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RESUMO 

 

Os contos de fadas são uma importante ferramenta simbólica no processo psicoterápico 

analítico. Partindo desta afirmativa, a presente reflexão objetivou fazer uma leitura simbólica do 

feminino nas mulheres contemporâneas, a partir do arquétipo anima/animus e dos contos de fadas 

como ferramenta de entrada ao inconsciente. A reflexão sobre o tema fundamentou-se nos 

conceitos apresentados pela psicologia analítica de Carl Gustav Jung, utilizando-se de uma 

pesquisa teórica, através da leitura de livros acadêmicos. Acredita-se que diante da necessidade 

atual, as mulheres integram o masculino com um meio para se manter em evidência nos novos 

papéis por elas desempenhados, este é um recurso disponível e um processo natural da busca do 

restabelecimento do equilíbrio psíquico. Contudo, quando a mulher não integra este masculino de 

maneira adequada, sufoca seu feminino, gerando conflitos a respeito de si mesma e no 

relacionamento com os outros, acarretando dificuldades de adaptação, esbarrando especialmente 

nos relacionamentos. Entrando em contato com os conteúdos inconscientes através da ferramenta 

simbólica que são os contos de fadas, abre-se a possibilidade de maturação das relações das 

mulheres com os outros e com elas mesmas. 

 

Palavras-chave: Arquétipo, feminino, abordagem simbólica e contos de fadas. 
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1 A MULHER CONTEMPORÂNEA 

 

Não há como falar da mulher contemporânea, sem antes abranger assuntos relativos à 

evolução feminina no contexto histórico. 

 

1.1 A mulher no processo sociocultural 

Historicamente, de acordo com Perrot (2012) há séculos passados, ainda se discutia se as 

mulheres eram seres humanos como os homens ou se estavam mais próximas dos animais 

irracionais, ainda segundo a autora, foi necessário e elas aguardarem até o final do século XIX para 

ver reconhecido seu direito à educação e muito mais e finalmente no século XX, muito 

recentemente, ficou esclarecido que as mulheres têm uma história e fazem parte do 

desenvolvimento sociocultural de nosso tempo. 

No decorrer do tempo a história das mulheres mudou, partiu dos papéis desempenhados em 

casa para o espaço público das cidades, do trabalho, da política, da guerra, resumidamente do papel 

de vítimas para ativas, aquelas que insistem nas relações entre os sexos e integra a masculinidade. 

Para a historiadora Perrot (2012), especialmente no mundo ocidental, a igualdade dos sexos, 

identificada tardiamente, tornou-se um princípio reconhecido, até por constituições de diversos 

países, com isso, as mulheres tiveram acessos a muitos domínios do saber e do poder. 

O feminismo é por certo uma das principais fontes contemporâneas das transformações 

relacionadas ao despertar do feminino, que evidenciou muitas conquistas aos direitos das mulheres, 

mas que ao mesmo tempo despertou consideráveis dúvidas e conflitos em mulheres a respeito de 

si mesma, como apontado por Singer (2002) que determina que o interesse da mulher é pela alma, 

ou seja, “para ela, tem haver com sua noção de identidade; portanto é mais uma busca interior do 

que uma tentativa de encontrar seu lugar no mundo em geral”. 

Num primeiro momento os movimentos feministas, do final dos anos 60, buscavam igualdade 

de direitos entre homens e mulheres, situação que de acordo com Moraes (2000), não foi tão 

ameaçadora tanto que rapidamente conquistou importantes mudanças na legislação e em outros 

domínios. Mas neste mesmo contexto a autora alerta que “quando ele começa a exibir uma forma 

diferente de ver a realidade – novos valores, estética e ética -, provoca uma desestabilização social”. 
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Sobre os movimentos feministas, Singer retrata que: 

Agora, finalmente, a mulher tinha voz quanto ao uso do seu tempo. Também passava a ter 

a oportunidade de se tornar economicamente auto-suficiente. A independência econômica 

significava para ela uma nova liberdade e, com isso, um novo respeito. As mulheres 

começaram a tomar consciência de possibilidades que nunca haviam levado em 

consideração. (SINGER, 2002 p. 15) 

 

Conclui-se, portanto, que a emancipação da mulher implicou uma série de mudanças nas 

dimensões da vida social, política, jurídica, educativa, familiar, econômica, etc.; mas ao 

resgatarmos este processo sociocultural das mulheres, é importante também dar-se a devida 

atenção ao seu desenvolvimento emocional, pois como alertado por Woolger (1994), toda essa 

efervescência interna das mulheres afeta os aspectos da vida e ideias delas mesmas e dos homens 

também, para o autor, este despertar contesta os pressupostos de si mesmo, dos valores e dos 

relacionamentos. 

 

1.2 Ser mulher na atualidade 

Nos dias atuais testemunhamos um redespertar feminino, um movimento das mulheres em 

buscar seu espaço ideal, um equilíbrio e uma integração com os princípios universais femininos. 

Moraes (2000 p.9) expõe que: “a sociedade ainda está perplexa olhando para o lugar vazio deixado 

pela mulher na cozinha”, esta afirmação nos trás a reflexão de que não se pode estar eternamente 

numa polaridade, no caso da mulher, apenas na cozinha ou apenas no mundo empresarial, etc. 

Fica cada vez mais claro que as mulheres não querem ser iguais aos homens, como 

argumentado por Moraes: 

Ela quer ter o direito de exercer sua alteridade e diferença e trazer ao domínio público 

aquilo que era exercido apenas na esfera privada: a valorização do sentimento, o cuidado 

personalizado do outro, a justiça aplicada e situada, que leva em conta o particular. 

