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RESUMO
Este trabalho buscou explicar teoricamente, sob o olhar da Psicologia Analítica,
porque os contos fazem sentido para os seres humanos e como eles nos ajudam a modificar
comportamentos e demonstrou por meio de um relato de experiência, como um conto pode
facilitar a diminuição da resistência diante de processos de aprendizagem. O trabalho
destinou-se também a produzir conhecimento sobre o uso de contos como ferramenta para
atendimentos psicopedagógicos de crianças. O sintoma-problema de aprendizagem pode levar
uma criança a resistir aos processos de aprendizagem, como uma possibilidade frente às
angústias, às frustrações que acompanham o acesso ao conhecimento. Se quisermos realizar
uma intervenção que provoque alterações, precisamos passar para a consciência fatos
inconscientes, vencer a resistência e permitir a elaboração do sintoma, pois por meio da
consciência é possível transformar atitudes, comportamentos emocionais e funções cognitivas
que operam nos processos de aprendizagem. O conto se apresenta nessa experiência relatada
como importante ferramenta para diminuir a resistência, ao facilitar o surgimento de
conteúdos arquetípicos, como os da sombra e a expressão simbólica destas forças
inconscientes. Por meio do diálogo com estas representações simbólicas na relação terapeuta
e paciente, o conto e sua expressão possibilita que o sintoma da não aprendizagem possa ser
compreendido e atenuado. Os contos, os mitos, a arte em geral, são formas simbólicas, pelas
quais a psique se manifesta. O conto é um ótimo exemplo de instrumento que ao ser utilizado
facilita o surgimento do emocional, do afetivo. Pode-se concluir que o trabalho com o
simbólico é um caminho para a diminuição da resistência frente a processos de aprendizagem
e que o conto pode ser uma ferramenta muito útil em atendimentos psicopedagógicos.
Palavras-chave: Psicopedagogia Clínica; dificuldade de aprendizagem; resistência; contos.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 5
Objetivo Geral ............................................................................................................................ 6
Objetivo específico ..................................................................................................................... 6
MÉTODO ................................................................................................................................... 7
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................................. 8
O problema de aprendizagem como sintoma e o papel do Psicopedagogo............................... 8
Concepções psicológicas sobre o fenômeno da resistência ..................................................... 17
Os arquétipos e a importância dos símbolos e das representações simbólicas dos contos .... 19
O valor dos contos e representações arquetípicas .................................................................. 26
Os contos e a Psicopedagogia ................................................................................................. 29
RELATO DE EXPERIÊNCIA ................................................................................................ 32
ANÁLISE ................................................................................................................................. 38
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 42
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 45
ANEXO 1 ................................................................................................................................. 47
ANEXO 2 ................................................................................................................................. 48
ANEXO 3 ................................................................................................................................. 49
ANEXO 4 ................................................................................................................................. 50

