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Há quem pense que os contos de fada sejam apenas histórias de crianças. Alegorias 

narradas aos pequenos antes de dormir ou uma forma de distração para que os mesmos 

passem o tempo lendo um livro ou assistindo seu desenho preferido na televisão, 

enquanto seus pais, os adultos, aqueles que acreditam não mais precisarem disso, 

trabalham ou fazem algo muito importante. Essas pessoas se enganam por pensar assim, 

pois os contos são uma das mais admiráveis formas de diálogo que possuímos com o 

nosso inconsciente. A partir de três palavras mágicas, conhecidas como “Era Uma Vez”, 

somos retirados de nosso mundo “real” e transportados diretamente para um reino 

encantado de imaginação e fantasia, repleto de princesas, príncipes, rainhas, reis, fadas, 

bruxas, dragões, maldições e feitiços cruéis. E esse reino encantado ou sombrio, melhor 

ainda seria dizer encantado e sombrio, como somos todos nós, não é constituído apenas 

por histórias contadas para distrair ou divertir. Esse reino traz uma série de 

ensinamentos capazes de instruir e transformar os seres humanos. Ao entrarmos em 

contato com essas narrativas, desde muito cedo, aprendemos determinadas lições que de 

outra maneira não poderíamos conhecer. No entanto, o tempo em que vivemos é 

marcado pelo pensamento racional. Desenvolvemos, assim, uma visão cientificista dos 

fatos que nos cercam e as narrativas que não se enquadram nesse esquema devem ser 

deixadas de lado, como inferiores. O consciente superou, nesse sentido, os temas do 

inconsciente, o racional se sobrepôs ao não-racional. E essas histórias simbólicas, que 

tanto ajudavam (e ajudam) os seres humanos foram descartadas. Espera-se, com esse 

texto, baseado nas teorias de autores como Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Karen 

Armstrong e Marie Louise Von Franz, que possamos chamar a atenção para a 

importância das antigas narrativas como fundamentais formas de conhecimento. Nossa 

sociedade contemporânea, fortemente marcada pelo logos e pela razão, parece ter se 

esquecido dos ensinamentos que essas histórias são capazes de transmitir. Parece ter 

desaprendido a ler os símbolos que os contos de fada são capazes de comunicar.  Assim, 

orientada pelas bases do pensamento compreensivo ─ aquele que nega a postura 

absoluta e inquestionável da ciência e se aproxima de outras formas de entendimento do 

mundo, como a arte, o pensamento mítico, a religião e os saberes comuns ─, proponho 

essa importante e fundamental reflexão.    
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