(MORAES, 2000 p. 8) 

 

Ser mulher nos dias de hoje implica em buscar sua alma, atualmente é natural que as mulheres 

ocupem as mesmas posições que os homens no mercado profissional, e ao mesmo tempo, homens 

e mulheres também estão dividindo as responsabilidades pelo lar e pela família. Ainda neste 

contexto a autora destaca: 

Embora homens e mulheres venham partilhando do mesmo espaço desde os tempos em 

que se encontraram no Jardim do Éden, sua busca da alma não é a mesma, em virtude 

tanto de serem de gêneros sexuais diferentes como de todas as implicações físicas, sociais, 

psicológicas e espirituais que advêm dessas diferenças. (SINGER, 2002 p. 24) 
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Torna-se clara esta distinção entre a busca diferente entre mulheres e homens, mas que num 

certo momento isso se perdeu no íntimo nas mulheres contemporâneas, a ponto destas se 

masculinizarem num ponto a se perder em si mesmas, resultando num devastador conflito entre o 

exterior e o interior. 

Estes conflitos num dado momento passam a exigir uma possibilidade de resolução, que em 

geral surge na idade adulta das mulheres com estes conflitos estabelecidos, para a psicologia 

analítica, desenvolvida por Carl Gustav Jung (1875-1961), na idade adulta a única realidade 

psíquica é a experiência subjetiva que o ego tem de si mesmo, como explicado por Whitmont:. 

Isso significa que, nesse estágio, deve ocorrer maior realização e confronto da energia 

arquetípica através dos problemas de relacionamento interpessoais do individuo. A 

preocupação do ego é com o mundo exterior; o inconsciente compensa isso ao confrontá-

lo com a realidade psíquica interior em termos de personalizações ou projeções externas. 

(WHITMONT, 2008 p. 247) 

 

Com isso, nota-se a necessidade de, ao propor trabalho terapêutico nesta fase, verificar na 

queixa as adaptações defeituosas a realidade externa, considerando que neste contexto, uma 

marcante característica tem sido o desenvolvimento do lado masculino na natureza da mulher. 

Como alertado por Harding (1985 p.35) “o desenvolvimento masculino está definitivamente ligado 

à sua vida no mundo dos negócios e, na maioria dos casos, é até exigido como pré-requisito para 

se ganhar a vida no mundo”. 

Ao diluir internamente nas mulheres que essa necessária evolução não existe só na parte 

profissional da vida, mas sim que afeta sua personalidade como um todo, se obterá como resultado 

uma maturação nas suas relações com os outros e consigo mesma. Como afirmado por Harding: 

É necessário criar um espaço vital novo, onde os valores femininos possam ser vividos. A 

mudança não pode vir só de fora. Para que seja real, a mudança tem de vir de uma atitude 

e ser fruto de uma lenta maturação interior. (HARDING, 1985 p. 14) 

 

É importante ressaltar que as mudanças atuais não atingem todos os indivíduos ao mesmo 

tempo nem com a mesma intensidade, em geral as mulheres estão presentes nas mudanças, de 

coração e alma expressando vivências com conflitos, culpas e questionamentos, buscando 

caminhos em suas próprias trajetórias, com objetivo de encontrar seus próprios valores em todas 

as esferas da vida. 
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2 UMA LEITURA SIMBÓLICA DO FEMININO 

 

Como se pode notar, no decorrer da evolução sociocultural das mulheres, as raízes simbólicas 

do feminino foram se perdendo, afastando-as dos aspectos subjetivos característico do feminino e 

potencializando aspectos da rigidez e racionalidade, característicos do masculino, isso como forma 

de sobrevivência para atuação em seus novos postos de conquistas de maneira geral. 

Este afastamento de sua natureza por muito tempo proporcionou conquistas e novas 

possibilidades as mulheres. Porém, ao mesmo tempo, gerou conflitos e dificuldades internas, 

apresentados em formas de queixas nos consultórios médicos e psicológicos, o que traz a 

necessidade e possibilidade de um redespertar do feminino, sem que seja perdido o espaço 

conquistado e tão bem aproveitado pelas mulheres nos dias atuais, isso nas mais diversas 

possibilidades de atuação. 

Estés faz um alerta sobre esta forma de mascarar o feminino nos dias atuais. 

As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando-se esculpi-la de uma forma 

mais adequada a uma cultura inconsciente, nem é possível dobrá-la até que tenha um 

formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam serem os únicos detentores do 

consciente. Não. Foi isso o que já provocou a transformação de milhões de mulheres, que 

começaram como forças poderosas e naturais, em párias na sua própria cultura. Na 

verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da 

mulher.  (ESTÉS, 1994 p. 19) 

 

Certas vivências são bastante dolorosas e consequentemente muito difíceis de serem contidas 

pelo ego, a partir do momento que não se consegue lidar com estas situações emocionais, pode 

haver a possibilidade destas situações serem reprimidas, negadas ou submetidas a qualquer outro 

mecanismo para serem afastadas da consciência, que por sua vez, continuará com a necessidade da 

verdade e manterá a produção do sofrimento psíquico até que se dilua e integre estas situações. 

Com isso, se reforça a necessidade de um envolvimento mais profundo e corajoso com as 

forças femininas durante o processo psicoterapêutico com mulheres, proporcionando a devida 

estrutura para um enfrentamento destas vivências reprimidas, negadas ou mascaradas. 

