha miúda vestida de vermelho, e ao 

falar com ela, o rapaz lhe propôs casamento, ao que ela aquiesceu imediatamente. E assim, 

eles se casaram, e promoveram uma grande festa, sendo que a mãe convidou todos os 

mendigos da região. Dentre eles estavam os seus dois filhos, mas, quando viram as mudanças 

ocorridas, eles ficaram com vergonha, foram embora e perderam-se no mundo. Ainda na 

perspectiva complexa, a causa (a atitude dos filhos de não ter a disposição para empreender a 

viagem e buscar a própria identidade), age sobre o efeito (os filhos se tornaram mendigos), de 

maneira circular. O fato de os filhos não procurarem sua independência e autonomia, os 

conduziu a esmolar ajuda e, esse fato, também promoveu aquele, numa recursividade 

constante: dependência, empobrecimento da própria existência, dependência. E, assim, 

sucessivamente. 

O filho para recuperar o quadro, teve que ir para um mundo feminino, onde se tece a 

vida, e onde ele encontra finalmente o seu lado feminino, com quem irá casar-se, promovendo 

o equilíbrio dos dois princípios, o masculino e o feminino.  
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Observamos que a principal lição desta história é a importância de se levar em conta o 

imaginário, seja na literatura, na música, na poesia, pois, por meio dele, pode-se levar uma 

vida mais feliz, capaz de permitir que o ser humano reconheça dentro de si, lugares 

encantadores e misteriosos, enriquecendo dessa forma, a própria existência. 

 

3.3- O gigante sem coração (Conto sueco) 

 

Era uma vez em um reino distante, um rei, que muito preocupado com a sua velhice, 

ordenou aos seus seis filhos que fossem em busca de esposas, pedindo que somente o seu 

sétimo filho ficasse com ele, para lhe fazer companhia. E assim aconteceu. Chegando a um 

país longínquo, os príncipes encontraram lindas princesas e as pediram em casamento, sendo 

que o rei, pai das jovens, deu a sua permissão para as bodas. Eles também conheceram a irmã 

mais nova, que se tornou a prometida do príncipe Halvor, o irmão caçula, que havia 

permanecido no reino junto ao pai. 

No retorno ao castelo com as princesas, os príncipes tiveram que passar perto de uma 

montanha negra, onde morava um terrível gigante. Eles avistaram o ogro, que se encantou 

com a princesa mais moça, exigindo que lhe dessem a jovem. Como os rapazes se opusessem 

em satisfazer-lhe o desejo, foram transformados em pedras, juntamente com as moças, com 

exceção da princesinha, que foi levada ao interior da montanha, residência do gigante. (Na 

história, a casa do gigante aparece ora como uma caverna, ora como um castelo). Após um 

tempo, Halvor, preocupado com o paradeiro dos irmãos, resolveu ir procurá-los, ao que o seu 

pai se opôs. Mas o filho caçula tanto insistiu que o rei acabou concordando, mas, deu ao 

príncipe um cavalo muito fraco e velho, para realizar a viagem. 

Nos contos de fada é muito comum a temática do pai não acreditar no filho mais novo, 

não confiando que os filhos caçulas tenham competência para resolver os problemas, quando 

comparados aos irmãos mais velhos. No entanto, além de Halvor mostrar um grande interesse 

em ajudar, ele também se apresenta atento aos detalhes, que faz com que busque qualquer 

pista que possa auxiliá-lo a resolver o problema que o aflige. O príncipe, então, viajou, e no 

trajeto, encontrou uma enguia que tinha sido jogada para fora do rio pela correnteza. Halvor, 

gentilmente, a colocou na água, e a enguia, agradecida, lhe falou que quando ele precisasse 

dela, ela o ajudaria. É importante destacar que a enguia é um animal das profundezas, que está 

à procura da luz do dia. Em termos psicológicos, a enguia pode representar, no adolescente, a 
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sexualidade que começa a se manifestar, mas que ainda não é consciente, portanto, ainda não 

encontrou o seu caminho. 

Em seguida, Halvor chegou a uma planície rochosa e ajudou um pobre gavião que não 

conseguia voar, pois estava sem forças e com fome. O príncipe pegou o último pedaço de pão 

que carregava, e ofereceu-o à ave que, muito agradecida, prometeu-lhe retribuir a ajuda, 

quando necessário. O gavião, que faz parte do reino do ar, ao se encontrar nas pedras, tem 

uma visão de maior alcance, olhando de cima para baixo, enquanto a enguia tem a visão de 

baixo para cima. Há uma complementação das duas percepções dos animais. 

Chegando a uma floresta sombria, o príncipe encontrou um lobo, que também estava 

morrendo de fome, de forma que o príncipe sacrificou o próprio cavalo, e o serviu de comida 

ao lobo. Este, depois de saciado, ficou forte e, muito agradecido, se ofereceu para servir ao 

príncipe, transportando-o para a montanha negra, onde estavam os irmãos de Halvor. Mas, o 

lobo sabia de seu paradeiro. O lobo representa a força instintiva, que devido à natureza 

animal, é forte, rápido, fiel, e sabe o caminho a seguir. O lobo enxerga as coisas de forma 

diversa da inteligência humana; possui um conhecimento intuitivo, sem necessidade de 

informação objetiva. O lobo que surge para o príncipe Halvor é importante, porque se não 

fosse ele, não poderiam chegar à montanha negra, significando dizer que, a busca do coração 

somente se consegue empreender com o auxílio não meramente intelectual, mas também por 

meio do instinto animal, do faro, de uma inteligência natural, também característica ao ser 

humano. O instinto tem o senso de apontar como e onde buscar o que é relevante. De acordo 

com a perspectiva do pensamento complexo, na narrativa a busca do afeto se realiza por meio 

de duas funções de pensamento, a racional e a irracional, que a princípio são antagônicas, 

mas, ao mesmo tempo, são complementares, como nos indica o princípio dialógico. 

O príncipe conseguiu entrar na montanha negra, e, em uma das salas do castelo 

subterrâneo, encontrou os irmãos petrificados e a princesinha sequestrada, que lhe disse que o 

ogro não se encontrava ali no momento, mas explicou-lhe que o gigante era invulnerável 

porque não tinha coração. Sabendo disso, Halvor orientou-a para perguntar ao gigante onde 

ele tinha colocado o coração e, escondeu-se na chaminé, pois o gigante estava chegando. O 

gigante tem o domínio sobre a princesa, que demonstra uma atitude de passividade, ao não 

reagir ao próprio destino. Todavia, quando aparece Halvor, ela o orienta para não reagir com a 

espada, já que a invencibilidade do gigante reside no fato de ele não ter coração. Por isso, ele 

age de modo a utilizar a força bruta, o que representa na narrativa a ação sem sentimentos. 
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O fato de os príncipes e as princesas estarem petrificados na décima terceira sala (as 

estátuas perfazem um total de doze), somando-se treze com a princesa raptada pelo gigante, 

significa que alguma coisa vai acontecer. Falta um homem para completar a correspondência 

masculina e feminina, de modo que há um desequilíbrio entre os personagens, sendo 

necessária a vinda de Halvor para instaurar o equilíbrio. O número treze representa o número 

do azar. Até na última ceia, sentaram-se os doze apóstolos com Jesus Cristo, e o traidor levou 

Jesus à morte. Todavia, a partir desse acontecimento existe a possibilidade do recomeço, da 

ressurreição.  

Ao avistar o gigante, a princesa lhe disse que havia sonhado que tinham roubado o seu 

coração, e ele respondeu que estava muito bem guardado. A princesa perguntou, então, onde o 

seu coração se encontrava, e ele disse que se achava localizado em um grande rochedo de 

granito, não muito longe, em frente à montanha. O importante é saber onde está escondido 

esse coração, para que o gigante possa ficar vulnerável, e assim, ser destruído. Cabe à 

princesinha a missão de fazer com que o gigante revele o lugar onde está seu coração. O 

gigante sabe que se ele apontar o esconderijo pode ser destruído, já que é forte fisicamente, 

mas, fraco de sentimentos. 

Halvor foi até lá, mas não achou o coração do gigante. A princesa colocou sobre o 

grande rochedo de granito, um lindo ramalhete de flores, dizendo para o gigante que o amava 

e que ia sempre depositar flores para o seu coração. Quando a princesinha falou sobre a 

oferenda de flores, o gigante se comoveu, e disse que o seu coração estava em outro lugar, em 

um cofre de prata, na décima terceira sala do castelo. Mais uma vez, o coração do gigante não 

foi encontrado, e novamente a princesa colocou um buquê de flores no lugar indicado, 

dizendo ao ogre que o amava muito e que iria depositar as flores em homenagem ao seu 

coração. Com essa reação da princesa, o gigante ficou muito emocionado, e indicou o 

verdadeiro lugar do esconderijo.  

Pode-se também refletir sobre como acontece a convivência da força bruta do gigante 

com a fragilidade da figura feminina, em uma habitação primitiva como a caverna, pois 

enquanto a princesa precisa se mostrar mais segura perante o gigante, este por sua vez, tem 

que se tornar um ser mais delicado, menos agressivo. Contudo, esse tipo de relacionamento 

entre ambos, é necessário para que a princesinha e Halvor pudessem destruir o gigante. A 

relação dialógica entre o gigante e a princesa envolve aspectos conflitantes, em oposição, tais 

como, força física e fragilidade, respectivamente. É interessante perceber, que apesar do 

gigante ser dotado de uma superioridade física, o elemento intelectual, de esperteza, se 
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constituirá em sua derrocada, enquanto que a aparente fraqueza e passividade da princesa 

terão como contraponto, a sua força de inteligência. 

 O gigante diz, então, à princesinha onde se encontrava o seu coração, explicando que 

atrás das nove montanhas, do lado das sombras, existe um lago azul, que contém uma ilha, na 

qual está construída uma igreja. Na igreja existe um poço e dentro dele, nada um pato que 

carrega um ovo, que contém o coração do gigante (na história ora o pato carrega o ovo dentro 

da barriga, ora está segurando o ovo nas mãos). Ao mesmo tempo em que o gigante vai se 

comovendo com a princesinha, ele vai se humanizando e, por sua vez, ela vai saindo da 

condição de passividade por intermédio da força e estímulo do elemento masculino. Devido 

ao contato com Halvor, que é o seu par correspondente masculino, ela se comporta de forma 

diferente e, dessa maneira, representando o feminino, modifica o gigante com seus desejos 

violentos e sem coração, em um ser capaz de se emocionar, embora um “gigante nunca deixe 

de ser um gigante”. 

Traçando um paralelo com a adolescência, é como se o adolescente tivesse uma 

energia muito próxima à do gigante, que mete os pés pelas mãos, e que é possuído por uma 

força brutal. Essa narrativa pode mostrar um caminho para o jovem domesticar essa força, 

para não correr o risco de virar pedra. 

Esse caminho pode ser representado pela vontade que tem o príncipe Halvor em 

ajudar, pela suavidade dos sentimentos da princesa caçula e pela ajuda dos animais, que se 

tornam condições necessárias para romper com a força destrutiva que surge no jovem. Trata-

se, portanto, de cuidar desse lado animal que o ser humano possui, ao se deixar levar pelo 

lado instintivo, como um guia para a vida. Para se adquirir humanidade, é preciso que o 

sujeito faça contato com o seu lado instintivo e emocional, buscando a ajuda dos animais, 

aprendendo a lidar com o lado destrutivo, fazendo emergir comportamentos adaptativos em 

relação à realidade. Portanto, torna-se necessário conhecer as qualidades das partes que estão 

contidas no sistema, para que se possa ter uma visão de conjunto e, ao mesmo tempo, das 

partes. São aspectos parciais do que no real corresponde a uma experiência global, decorrente 

de um pensamento sistêmico. 