5

INTRODUÇÃO
Após a leitura de contos e de reflexões realizadas durante aulas específicas no curso de
Formação em Psicopedagogia, despertou-me a curiosidade de refletir sobre o uso de contos
como boa ferramenta em atendimentos psicopedagógicos. A partir do meu interesse pessoal
sobre o assunto, devido o uso de um conto específico no atendimento de um paciente na
Clínica do Instituto Sedes Sapientiae e os ganhos advindos de tal atividade, decidi escrever
sobre o tema. Este paciente apresentava resistência diante de processos de aprendizagem, o
que era um grande entrave para os atendimentos psicopedagógicos que visavam ajudá-lo em
suas dificuldades de leitura e escrita.
Escolhi a Psicologia Analítica como principal teoria para discorrer esta monografia
devido o meu interesse pessoal e profissional, e afinidade com esta teoria e os conceitos
explicitados por autores adeptos às ideias de Jung (1976 e 1998). Assim como, utilizei uma
importante autora da psicopedagogia para realizar uma interlocução possível, com o intuito de
responder o seguinte questionamento: Como as intervenções psicopedagógicas, que permitem
o surgimento de símbolos arquetípicos, contribuem para o desenvolvimento de crianças
resistentes diante dos processos de aprendizagem?
Ao ler um conto, podemos encontrar conteúdos que façam sentido para nós, que nos
mobilizam e a partir disto, buscar a identificação dos símbolos trazidos por ele, para uma
tomada de consciência. Um conto nos possibilita a oportunidade de trabalhar a auto avaliação,
o auto conhecimento e favorece a busca por tornar consciente conteúdos inconscientes, pois
incita o contato com os diversos arquétipos.
Levando em consideração que os símbolos, entendidos como uma linguagem
universal, podem ser utilizados para atingir o inconsciente e permitir ao paciente se abrir para
mudanças, levantei como hipótese que o trabalho com o simbólico é um caminho para a
diminuição da resistência frente a processos de aprendizagem.
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Objetivo Geral
Buscar explicar teoricamente, sob o olhar da Psicologia Analítica, porque os contos
fazem sentido para os seres humanos e como eles nos ajudam a modificar comportamentos.
Objetivo específico
Demonstrar, por meio de um relato de experiência, como um conto pode facilitar a
diminuição da resistência diante de processos de aprendizagem.
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MÉTODO
Foi realizada uma pesquisa qualitativa e teórica, na qual apresento um relato de
experiência, destacando aspectos que foram analisados a partir do referencial teórico
abordado neste estudo.
Esta pesquisa destina-se a produzir conhecimento sobre o uso de contos como
ferramenta para atendimentos psicopedagógicos de crianças. Bem como, exemplificar, por
meio de um relato de experiência, como um conto pode proporcionar a diminuição da
resistência de uma criança, diante dos processos de aprendizagem.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O problema de aprendizagem como sintoma e o papel do Psicopedagogo
Para que possamos pensar sobre um problema de aprendizagem, primeiro vamos
compreender brevemente o que é o aprendizado, na concepção de três abordagens diferentes:
inatistas, ambientalistas e sócio-interacionistas.
Pitombo (2001) realizou uma analise destas três concepções e fez levantamentos que
serão aqui apontados. Segundo a autora, as abordagens inatistas acreditam que as capacidades
básicas do homem já estão praticamente preparadas no momento do nascimento, ou
determinadas, e dependendo exclusivamente do amadurecimento para manifestarem-se.
Nestas teorias, o desenvolvimento é entendido como requisito prévio para o
aprendizado. É por isso que a criança é vista a partir da presença, ou não, das disposições
inatas para o aprendizado, sendo o problema de aprendizado descrito como distúrbio, por
estar relacionado a fatores maturacionais e hereditários. No Brasil, este olhar para os
problemas de aprendizado como sendo distúrbios surgiu nos séculos XVIII e XIX e ainda
aparecem resquícios desta concepção nos dias de hoje.
Já a concepção ambientalista atribui unicamente ao ambiente a constituição do sujeito.
O ambiente é apresentado como fonte primordial de conhecimento, formação dos
comportamentos e como determinante na formação das características individuais. Nesta
teoria, a escola é transmissora de cultura, o professor é o único responsável pela transmissão
do conhecimento e o aluno é visto de forma passiva.
Ainda segundo a autora, para Wallon e Vygotsky, o sujeito (natural, social, subjetivo e
consciente) é ativo e junto com o objeto, forma-se numa relação recíproca dentro do processo
histórico-social (concepção dialética de desenvolvimento). Wallon, nessa concepção dialética,
desenvolveu um estudo contextualizado do comportamento infantil, para compreender as
relações estabelecidas entre a criança e o meio, em cada fase do desenvolvimento. Em cada
uma das fases, há um processo de alternância e preponderância de aspectos afetivos e
cognitivos, que vão fornecendo características específicas ao sujeito. Wallon (1975) apud
Pitombo (2001) “defende uma prática do aprendizado escolar que atenda às necessidades da
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criança nos planos afetivo, cognitivo e motor” (p.8), concomitante ao desenvolvimento social
e individual.
Vygotsky descreve o desenvolvimento humano em dois níveis: o nível de
desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento proximal. O primeiro corresponde às
funções mentais decorrentes de ciclos completos de desenvolvimento e o segundo, é
representado pela orientação de um adulto, ou pares mais capazes, que permitem a solução de
problemas por parte da criança. Para este autor, o aprendizado inicia-se antes mesmo da
criança frequentar a escola.
Em contraposição às concepções inatistas e ambientalistas, Vygotsky e Wallon
consideram que o papel do outro está intimamente relacionado ao aprendizado, sendo assim,
todos os funcionários de uma escola são protagonistas do aprendizado, que ocorre de forma
mútua e dinâmica. É em toda e qualquer interação com o meio que o sujeito é capaz de
aprender e se desenvolver.
Além dos autores descritos anteriormente, quero destacar Jean Piaget, autor que
desenvolveu importante teoria sobre os processos de aprendizagem, que contribui para a
atuação dos profissionais atentos a estes processos, como os psicopedagogos.
Jean Piaget nasceu em 1896, na Suiça e morreu em 1980, aos 84 anos. Formado em
biologia, interessou-se por pesquisar sobre o desenvolvimento do conhecimento nos seres
humanos. Trabalhou intensamente em biologia e concluiu que o desenvolvimento biológico,
além da maturação e hereditariedade, era também devido a variáveis do ambiente. Para ele, o
desenvolvimento mental era visto como um processo interacionista, de adaptação ao meio e
uma extensão do desenvolvimento biológico.
A partir da observação cuidadosa de seus filhos e de muitas outras crianças, concluiu
que em muitas questões cruciais, elas não pensam como os adultos, já que ainda lhes faltam
certas habilidades. Sendo assim, a maneira de pensar é diferente, não somente em grau como
em classe. A investigação do desenvolvimento mental das crianças ocupou a maior parte de
seu trabalho profissional.
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Piaget (2002) escreveu extensivamente sobre os vários aspectos do desenvolvimento
cognitivo da criança. Para explicar o desenvolvimento cognitivo, ele identificou quatro
períodos principais desse desenvolvimento, que ficou conhecido como Teoria de Estágios.
Esses quatro períodos são: Sensório-Motor (nascimento até aproximadamente dois anos); PréOperatório (dois até aproximadamente sete anos); Operatório Concreto (sete até
aproximadamente doze anos) e Operatório Formal (adolescência à idade adulta).
O primeiro recebe esse nome, pois, a criança resolve seus problemas usando seus
sistemas sensoriais e a atividade motora, ao invés de processos simbólicos que caracterizam
os outros três períodos. Através de sua ação sobre os objetos, a criança se torna capaz de
conhecê-los.
O período Pré-Operacional consiste no segundo estágio descrito por Piaget. Neste, a
criança funciona de modo cada vez mais conceitual e representacional e, gradativamente,
passa a ser capaz de representar eventos internamente. A capacidade de representação de
objetos é o principal desenvolvimento do estágio Pré-Operacional.
O terceiro estágio é o Operatório Concreto, tornam-se lógicos os processos mentais de
uma criança, que desenvolve aquilo que Piaget chamou de operações lógicas. O pensamento,
neste estágio, não é mais fruto apenas das percepções, começam a resolver problemas
concretos de suas experiências.
Neste período, a criança já é mais sociável e menos egocêntrica ao fazer uso da
linguagem. Essa liberação do egocentrismo surge à medida que é obrigada a buscar
verificação de ideias através da interação social com os colegas. O objetivo da fala é a
comunicação, onde pela primeira vez a criança torna-se um ser verdadeiramente social. Piaget
deu grande importância às relações sociais entre as crianças para o desenvolvimento afetivo e
intelectual.
O quarto estágio descrito por Piaget é o das Operações Formais, no qual o adolescente
começa a construir um tipo de raciocínio e lógica, que possibilitam a solução de problemas.
As estruturas cognitivas adquirem maturidade, ou seja, a qualidade potencial de seu
pensamento atinge seu máximo quando as operações formais encontram-se desenvolvidas.
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Além destas concepções, autores da psicologia nos ajudam a compreender o
desenvolvimento psíquico de um indivíduo e o caminho a ser seguido para a formação da
consciência, sob a influência dos diferentes ambientes, como o familiar e o escolar.
Segundo Jung (1998), normalmente entre os três e cinco anos de idade a criança
começa a desenvolver a consciência do “eu”, que é uma grandeza complexa que vai se
constituindo por agrupamentos graduais de fragmentos do inconsciente, desenvolvendo
vínculos entre processos psíquicos inconscientes até então e o “eu”. É a partir deste momento,
que se pode considerar a existência de uma psique individual. Porém, a psique individual só
atingirá relativa independência após a puberdade, permanecendo até este momento como
“joguete dos impulsos e das condições ambientais” (p. 63).
Durante esta busca de independência, a escola exerce papel fundamental por ser o
primeiro ambiente em que a criança será inserida, fora da família. “Os companheiros
substituem os irmãos, o professor o pai, e a professora a mãe” (JUNG, 1998, p. 64), portanto,
é importante que os professores tenham consciência disto. Afinal, a tarefa deles não será
apenas de transmissão de certos conhecimentos, mas também de influência sobre as crianças
em favor do desenvolvimento de sua personalidade. A finalidade da educação escolar é
conduzir a criança para o mundo mais amplo, apoiar o processo de formação da consciência e
assim completar a educação dada pelos pais.
A escola é a primeira parte do grande mundo real, ela ajuda a criança a desprender-se,
em certa medida, do ambiente familiar.
“O que importa não é o grau de saber com que a criança termina a
escola, mas se a escola conseguiu ou não libertar o jovem ser humano
de sua identidade com a família e torná-lo consciente de si próprio”