Para tal se faz necessário ter conhecimento das presenças psicológicas que Jung chamou de 

arquétipos, conceito importante para leitura e entendimento simbólico dos conteúdos 

inconscientes.  

Dei o nome de arquétipos a esses padrões, valendo-me de uma expressão de Santo 

Agostinho: Arquétipo significa um “Typos” (impressão, marca-impressão), um 

agrupamento definido de caracteres arcaicos, que, em forma e significado, encerra 
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motivos mitológicos, os quais surgem em forma pura nos contos de fadas, nos mitos, nas 

lendas e no folclore.  (JUNG, 2008 p. 33) 

 

Os conteúdos simbólicos das questões do feminino permitem a retirada de projeções e a 

integração de conteúdos ativados, possibilitando a mulher com intensa projeção de Animus, que 

evite promover relações exageradamente simbiótica e indiscriminada que lhe causa desequilíbrio. 

Como caracterizados por Whitmont:  

O animus é o corolário da anima do homem e representa a “masculinidade recessiva” ou 

aspecto Yang da mulher, seu ímpeto de ação, sua capacidade de julgamento e 

discriminação. Quando essas funções não são suficientemente conscientes, a mulher julga 

as pessoas, as coisas e as circunstâncias – mas especialmente os homens – pela autoridade 

da imagem inconsciente e pelo padrão emocional esperado ligado àquela imagem, e não 

por suas qualidades.  (WHITMONT, 2008 p. 179) 

 

Ao se trabalhar simbolicamente no processo psicoterápico, o objetivo é que as mulheres 

reafirmem seu relacionamento consigo mesmas de forma que sejam capazes de diluir conteúdos 

proporcionando bem estar o que causa sustentação às suas vidas interior e exterior.  

 

2.1 A necessidade do resgate do feminino 

As mulheres na atualidade, inseridas no mercado de trabalho, ou que lutam para dar conta de 

casa, filhos, família, por consequência perderam sua essência e equilíbrio de seu curso normal, 

causando dificuldades de relacionamento, estresse, depressão, etc., tudo por um único meio, o não 

conhecimento de si mesma, daí a necessidade do resgate do feminino durante o processo 

terapêutico. 

É necessário que em meio a todas as novidades e do ritmo alucinado de necessidades e 

informações do mundo atual, reste espaço para que as mulheres sintam e desenvolvam seus reais 

potenciais, para que todas estas atividades possam ser realizadas com mais prazer e satisfação. 

Sendo esta busca do equilíbrio difícil, porém possível. 

Em relação a esta condição das mulheres nos dias atuais, que é de equiparação com os homens 

nos mais variados aspectos, Woodman (2006) destaca que “se homens e mulheres querem ser 

parceiros equiparados no mundo externo, as fundações para essa parceria precisam primeiro ser 

construídas dentro deles mesmos”, reforçando a necessidade de que a mulher resgate seu feminino, 

se respeitando e a partir daí sinta-se equiparada e pronta a lidar com as necessidades e adversidades 

do mundo que as rodeia, como menor sofrimento e instabilidades. 
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Na busca do resgate do feminino durante o processo psicoterápico com mulheres, é de grande 

importância respeitar as individualidades e particularidades de cada mulher, sem colocá-las ou 

generalizá-las em um mesmo grupo de busca. Como definido por Estés. 

Um dos Pilares mais importantes para o desenvolvimento de um estudo amplo a respeito 

da psicologia das mulheres está no fato de as mulheres observarem e descreverem o que 

acontece na sua própria vida. As filiações étnicas da mulher, sua raça, sua prática religiosa, 

seus valores são todos parte de um todo e devem todos ser levados em consideração, pois 

juntos constituem seu sentido de alma. (ESTÉS, 1994 p. 578) 

 

Através da psicologia analítica, podemos abrir possibilidades às mulheres buscarem bem 

estar e qualidade de vida, sem a necessidade de alterar sua rotina, mas sim, conhecendo-se um 

pouco mais. Visto que a teoria Junguiana busca o equilíbrio através do passeio por todas as 

possibilidades do indivíduo, podendo adequar o comportamento dentro da situação vivida, sempre 

procurando conhecer as polaridades. 

Uma das polaridades de grande conhecimento da psicologia analítica e largamente utilizada 

nesta pesquisa é o feminino e masculino presente em todos os indivíduos que bem estabelecidos 

abrem a possibilidade de integração e melhor desempenho e convívio, a este respeito Woodman 

alerta:  

Crucial para a discussão do feminino consciente é a libertação da palavra de sua servidão 

aos sexos. Ao mesmo tempo que estou profundamente preocupada com a construção de 

uma nova relação entre os sexos, estou a princípio mais preocupada com as bases internas 

dessa nova relação através da união de masculino e feminino dentro de cada indivíduo de 

ambos os sexos  (WOODMAN, 2006 p. 21) 

  

É necessário equilíbrio para a motivação e cumprimento do objetivo fundamental de ser, 

gerando realização do potencial e tornando os talentos e dons acessíveis, ponto que auxiliam a paz 

interior alcançada através da harmonia do que se é e do que se faz. 

Nos processos psicológicos analíticos, são utilizadas diversas ferramentas simbólicas que 

auxiliam o trabalho e contribuem no desenvolvimento das pessoas, uma destas ferramentas 

facilitadoras, é o trabalho com os contos de fadas, elemento que auxilia o despertar da curiosidade 

pela riqueza de nossos conteúdos interiores. Como colocado por Estés (1994, p. 37) “para encontrar 

a Mulher Selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua 

sabedoria mais profunda”. 