No dia seguinte, Halvor foi buscar o coração do gigante, sendo transportado pelo lobo 

que atravessou as nove montanhas. Encontrando o lago azul, nadaram até a ilha onde acharam 

o poço da igreja, em que nadava um pato branco. Todavia, quando o príncipe fez um 

movimento para apanhar o pato, este escapou voando. Mas o gavião que havia sido salvo pelo 

príncipe, em outra época, estava lá, e se jogou sobre o pato, que assustado, deixou cair o ovo. 
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Aí, surge a enguia, conhecida de Halvor, que mergulha em direção ao ovo, toma-o pela boca e 

o entrega ao príncipe.   

O lobo ordena que Halvor quebre imediatamente o ovo, e ao quebrá-lo, ouve-se à 

distância, doze trovões, avistando-se outros doze relâmpagos, quando, então, o gigante se 

transforma em poeira.  

Alcançar o coração do gigante é muito difícil, e somente se consegue se o sujeito 

estiver realmente interessado em sua felicidade, expressão do casamento entre o masculino e 

o feminino. Mas, enquanto essas figuras se encontrarem petrificadas, isto é, sem vida, não 

poderá haver união. Porém, na medida em que a energia representada pelo gigante se 

transformar em uma energia nobre, saindo de seu estado bruto, na forma de vida dos príncipes 

e das princesas, aí sim, poderá haver uma união bem sucedida. Para atingir o coração do 

gigante (efeito), torna-se necessário transformar a sua energia primitiva (causa) em “energia 

nobre”, isto é, humanizar o gigante. Essa transformação tem como consequência encontrar o 

coração do gigante, que mesmo desaparecendo, as figuras humanas deixam de ser 

petrificadas, além de haver a união dos aspectos opostos. Assim, a causa age sobre o efeito, 

que por sua vez age sobre a causa, numa causalidade circular, conforme o pensamento 

complexo.  

Pode-se observar que o coração do gigante poderia estar embaixo de um rochedo, por 

si só inviável de se retirar ou em um cofre de prata, provavelmente representando uma pedra 

preciosa, que é isenta de vida. Mas o fato de o coração se encontrar em um ovo, dentro de um 

animal, mesmo contando com um elemento duro de quebrar, que é a casca, existe a 

possibilidade de um nascimento, contendo a vida em si mesma. Pelo fato de o coração do 

gigante estar em um pato, que nada em um poço de uma igreja, significa que ele, ao mesmo 

tempo em que está em um lugar consagrado a um deus, está contido em um ovo de animal, e 

por isso apresenta tanto características instintivas, quanto divinas, pois, embora o gigante 

possa ser muito terrível, ele tem sentimentos escondidos dentro de si. Esse coração não pode 

ficar no corpo do gigante, pois na hora em que ele é descoberto, o gigante desaparece.  

Dessa forma, o ovo que inicia uma nova vida, ao perder a capa de proteção e de calor 

gerado pela barriga da mãe, faz com que o novo ser que está nascendo, tenha de lutar pela 

vida, em uma eterna busca de crescimento. Mas, é no momento em que o gigante vira pó, que 

renascem os príncipes e as princesas que haviam se transformado em pedra. Portanto, para 

que surja a humanidade, é importante que a força bruta do gigante transforme pedra em ser 

humano, isto é, torna-se necessário que o centro vital do gigante estoure para renascer jovens 
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cheios de energia. O confronto ocorre, não pela espada, mas pela esperteza, coragem, 

imaginação e determinação, que são características tipicamente humanas, como também pela 

sabedoria e demência, para assim promover o casamento do elemento masculino com o 

feminino. 

Ao retornar à montanha negra, o príncipe avistou os irmãos e as princesas, que haviam 

voltado a sua condição de seres vivos. Em seguida, foram juntos ao castelo de seu pai, onde 

ocorreram os sete casamentos.  

 

3.4- Marama e o rio dos crocodilos (Conto africano)  

 

Era uma vez uma menininha chamada Marama que, sendo órfã de pai e de mãe, foi 

entregue aos cuidados de uma das mulheres da aldeia. Esta mulher passou a cuidar da menina, 

mas era uma pessoa muito má, que judiava de Marama, de quem queria livrar-se. Observa-se 

que Marama era uma criança sem mãe, no sentido mais amplo do termo. Precisava de carinho 

e de proteção, e ainda devia ir ao rio dos crocodilos.  

Certo dia, a madrasta deu à menina um pilão muito pesado, que é utilizado para 

descascar arroz, e mandou que ela o lavasse no rio dos crocodilos, denominado Bama-Bá, um 

rio muito profundo, com muitas cobras e crocodilos, também frequentado pelas gazelas e 

pelos leões. No caminho, viu o leão que lhe perguntou quem era e para onde ia, mas Marama, 

mesmo com medo, lhe respondeu cantando, que era uma menina sem mãe, e que tinha ido ao 

rio lavar o pilão de arroz, conforme ordem de sua madrasta. O leão aquiesceu e lhe prometeu 

proteção em relação às gazelas e aos leões que fossem ali, beber água.  O leão representa uma 

figura masculina feroz, tal como um pai que oferece proteção. Ele se encanta com o canto da 

menina, que brota de sua alma e, dessa forma, resolve ajudá-la.  

Marama continuou o seu percurso, quando avistou um crocodilo horrível, que abriu 

uma enorme boca. Ele também lhe questionou para onde ia, ao que Marama respondeu com o 

mesmo canto apresentado ao leão. O crocodilo prometeu ampará-la em relação às cobras e aos 

crocodilos que vivem no rio. 

Chegando ao local, Marama iniciou a sua tarefa de lavar o pilão, mas como ele era 

muito pesado, escapou-lhe, indo para o fundo do rio. A menina começou a chorar, porque não 

podia retornar a casa sem o pilão e, eis que, das águas, apareceu um crocodilo que lhe 
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entregou um pilão bem limpo, incrustado de prata e de ouro, e a orientou para que o levasse 

para a sua aldeia, para que todas as pessoas soubessem que o rei do rio dos crocodilos, o 

grande Subara, era seu amigo. 

Marama perde o pilão, que é um instrumento para a consecução das tarefas de 

qualquer mulher. Todavia, esse pilão não pertence a ela e estava sujo e usado. Por isso, ela 

devia achar o seu e ainda contar às pessoas da aldeia que era querida pelo rei do rio, para que 

pudesse ser reconhecida e respeitada, e, ao mesmo tempo, valorizada. 

Quando Marama, com a ajuda dos animais, recebe um pilão limpo, branco e 

incrustado de ouro e prata, ela já sabe qual deve ser o seu jeito próprio de ser mulher, e, 

portanto, já está preparada para casar. Considerando o pensamento complexo, temos aí, o 

princípio do circuito retroativo, que rompe com a causalidade linear, na medida em que a 

causa (Marama não tem o próprio pilão e lhe falta uma referência materna), age sobre o efeito 

(recebe um pilão novo, isto é, encontra a sua identidade) significando dizer que, o fato de não 

ter uma mãe, faz com que a menina se embrenhe na mata, mesmo com medo para realizar a 

tarefa de cuidar do pilão (embora esteja com um pilão de outra pessoa, este não está 

apropriado a ela). Mas, exatamente porque não tem a referência, isso interfere na sua busca, 

pois Marama acaba contando com a ajuda dos animais, isto é, o seu lado instintivo. Assim, a 

causa age sobre o efeito, que por sua vez age sobre a causa, provocando a grande mudança, 

que é a descoberta da própria identidade, numa causalidade circular.  

Os animais da floresta podem tanto ajudar como também representar a infelicidade. 

Marama ficou muito agradecida ao crocodilo, e retornou a sua aldeia, mas, antes disso, 

encontrou novamente o leão, que se prontificou a ajudá-la a carregar o pilão, já que era 

pesado, mas também para mostrar às pessoas que o poderoso Subara era amigo de Marama. 

Quando a menina retornou a casa, a madrasta ficou surpresa com o pilão, e ao lhe 

perguntar sobre a sua origem, Marama lhe disse apenas que o havia achado no rio dos 

crocodilos. A madrasta escolheu outro pilão e foi ao rio, na esperança de encontrar outro igual 

ao de Marama. Na floresta, o leão viu a madrasta e lhe perguntou quem era e o que estava 

fazendo ali. Amedrontada, a mulher fugiu. Em seguida avistou o crocodilo, que quis saber 

também o que estava fazendo na floresta, e quem era ela, mas de novo, com medo, a madrasta 

não respondeu e retomou a caminhada pela beira do rio, quando surgiram leões e gazelas, 

assim como cobras e crocodilos, que a cercaram e iniciaram um canto, que dizia que Marama, 

a menina órfã, podia lavar o pilão na beira do rio, pois o poderoso Subara era seu amigo, mas, 

que a mulher não podia, e que devia morrer. E assim aconteceu.  
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A madrasta tentou por conta própria encontrar um pilão como o da menina, mas como 

ela não possuía nome e nem havia sido comandada por alguém, ela se dirigiu à floresta 

definindo-se não pelo que é, mas por aquilo que deseja ter. O medo da madrasta era tamanho, 

que também provocou muito temor em Marama. A menina também tem medo, mas consegue 

se definir como uma pobre menina, despertando compaixão e a confiança dos bichos, porque 

eles percebem que ela não é perigosa, ao passo que a madrasta não desperta os mesmos 

sentimentos e, ainda, pode-se inferir, que se ela tivesse uma arma, teria matado todos os 

bichos. 

Marama é uma menina desprotegida, maltratada, que ao se sentir obrigada a enfrentar 

os animais da floresta, estabelece com eles uma relação de amizade. Para isso, ela teve que 

construir a sua identidade, assumir a própria condição de menina perdida, além de se 

posicionar perante os animais que surgiram no seu caminho. Observa-se que aqui há um 

princípio sistêmico organizacional, norteador de um pensamento complexo, pois, à medida 

que se desenrola a relação conflitante entre Marama e a madrasta, sua maldade faz com que a 

menina entre na mata em busca do rio dos crocodilos, para encontrar seu próprio pilão. Essa 

busca faz emergir comportamentos que entram em contato com o lado demens do homo 

sapiens (simbolicamente representada pela ajuda dos animais da floresta), que encaminham a 

menina ao encontro de seu pilão. Depois, a menina retorna à aldeia, modificada, e valorizada. 

Ao mesmo tempo, percebemos o caráter recursivo e dialógico do pensamento que une e 

associa bem e mal que, simultânea e paradoxalmente se estabelece e aos seus desdobramentos 

na narrativa. 

Os animais da floresta também representam forças antagônicas, ora sendo nobres 

como foram com a menina, o leão e o jacaré, ora como terrivelmente selvagens, quando 

matam a madrasta. Estes animais estão escondidos no fundo da floresta, como também estão 

próximos da aldeia, sendo que eles podem se apresentar no interior do ser humano, como 

animais ferozes, com aspectos destrutivos, ou como representando seres que vêm em auxílio 

do homem. Os animais, na perspectiva do pensamento complexo, apresentam uma dimensão 

dialógica, com suas características opostas e complementares, dois aspectos não excludentes, 

mas que formam as interfaces de uma mesma realidade. 