(JUNG, 1998, p. 65).
Durante este processo de escolarização, a criança pode vir a apresentar dificuldades,
nomeadas de problemas de aprendizagem.
Para Fernández (1990 e 2001), existem dois motivos principais que podem levar uma
pessoa a vivenciar entraves no processo educacional, são eles: externo à estrutura familiar e
individual, chamado de problema de aprendizagem reativo; ou interno à estrutura familiar e
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individual, que pode ser a manifestação de um sintoma ou uma inibição cognitiva. O
problema de aprendizagem pode ser de ordem individual e/ou coletiva e é influenciado por
aspectos socioeconômicos, educacionais, emocionais, de ordem intelectual, orgânica e
corporal.
O problema de aprendizagem reativo é também denominado como fracasso escolar,
que afeta a aprendizagem do sujeito e suas manifestações, sem inibir a inteligência. Na
maioria das vezes, o fracasso escolar surge devido divergências entre o aprendente e a
instituição educativa e a não aprendizagem permanece vinculada aos entraves da relação
aluno e escola. Para resolver o problema de aprendizagem reativo, devemos recorrer
principalmente aos planos de prevenção nas escolas, intervir no sistema ensinantes que priva
o sujeito do espaço de autoria de pensamento. Depois de instaurado o fracasso, é necessário
intervir realizando indicações adequadas, como por exemplo, assessoramento à escola. O
fracasso escolar, portanto, pode desencadear um problema de aprendizagem.
Segundo Fernández (1990) para resolver o problema de aprendizagem de origem
sintomática ou de inibição, necessita-se de uma intervenção psicopedagógica especializada,
em que uma das funções dos psicopedagogos é a de buscar revelar o significado que o
aprender tem para a criança e sua família, “assim como o significado atribuído de maneira
inconsciente à operação particular que constitui o sintoma no aprender” (p.43). O
psicopedagogo também deve encontrar a funcionalidade do não aprender para a família,
diferenciando qual o seu significado e para que serve ao sistema familiar a não aprendizagem
de um de seus componentes.
Sargo (2005) destaca que, todas as famílias demonstram um desejo de que seus filhos
obtenham sucesso na escola. Porém, para que isto ocorra, algumas famílias investem diversos
recursos como: escolher e financiar boas escolas; prover o material escolar completo;
interessar-se pela vida acadêmica do filho; valorizar as produções; garantir a presença às
aulas; entre outras atitudes, que supostamente, favorecem a aprendizagem e o desempenho
escolar. Outras famílias, que possuem o mesmo desejo, não acompanham a maneira com que
o filho administra a vida escolar, ou podem vir a assumir as responsabilidades do filho,
fazendo deveres por ele, e às vezes superestimando ou desqualificando suas produções.
Enfim, acabam atuando de forma incompatível com aquilo que expressam desejar.
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As atitudes destes grupos familiares descritos, não garantem o bom ou o mau
desempenho pedagógico de seus filhos, pois existem outros fatores que, nem sempre,
possuem relação direta com as atividades escolares e que evidenciam a posição em que a
criança é colocada diante da possibilidade de aprender. Diferentes mensagens podem ser
passadas às crianças com as condutas dos pais, que podem dar, ou não, a permissão delas
aprenderem. Por isso, compreender a influência dos pais na aprendizagem dos filhos pode
auxiliar educadores, os próprios pais, psicopedagogos e outros terapeutas a participar da
estruturação da personalidade das crianças e dos adolescentes, ajudando-os na construção de
suas identidades.
A influência dos pais na aprendizagem dos filhos não é o único fator relevante, pois
aspectos orgânicos, neurológicos, metodológicos, psicológicos e sociológicos também estão
presentes na vida de uma criança em desenvolvimento e devem ser levados em consideração,
ao nos direcionarmos a uma criança ou adolescente com dificuldade de aprendizagem. É com
toda esta bagagem que a criança se apresentará à escola para realizar sua trajetória escolar,
porém, a influência dos pais pode gerar conflitos nos seus filhos e acabar consumindo seu
desejo de aprender e, consequentemente, prejudicando o processo de aprendizagem.
Para Fernández (1990), ao olharmos para um problema de aprendizagem devemos
considerá-lo como parte de uma articulação entre o organismo, o corpo, a inteligência e o
desejo do indivíduo, que está inserido em um grupo familiar e em um sistema educacional, no
qual seu sintoma tem sentido e funcionalidade. Pois, o organismo, o corpo, a inteligência e o
desejo, são os quatro níveis implicados em todo o processo de aprendizagem. A interação
entre estes fatores influenciam também nos sintomas associados aos problemas de
aprendizagem, abrangendo diferentes comprometimentos.
Segundo Fernández (1990), “o problema de aprendizagem que constitui um “sintoma”
ou uma “inibição” [...]” (p. 82) afeta a dinâmica de articulação entre os níveis de inteligência,
do desejo, do organismo e do corpo, ocasionando em um aprisionamento da inteligência. Para
a compreensão de seu significado, é importante a realização de um diagnóstico
psicopedagógico que ajude a identificar os sintomas do aprender ou não aprender. É preciso
desvendar a funcionalidade do sintoma dentro da estrutura familiar e realizar uma intervenção
psicopedagógica clínica com o objetivo de libertar a inteligência. Porém, segundo a referida
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autora “a liberação da inteligência aprisionada só poderá dar-se através do encontro com o
prazer de aprender que foi perdido” (FERNÁNDEZ, 2001, p.27).
“O sintoma alude e ilude ao conflito. O ilude para não contatar com a angústia, mas ao
mesmo tempo está mostrando uma marca, assinalando, quer dizer, aludindo ao conflito”
(FERNÁNDEZ, 1990, p.85). No sintoma de aprendizagem, a inteligência encontra-se
bloqueada, os recursos para elaboração cognitiva estão indisponíveis, consequentemente o
sujeito renuncia ao aprender, ou aprende com dificuldade, ocasionando marcas na construção
de sua inteligência e de seu corpo.
Ainda segundo a autora, o aprender é um possibilitador de autonomia, que pode ser
inibido por desejos inconscientes e quando isto ocorre, será perturbada a capacidade de
comunicar as ideias e os afetos. Portanto, quando surge o problema de aprendizagem, este
acaba provocando uma má articulação “inteligência-desejo” (FERNÁNDEZ, 1990, p.127).
A inteligência tende a objetivar, classificar, ordenar, buscar semelhanças e
generalidades, enquanto o desejo é subjetivante, tende à diferenciação, individualização, ao
surgimento do original de cada sujeito. Fernández (1990) ressalta que “o nível simbólico é
que dá conta de nós mesmos, pois expressa nossos sonhos, nossos erros, nossas lembranças,
nossas falhas, nosso mitos” (p.74). Segundo o pensamento da referida autora, a inteligência se
apropria do objeto conhecendo-o, incluindo-o em uma classificação, através da elaboração
objetivante com movimentos de aproximação e apropriação do objeto; e o desejo apropria-se
do objeto representando-o, incluindo-o em alguma metáfora própria em um movimento de
elaboração subjetivante.
Um sintoma-problema de aprendizagem, uma inibição cognitiva, ou uma recusa ao
aprender pode surgir como uma possibilidade diante da angústia que acompanha o acesso ao
conhecimento. Angústia que surge do contato com o novo, o inesperado, o desconhecido, que
nos movimenta em busca de algo a ser compreendido, porém não nos garante o êxito.
Aprender, apropriar-se do conhecimento, é o outro caminho possível.
O psicopedagogo possui como objeto de estudo e de trabalho a problemática da
aprendizagem e para que consiga olhar para ela, precisa considerar o que sucede entre os
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desejos inconscientes e a inteligência. Ao falar de inteligência, Fernández (1990) se refere a
uma estrutura lógica, e considera a dimensão do desejante no nível do simbólico.
“O conteúdo de um conhecimento provém de um ensino (sistemático
ou assistemático), mas a possibilidade de processar este conteúdo
depende da presença no sujeito, de uma estrutura cognitiva, adequada
ao nível de compreensão requerido e de um vínculo que possibilite
representar esse conhecimento” (FERNÁNDEZ, 1990, p.72).