Para o melhor entendimento desta ferramenta, além da compreensão geral a respeito da teoria 

da psicologia analítica, exigi-se uma compreensão maior dos arquétipos, em especial Animus e 

Anima, como exposto a seguir. 
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2.2 Arquétipos 

Os arquétipos são elementos do inconsciente que nos remete a natureza humana, muito 

presentes nas histórias, são imagens que transformam algumas coisas serem comuns aos seres 

humanos, o que Jung (1971) chama de “certas condições coletivas inconscientes” que atuam como 

reguladoras. O arquétipo é uma manifestação de energia psíquica que se torna visível por meio de 

uma imagem arquetípica, ou se evidencia nos comportamentos externos. 

Silveira elucida arquétipos de maneira muito peculiar. 

Arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens similares, são formas 

instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas onde configurações análogas ou 

semelhantes tomam forma (SILVEIRA, 2006 p. 68) 

 

Os arquétipos tem grande importância na formação da personalidade e no comportamento de 

todos os indivíduos, os mais especiais são: persona, anima e animus, sombra e self. Outra 

importância do arquétipo é o fato dele ser o núcleo do complexo, Hall (2005) explica que, no 

complexo, o arquétipo age como um imã, e atrai para si experiências significativas a fim de formar 

o centro do complexo. 

Para a teoria junguiana, o inconsciente tem sua dinâmica e relação com os elementos dele 

próprio que tem efeito regulador quando emerge para a consciência, e estes elementos são os 

arquétipos, como descrito por Jung. 

Estas experiências e reflexões levaram-me a reconhecer que existem certas condições 

coletivas inconscientes que atuam como reguladoras e como estimuladoras das atividades 

criadora da fantasia e provocam as configurações correspondentes, utilizando-se do 

material consciente já existente para este fim. (JUNG, 1971 p. 144) 

 

Contudo, os arquétipos estão presentes em temas que reaparecem nos contos, sejam de fadas, 

mitológicos ou até lendas populares; são os mesmos temas que encontramos em sonhos e fantasias. 

Jung (2007) afirma que os arquétipos se expressam através de uma forma pura nos mitos e nos 

contos de fadas, assim como no sonho e nos produtos da fantasia psicótica, onde a alma fala de si 

mesma e os arquétipos se revelam em sua combinação natural. 

Os contos de fada remetem a diferentes aspetos arquetípicos, podem lidar com a experiência 

da sombra, ou as experiências centrais do self, ou a experiência de animus e anima e das imagens 

de pai e mãe por trás deles, para Franz, em termos de valor não há diferenças entre estes contos: 

No mundo arquetípico não há hierarquia de valores pela simples razão de que cada 

arquétipo é, na sua essência, somente um aspecto do inconsciente coletivo, ao mesmo 
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tempo ele representa, também, o inconsciente coletivo como um todo (FRANZ, 1990 p. 

11) 

 

Para a psicologia Junguiana, os contos de fadas retratam a linguagem da humanidade, 

trazendo a representação dos complexos com suas histórias de conflitos com começo meio e fim. 

Assim os contos atuam como a possibilidade de encontro de caminho, através de seus elementos 

que podem ser acionados, dando respostas e solução, afinal, os contos estão ligados ao mundo 

inconsciente e retratam as imagens arquetípicas. 

Os arquétipos abrem a possibilidade de um melhor entendimento das estruturas humanas 

básicas que são manifestadas por uma linguagem simbólica, auxiliam no processo de 

restabelecimento da conexão consciente/inconsciente, dando expressão a processos inconscientes, 

sendo capaz de possibilitar uma direção simbólica e um conteúdo cheio de sentido. 

 

2.3 Anima - Aminus 

Ao propor um estudo relacionando contos de fadas no processo psicoterápico com mulheres, 

se faz necessário uma ampliação do conceito do arquétipo Anima/Animus, o arquétipo que nos 

conecta ao inconsciente coletivo impessoal através dos relacionamentos. 

Na teoria da Psicologia Analítica, os arquétipos Amina e Animus se relacionam ao feminino 

e masculino, ou seja, a feminilidade inconsciente no homem denominada Anima e a masculinidade 

inconsciente na mulher denominado Animus. 

Assim como a anima produz caprichos, o animus produz opiniões; e assim como os 

caprichos do homem brotam de um fundo obscuro, do mesmo modo as opiniões da mulher 

provêm de pressupostos apriorísticos inconscientes. As opiniões do animus apresentam 

muitas vezes o caráter de sólidas convicções, difíceis de comover, ou de princípios cuja 

validez é aparentemente intangível. (JUNG, 2007 p. 83) 

 

Estes arquétipos tem importante função na regulação do comportamento, agindo como 

mediadores entre processos conscientes e inconscientes, voltados especialmente para os processos 

internos, ao contrário da persona que se orienta para os processos externos. Este diálogo interno 

entre anima e animus reflete no desenvolvimento da consciência e consequentemente da 

personalidade. 