Para que se possa ter a oportunidade de confronto com os animais da floresta, torna-se 

necessário que o ser humano se deixe questionar pela natureza animal. Não se pode viver 

sempre com a mãe, mas o sujeito deve procurar se libertar, e assim, achar o seu próprio jeito 

de realizar as tarefas, não tomando emprestado nem da mãe e nem da madrasta. A madrasta 
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ruim é necessária para que o homem vá ao encontro de si mesmo, descobrindo os próprios 

valores. É como caminhar para o rio dos crocodilos, através da floresta, onde o ser humano 

tem que encontrar o seu próprio Eu, no sentido de descobrir quem é e para onde vai. 

Perguntas essas endereçadas pelos animais à Marama em seu percurso, na floresta. 

Para os antigos gregos essas perguntas eram feitas pela esfinge e quem não soubesse 

respondê-las, morreria. É a natureza animal do ser humano, representada pela esfinge, que faz 

com que o homem tenha de dar conta de quem é, onde se encontra e o que quer. As respostas 

tornam-se necessárias, pois do contrário, o ser humano vive em termos do cumprimento de 

papéis, como a madrasta, e sendo destruído pela própria impulsividade maléfica. 

Quando inexiste em uma menina a boa mãe, que é a referência para a pessoa, ela corre 

o risco de cair nas mãos da madrasta má, que maltrata a criança, pondo-a em situações 

difíceis. A situação é similar quando o ser humano tem a tendência de tratar o seu lado 

abandonado (quando se sente fraco, emocional ou intelectualmente), de forma a enviá-lo para 

o rio dos crocodilos, ora fugindo dos sentimentos, ora ridicularizando-os, ou até mesmo 

insistindo para que desapareçam. A mesma coisa pode acontecer quando o ser humano 

visualiza o lado fraco de outra pessoa, de forma a tratá-lo da mesma maneira que a madrasta. 

O pilão sujo e desgastado da madrasta precisa afundar no rio, e aparecer outro limpo e 

precioso, de modo que o homem possa aceitar-se a si mesmo, e saber qual é o seu lugar no 

mundo. 

Assim, pode surgir uma nova força destrutiva, que é o próprio lado agressivo do ser 

humano, mas, quando encarado com o temor da menina desprotegida, e reconhecido como tal, 

pode se transformar em um instrumento de luta que leva o sujeito a se fazer respeitar pela 

sociedade. Nesta narrativa, mais do que ter contato com o lado feminino, é estar de acordo 

consigo mesmo, de forma a integrar os instintos, renunciando às atitudes infantis. Busca-se 

encontrar as próprias referências, exigindo uma luta perante os desafios, que promovem o 

crescimento dos sujeitos e da própria humanidade. 

 

3.5- Branca de Neve (Conto de Grimm) 

 

Era uma vez uma rainha, em um reino distante, que queria muito ter uma filha. Um 

dia, enquanto ela costurava, olhou para a paisagem repleta de neve e, distraída, picou o dedo 

com uma agulha. Três gotas de sangue caíram na neve. E porque o vermelho no sangue tinha 
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ficado bonito, ela desejou ter uma filha tão alva como a neve, tão rubra como o sangue e de 

cabelos tão negros como o ébano da janela. 

Tempos depois o seu sonho se realizou, nascendo uma menininha tão branca como a 

neve, tão corada como o sangue e de cabelos tão negros como o ébano, que recebeu o nome 

de Branca de Neve. Mas, tão logo a menina nasceu, a rainha morreu. 

O rei casou-se novamente com uma mulher muito bonita, mas, ao mesmo tempo, 

muito arrogante, que não podia suportar que alguém superasse a sua beleza. Ela possuía um 

espelho mágico, ao qual sempre perguntava quem era a mais bela mulher em todo o reino, e 

ele sempre lhe dizia que ela, a rainha, era a mais bela. 

Branca de Neve cresceu, e com sete anos já era muito linda. Um belo dia, a rainha ao 

perguntar ao espelho mágico quem era a mulher mais bonita do país, o espelho a surpreendeu, 

dizendo que Branca de Neve era a mais bela. A rainha ficou inconformada e depois, ao não 

mais suportar a inveja que tinha de Branca de Neve, chamou o caçador, e lhe ordenou que 

levasse a princesa para a floresta e a matasse, trazendo como provas, o seu pulmão e o seu 

coração.  

O caçador aquiesceu e levou a menina à floresta. Mas, quando resolveu matá-la, ela 

implorou que lhe poupasse a vida, prometendo-lhe que não voltaria mais ao castelo. E como 

ela era linda, o caçador compadeceu-se e deixou-a ir embora. Matou um animal e tirou o seu 

coração e pulmão para levar à rainha como prova do ato. 

Enquanto isso, Branca de Neve estava apavorada no meio da floresta, não sabendo 

para onde ir, até que ao entardecer viu uma casa pequenina e entrou para descansar. Na 

casinha tudo era muito pequeno: havia uma mesinha com sete pratinhos, sete faquinhas, sete 

garfinhos e sete tacinhas. Junto à parede havia sete caminhas, uma ao lado da outra. Ela 

comeu um pouco de verdura e pão, que encontrou e, deitou na sétima cama que estava mais 

adequada a ela, e acabou adormecendo. 

Quando ficou escuro, os donos da casa retornaram ao lar. Eram sete anõezinhos que 

trabalhavam na mineração. Quando iluminaram a casa e entraram, ficaram espantados vendo 

Branca de Neve dormindo na sétima caminha. Eles aproximaram as velinhas para enxergar 

melhor a menina e perceberam que ela era linda e ficaram tão contentes que resolveram não 

acordá-la. O sétimo anão dormiu uma hora com cada companheiro, e então, a noite passou. 

No dia seguinte, Branca de Neve levou um susto ao ver os anões, mas logo 

começaram a conversar. E ela contou aos anõezinhos a sua triste história. Os anões lhe 
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propuseram que, se ela cuidasse da casa deles, cozinhando, limpando, mantendo tudo limpo e 

em ordem, ela poderia ficar com eles. E a princesa concordou com a proposta, resolvendo ali 

ficar. A menina passou a cuidar dos anões, e como ela ficava em casa sozinha durante o dia, 

eles a aconselharam a não abrir a porta para ninguém, pois sua madrasta poderia descobrir que 

ela estava viva. 

Existe uma relação conflitante entre Branca de Neve e a rainha-madrasta, por conta da 

inveja sentida pela rainha. Este sentimento e as intervenções da madrasta na realidade, fez 

com que houvesse a emergência de comportamentos da princesa, no sentido do embrenhar-se 

na floresta e iniciar o processo de autoconhecimento, aprendendo a cuidar da própria casa, e, 

com a ajuda dos anõezinhos trabalhadores da mina, a menina vai buscar os próprios tesouros 

internos, à procura da própria identidade. É no meio da floresta, nesse lugar desconhecido, 

que Branca de Neve encontra esses pequenos seres dinâmicos que vivem e trabalham em 

busca de um tesouro, de algo muito precioso.  

Chegou o momento de a princesa fazer contato com a realidade. São dois mundos em 

oposição, o seu mundo de princesa e o deles, de trabalhadores. Mas ela também vai ter de 

trabalhar, terá de contribuir com o seu esforço pessoal. Ela terá de passar o dia sozinha e 

apenas à noite, quando não se enxerga mais o que acontece, é que eles conversam. É quando 

os contornos dos dois mundos já não são tão nítidos. De dia, em estado mais acordado, ela 

terá de se virar sozinha, e isso ela não sabe muito bem fazer. É à luz do dia, em estado 

consciente que vem a madrasta iludir a menina com a sua cara de boazinha.  

O princípio do pensamento complexo, denominado dialógico, leva à junção de noções 

antagônicas, como por exemplo, a solidão na floresta e o convívio com uma nova comunidade 

de sete anõezinhos; considera também a relação do trabalho diurno solitário, com a partilha 

das conversas noturnas, que leva em conta a busca do contato com a realidade e o aprendizado 

de lidar, não somente com o mundo consciente, mas, também com o universo inconsciente, 

representado pelos anões. Vale ainda observar que os anõezinhos aparecem para Branca de 

Neve, enquanto ela está dormindo, isto é, quando ela não está consciente, acordada. Eles 

surgem quando ela menos espera. 

Ao longe, no castelo, a madrasta estava convencida de que a princesa havia morrido, e 

acreditava ter comido o coração e o pulmão de Branca de Neve, pensando que era agora, 

realmente, a mais bela do reino. Contudo, ao consultar novamente o espelho, obteve a 

resposta de que a mais bela continuava a ser Branca de Neve, lá na casinha dos sete anões. 
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Como a rainha sabia que o espelho não mentia, percebendo que o caçador a enganara, 

resolveu ela mesma dar cabo da vida de Branca de Neve, senão a inveja não lhe daria paz. 

Vestiu-se, então, como uma velha vendedora ambulante, e foi ao encontro da princesa, 

após passar por cima das sete montanhas. Apareceu para Branca de Neve, que não a 

reconheceu, oferecendo-lhe corpetes de todas as cores. A princesa ficou tão encantada com a 

mercadoria, que deixou a vendedora entrar na casinha dos anões. Comprou um lindo corpete e 

o experimentou. A vendedora, com a desculpa de que iria arrumar o corpete em seu corpo, 

apertou-o tão depressa e com tanta força, que Branca de Neve caiu como morta, pois ficou 

sem respiração. A rainha fugiu, achando que tivesse matado a princesa. A menina é inocente, 

ela não aprendeu ainda a desconfiar. A narrativa aponta, aqui, que tomar decisões sem 

referência aos bons conselhos dos outros, pode provocar angústia. A madrasta, ao apertar o 

corpete na princesa, queria sufocar a menina. Na vida real, a mãe invejosa para dissimular o 

sentimento proibitivo, muitas vezes, oferece muitos presentes aos filhos, a ponto de sufocá-

los, sem saber o porquê de seu gesto. 

Quando os anões retornaram a casa e encontraram a menina caída no chão, 

desapertaram o corpete e ela voltou a respirar normalmente. Ao saberem o que tinha 

acontecido, avisaram-na que a vendedora era a rainha má, disfarçada, e que ela deveria, da 

próxima vez, tomar mais cuidado, não abrindo a porta para mais ninguém. Existe um 

dinamismo dialógico entre o mundo da madrasta que quer sufocar Branca de Neve e o mundo 

dos anõezinhos que a ajudam a encontrar a sua vitalidade. Os anõezinhos são o antídoto do 

veneno da madrasta. 

No entanto, tão logo a rainha soube pelo espelho que Branca de Neve não havia 

morrido, novamente se disfarçou, só que dessa vez como outra mulher velha, carregando 

consigo um pente envenenado e, mais uma vez, a menina deixou-a entrar. Permitiu que a 

velha a penteasse, e, no momento em que o veneno penetrou em sua cabeça, Branca de Neve 

caiu como morta. Ao retornar do trabalho, os anõezinhos retiraram o pente envenenado da 

cabeça da menina e Branca de Neve recuperou-se. Outra vez, eles a advertiram do perigo de 

abrir a porta para a maldosa rainha. 

A rainha, ao descobrir que Branca de Neve ainda estava viva, após consultar o 

espelho, preparou uma maçã com veneno, bonita e vermelha de dar água na boca. Com a 

maçã envenenada, a madrasta disfarçou-se de camponesa, e voltou a procurar a princesa. 

Chegando a casinha, conseguiu convencer Branca de Neve a comer a apetitosa maçã. Após 

morder a fruta, caiu como morta. A rainha fugiu e quando perguntou ao espelho sobre quem 
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era a mais linda, ele lhe respondeu que era ela, a rainha, a mais bela. Enquanto isso, os 

anõezinhos, que não conseguiram fazer a princesa voltar a si, colocaram-na em um esquife de 

vidro, pois acharam que a menina, de fato, estava morta, embora continuasse muito linda.  