O terapeuta deve ser aquele que com sua escuta outorga valor e sentido à palavra de
quem fala, permitindo que o indivíduo possa se organizar, começar a entender-se, a partir do
momento em que é ouvido sem ser desqualificado. Os objetivos de uma intervenção
psicopedagógica devem ser: abrir espaços objetivos e subjetivos de autoria do pensamento e
ajudar o sujeito a adquirir e sustentar o desejo de conhecer, de saber.
Segundo Pitombo (2001), o olhar para a criança que apresenta problema de
aprendizado escolar deve voltar-se para a identificação das capacidades potenciais no
desenvolvimento e aprendizado da mesma, ao invés de uma busca pela patologização da
situação. O problema de aprendizado é um sintoma que denuncia um quadro momentâneo de
comportamento e que interfere no processo de desenvolvimento e do aprendizado.
Para Pain (1986) os problemas de aprendizagem são considerados perturbações na
aprendizagem que atentam contra a normalidade do processo educacional, independente do
nível intelectual do sujeito e que não permitem o aproveitamento das possibilidades do
mesmo. Diferentemente dos problemas escolares, que geralmente aparecem como formações
reativas frente aos entraves e má elaboração da transição do grupo familiar para o social, e
que podem ser tratados de forma psicoterapêutica grupal com apoio pedagógico. Uma
intervenção psicopedagógica deve voltar-se para a descoberta do sintoma e sua função, na
tentativa de ajudar o sujeito a construir condições de agir de forma a dispensar o
comportamento patológico.
Para Weiss (1992), a aprendizagem sempre se dá de forma integrada no aluno, no seu
agir, pensar, sentir e falar. Para a realização de um bom diagnóstico, é preciso levar em conta
alguns aspectos, sendo eles: orgânicos, “relacionados à construção biofisiológica do sujeito
que aprende” (p.23); cognitivos, ligados ao desenvolvimento das estruturas cognitivas e seus
diferentes domínios (memória, atenção, etc); emocionais, que remete aos aspectos
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inconscientes presentes na aprendizagem e as relações afetivas envolvidas na construção do
conhecimento; aspectos sociais, que apontam a sociedade em que a família e a escola estão
inseridas; e os pedagógicos, que muitas vezes contribuem para o surgimento de formações
reativas aos objetos de aprendizagem.
É função do psicopedagogo, intervir, com o objetivo de identificar as causas de um
quadro de não aprendizagem, tendo em vista o aprendizado como um processo de
“construção” que ocorre na “interação” permanente do sujeito com o meio social geral.
Segundo Sargo (2005), a criança pode negar-se a aprender se a escola oferecer à ela
um conhecimento sem significado para a sua vida, ou se ensinar ignorando as condições que
ela possui para aprender. Além desses fatores, as relações interpessoais desenvolvidas desde a
infância influenciam o processo de aprendizagem e portanto, as relações insatisfatórias podem
ocasionar conflitos às crianças e gerar dificuldades específicas que se apresentam na leitura,
na escrita, no raciocínio, nas atitudes de indisciplina, apatia e dispersão. Estes
comportamentos muitas vezes são sintomas, que funcionam como resistência diante das
influências externas de adultos e ocultam um conflito ou problema.
Considera-se portanto, a importância da compreensão sobre o mecanismo de
resistência e suas possíveis implicações nos processos de aprendizagem, tema que será
aprofundado a seguir.
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Concepções psicológicas sobre o fenômeno da resistência
A resistência, segundo Jung (1998), acontece com certa frequência frente a toda
atuação educativa e não apenas em relação a demandas ou regras pedagógicas. Quando isto
ocorre, é preciso olhar de forma atenta ao meio familiar da criança, pois muitas vezes, suas
peculiaridades explicarão a falta de adaptação e a incapacidade de adaptar-se. É importante
pesquisar a vida que o educando leva em casa e conhecer os efeitos que as causas externas
produziram na alma da criança. Atingimos este conhecimento pesquisando a história psíquica
do indivíduo, a partir de seu meio ambiente e de suas indicações. Jung, naquela época, nos
apresenta a importância de olhar e integrar os diversos grupos de convivência da criança,
mostrando a relevância de um olhar sistêmico para o não aprender.
Do ponto de vista psicanalítico, Laplanche e Pontalis (2001) relatam que a resistência
corresponde a uma defesa exercida pelo ego. É uma repulsa que vem do recalcado enquanto
tal, na sua dificuldade em se tornar consciente, e aceito pelo sujeito.
Segundo Adler (1977) “[...] a resistência tenta manter o status quo e impedir que
surjam atitudes e possibilidades novas, mas temidas” (p.65). Qualquer situação atual de
conflito pode gerar resistência, não sendo esta fundamentada apenas em antecedentes infantis.
Uma resistência específica frequentemente é caracterizada pela identificação com certo ponto
de vista, cujo sacrifício exige uma mudança no padrão de vida.
Segundo Sargo (2005) muitas dificuldades de aprendizagem surgem vinculadas ao
ensino predominantemente patriarcal, do uso exclusivo da lógica da razão, da palavra escrita,
que deixa de incorporar os símbolos do matriarcado, que incluem a participação do corpo e
das emoções na aprendizagem. “É preciso que nos valhamos mais da música, das imagens e
da imaginação quando nos relacionamos com o conhecimento” (p.97). Portanto, um conto
pode ser uma ferramenta de intervenção útil para o psicopedagogo que trabalha nesta direção.
Para Ribeiro (2007) “resistir é um processo existencial, natural e parte essencial do
comportamento humano” (p.74), que se define como sendo qualquer força que se oponha a
outra, independente da finalidade. Os corpos resistem às forças que possam ameaçar o
equilíbrio interno. A resistência pode ser considerada como um mecanismo de defesa contra a
angústia e a ansiedade, que são sentidas como insuportáveis pelo indivíduo, assumindo assim
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um papel controlador e protetor, um instrumento de regulação do indivíduo com seu meio
circundante.
A resistência está diretamente ligada à dificuldade de mudar, que produz medos, como
o medo da própria liberdade, medo de assumir o poder e o controle de si mesmo e medo de
conviver com situações novas. “Nesse processo, a ansiedade ocupa um papel fundamental e
ela sinaliza o grau de repressão do desejo e a proibição interna da mudança” (RIBEIRO,
2007, p.76). Um processo de mudança propõe, portanto, um caminhar contínuo e oscilante
entre o desejo de conservar-se e o desejo de mudar.
Ainda segundo Ribeiro (2007), ao resistir, o indivíduo “constituiu um modo de