Ao se estabelecer uma boa expressão do feminino na personalidade do homem e do 

masculino na personalidade da mulher, pode-se esperar que esta personalidade estará bem ajustada 

e equilibrada com harmonia. No caso da mulher, que não tenha estabelecido esta harmonia em sua 

personalidade, é provável apresentar de forma inconsciente comportamentos do homem, como 

teimosia e obstinação. 
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A teoria analítica determina que a primeira projeção da anima é feita na mãe e a do animus 

no pai, com o desenvolvimento, os indivíduos passam a projetar nas pessoas do sexo oposto que 

lhe geram sentimentos positivos ou negativos, como exposto pelo próprio Jung: 

Visto esta imagem ser inconsciente será sempre projetada, inconscientemente, na pessoa 

amada; ela constitui uma das razões importantes para a atração passional ou para a repulsa. 

(...) A amina é de índole erótica e emocional, enquanto que o animus é de caráter 

raciocinador. (JUNG, 1986 p. 203) 

 

 O desequilíbrio deste arquétipo pode desencadear uma rebelião da anima ou do animus, o 

que como consequência resulta numa pessoa de reações exageradas relacionadas ao sexo oposto, 

ou mesmo ser fonte de muitas projeções nas relações, mas também se bem regulada pode abrir 

portas para a criatividade. 

Jung afirma que as pessoas devem tentar comunicar-se com a amina e o animus como se 

eles fossem entidades reais, com as quais se pode aprender muito, tanto nos dando pistas 

sobre o que inconscientemente estamos procurando em nossos relacionamentos com o 

sexo oposto, como nos fornecendo indicações sobre potenciais interores com os quais 

deveríamos entrar em contato e tentar desenvolver. (NAGELSCHIMIDT, 1995 p. 18) 

 

Vale ressaltar a importância do arquétipo anima/animus no processo psicoterápico, visto que 

estão amplamente ligados ao feminino-masculino, que é a forma mais básica da qual se vivencia o 

conflito dos opostos em si mesmo, mas que como já destacado trás a possibilidade de regulação e 

retorno de um caminho desviado. 

 

3 CONTOS DE FADAS 

 

Em todas as etapas do desenvolvimento humano, somos envolvidos por contos e mitos 

passados de geração à geração, entramos em contato com estas estórias na escola, em reuniões 

familiares ou em brincadeiras entre crianças, ou seja, de alguma forma, sempre entramos em 

contato com o universo simbólico dos contos, mitos e ritos. 

Os contos de fadas nos são apresentados sempre com seus fabulosos trajes simbólicos e com 

suas requintadas, porém, simples forma, contudo eles nos mostram as linhas básicas do destino 

humano, a evolução pela qual todos os indivíduos devem passar. 

Racionalmente os contos de fadas não são compreendidos desta maneira, muitas vezes são 

vistos apenas como tolas histórias infantis, porém, eles assim como os sonhos, penetram nas 

camadas inconscientes e ali deposita sua mensagem primordial e ao ser tocado simbolicamente 
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esta semente germina trazendo possibilidade de um restabelecimento saudável do caminho da 

psique. 

Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça 

nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As 

instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou, mas que 

ele ainda conduz as mulheres mais longe, na direção do seu próprio conhecimento. 

(ESTÉS, p. 19) 

 

Utilizando os recursos da psicologia junguiana, os contos de fadas tornam-se ferramentas que 

proporcionam instintivamente uma direção simbólica e um conteúdo cheio de sentido durante um 

processo psicoterápico. 

Para Franz (1990), os contos de fadas “são a expressão mais pura e simples dos processos 

psíquicos do inconsciente coletivo”, sendo um material atemporal e numa forma pura, oferecem 

uma clara imagem das estruturas básicas da psique. Como indicado por Paz: 

O conto de fadas é uma alegoria da passagem iniciática na qual o herói representa a alma 

perdida no mundo a lutar contra os poderes inferiores de sua própria natureza e contra os 

enigmas que a vida lhe propõe, até encontrar, após aceitar e realizar as provas, os meios 

para sua própria redenção. (PAZ, 1995 p. 18) 

 

Ao considerar que os contos de fadas são representações de acontecimentos psíquicos e 

encenam os dramas da alma como materiais pertencentes a todos os homens em comum, Silveira 

determina da seguinte forma a personificação da anima nos contos: 

A amina apresenta-se personificada nos sonhos, nos contos de fadas, no folclore de todos 

os povos, nos mitos, nas produções artísticas. As formas, belas ou horríveis, de que se 

reveste, são numerosíssimas: sereias, feiticeira, fada, ninfa, animal, súcubo, deusa, 

mulher. (SILVEIRA, 2006 p. 84) 

 

E da mesma forma a personificação do animus: 

As personificações que o animus assume nos sonhos, contos de fadas, mitos e outras 

produções do inconsciente variam em escala larguíssima: formas animais, selvagens, 

demônios, príncipes, criminosos, heróis, feiticeiros, artistas, homens brutos e homens 

requintados. (SILVEIRA, 2006 p. 86) 

 

Em suma, o trabalho psicoterápico com os contos de fadas como ferramenta, busca abrir a 

visão e permitir que outras imagens surjam, remetendo a transformação através de provas e da 

resolução de conflitos da infância, adolescência, ou grandes problemas da existência com uma 

sabedoria popular, de uma maneira simples. 
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3.1 A abordagem simbólica 

Para a psicologia analítica, deve-se utilizar como recurso psicoterápico os símbolos, como 

uma maneira útil de compreender e fazer uso dos conteúdos não racionais e costumeiros. 

A psique humana está em constante atividade, produzindo símbolos por meio dos fenômenos 

psíquicos, especialmente através dos arquétipos, estes símbolos são uma expressão indefinida com 

vários significados que estão além do seu significado manifesto e imediato, para Jung (2002) 

implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. 