Aconteceu que um príncipe estava passando pela floresta e ao avistar o esquife, se 

apaixonou pela princesa. Ele pediu aos anões para levar Branca de Neve consigo, apesar dela 

não estar viva. Os anões se emocionaram com o sentimento do príncipe e permitiram que ele a 

levasse. Todavia, ao carregarem o esquife, os servos tropeçaram em uma raiz e com a 

sacudidela, o pedaço da maçã envenenada que Branca de Neve mordeu, saltou de sua 

garganta. Em seguida, ela abriu os olhos e todos ficaram felizes. O príncipe pediu-a em 

casamento.  

Branca de Neve ao ser envenenada pela rainha má ficou isolada por um vidro, sendo 

que a comunicação se deu pelo olhar de todos sobre ela. Ela está acompanhada pelos 

anõezinhos e pelos animais, mas a alma dela não pode se expressar, porque a mãe a 

envenenou demais com a sua inveja, o poder destrutivo da mãe dominou a ponto da menina 

não ter mais nenhuma expressão pessoal. Isso acontece quando entra em competição a 

personalidade da mãe com a filha, pois como a filha é inocente, pouco sabe a respeito de si e 

do que quer, e acaba sendo destruída pela inveja e pela vaidade da mãe. Felizmente, existem 

os guardiões que são os animais e os anõezinhos que não abandonam a menina nessa 

dificuldade de se afirmar. 

Retirar-se para dentro de si, trabalhar arduamente nessa tarefa, cuidar da casa, 

aprender a não abrir a porta para qualquer proposta atraente de uma mãe invejosa, permitirá à 

menina permanecer meio viva, mas com chance de encontrar a vitalidade. Porém, o único que 

consegue reerguê-la será o príncipe, que tem a mesma origem e dinamismo que ela. Foi o 

amor dos anõezinhos e do príncipe que fez com que a princesa jogasse fora o veneno da 

madrasta. Um princípio do pensamento complexo a ser considerado nesta passagem constitui-

se no circuito retroativo, que rompe com a causalidade linear e propõe a circularidade, em que 

o efeito retorna à causa, ao mesmo tempo em que a causa influencia no efeito e, assim, 

sucessivamente. Dessa maneira, a causa (inveja da madrasta), que implica no comportamento 

de querer sufocar Branca de Neve e destrui-la, faz com que a princesa perca a expressividade 

pessoal. A situação de imobilidade de Branca de Neve a obriga a retirar-se para dentro de si, 

com chance de encontrar vitalidade, por intermédio do príncipe. Isso faz com que a menina 

jogue fora o veneno que a manteve paralisada. E, logo a seguir, na história, a madrasta será 
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castigada pelo mal que causou, por meio da dança no castelo, com as pantufas vermelhas em 

brasa quente. 

Então, dias depois, o casamento foi celebrado com toda a pompa, e para a festa foi 

convidada a madrasta malvada que, embora já soubesse que Branca de Neve estava viva, por 

meio do espelho, não imaginava que ela era a princesa que estava se casando. Ao entrar no 

castelo, a rainha má foi presa e fizeram-na calçar pantufas rubras em brasa, e dançar até cair 

morta no chão. O casamento entre o príncipe e a princesa, entre o lado masculino, ativo, com 

o lado feminino, passivo, será a consequência da narrativa. Nota-se que foi a maldade da 

madrasta que favoreceu esse final. De novo, se coloca a dialógica bem e mal, para o final 

feliz. 

Devagarzinho, do jeito que Branca de Neve sofreu, a madrasta também vai sofrer até 

desaparecer, pois quem causou tanto mal é castigado. Aquele que envenena tem que ser 

eliminado, senão não pode haver a virtude do casamento. Mas, dizem que para a menina se 

tornar mulher, terá que desgarrar da figura da mãe, afastar-se, aprender a se cuidar sozinha, 

senão corre o risco de ser envenenada pela mãe que quer dominá-la. A criança inocente, que 

se deixava enganar pelos presentes da rainha tinha que morrer, para deixar nascer a heroína.  

Pode-se perceber que a inveja da madrasta vaidosa provoca a morte ou a paralisação 

da filha. Essa relação entre madrasta e Branca de Neve reproduz o que acontece, por vezes, 

entre mãe e filha, quando esta cresce e se torna uma bela mulher. A comparação surge e, a 

mãe percebe que está envelhecendo e, com isso, a sua juventude não volta mais. O conflito 

então emerge, pois se por um lado quer o bem da menina, por outro, a filha representa o 

espelho, que lhe diz que ela já não é a mulher mais bonita do mundo. 

Embora na vida real, as mães não sejam tão maldosas como a madrasta de Branca de 

Neve, que quer a morte da filha, se a mãe real não reconhece ou se nega a inveja que sente da 

filha, pode, de maneira inconsciente, paralisá-la em seus momentos de expansão social ou 

profissional, enquanto a filha, na intimidade, tem medo de provocar a inveja ou o sofrimento 

da mãe, quando está feliz. 

A madrasta promove uma série de suplícios, vinganças e desejos de morte, só que 

perto de Branca de Neve se faz passar por boazinha, quando na verdade quer que a menina 

coma a maçã envenenada. A mãe que não se empenha em crescer como ser humano, corre o 

risco de ser infeliz, de se julgar inferior e, de se olhar no espelho e ver a sua filha crescendo e 

se tornando mais bonita como pessoa. Ainda na perspectiva complexa, de acordo com o 
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princípio hologramático, esta narrativa reflete uma questão mais ampla da sociedade, que é o 

contato entre mulheres com sentimentos contraditórios de amor e ódio, marcadamente mãe-

filha, embora possa referir-se também, a outros tipos de interações, entre diferentes papéis 

sociais. 

Branca de Neve, como os contos anteriores e tantas outras narrativas maravilhosas 

apresentam-se com temáticas análogas, que sofrem variações ao longo do tempo, mas, contam 

histórias dos seres humanos. Elas refletem a psique, e mostram a trajetória dos sujeitos no 

mundo, em busca da própria identidade. A vivência da leitura dos contos de fada nos permite 

conhecer a nós mesmos, desde nossa origem, com vistas aonde queremos ir e, em quem 

podemos nos transformar, confrontando-nos com o mistério da vida. 

A partir da experiência emocional que desfrutamos no contato com o conto de fada, 

podemos perceber que a vida é o encontro da prosa do cotidiano com a poesia do imaginário. 

Viver é enfrentar incertezas, medos, inseguranças, monstros que precisam do herói interior 

para enfrentá-los. Viver não é eliminar os dilemas, os problemas da existência, mas, conviver 

com eles em suas múltiplas dimensões e complexidade. E a educação pode nos auxiliar nesse 

desafio. 

Como educadores, a questão que nos colocamos é a de como podemos, por meio dos 

contos de fada, interferir no processo ensino-aprendizagem, tendo em vista a formação de 

sujeitos mais conscientes, íntegros e criativos? É sobre esta questão que nos debruçaremos no 

próximo capítulo, ao propor a desconstrução de uma educação que privilegie o adestramento 

de um ser cindido e fragmentado. 
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CAPÍTULO 4: A EDUCAÇÃO COMPLEXA 

 
Assim, encontramos a dupla presença antagônica de uma dispersão que 
separa ao infinito, dilatando o espaço-tempo, e de uma religação que 
ignora a separação do tempo e do espaço. [...] Daí o paradoxo 
inconcebível: tudo o que está ligado está separado; tudo o que está 
separado está ligado. Eros está no diabolus e diabolus está no Eros. [...]  
Poderemos, um dia, compreender o mistério da religação encoberta?                
O mistério da separação invisível? 

                                                                 Edgar Morin, (2005, p. 38) 

 

O ser humano está inserido em uma realidade polissêmica, cujos problemas exigem 

soluções multidimensionais. Todavia, na atualidade, a forma de pensamento do sujeito não 

tem comportado, em seu princípio, estruturas organizacionais que atendam, de maneira 

competente, a essas necessidades.  

Assim, neste capítulo pretende-se mostrar, em um primeiro momento, que existe uma 

nova proposta de organização do pensamento, idealizada por Morin, a qual poderá fornecer 

subsídios para a formação de uma nova visão por parte do ser humano, tanto em nível do ser 

como do saber. Em um segundo momento, o objetivo é compreender a importância dos contos 

de fada para o processo de ensino-aprendizagem, para a formação do sujeito, considerando 

que a organização do pensamento nutre a formação e esta àquela, de maneira recursiva, 

hologramática e dialógica. 

 

4.1- O conhecimento científico e a complexidade 

 

De acordo com Morin (2002c, p.71-72), o homem da modernidade, desvinculando-se 

de seu passado, visualizava o mundo em um continuum de ascensão e de desenvolvimento, 

por meio do conhecimento racional e científico. Todavia, fatos marcantes da trajetória 

humana puderam demonstrar o paradoxo da ciência, já que, segundo Morin (2007, p. 212-

213; 226), as leis da história não ofereciam as garantias tão propagadas em nome do progresso 

da ciência, em direção a um futuro maravilhoso, uma vez que a história não apresenta uma 

evolução linear e é formada por um “complexo de ordem, desordem e organização”, que 

inclui determinismos e acasos, caminha em meio aos riscos, incertezas, processos 

antagônicos, caracterizados por involuções e evoluções.  
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Desde o século XVI, mas principalmente no século XX, passou a existir um grande 

abismo entre as culturas científicas e as culturas das humanidades, sendo que a primeira 

apresenta uma linguagem que não é aberta para o cidadão comum e nem para o especialista de 

outra área do conhecimento. Embora, por um lado, a ciência proporcione ao sujeito 

ferramentas para obter muitos conhecimentos a respeito do mundo físico, do universo, da 

vida, não fornece, por outro lado, subsídio suficiente ao indivíduo para conhecer a si mesmo.  

De acordo com Morin: 
 
[...] A ética do conhecimento pelo conhecimento à qual a ciência obedece 
não enxerga as graves conseqüências geradas pelas extraordinárias potências 
de morte e de manipulação suscitadas pelo progresso científico. O 
desenvolvimento técnico, inseparável do desenvolvimento científico e 
econômico, permitiu o hiperdesenvolvimento da racionalidade instrumental, 
que pode ser posta a serviço dos fins mais imorais. [...] (MORIN, 2005,          
p. 25). 
 

Toda a preocupação com o desenvolvimento de uma moral que conecte o indivíduo 

com a comunidade, tendo em vista a realidade fragmentada do sistema capitalista, tende a 

fracassar. Para Morin (2000, p. 44-47) a ciência ocidental está assentada em três pilares de 

certeza: o primeiro pilar se caracteriza por considerar os fenômenos sob uma perspectiva de 

ordem, regularidade e constância, e por meio de uma abordagem determinista sobre os 

elementos da realidade; o segundo constitui-se pela condição de separabilidade, pois para 

conhecer o objeto, há necessidade de retirá-lo do seu ambiente, colocando-o em uma situação 

artificial; o terceiro pilar consiste na compreensão de que a verdade encontrada pela ciência, 

caracteriza-se como um valor de prova absoluta por meio da indução e da dedução, conforme 

os princípios aristotélicos. São eles: princípio da identidade (constitui-se na veracidade das 

ideias, isto é, aquilo é o que é); da não contradição (traduz que nenhum pensamento pode ser 

ao mesmo tempo verdadeiro e falso); e o do terceiro excluído (é um princípio que se baseia na 

não-contradição de ideias, significa dizer que uma ideia ou é verdadeira ou falsa, não 

existindo a terceira possibilidade).  