funcionar que, provisoriamente, o ajuda a levar a vida sem muitas angústias e ansiedades”
(p.77). A resistência pode ajudar a manter o equilíbrio, enquanto uma tentativa de deixar tudo
como está para evitar ansiedade e medo diante da possibilidade de ter que lidar com algo novo
ou temido e escolher coisas novas. Ela surge então, como um caminho para algo que ainda
não se tornou consciente, pois a consciência pode trazer soluções e mudanças pelas quais a
pessoa não está preparada.
Em conclusão, o sintoma-problema de aprendizagem pode levar uma criança a resistir
aos processos de aprendizagem, como uma possibilidade frente às angústias e às frustrações
que acompanham o acesso ao conhecimento. Se quisermos realizar uma intervenção que
provoque alterações, precisamos passar para a consciência fatos inconscientes, vencer a
resistência e permitir a elaboração do sintoma, pois por meio da consciência é possível
transformar atitudes, comportamentos emocionais e funções cognitivas que operam nos
processos de aprendizagem.
O processo de elaboração diante das resistências requer uma compreensão mais
profunda da dinâmica entre as forças inconscientes e conscientes. Quando o terapeuta ou
psicopedagogo utiliza os recursos da imaginação, das narrativas e contos, precisa
compreender as projeções e introjeções que ocorrem, e considerar as forças do inconsciente
coletivo que interagem com o inconsciente pessoal e se manifestam na consciência por meio
das expressões simbólicas.
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Os arquétipos e a importância dos símbolos e das representações simbólicas dos contos
Para que possamos compreender a importância dos contos para a aprendizagem, é
necessário conhecermos um pouco mais sobre a teoria analítica de Carl Gustav Jung, na qual
ele nos fala sobre os arquétipos.
Segundo Jung (1976), a psique é constituída por conteúdos inconscientes que podem
ser pessoais, fruto de experiência pessoal; e coletivos, de natureza universal, denominados de
arquétipos. Os conteúdos do inconsciente coletivo são universais e inatos, enquanto os
conteúdos do inconsciente pessoal são produtos de experiência individual.
Para Pavoni (1989) “os arquétipos não têm conceitos morais, éticos ou estéticos que se
ajustam aos nossos conceitos culturais e religiosos” (p.35). Segundo Silveira (1994)
arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens, são formas instintivas de
imaginar que funcionam como um nódulo de concentração de energia psíquica. No momento
em que esta energia toma forma, atualiza-se, surge a imagem arquetípica. “São matrizes
arcáicas onde configurações análogas ou semelhantes tomam forma” (p. 77). Os arquétipos
são uma base psíquica comum a todos os humanos e é por isso que nos contos de fadas, nos
mitos, nas produções inconscientes de um modo geral, aparecem temas idênticos em
diferentes épocas e lugares.
Ainda segundo Silveira (1994), em todo o símbolo está presente, como fator essencial,
uma imagem arquetípica junto a outros elementos. Um símbolo é ao mesmo tempo racional e
irracional, reúne opostos numa síntese que vai além das capacidades de compreensão, uma
parte é acessível à razão e a outra escapa a formulação de conceitos e faz “vibrar cordas
ocultas no inconsciente” (p.80). Os símbolos possuem vida, atuam, transmitem intuições,
possuem uma função mediadora na tentativa de realizar um encontro entre opostos movidos
pela tendência inconsciente à totalização.
Para Von Franz (1990) uma imagem arquetípica é uma experiência emocional, não
apenas um pensamento padrão, e esta só terá vida e sentido ao indivíduo se tiver valor
emocional e afetivo.
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Para o desenvolvimento psíquico e intelectual de um indivíduo, Sargo (2005) destaca
a importância de dois arquétipos principais: o arquétipo da Grande Mãe e o arquétipo do Pai.
Para ela, a base indispensável para o desenvolvimento psíquico da criança é inicialmente
estabelecido pela relação com o mãe (pessoa que exerce esse papel). Relação que irá
mobilizar o arquétipo da Grande Mãe, “que tem como padrão proporcionar segurança e,
principalmente, proteção para a continuidade da existência desse ser. Esse arquétipo é regido
pelos princípios do prazer, da fertilidade, da sensualidade, da emoção e da nutrição” (p.57).
Nos primeiros meses de vida, a relação com a mãe é fundamental, o corpo da mãe é o
mundo da criança e o seu Self está abarcado pelo Self desta mãe. A criança se mantêm a
maior parte do tempo imersa em um estado de relaxamento, sentindo a segurança dessa
relação com a mãe e predominando a sensação de bem-estar; constelando incialmente o lado
positivo do arquétipo da Grande Mãe. Esta unidade mãe-criança estabelecida inicialmente,
funciona para a criança como um modelo de relacionamento com seu próprio corpo, com seu
Self e posteriormente com o outro e o mundo. “A primeira experiência egóica é corporal”
(SARGO, 2005, p.59), por isso o significado do corpo irá se constituir como base para as
relações humanas futuras e esta confiança na mãe será transferida à sociedade.
Segundo Sargo (2005), neste período inicial, a criança busca por meio do ato de
mamar, de comer, de sugar, o prazer no início do seu desenvolvimento e o conhecimento do
mundo a sua volta. Podemos entender que, a partir do momento que ela expressa o desejo de
possuir e conhecer os objetos do mundo, “com se quisesse comê-los” (p.82), ela está
expressando o seu desejo de aprender, assimilar e interiorizar este mundo. Posteriormente, o
ato de defecar será entendido como algo criativo, que gera sentimentos de realização, de
reconhecimento de esforço e produção. Ao olhar com atenção o filho, os pais buscam atribuir
significados às primeiras formas de expressão da criança (movimentos, sons) e passam, aos
poucos, a valorizar o filho como sujeito pensante e o encaminham para a posterior
aprendizagem da leitura e escrita.
Fernández (1992) apud Sargo (2005) nos fala da importância deste comportamento
dos pais, da seguinte forma:
“[...] se os pais aceitam e desejam como filho um sujeito pensante,
devem ouvir a criança para fertilizar o terreno e conduzi-la na
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aprendizagem da fala. Por intermédio da fala, eles poderão saber o que
ela pensa. Ao ser ouvida, a criança terá uma gratificação de prazer por
enunciar sua própria palavra. A ausência de uma escuta materna e
paterna ou a não aceitação da diferença entre o que a criança fala e o
que os pais desejam ouvir traz como consequência o ataque à
autonomia de pensamento, podendo até surgir dificuldade de
aprendizagem como o sintoma [...]” (p.85).