Os símbolos aparecem em todos os tipos de manifestações psíquicas. Existem pensamentos 

e sentimentos simbólicos, situações e atos simbólicos, que podem sem expressos por meio de 

palavras, imagens, sons, sonhos e rituais. 

Diz Jung: 

Quando nos esforçamos para compreender os símbolos, confrantamo-nos não só com o 

próprio símbolo como com a totalidade do indivíduo que o produziu. Nesta totalidade 

inclui-se um estudo do seu universo cultural, processo em que se acaba por preencher 

muitas das lacunas da nossa própria educação. Estabeleci como regra particular considerar 

cada passo como uma proposição inteiramente nova, sobre a qual começo um trabalho de 

quase alfabetização. Os efeitos da rotina podem ser práticos e úteis enquanto se está na 

superfície de um caso, mas logo que se chega aos seus problemas vitais é a própria vida 

que entra em primeiro plano, e até as mais brilhantes premissas nada mais são que palavras 

totalmente ineficazes. (JUNG, 2008, p.92) 

 

Assim, os símbolos tornam-se meio de comunicação entre consciente e inconsciente, e esta 

ligação proporciona crescimento e desenvolvimento da consciência e do ego, resultando como 

facilitador do conhecimento do individuo de seu curso natural. Esta visão simbólica no processo 

psicoterápico é capaz de transformar a dificuldade apresentada em algo de onde pode brotar uma 

nova vida. 

 Desta forma se esclarece como os contos de fadas são importantes enquanto ferramenta no 

processo psicoterápico que agem como possibilitador de contato com estes símbolos e como são 

ligados ao mundo que não temos acesso direto e conscientemente. 

Moreno (2002 p.24) através desta teoria dos arquétipos chama a atenção para a possibilidade 

dos contos preencherem o arquétipo com uma imagem específica, sendo capaz de dar às energias 

instintivas uma direção simbólica e um conteúdo cheio de sentido. 

Na psicologia analítica, cria-se a possibilidade do individuo dar significado às imagens 

percebidas durante situações difíceis e o surgimento destas imagens pode ser seguido por uma 
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reordenação da consciência que se torna uma ferramenta na resolução da dificuldade original. Fierz 

neste contexto ressalta que: 

A natureza genérica das imagens levou Jung a chamá-las de imagens típicas. O fato de 

precisarem ser observadas não apenas no presente, mas também em um passado longínquo 

fez com que ele se referisse a elas como imagens arquetípicas, Do ponto de vista do 

individuo envolvido, a impressão é que a perturbação da consciência e sua subsequente 

reordenação são ocasionadas por uma energia mediana pela imagem. (FIERZ, 1997, p.93) 

 

Com isso reafirma a importância da leitura simbólica dos contos de fadas no processo 

psicoterápico, como facilitador do entendimento destas imagens que parecem ser perturbadoras, 

mas ao mesmo tempo salvadoras. 

 Considerando, de acordo com Harding (1985), que a essência ou principio feminino não 

pode ser entendida através de um estudo intelectual, reforça a necessidade do estudo simbólico 

para o conhecimento ou reconhecimento desta essência do principio feminino. Valendo de que esse 

simbolismo leva a mulher a atingir uma harmonia interna entre a masculinidade e a feminilidade, 

a fim de proporcionar maturidade e liberdade, abrindo novas possibilidades e expansão de novos 

limites. 

 

3.2 Temas presentes nos contos de fadas 

A seguir serão apresentados os temas presentes nos contos de fadas com o objetivo de 

demonstrar o quanto os enredos e tramas dos contos de fadas estão ligados à dinâmica vivenciada 

por todos. 

A Justiça: O mundo real raramente é justo, mas nos contos de fadas os bons são quase sempre 

recompensados e os maus severamente castigados. Nem a própria morte consegue intrometer-se 

num final feliz e justo. A consciência de que existe possibilidade de transformação através da 

justiça natural é uma parte importante do encanto dos contos de fadas. 

As Fadas: As fadas fazem parte da cultura popular de muitos países e, no passado, era muito 

vulgar acreditar-se nelas, em especial nas áreas rurais. Dizia-se que eram espíritos ou anjos 

cadentes ou descendentes de crianças que Eva escondeu de Deus nos sonhos, ou remanescentes de 

uma raça primitiva de seres humanos. De um ponto de vista psicológico diremos que, nos mitos 

como nos contos, essas personagens são figuras arquetípicas que à primeira vista, não tem nada a 

ver com seres comuns. Podem estar associadas à figura da mãe arquetípica, à velha sábia, ou à 

representação da Amina positiva.   

As Bruxas: Aparecem como fada má. Encarnam o orgulho ferido e o rancor. Podem 

representar aspectos da Sombra; a personificação da Anima negativa, demoníaca; aquela que tem 

o poder da destruição e dos feitiços. 
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Enfeitiçados: Muitos personagens dos contos de fadas estão sob a ação de um feitiço. Foram 

transformados por magia, muitas vezes em animais. A tarefa do herói ou heroína é reconhecer a 

essência da pessoa que está enfeitiçada e redimi-la. Em linguagem psicológica, significa dizer que 

a tarefa do Ego seria reconhecer a possessão da consciência por um complexo, ou reconhecer a 

dificuldade de transcender uma situação de conflito, o que impede o indivíduo de agir para 

transformar a situação na qual se encontra. 