Na contemporaneidade, há um questionamento sobre os fundamentos da ciência 

clássica, uma vez que a realidade mostra sua complexidade na relação antagônica entre ordem 

e desordem. É importante entender que para se trabalhar esse paradoxo há de se elaborar um 

conceito de ordem não similar à noção da ciência clássica, que é o de estabilidade e 

permanência. Nesta situação, ordem implica na ideia de singularidade e de interdependência, 
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enquanto desordem pode significar o acaso, mas pode também relacionar-se à ideia de que o 

observador não possui as ferramentas adequadas para conhecer a realidade.  

O conhecimento acontece em meio às incertezas que convivem com as certezas 

parciais ou provisórias. O ser humano encontra-se em um momento em que toma consciência 

que precisa aprender a conviver com a incerteza e que há necessidade de religação e 

solidariedade. Tal mudança na estrutura de pensamento repercute em nossos discursos e 

teorias. Uma abordagem científica que reduz o complexo ao simples, que separa o que está 

unido, e exclui a desordem ou a contradição em relação à possibilidade de conhecimento, é 

reducionista.  

Para Morin (2008, p. 13-19), o pensamento redutor não permite que o sujeito faça a 

leitura da realidade, que necessita cada vez mais de respostas globais, multidimensionais, 

impedindo, consequentemente, a percepção de um todo complexo com as relações envolvidas. 

Esta maneira reducionista de enxergar a realidade estimula a hiperespecialização, a qual faz 

com que os problemas mais particularizados sejam descontextualizados, de forma a impedir 

que se possa apreender o que é tecido junto, o complexo. O reducionismo da ciência gerou, 

em consequência, a fragmentação do saber e este por sua vez, propicia também aquele, 

reciprocamente.  

Pode-se apreender daí que a mesma ciência que proporciona o conhecimento também 

contribui para promover a ignorância. Enquanto o parcelamento do saber em disciplinas 

forneceu condições para a divisão de trabalho, em termos da otimização dos modos de 

produção, apareceram também as questões geradas pela superespecialização do saber. O 

conhecimento fragmentado foi destinado a uma pequena parcela da população, sendo que o 

cidadão comum outorgou ao político o seu poder de decisão, sem direito inclusive à consulta, 

perdendo o seu direito ao conhecimento universal. Dessa maneira, esse conhecimento 

conquistado por meio de enorme expansão do saber, fez com que o homem fosse inundado de 

informações, de forma a não conseguir organizar esses dados em determinado contexto, a fim 

de alimentar um pensamento que seja capaz de situar o ser humano no cerne da vida, do 

mundo, que o torne capaz de enfrentar as grandes questões da atualidade, de forma a integrar 

os conhecimentos para os desafios da condução da própria vida.  

Concordamos com a ideia de Morin (2000, p. 54), que o pensamento redutor e 

fragmentado apresenta consequências sérias, não somente no ponto de vista político, mas, 

repercute na cotidianidade das pessoas. Há alguns anos, uma pessoa podia pensar e conversar 

com outras sobre temas relacionados à vida, à natureza, sobre suas crenças, emitir opiniões, 
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desenvolver posicionamentos. Porém, nos tempos atuais, a ignorância se apresenta como 

positiva e necessária, estando o homem à mercê dos programas de TV, dependente das 

decisões dos espíritos eminentes. O sujeito é privado do saber, o qual é compensado pela 

divulgação por meio da mídia. Este é um aspecto de extrema importância relacionado à 

temática da democracia cognitiva, tornando-se urgente uma tomada de consciência para se 

trabalhar por uma democracia em nível do direito do ser humano de acesso ao conhecimento e 

ao saber crítico.  

Entendemos que deve ser complicado transformar um saber fechado em si mesmo, em 

um conhecimento que seja acessível para toda a população. Porém, essa possibilidade pode 

ocorrer com uma reforma de pensamento que forneça o instrumental para que o ser humano 

possa apreender o conhecimento pertinente, ou seja, contextualizado. Esta questão envolve 

não somente o conhecimento dos fenômenos sociais, como também o próprio conhecimento 

científico. O homem precisa de um novo paradigma que lhe possibilite fazer a distinção, 

separação, e oposição dos elementos da realidade, mas que também possa fazê-lo estabelecer 

as relações sem promover a simplificação (redução-disjunção) do real.  

Para Petraglia (2008, p.52; 59-60), Morin se propôs a realizar um trabalho sistemático 

de crítica aos princípios, metas, hipóteses e conclusões de um saber compartimentado sobre a 

realidade. Trata-se de uma reforma de pensamento, configurada em uma epistemologia da 

complexidade. Fundamenta-se não somente na complexidade do sujeito, como também na 

complexidade do saber. É importante que se estabeleça um paradigma da complexidade que, 

simultaneamente, distinga e associe, porém, sem isolar os elementos da realidade.  

A complexidade está relacionada à qualidade do que é complexo, e consiste em um 

sistema organizacional em que as partes apresentam uma interdependência, mostram-se 

ligadas entre si, ao mesmo tempo em que pertencem ao conjunto. Estas partes do sistema 

estão em interações diversificadas, podendo apresentar-se de forma antagônica, complementar 

ou concorrente, em uma dimensão de certezas e incertezas.  

Existem princípios do pensamento que são complexos e apresentam a propriedade de 

juntar o que está dividido. Estes princípios são mecanismos que servem para operar o 

pensamento no cérebro humano, e são chamados de operadores cognitivos. Vamos descrever 

alguns destes operadores. 

O primeiro princípio, Morin (2008, p. 94-95) chama de Sistêmico ou Organizacional, 

considera a organização como um todo, a qual cria propriedades novas em relação às partes 
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vistas de forma isolada, conhecidas como emergências. É relevante ter um pensamento que 

considere a organização como um todo, que se torna não simplesmente a soma das partes, mas 

que pode se constituir como maior do que a soma das partes, menor do que a soma das partes, 

ou até maior ou menor do que a somatória das partes. Este princípio leva à necessidade de se 

conhecer as qualidades das partes que não estão explícitas no sistema, para que se constatem 

as mudanças ocorridas no todo, durante o processo de organização do sistema. Ao mesmo 

tempo, não deve acontecer o desaparecimento do todo pelas partes e nem das partes pelo todo. 

Há uma inter-relação do todo com as partes, onde cada um se relaciona com o outro.  

Outro princípio do pensamento complexo é o Hologramático. A imagem de um 

holograma é diferenciada de uma imagem de uma fotografia, porque enquanto na fotografia 

cada ponto da imagem fotográfica coincide com um ponto do objeto que foi fotografado, no 

holograma, diferentemente, em um ponto estão contidas todas as informações do objeto. 

Dessa maneira, se consideramos no holograma uma bola, e a dividirmos em duas metades, 

observamos que não ficamos com duas metades, mas com duas bolas inteiras. Isto significa 

que, em um sistema complexo, a parte está no todo, assim como o todo está na parte. 

Relacionando este princípio com as ideias e os pensamentos, é como analisar uma 

determinada questão singular, considerando uma reflexão mais ampla, no sentido do 

particular conter informações do todo que está representado nele e vice-versa.  

O terceiro princípio se constitui no chamado Circuito retroativo, que explica a 

característica retroativa da organização, pois rompe com a causalidade linear, em que toda 

causa tem um efeito. Este circuito propõe uma causalidade circular, em que o efeito retorna à 

causa. Em outras palavras, a causa influencia o efeito, o qual age sobre a causa. Morin (1997a, 

p. 17-18), cita o exemplo de um imóvel que tem um sistema de aquecimento, em que é 

utilizado um termostato. Quando a temperatura desejada é atingida, o termostato para. Se a 

temperatura não corresponde à desejada, ele provoca o funcionamento do sistema, para o 

reaquecimento. Neste princípio, há uma ruptura com o determinismo ordinário, pois o mesmo 

diria que a temperatura ambiente deveria se manter a mesma do ambiente externo, havendo, 

portanto, uma relação linear de causa e efeito. 

Outro princípio ou operador cognitivo é o Circuito regressivo, ou Anel recursivo, que 

também, como o anterior, dá uma ideia de circularidade, em que os produtos são ao mesmo 

tempo produtores, isto é, causadores daquilo que produzem, sendo, portanto, coprodutores do 

sistema. O efeito se torna, simultaneamente, uma causa. Como exemplo, temos que os 

indivíduos produzem a sociedade, mas é a própria sociedade, de acordo com as suas 
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características culturais e linguísticas, que vai produzir o indivíduo. É importante 

compreender que as relações dos indivíduos nas organizações e em decorrência de suas ações 

e reações, são ao mesmo tempo conflitantes, concorrentes e coprodutoras do conjunto, das 

partes e das relações existentes.  (PETRAGLIA, 2006, p. 16).  

A relação Autonomia/dependência, na auto-organização do sujeito, é outro princípio 

que implica em que todo ser vivo está constantemente se autoproduzindo, o que lhe confere 

autonomia. Todavia, como necessita de energia para este movimento, retira-a do meio 

circundante, com o qual estabelece uma relação de dependência. Portanto, os seres vivos são 

considerados “auto-eco-organizadores”, porque mantêm uma relação de dependência e de 

autonomia simultâneas com o meio ambiente, com o objetivo de viver. 

Outro princípio é o Dialógico, que une duas noções que se excluem mutuamente, mas 

que fazem parte da mesma realidade, não podendo ser dissociadas. Segundo Morin: “[...] Há 

um outro operador, ao qual chamo de “dialógico”, que significa que, para compreendermos 

alguns fenômenos complexos, é necessário que juntemos duas noções que a princípio são 

antagônicas, e que são, ao mesmo tempo, complementares” (1997a, p. 19). 

O princípio da Reintrodução do conhecimento em todo conhecimento, consiste em 

resgatar o sujeito que é autor do próprio saber, pois, desde a percepção até o conhecimento 

científico mais elaborado, o conhecer implica em uma reconstrução/tradução realizada por 

uma mente/cérebro, em um tempo e espaço determinado. É importante perceber que um dos 

princípios da ciência clássica é a questão da disjunção sujeito-objeto, formulado por 

Descartes, colocando a teoria científica como reflexo das realidades objetivas, e não como 

coproduto das estruturas do espírito humano, diante de um contexto social e cultural da vida 

do homem. Portanto, a disjunção sujeito-objeto se caracteriza como um dos elementos 

essenciais de um paradigma mais amplo de disjunção-redução, pelo qual o pensamento 

científico separa realidades que dependem uma da outra, sem poder encarar a sua relação, ou 

reduz uma realidade mais complexa à menos complexa. 

Entendemos que a reforma do pensamento se relaciona com a capacidade do ser 

humano em organizar o próprio conhecimento, e sua inteligibilidade vai levar em conta a 

capacidade dos operadores do pensamento em estruturar as ideias. Dessa maneira, a mudança 

na forma de pensar pode cooperar no sentido de provocar uma integração de duas culturas 

separadas, a cultura das ciências, que é a cultura do saber, e a cultura das humanidades, que 

corresponde à cultura do ser, com a consequente recuperação da humanidade no homem, por 

si só, um ser de solidariedade, de ligação.  
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 4.2 - Os princípios do pensamento complexo aplicados à educação escolar  

 

Tendo em vista o desenvolvimento do pensamento complexo, Morin (2008, p. 32-33) 

propõe uma educação que tenha como objetivo a abertura do pensamento e da inteligência, 

considerando a reflexão sobre os conhecimentos, de maneira a responder aos desafios da 

globalidade e da complexidade, proporcionando sua integração à experiência da 

cotidianidade. A educação deve ter como objetivo oferecer oportunidades para que a 

inteligência possa desenvolver a capacidade para problematizar, no sentido de estimular a 

habilidade para tratar as questões-problema, e também realizar a interligação dos 

conhecimentos, de forma a utilizar os princípios organizadores do pensamento complexo, que 

possibilitem articular os saberes e lhes dar significado.  