Se a criança, por algum motivo, for privada de agir, sentir, de vivenciar suas formas de
manifestação, de expressar seus desejos, suas possibilidades de elaboração intelectual ficam
prejudicadas e ela poderá vir a perder o vínculo com os desejos. Sendo assim, sua produção
poderá ser aquém de seu potencial e a criança se tornará socialmente passiva, com condutas
estereotipadas e desvinculadas de seus recursos criativos. Por isso, segundo Sargo (2005), é
na vivência do dinamismo matriarcal que surge a motricidade, o pensamento e a linguagem.
As relações estabelecidas neste dinamismo são arquetípicas e decisivas para o estruturação do
desenvolvimento da psique, pois possibilitam uma abertura significativa ao mundo e
indispensável ao desenvolvimento intelectual.
Se surge uma tensão a criança se manifesta, chorando por exemplo, mas satisfeita sua
necessidade, volta a se tranquilizar. A perda (morte física ou distúrbios na vida da mãe) desta
figura materna nos primeiros anos de vida é sentida profundamente na esfera psíquica e pode
acarretar em distúrbios, pois a vida vem através da mãe e sem ela, à perda da vida. Se isto
ocorre, há a constelação do lado negativo do arquétipo, é construída uma base frágil para os
futuros relacionamentos e para uma atitude positiva diante da vida e de si mesmo. Isto
também pode acontecer se a criança vivenciar alguma experiência de sofrimento que a impeça
de viver os atributos positivos do arquétipo da Grande Mãe.
Para Sargo (2005):
“Um Ego infantil ferido pode não só causar apatia e atraso intelectual,
como sentimentos de raiva, de abandono, de inferioridade, de
desamor, manifestados através da birra, da desobediência, da
agressividade e de relações sadomasoquistas.” (p.59)
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A proteção e o amor de uma mãe conferem o sentimento de autoconfiança e
segurança, e capacitam o indivíduo a suportar possíveis desconfortos durante o processo de
individuação.1
A autoconfiança e a segurança pessoal no decorrer da vida irão depender também da
vivência harmoniosa com a mãe, nesta primeira etapa. Porém, se o arquétipo da Grande Mãe
for ativado em seu aspecto negativo devido o excesso de cuidado com o filho, na busca por
suprir as necessidades dos pais mais que as do filho, o dinamismo matriarcal poderá ser
prolongado, criando uma relação de dependência e proteção que despotencializa o filho. Isto
poderá levar a criança a opor-se aos limites e às regras, o que no futuro lhe trará dificuldades
em assumir responsabilidades necessárias para a evolução e o desenvolvimento da
aprendizagem.
Tão importante como a relação com a mãe, é a relação com o pai (pessoa que exerce
esse papel), que gradualmente insere na vida da criança o dinamismo patriarcal e permite que
o Ego dela continue se desenvolvendo e passe a se articular com o próprio Self. O ego passa a
ser direcionado aos confrontos com os padrões culturais de sua comunidade, polarizando
conflitos entre a heteronomia e a autonomia e a interação entre liberdade e dependência. No
patriarcado, começa a ocorrer um afastamento entre consciente e inconsciente, essas
separação irá exigir melhores discriminações das coisas do mundo e então, a criança passará a
polarizar o bem e o mal, o bom e o ruim, o certo e o errado, o objetivo e o subjetivo, entre
outros. Essas ambivalências, que permitem a criança alternar suas percepções, são necessárias
para a experiência do mundo físico.
Para Sargo (2005) “o arquétipo do Pai exerce a função de ordenador, formador e
legislador, representante do bem, do verdadeiro, do justo, da razão, portanto, com um aspecto
mais formal que o da Mãe” (p.63). No patriarcado, o desejo precisa se submeter às
solicitações do meio social, à moral, às normas e as leis coletivas. O arquétipo do Pai pode
apresentar-se em seu aspecto positivo, o pai que “coloca limites seguros, coerentes, que
organiza, que disciplina, que promove a justiça, orienta, transmite a cultura” (p.65); e em seu
aspecto negativo, o pai que “reprime maciçamente, limita a criatividade, não orienta, causa a
1