A maior parte dos contos acerca de pessoas enfeitiçadas termina com o cruel encanto sendo 

quebrado, o que significa a transcendência do conflito e consequentemente uma transformação.    

Riqueza e Pobreza: Originalmente os contos de fadas eram contados e ouvidos por gente 

pobre e, por isso, não é surpresa que em muitos contos o herói seja pobre e sonhe fazer fortuna. 

Algumas vezes isso acontece por mera sorte e muitas vezes por inteligência, astúcia, bondade ou 

coragem, que acabam sendo recompensado por magia. Psicologicamente, isso refere-se ao 

processo de transformação do indivíduo, inerente à jornada do herói, representada no conto pela 

fortuna, pode-se associar com o amadurecimento pessoal e a ampliação da consciência.  

Heróis e Heroínas: A coragem e a perseverança são qualidades dos heróis e heroínas dos 

contos de fadas. São eles que agem e se arriscam. O herói e a heroína nos propõem uma espécie de 

esboço de correspondência arquetípica entre o Ego e o Self, que exige a execução e a realização 

concreta na vida de cada um. Em termos mitológicos, e Ego pode ser representado pelo herói dos 

contos de fadas, o instrumento de encarnação do Self.  

O Bosque: Representa o interno, o escuro, o escondido, de difícil acesso. Podemos associar 

essa imagem ao inconsciente. 

A Cidade – Povoado ou Vila: Pode representar aquilo que abre, acolhe, alegra; a consciência. 

O verdadeiro amor vence tudo: Nos contos de fadas é o amor e não o dinheiro, a posição 

social e poder que fazem girar o mundo. Um príncipe pode casar com a criada da família, ou a 

prisioneira de uma bruxa. Nem mesmo aqueles que asseguram que nunca se casarão, resistem ao 

amor; o seu destino será apaixonar-se. No plano psicológico, isso pode significar; para uma mulher 

e integração do Animus positivo e para o homem, a integração da Anima positiva. A grosso modo 

significa a possibilidade do estabelecimento de ligações afetivas. 

Animais solícitos: Representam a base instintiva emergente do ser. Estão associados aos 

aspectos positivos da personalidade a serem utilizados. Expressam nossas capacidades e 

possibilidades desconhecidas. 

 

3.3 Contribuições dos contos de fadas na psicoterapia analítica 

A psicoterapia analítica busca estimular a independência do paciente, favorecendo o bem 

estar e a qualidade de vida aos indivíduos. Geralmente a procura pelo acompanhamento 
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psicológico, ocorre após a identificação de sofrimento psíquico ou de comportamentos não usual. 

Papalia (2000) destaca a necessidade dos terapeutas ajudarem os indivíduos de maneira geral a 

compreender melhor sua personalidade e seus relacionamentos, além de auxiliar na ampliação seus 

sentimentos e comportamentos.  

Após esta análise, podemos dizer que a psicoterapia, na abordagem analítica, acometerá o 

individuo de forma a lhe possibilitar a retomada do curso normal de seu desenvolvimento, 

utilizando para isso recursos simbólicos, e assim, de acordo com Cordioli (1998) ajudar no 

enfrentamento e elaboração dos conflitos, favorecendo a organização de sua personalidade e o 

desenvolvimento para a maturidade. 

Ao considerar, mediante a teoria analítica, que todo individuo nasce com todos os núcleos 

arquetípicos e são os complexos afetivos que interferem na estrutura deste indivíduo, tendo assim 

importante papel no desenvolvimento da personalidade, podemos afirmar que trabalhar estes 

complexos afetivos durante a psicoterapia, proporciona o reencontro com a essência, libertando a 

pessoa, submetida ao processo, de seus padrões egóicos. 

Estudiosos da abordagem analítica consideram aos contos de fadas uma das ferramentas desta 

linha da psicologia que pode facilitar a psicoterapia tanto de adultos quanto de crianças, eles 

fornecem símbolos que auxiliam para que os conteúdos inconscientes sejam canalizados para a 

consciência, analisados e integrados. 

No trabalho psicoterápico, os contos de fadas podem ser utilizados como um elemento 

facilitador do processo, contribuindo com o paciente em seu desenvolver. O fundamental neste 

momento é o significado simbólico que o conto terá no momento em que é colocado, já que de 

fato, conforme Silveira (1997), os contos tem origem nas camadas profundas do inconsciente e 

pertencem ao mundo dos arquétipos, todos fatores que interessam e contribuem com a psicologia 

analítica. 

Em toda a teoria da psicologia analítica, sempre se mostrará presente na psique do indivíduo 

os elementos inconscientes e conscientes, e com relação ao tema, Franz (1990) define o valor dos 

contos de fada na investigação inconsciente como superior a qualquer outro material, e justifica 

com o fato de que os contos são a expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos do 

inconsciente coletivo. Jung (2008) completa colocando-os como uma ferramenta que opera 

fazendo uma ligação entre o consciente e o inconsciente já que eles expressam processos 

inconscientes, mas ao serem narrados, criam recordações. 

Franz (1990) ressalta que os contos oferecem uma imagem mais clara das estruturas 

psíquicas, já que neles existe um material consciente culturalmente muito menos específico que os 

mitos e lendas. No dicionário Junguiano de Pieri (2002), encontramos o significado de que os 

contos são emblemas dos processos psíquicos do inconsciente coletivo. 
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A proposta de se trabalhar com os contos como ferramenta, consiste em interpretar a partir 

da observação da estrutura do material contido no conto, a fim de que se possa colocar ordem na 

narrativa expressa e entender qual é a sua mensagem. Franz (1990) nos diz que a interpretação só 

pode ser aprendida pela prática e experiência, porém, nos traz um pouco de objetividade, já que o 

conto não percorre apenas num estado de consciência. 