Nesse sentido, a educação deve estimular a curiosidade do aprendiz, incentivando-o a 

questionar a realidade, orientando-o para as questões básicas de seu tempo, no exercício de 

uma atividade crítica, por meio da utilização da lógica e da argumentação. A organização dos 

conhecimentos compõe-se de operações de ligação que comportam inclusão e também 

separação, isto é, exclusão. O percurso tem uma circularidade dinâmica, perpassando os 

antagonismos ligação/separação, análise/síntese. 

De acordo com Morin (ibid., p. 20), o sistema de ensino na sociedade contemporânea, 

segue os princípios da ciência clássica, que ensina o sujeito a estudar os objetos de forma a 

isolá-los de seu contexto, separando as disciplinas, não estabelecendo relações entre elas, e de 

maneira a dissociar os problemas. Dessa forma, o complexo é reduzido ao simples, o que está 

ligado é separado, uma vez que se decompõe o objeto em partes sem recompô-lo, e a 

tendência é eliminar tudo aquilo que provoca desordens ou contradições na leitura da 

realidade. Essa maneira de pensar o real favorece para que o ser humano não exercite a sua 

capacidade para a contextualização e a religação dos saberes. 

Pensar sobre a educação requer uma mudança de mentalidade e de posicionamento 

diante do mundo e, portanto, uma mudança de paradigma, considerando uma nova forma de 

conceber a realidade de maneira a compreendê-la nas suas múltiplas dimensões. 

Consideraremos alguns percursos que podem conduzir a uma mudança educacional, rumo à 

complexidade. 

Almeida et al (2006, p. 11-17) discorrem sobre o que Morin estabeleceu como 

caminhos da complexidade. Um primeiro caminho é considerar que o acaso é o aspecto 

inevitável da desordem. O ser humano não pode acreditar tanto em seu próprio conhecimento, 

e deve compreender que a imprevisibilidade está presente. O homem não tem controle sobre o 
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meio em que está inserido. Em termos da realidade escolar, há necessidade de mudança de 

mentalidade no que concerne às formas de conhecer, uma vez que o sujeito pode empreender 

o conhecimento do real de diferentes maneiras. Existem diversos tipos de conhecimento, tais 

como o filosófico, o teológico, o artístico, e outros, além do saber científico. O procedimento 

mais adequado é o de desmistificar a hegemonia da ciência como o único referencial para o 

conhecimento da realidade.  

O segundo caminho da complexidade propõe que seja feito um movimento oposto ao 

realizado pela ciência clássica, cujo excesso de formalização em relação ao objeto de 

conhecimento isolou-o da realidade, tanto do ponto de vista local quanto temporal, 

transformando em universal o que é singular, trazendo, em seu bojo, uma ciência abstrata e 

universalista. A proposta é a de pensar a realidade de forma global e também local, de 

maneira a desenvolver ações em diferentes dimensões da realidade. Esta fórmula deve estar 

atuando no contexto escolar, no sentido de se levar em conta que a escola não é uma 

abstração, mas um espaço constituído por sujeitos que apresentam singularidades e que estão 

em relação, atuando em um determinado espaço, em um tempo histórico, enfim, sendo 

produtos e produtores de um contexto e, ao mesmo tempo, modificando essa realidade. 

Todavia, esse universo escolar está conectado a um sistema mais amplo, social, nacional, 

mundial.  

Outra questão a considerar é que o aluno, portador de subjetividade que o diferencia, 

na concretude da própria existência, apresenta um universo interior que vai sendo construído 

na medida em que tem contato com o mundo externo e, principalmente, com outras 

subjetividades, estabelecendo o próprio desenvolvimento enquanto pessoa. Daí não ser 

possível lidar com a subjetividade como se fosse apenas um modelo universal de homem, 

como um ser humano genérico. 

O terceiro caminho da complexidade entende que a realidade é complicada, uma vez 

que os fenômenos naturais e sociais existentes apresentam-se de forma complexa, com um 

número infinito de interações. Dessa maneira, o ser humano apresenta uma complexidade tal, 

que não é possível conhecê-lo somente com um olhar objetivo, pela lógica cartesiana, mas 

com uma percepção multifacetada, que não seja redutora da realidade.  

Entretanto, o profissional da educação foi acostumado a simplificar o complexo, e, ao 

avaliar o estudante, o vê de forma a reduzir a complexidade da realidade. Porém, tanto 

docentes como estudantes, não são fenômenos simples que podem ser avaliados com certezas, 

e segundo medidas matemáticas. Na complexidade há de se trabalhar com a certeza e a 

incerteza, com o singular e o global, com a clareza e o mistério. Deve-se ter o entendimento 
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de que a cotidianidade escolar deve ser submetida a um processo contínuo de avaliação, um ir 

e vir de certezas e incertezas, com o objetivo de certezas viáveis, indicando o que precisa ser 

aprendido, e como poderia ser a aprendizagem do devir.  

Outro caminho da complexidade reflete o pensar sobre a educação de forma 

hologramática. No setor educacional, e, em particular, no sistema escolar, é preciso entender 

que um evento ocorrido em nível local é reflexo do fenômeno existente na dimensão global. 

Ao analisar procedimentos disciplinares, comportamentais, vistos como inadequados ao 

sistema, há de se considerar a realidade escolar como um todo, além de aspectos ligados à 

família e também à sociedade na qual o aluno está inserido. Nesse sentido, sugere-se levar em 

conta a necessidade de uma reflexão mais ampla, uma vez que os produtos do sistema não são 

apenas resultados, mas também interferem na produção da própria organização, sendo que os 

problemas particulares refletem o sistema mais amplo que os contêm. Dessa maneira, a escola 

é formada por pessoas tais como alunos, professores, funcionários, pais, outros elementos 

externos à escola, que se constituem e são constituídos em uma realidade plena de 

subjetividades, construídas nas relações da parte e do todo, das partes entre si e do todo com 

as partes.  

O princípio da organização recursiva coloca a escola como uma organização que 

produz os indivíduos que fazem parte dela, sem os quais ela não existiria. Ao mesmo tempo, 

compreende ações em nível de subjetividades, uma vez que os indivíduos são coprodutores da 

organização. Dessa maneira, o processo escolar caracteriza-se como conflitante, concorrente e 

coprodutor por intermédio das interligações existentes. Como a escola produz e é produzida 

pelos sujeitos, entende-se que se ela possui uma “face”, é porque as subjetividades a 

construíram dessa maneira. Isso implica que é viável pensar em formá-la de outro modo, 

entendendo que ela está sempre em construção, sendo passível de modificação. 

 

 

 

4.3 - Os contos de fada e o processo ensino-aprendizagem  

 

... os contos de fada, as lendas, os mitos etc, também deixaram de ser vistos 
como “entretenimento infantil” e vêm sendo redescobertos como autênticas 
fontes de conhecimento do homem e de seu lugar no mundo.   

                                                                                                    Coelho (2003, p. 17) 
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Como vimos até o presente, a mudança educacional que se quer, não se refere a uma 

nova postura metodológica ou de técnicas de ensino, mas o que está em causa, é uma 

mudança de visão de mundo, em que a preocupação com o ser humano seja o eixo motriz que 

harmonize a herança humanista do passado com as incríveis conquistas da atualidade. 

Entendemos que, por meio de uma consciência cultural, o ser humano possa desenvolver-se e 

realizar-se; e, sendo a escola um local de iniciação privilegiada da cultura, justifica-se a 

importância da literatura para a formação das crianças, no sentido de que ela age de forma 

radical para divulgar os valores culturais que fornecem a dinâmica social em uma civilização.  

Coelho, valendo-se de Fayga Ostrower, afirma (2003, p. 122): 
 
[...] a cultura orienta o ser sensível, ao mesmo tempo em que orienta o ser 
consciente. [...] Ao se tornar consciente de sua existência individual, o 
homem não deixa de conscientizar-se também de sua existência social, ainda 
que esse processo não seja vivido de forma intelectual. [...] Os valores 
culturais vigentes constituem o clima mental para o seu agir. Criam 
referências, discriminam as propostas, pois enquanto os objetivos possam ser 
de caráter estritamente pessoal, neles se elaboram possibilidades culturais. 
Representando a individualidade subjetiva de cada um, a consciência 
representa também a sua cultura. 
  

Entre as múltiplas formas de arte priorizamos a literatura, particularmente, os contos 

de fada, que desde sua origem, transformou em linguagem as vivências do ser humano. 

Entendemos, portanto, que a literatura, por meio dos contos de fada, possa contribuir para 

melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem, permitindo que o sujeito complexo, 

por intermédio de uma ampliação da consciência, possa se libertar e tornar o mundo mais 

humano. Neste subitem, trataremos de verificar como os contos de fada podem cooperar para 

que o sujeito possa se conhecer e relacionar-se com os seus pares, de forma mais humana, e 

assim, como essas narrativas podem contribuir para religar os pensamentos racional-lógico-

dedutivo aos mítico-mágico-imaginário. 

Os mitos alcançam a alma humana por meio das artes, em especial da literatura. Eles 

são importantes para que o sujeito possa conviver melhor com os problemas da vida e também 

conhecer o valor da própria cultura. Servem ainda para promover a busca de significado da 

própria existência, pois mostram os limites entre o conhecido e o não conhecido. Os mitos 

servem também para o indivíduo fazer contato consigo mesmo, a partir da linguagem 

simbólica.  

A linguagem simbólica forma-se à medida que o arquétipo, enquanto virtualidade, ao 

ser intuído, emerge do imaginário, e, ao ser nomeado, torna-se apto para se comunicar com o 
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mundo exterior. Graças à transformação dos arquétipos em linguagem simbólica, é que tornou 

possível divulgar a imensa sabedoria contida neles, por meio dos contos de fada e das 

narrativas maravilhosas, entre tantas outras manifestações artísticas. Dessa maneira, podemos 

considerar a linguagem simbólica como mediadora entre imaginário e real. A consciência 

mítica realiza importante função de retomar a unidade perdida com a fragmentação do saber 

provocada pela consciência racional.  

Na busca da religação, por intermédio do mito, assim se manifesta Morin:  

 
A sociedade humana chega a uma nova ordem de religação. Essa ordem 
comporta o mito social que, estabelecendo um ancestral comum para cada 
comunidade e instituindo o seu culto, põe os seus membros em situação de 
fraternidade. As sociedades mais evoluídas, as nações, fundam no mito 
materno-paterno da Pátria a fraternidade comunitária dos “filhos da pátria” 
(MORIN, 2005, p. 35, grifo do autor). 
  

Nos mitos e lendas o homem atinge as estruturas básicas da psique humana por meio 

do contato com grande quantidade de material cultural, uma vez que o mito é uma produção 

cultural, que expressa o caráter nacional da civilização em que surgiu e onde se mantém vivo. 

Pode-se afirmar que os elementos arquetípicos de um mito estão mais próximos da 

consciência e do material histórico conhecido, expressando os problemas de uma nação, num 

determinado momento cultural. Mas, é nos contos de fada que existe um material consciente 

cultural muito menos específico, em que se espelham mais claramente as estruturas da psique, 

que se constitui uma base humana universal, estando além de diferenças culturais e raciais. 

Nos contos de fada, determinada temática aparece em diferentes países, em momentos 

distintos, e com um mínimo de variação. Esses contos são tão reduzidos aos seus elementos 

estruturais básicos, que faz sentido para qualquer um.  