Individuação é a “tendência instintiva a realizar plenamente potencialidade inatas” (SILVEIRA,
1994, p. 88). O homem é capaz de tomar consciência do processo de desenvolvimento de suas
potencialidades e influenciá-lo.
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opressão da mente, se ausenta ou se omite” (p.65). O aspecto negativo também surge quando
o desejo da criança é colocado de lado e transformado até coincidir com o desejo dos pais e
então, a criança passa a ter suas vontades inibidas e/ou bloqueadas.
Limites e normas devem ser ensinados com tolerância e ternura, a aprendizagem deve
se dar de maneira criativa, pois a inibição de comportamentos indesejáveis de forma
castradora pode gerar sombras defensivas, que obstruem a evolução do processo de
aprendizagem e levam a criança a perder o desejo de aprender.
Ao vivenciar o arquétipo do Pai e as diversas experiências de aprendizagem no meio
familiar, a criança vai arquetipicamente se construindo como filho e como pai, como aprendiz
e como mestre. A estruturação criativa deste arquétipo possibilita que a criança passe a sentir
fascínio pelo mundo do conhecimento, da independência e para conhecer seu ambiente, ela
começa a utilizar operações de identificação, ordenação e classificação de objetos e seres.
“Se este ciclo não for bem estruturado, a criança atuará
defensivamente na sua relação com a aprendizagem e com as normas
escolares. Apresentará dificuldades para, de acordo com a lógica
patriarcal, organizar o pensamento, raciocinar, abstrair, memorizar,
obedecer às convenções e às normas, valorizar o estudo, disciplinar-se
e concentrar-se para estudar e desenvolver uma metodologia de
estudo” (SARGO, 2005, p. 94).