Através dos contos, conseguimos nos aproximar mais do mundo interno dos pacientes, afinal, 

como colocado por Bonaventure (1992), ao se trabalhar com os contos, o desejo é de despertar 

curiosidade pela riqueza de seu conteúdo, além de ser uma ferramenta simples, que não requer 

conhecimentos intelectuais para ser entendido. 

Destaca-se a importância do trabalho dos contos de fadas com as mulheres contemporâneas, 

visto que o desenvolvimento do lado masculino da natureza da mulher tem sido uma característica 

marcante nos últimos anos e por consequência tem desalinhado e afetado consideravelmente a 

personalidade de algumas mulheres, causando profundas mudanças na relação consigo mesma e 

com os outros. Neste contexto, Éstes faz a seguinte ressalva: 

Quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição 

parcial, e as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno 

desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com sua fonte de 

origem, ela fica esterilizada, e seus instintos e ciclos naturais são perdidos, em virtude de 

uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego – dela própria ou de outros (ÉSTES, 

1994 p. 23) 

 

As mulheres ao ouvirem a história, poderão ser levadas a uma mudança pessoal, isso através 

das imagens que esta história conduzirá ao seu inconsciente e desta forma trabalhar seus conteúdos 

e resolver problemas eventuais. 

Ao propor o trabalho analítico com mulheres num aspecto simbólico, torna-se necessário o 

entendimento das representações simbólicas nos contos de fadas do arquétipo animus/anima e suas 

contribuições no desenvolvimento saudável da mulher submetida a esta ferramenta, neste aspecto, 

Silveira destaca: 

Do mesmo modo que a anima, o animus é suscetível de evoluir, de transformar-se. Vários 

contos de fadas nos dizem de príncipes metamorfoseados em animais que por fim são 

redimidos pela heroína do conto, o que significa evolução e integração do princípio 

masculino na consciência da mulher. (SILVEIRA, 2006 p. 86) 

 

A partir do momento que a mulher dá luz a este entendimento e suas lembranças arcaicas são 

acionadas, volta a ter vida, a se relacionar com seu feminino que, uma vez recuperado, amplia a 

possibilidade de sua vida criativa e saudável florescer. 
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Vale ressaltar que técnicas projetivas, como os contos de fadas, devem ser aplicadas em 

pacientes que já estão estruturados egoicamente, ou seja, pronto para vivenciar a técnica sem se 

envolver ou mergulhar por muito tempo na fantasia. 

 

CONCLUSÃO 

 

Numa visão geral, as mulheres atualmente apresentam atuação em papéis cada vez mais 

voltados ao espaço público, estando em evidencia nas cidades, no trabalho, na política, etc. Funções 

as quais as forçam a integrar a masculinidade para que tais papéis sejam devidamente 

desempenhados. 

Esta integração pode ser positiva, possibilitando a mulher seu verdadeiro despertar feminino 

através desta integração, além de manter as mulheres as conquistas já atingidas e as novas 

possibilidades que se abrem, porém, este processo não é simples assim para todas as mulheres, 

para algumas esta masculinidade torna-se capaz de sufocar o feminino, criando barreiras para que 

sua essência flua e gerando conflitos a respeito de si mesmas e que em geral esbarra principalmente 

nos relacionamentos, sejam amorosos, afetivos ou profissionais. 

Neste contexto se faz necessário quebrar as barreiras criadas dentro desta condição, diluindo 

assim os entraves resultando na maturação de suas relações com os outros e consigo mesma. Parte-

se do principio que esta quebra não é simples assim, afinal, estamos tratando de aspectos subjetivos 

difíceis de serem alcançados, especialmente pela potencialidade da rigidez e racionalidade 

características nas mulheres com estes conflitos ativados.  

Para a psicologia analítica, o melhor meio para se penetrar nestes aspectos é através da 

linguagem simbólica, que se utiliza dos símbolos como uma maneira útil de compreender e fazer 

uso dos conteúdos não racionais e costumeiros, sendo capaz de quebrar barreiras e abrir 

possibilidade de integração interna, criando uma comunicação entre consciente e inconsciente e 

assim, favorecendo o brotar de uma nova vida. 

Diversas são as ferramentas simbólicas utilizadas num processo psicoterápico analítico, um 

deles é o contos de fadas, que tratam de histórias com trajes simbólicos e que mostram as linhas 

básicas do destino humano, eles trazem o potencial de penetrar nas camadas inconscientes e ser 

parte do restabelecimento do caminho da psique. 

Assim, confirmo a hipótese levantada pela questão: 

Podem os contos de fadas serem utilizados como ferramenta clínica do processo 

psicoterápico de mulheres contemporâneas? 
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Sim, podemos utilizar como recurso os aspectos dos contos de fadas a fim de auxiliar 

simbolicamente a prática clínica com as mulheres contemporâneas, que como já descrito, 

apresentam certa rigidez e até mesmo resistência em entrar em contato com seus conteúdos mais 

profundos. Afinal, ao se trabalhar os aspectos simbólicos dos contos, cria-se possibilidade de 

aproximação do entendimento dos complexos presentes na psique dessas mulheres. 
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