Entendemos que a literatura, por meio dos contos de fada, atua de forma a ir até as 

raízes do universo humano. Os contos de fada informam sobre os valores culturais de uma 

sociedade, servem de comunicação das tradições, oferecem elementos formativos em termos 

dos valores essenciais que eles propagam às novas gerações. Além disso, possibilitam 

desbravar as camadas profundas da psique, que pertencem ao universo arquetípico. É no meio 

desse material que estão as bases da simbologia presentes nos mitos. Como afirma Coelho: 

“[...] Daí que as personagens, as situações ou os conflitos que provocam a efabulação, as 

peripécias, os desenlaces etc. correspondam [...] ao processo da busca da unidade interior”. 

[...] (2003, p. 117). 
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Portanto, estimular a linguagem artística na educação, em particular, pelos contos de 

fada, pode facilitar a aprendizagem do estudante, pois atinge o pensamento profundo da 

humanidade do homem, tendo em vista a realização da alma humana em busca do seu centro, 

no processo de individuação. Se, por um lado, o sujeito é composto de uma gama de 

elementos, levando em conta sua singularidade, sua inteligência, sua afetividade, seus gostos 

e hábitos, facilidades e dificuldades, limites e possibilidades, que o diferenciam dos outros 

sujeitos, por outro lado, apresenta conteúdos inconscientes, constituídos não somente por 

elementos psíquicos pessoais (mais superficial, cujos limites com o consciente são 

indefinidos), mas também formado por material pertencente à toda a humanidade (também 

chamado de inconsciente coletivo, constituído por fundamentos da estrutura da psique, 

comum a todos os seres humanos).  

Portanto, é fundamental introduzir a literatura para crianças, em especial, as narrativas 

folclóricas tradicionais como os contos de fada, porque oferecem expressividade aos 

processos inconscientes, e sua narração elicia o reavivar desses processos, restabelecendo a 

conectividade entre consciente e inconsciente. É importante destacar que os temas dos contos 

de fada aparecem atualizados pela problemática peculiar de cada indivíduo “que despertam 

ressonâncias de experiências semelhantes já vividas pela espécie humana” (SILVEIRA, 1996, 

p. 141). Nesse aspecto, é igualmente relevante, nos reportarmos ao poder da palavra como 

ordenadora do real, pois na medida em que ela nomeia coisas, seres, imagens e percepções, 

admite que eles ganhem existência, haja vista o poder criador da imagem, considerado como 

um dos modos de criação da realidade. Dessa forma, a vivência do mecanismo verbal como 

também o visual propicia a invenção de novas maneiras de ver, sentir e pensar, possibilitando 

na literatura, a reinvenção de diferentes textos e, de antigas histórias de fadas, fábulas e contos 

maravilhosos.  

Os contos de fada, através da reflexão, ajudam a criança a conhecer-se, assim como a 

compreender os seus próprios conflitos, e, consequentemente a atuar no meio em que vive, 

auxiliando-a a desenvolver-se enquanto pessoa. Como os contos de fada refletem a mesma 

estrutura da psique humana, torna-se possível ao sujeito problematizar a própria realidade, e 

encontrar soluções fantásticas, por intermédio de aspectos mágicos, vindo a facilitar as suas 

vivências, para, no final do processo, poder retornar ao real, provocando mudanças, 

considerando-se a necessidade de organização da realidade. (GONÇALVES, 2009, p. 15). 
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Dessa forma, os contos de fada autorizam a criança a resolver os problemas do 

cotidiano, com as ferramentas que ela possui, uma vez que tais contos contêm elementos da 

realidade, assim como aspectos de fantasia.  

Para Bettelheim (2006, p. 59):  
 

 
O conto de fadas procede de uma maneira consoante ao caminho pelo qual 
uma criança pensa e experimenta o mundo; por esta razão os contos de fadas 
são tão convincentes para ela. Ela pode obter um consolo muito maior de um 
conto de fadas do que de um esforço para consolá-la baseado em raciocínio e 
pontos de vista adultos. Uma criança confia no que o conto de fada diz 
porque a visão de mundo aí apresentada está de acordo com a sua. 
 

Na fase da juventude, por meio do herói das narrativas, a criança pode vivenciar a 

difícil tarefa do crescimento, em que o herói precisa lutar contra os monstros, que na verdade 

são seus medos, para se autoafirmar na personalidade. É uma maneira que o conto tem de 

proporcionar à criança essa experiência e ela poder perceber que está em um processo de 

amadurecimento. Outra característica relacionada ao conto de fada é o fato de o herói ter de 

aprender a lidar com o seu orgulho, quando corre o risco de se queimar, atingindo as alturas, 

como no mito de Ícaro, por exemplo, quando se sente o centro do mundo.  

Os contos de fada podem proporcionar o estabelecimento de um diálogo com as 

diferentes personalidades que compõem o ser humano, mas que se ignoram, e que apresentam 

elementos muitas vezes antagônicos. O sujeito vai entrando em contato com divisões dentro 

da própria individualidade que muitas vezes não se superam, mas que têm de ser aceitas. É o 

caso da fada madrinha, da bruxa, da criança indefesa, e do filho caçula, que são capazes de 

ações quixotescas ou sobre-humanas. A criança passa a enxergar e a identificar os 

personagens dos contos com as pessoas que convivem com ela, de maneira a vivenciar os 

sentimentos conflitantes em relação a esses elementos humanos, para poder trabalhar melhor 

com eles. O conto de fada permite visualizar melhor esse aspecto ambíguo quando tem a 

oportunidade de entrar em contato com personagens ora bons, ora maus.  

Ao serem abordados na escola, os contos de fada são apresentados de forma que as 

crianças ficam encantadas. Todavia, muitas vezes, elas não são estimuladas pelos professores 

a meditar sobre as narrativas, modificando o final da história, informando sobre as impressões 

que a mesma lhes causou. Porém, se oferecerem à criança oportunidade de pensar e conversar 

sobre as suas expectativas em relação à história e que aspectos a sensibilizaram, o conto tem 

muito a oferecer para os alunos, tanto do ponto de vista emocional quanto cognitivo. 

(BETTELHEIM, 2006, p. 75). Um dado a ser considerado nas narrativas é a dicotomia 
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existente entre o pensamento racional e o pensamento mágico, alimentado pela imaginação e 

pela fantasia. Este tipo de literatura, que podemos considerar como lúdica e ao mesmo tempo, 

metafórica, oferece um espaço de confronto entre razão e imaginação, o que proporciona ao 

pequeno leitor, diversas possibilidades para que busque diferentes caminhos, tendo em vista 

aprender a convivência dialógica com o seu próprio ser. 

Vale também refletir sobre a importância de se criar um ambiente adequado para 

contar histórias para as crianças, em que o educando entre em contato com as mesmas, quer 

ouvindo ou lendo, tendo a oportunidade de pensar sobre elas, por meio do diálogo com outras 

crianças, e também por intermédio de atividades artísticas. Dessa forma, as crianças poderão 

criar outros enredos que vão ajudá-las na descoberta da própria subjetividade. As narrativas 

são formas de incentivar a imaginação infantil, pois a criança pensa o universo da maneira 

como o vê em sua imaginação. É importante também que a criança estimule os seus 

sentimentos e emoções, por meio do desenho, das diferentes expressões artísticas, com 

variados materiais, de forma a favorecer o desvelamento de si mesmo, por intermédio dos 

personagens das histórias e dos filmes. Percebe-se que o conhecimento de si não corresponde 

tão somente a um processo interior, isolado, de contato com os conteúdos inconscientes, mas 

ocorre também pelo reconhecimento do Eu em inter-relação com outro sujeito, por meio de 

vivências que misturam atitudes internas e dados exteriores ao indivíduo. 

Essa consciência do Eu-outro está relacionada com a aprendizagem em nível 

emocional, em que o Eu se percebe enquanto possuidor de humanidade, ético, e, portanto, 

responsável pelos seus atos, e no nível do desenvolvimento de uma consciência crítica, que o 

alerta no sentido de preservação da própria identidade, no enfrentamento da massificação 

promovida pelo sistema social.  

Nessa direção também, a literatura nos ajuda a compreender a moral, por intermédio 

das mensagens das narrativas. A “moral da história” autoriza o sujeito a perceber a diferença 

entre a moral e o julgamento moral. No julgamento moral, o sujeito julga o outro 

veementemente, não lhe dando oportunidade para se justificar, o que promove, por parte de 

quem acusa uma negação em analisar a situação e até de pensar nela, mostrando que a 

indignação caracteriza-se como uma mentira para si mesmo. Já, na moral, as crianças podem 

verificar os castigos impingidos aos seus algozes e, dessa forma, têm a oportunidade de 

desenvolver os seus conteúdos internos, sem necessidade de projetar no outro a própria 

culpabilidade. Nesse sentido, o conto de fada também favorece o desenvolvimento da 
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autocrítica, levando o ser humano a tornar-se mais humilde, pelo reconhecimento dos próprios 

erros e limites.  

A literatura favorece ainda, a vivência da verdade, pois através da leitura dos livros, 

pode-se descobrir algo profundo, ignorado, mas, arraigado em nós mesmos, que nos traz o 

deslumbramento da descoberta de nossa verdade, confirmada por uma verdade exterior a nós 

mesmos, da qual nos apropriamos. 

Segundo Morin (2008, p. 48), é por meio da literatura, do filme, da poesia, que a vida 

desvela sua miséria e sua grandeza extraordinária, correndo o risco do erro e da loucura. É por 

meio do filme e do livro, que o ser humano torna-se capaz de compreender melhor o que não 

conseguia perceber na sua cotidianidade, uma vez que na tela, ou por meio da língua escrita, 

conhece-se melhor o outro em suas dimensões subjetivas e objetivas. 

Morin concorda com Geneviève Mathis, quando afirma que a literatura “é a única que 

sabe representar e elucidar as situações de incomunicabilidade, de fechamento em si, 

qüiproquós cômicos ou trágicos. O leitor descobre também as causas dos mal-entendidos e 

aprende a compreender os incompreendidos” (2008, Mathis apud MORIN, p. 50). Isto 

significa dizer que, enquanto na vida real julgamos o outro, de forma impensada, 

estigmatizando-o, na literatura e no cinema, consideramos diferentes ângulos e interpretações. 

Enquanto na vida real somos indiferentes à miséria física e moral, ao ver um filme ou ler um 

livro, somos capazes de sentir piedade, bondade, de forma a aprender as várias lições de vida, 

como compaixão e a verdadeira compreensão. 

A criação literária dá condições para que o homem desenvolva um pensamento 

profundo sobre a condição humana, estimulando a emergência da subjetividade por 

intermédio da sensibilidade e da afetividade. Essa condição favorece a capacidade de 

compreensão do outro ser enquanto sujeito, no sentido de desenvolver uma empatia em 

relação ao outro, quer em relação as suas alegrias ou aos seus sofrimentos. É por meio da 

capacidade de compreensão que o sujeito pode enfrentar o ódio e a exclusão.  

Nos contos de fada surgem as figuras dos animais que representam, no homem, seu 

lado instintivo e isento de humanidade. É salutar que por meio dos contos, o sujeito possa 

trabalhar melhor esses conteúdos instintuais, para que não projete no outro esse seu lado 

desumano, excluindo-o de sua condição humana, transformando-o em algum animal. Todorov 

(1995 p. 199) relata, em seu livro, sobre as técnicas de despersonalização aplicadas pelos 

guardas alemães nos campos de concentração, para ajudá-los a esquecer a humanidade do 
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outro. Uma delas era o fato de que, antes das pessoas serem mortas, elas eram despidas; o 

significado de privá-las de suas vestes era para aproximar as vítimas da semelhança com 

animais, de maneira que a identificação de um corpo nu se tornasse mais difícil. As vestes 

representavam sinais de humanidade. Acontecia o mesmo com a obrigação de os presos 

viverem no meio dos próprios excrementos ou com o regime de subnutrição, que obrigava os 

detentos a estarem constantemente à procura de alimentos e a devorarem o que encontrassem. 

Dessa maneira, eles já não eram mais considerados homens, já tinham sido despidos de sua 

humanidade.  

Entendemos, também, que a literatura favoreça a expressividade e a comunicação 

entre os diversos tipos de pensamentos. Trata-se de eixo temático para a interligação de 

diferentes áreas do saber, como história, sociologia, psicologia, as “ciências das crenças” e 

tantas outras, de forma que se transforme em um novo núcleo organizador em torno do qual se 

inter-relacionem as várias disciplinas, organizando-as em torno de ideias, e dentro de 

contextos específicos, significativos para os sujeitos envolvidos, e eliciadores de 

transformação dos saberes.  As “ciências das crenças” correspondem à realidade do 

imaginário e são consideradas relevantes para se conhecer o ser humano.  

Segundo Coelho: 
 
O aprofundamento no pensamento de Morin reforçou a nossa certeza de que 
a Literatura - uma das mais importantes “ciências do imaginário”- poderia 
ser o eixo organizador de determinadas unidades de estudo- uma espécie de 
“fio de Ariadne” que poderia indicar caminhos, não para sairmos do 
“labirinto”, mas para conseguirmos transformá-lo em “vias comunicantes” 
que a concepção de mundo atual exige (2000, p. 25-26, grifo da autora). 
 

Portanto, uma teoria da complexidade contém não somente elementos da ciência, da 

filosofia e das artes, assim como os diferentes tipos de pensamento, sejam eles racionais, 

empíricos, míticos, numa teia de relações que favorece ao sujeito dialogar com o objeto de 

conhecimento. 

A escola, portanto, deve levar em conta que o ser humano não é somente homo 

sapiens, mas, é também ludens, faber, demens, o que significa dizer que é um ser sério e 

compenetrado, que necessita de conhecimentos comprovados, mas que também se alimenta de 

ilusões; é um ser que necessita brincar e desenvolver suas aptidões criadoras, artísticas, éticas, 

sua capacidade de introspecção e sensibilidade, tendo em vista a construção de um mundo 

com mais justiça e solidariedade. E, nesse sentido, entendemos que os contos de fada podem 

exercer o papel de religar aquilo que, segundo Morin, o diabo separa (2005, p. 104): “O diabo 
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(diabolus) é o separador. O diabo está necessariamente em cada um de nós, pois somos todos 

indivíduos separados uns dos outros. Mas somos passíveis de religação. A disjunção, ou 

separação sem religação, permite o mal; o bem é religação na separação”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de investigação científica realizado por nós constituiu-se de desafios e 

incertezas. Esta dissertação reforçou a ideia de que havíamos iniciado um percurso, que 

embora tortuoso, ia ao encontro de questões levantadas durante toda uma vida profissional e, 

porque não dizer, também pessoal. 

Esse momento de término de um ciclo promove a sensação de espanto e, ao mesmo 

tempo, de estranheza, pois, durante o processo, fomos aprendendo a religar o que estava 

separado. Habituamo-nos, durante toda a existência, a separar racionalidade da afetividade, 

público do privado, verdadeiro do falso, bonito do feio, estudante do profissional, enfim, 

aprendemos a não lidar com os antagônicos. O mais complicado, aqui, foi ter que desaprender 

a separar e aprender a unir, lidar com as fragilidades e os limites, decorrentes de uma 

mentalidade maniqueísta e fragmentada. 

Um dos aspectos mais difíceis, então, desta pesquisa foi a compreensão da obra de 

Edgar Morin, uma vez que a nossa apropriação de conceitos, era exclusiva à dimensão 

racional e, não incluía  a vivência e a afetividade. Para tanto, tínhamos que resgatar o sujeito 

em Morin, já que adquirimos a convicção, e esperança, de que a reforma da educação tem que 

ser iniciada pelo próprio educador, por meio de uma prática renovadora, a partir de uma nova 

maneira de pensar. Mas é muito mais que apenas uma nova maneira de pensar, é um jeito de 

sentir, é um jeito de viver. 

Assim, encaminhamos os nossos estudos em direção ao conhecimento da 

complexidade do sujeito em Morin e a sua forma de pensar e interagir com a realidade. 

Vislumbramos um ser humano que é, ao mesmo tempo, indivíduo e sujeito; um ser singular e 

egocêntrico, que carrega também as marcas da alteridade, em sua humanidade. É constituído 

por características opostas e antagônicas, sendo, simultaneamente, uno e múltiplo. É um ser 

pleno de ideias, mas também de afetividade, apresentando-se ora como sapiens, ora como 

demens, no contato consigo mesmo, com o outro e com o universo.  

Esse sujeito complexo em interação com o mundo, por intermédio de seus atos e 

experiências, reelabora os pensamentos, emoções e sentimentos, em um processo de 

ampliação da consciência e de transformação de si mesmo e do mundo, que leva em conta o 

pensamento dialógico, recursivo e hologramático para a compreensão do real.  
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Este trabalho aponta para a necessidade de uma educação que considere um tipo de 

pensamento capaz de unir o que estava separado e disperso. Uma educação complexa, de 

natureza transdisciplinar, que contextualiza os saberes, de forma a integrar os fenômenos 

multidimensionais e ultrapassar as conexões solidárias, respeitando a unidade e a diversidade 

dos pensamentos racional-lógico-dedutivo e mítico-mágico-imaginário. Uma educação 

complexa propicia as inter-relações tão possíveis quanto necessárias à aprendizagem dos seres 

humanos. 

Para dar condições para que ocorra a mudança de que nos fala Morin, precisamos 

estimular o exercício dos operadores cerebrais em busca das articulações entre logos e 

mythos, pois, enquanto o pensamento racional trabalha com informações de cunho objetivo, o 

pensamento mítico considera a compreensão pela intuição e subjetividade, indo ao encontro 

de percepções tanto particulares quanto globais e das diversas interconexões. Nesse sentido, 

há uma comunicação entre os dois tipos de pensamento, pois se o racional usa analogias e 

símbolos, o mitológico também necessita de coerência lógica para realizar-se. E é este 

exercício que os contos de fada podem promover. 

Para aprofundar a articulação entre logos e mythos, optamos por estudar também os 

mecanismos psicológicos responsáveis pela capacidade de simbolização do ser humano, numa 

abordagem junguiana. Segundo Jung, assim como conhecemos o mundo por intermédio dos 

órgãos dos sentidos e do pensamento, a intuição e a capacidade de criar por meio de símbolos 

também refletem modos fundamentais do funcionamento do psiquismo humano. Os símbolos 

são representados por imagens que aparecem no consciente, mas que são provenientes de 

conteúdos do inconsciente, envolvendo a afetividade e favorecendo a ampliação da 

consciência.  

Embora o consciente tente manter o controle no mundo das coisas, por meio do 

pensamento racional, e da repressão das emoções, é o inconsciente que fornece suporte para a 

mente consciente. As imagens que surgem no consciente possibilitam o desenvolvimento de 

qualidades emocionais e de imaginação que formam uma conexão com o mundo da vivência, 

cindido pelo processo de abstração. Pode-se compreender, dessa forma, que o ser humano 

tenha um modo de entendimento da realidade, não somente voltado ao exterior, mas, 

principalmente, voltado para o interior, um modo simbólico que, no desenvolvimento da 

mente, é o elemento ativo na formação das imagens mitológicas. 

A teoria psicológica analítica entende ser o conteúdo subjacente aos mitos e contos de 

fada como pertencente ao inconsciente coletivo, representando as imagens arquetípicas, 
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apresentando o inconsciente com uma perspectiva de movimento e de mudança. Parte de um 

trabalho elaborado com os antagônicos, a fim de favorecer o amadurecimento da 

personalidade; portanto, além de uma mudança em direção ao conhecimento de si mesmo e do 

mundo, principalmente na relação com o outro, com os conteúdos arquetípicos, enxerga-se 

um universo amedrontador, mas também, encantador e mágico dos contos de fada.  

O ser humano além de ser sapiens-demens, é também ludens-faber, pois vivencia de 

maneira antagônica e complementar, o racional, o imaginário, o lúdico, o estético, o 

mitológico, o religioso e a afetividade. As narrativas folclóricas proporcionam o encontro 

entre as suas múltiplas dimensões, propiciando ao homem a capacidade de conhecer e 

interpretar o seu mundo real. 

A importância dos contos de fada está no fato de que, ao serem ouvidos e ou lidos, 

despertam a criatividade do sujeito, que nasce da ligação entre as zonas insondáveis do 

psiquismo (onde habitam sonhos e fantasias), e a percepção da consciência. Daí o mitológico 

poder alimentar a nossa emoção estética, fornecendo-nos algo de mágico, retirando-nos do 

estado racional e prosaico, para nos colocar em contato com o estado poético, na 

transcendência do aqui e agora.  

É dessa maneira, então, que a literatura, e, em particular os contos de fada, favorecem 

a ligação dos mundos interno e externo ao sujeito, como também do real e do imaginário, tão 

importantes ao processo educacional, como mediadores do conhecimento humano. 

Constituem-se na problemática existencial, em que o ser humano está em permanente busca 

de realização profunda e pessoal, tendo como eixo central a busca do herói. Essas narrativas, 

de alguma maneira, acabam por refletir o psiquismo humano, com seus desejos, amores, 

receios, esperanças.  

Assim, tivemos a oportunidade de aprender com este estudo, que os contos de fada 

podem contribuir, de forma efetiva, para a reflexão e a aprendizagem do ser humano, levando 

em conta a constituição de um sujeito complexo. Confirmamos então, a nossa hipótese, 

apresentada na introdução desta dissertação, que indicava que os contos de fada podem religar 

os pensamentos racional-lógico-dedutivo aos mítico-mágico-imaginário, favorecendo o 

processo ensino-aprendizagem. 

Vale ainda, afirmar que um importante objetivo da educação deveria ser o de ensinar a 

viver, proporcionando recursos para o sujeito conhecer e viver a sua condição humana, 

inserido no contexto planetário. O estudante-sujeito não é uma tábula rasa, um depositário de 
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informações e conteúdos isolados, com ou sem significados, mas, é detentor de sonhos e 

emoções. Educar para a vida exige não somente a utilização de conhecimentos comprovados, 

mas a elaboração de novos e que, sejam contextualizados, de modo que esses conhecimentos 

possam transformar-se em sabedoria.  

É nesse contexto que se coloca o conto de fada, como elemento aglutinador do saber e 

do ser, das culturas científica e humanística, do homo sapiens-demens. Sabemos que essa 

verdade que buscamos nada possui de certeza, não apontando para uma conclusão definitiva, 

mas oportunizando encontros e reflexões, em comunhão.  

Entendemos, com este trabalho, ter atingido os objetivos propostos, quais sejam: 

conhecer e estudar o pensamento complexo em Edgar Morin e o pensamento simbólico em 

Carl Gustav Jung; conhecer a origem dos contos de fada e investigar a sua importância para o 

processo ensino-aprendizagem na educação básica. Não pretendemos esgotar o assunto, mas 

quisemos refletir e contribuir para o debate do tema, que nos parece mais do que relevante, 

fundamental. 
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