Ainda segundo a autora, é a partir deste dinamismo que a criança passa a estruturar
seus comportamentos e papéis sociais, que serão utilizados para se relacionar em seu
ambiente. Ela começa a perceber que existem comportamentos que são aprovados e outros
que não e a tendência é de que ela se comporte de forma a ser aprovada por seus pais e seu
meio social, para receber amor e aceitação. Nesta maneira ela irá estruturando o que a
Psicologia Analítica chama de Persona. A Persona (do latim: máscara) é o modo como a
pessoa se comporta nos diferente papéis sociais, é a expressão da individualidade útil à
adaptação coletiva e ao relacionamento com as outras pessoas.
Paralelamente ao desenvolvimento da Persona, ocorre a constituição da Sombra.
Segundo Von Franz (1985) pode-se dizer que a sombra representa a parte obscura, não vivida
e reprimida da estrutura do ego. A sombra é aquilo que nos diz respeito mas que não podemos
conhecer diretamente. Ela consiste em parte de elementos coletivos (sombra do grupo) e em

24

parte de elementos pessoais, sendo difícil a distinção destes aspectos ao estabelecer um
contato inicial com a sombra. O aspecto coletivo da sombra é algo que não perturba o grupo,
que consiste na soma de todas as sombras individuais e torna-se visível apenas à grupos
externos.
Precisamos ter consciência destes dois aspectos, pois a sombra coletiva pode emergir
por não integrarmos suficientemente partes da nossa sombra pessoal e este é um problema
ético capaz de causar danos. Enxergar, admitir a existência da sombra, constatar que algo
irrompeu é uma parte do problema, o principal está em decidir expressar a sombra
conscientemente. Esta atitude requer reflexão e os devidos cuidados, para que uma reação
perturbadora não seja produzida.
É relativamente fácil reconhecer elementos da sombra, o difícil é expressar ou integrar
a sombra à vida, pois esta atitude gera mudanças e requer adaptação e normalmente mudanças
não agradam as pessoas. “É um ato de grande coragem enfrentar e aceitar uma qualidade que
não nos é agradável, que se escolheu esconder por muitos anos. Mas se a pessoa decidir não
aceitá-la, acabará sendo apanhada pelas costas” (p.13). Alguns lutam, negam os conflitos,
reprimem a tendência da sombra e podem se tornar neuróticos, depressivos, perder a libido e
permanecer com a vida estagnada.
Segundo Silveira (1994), a sombra é o nosso lado escuro, onde encontra-se o que nos
desagrada em nós, o que nos assusta, aquilo que repudiamos, que não aceitamos em nós,
conteúdos que são reprimidos e projetados. “Quanto mais a sombra for reprimida, mais se
torna espessa e negra” (p.91).
Para Jung (1976) uma prova de coragem no caminho interior, durante o processo de
individuação da Psique, é o encontro com a sombra, com aquilo que evitamos por ser
desagradável. A sombra é uma parte viva da personalidade que não pode ser anulada com
argumentos, ou tornada inofensiva com racionalizações.
O mau, o errado, o que é desagradável, são conteúdos reprimidos na sombra, que
passam a ser temidos. Portanto, um trabalho terapêutico não pode evitar o contato com a
sombra, pois um dos seus objetivos “é uma acomodação recíproca dos dois irmãos, ego e
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sombra, e uma proporcionalidade de suas precedentes atitudes antagônicas, iluminando a
escuridão e obscurecendo a luz” (HILLMAN, 1978, p.78).
Byington (1987) apud Sargo (2005) alega que quando os conteúdos da sombra
(atitudes,

pensamentos,

sentimentos)

ficam

aprisionados

no

inconsciente

e

são

impossibilitados de tornarem-se conscientes, a sombra torna-se defensiva e pode provoca
desvios no processo de individuação. Para Silveira (1994), é no conflito e na colaboração
entre inconsciente e consciente que diversos componentes da personalidade se unem,
amadurecem, na formação de um indivíduo único. Parte do caminho para a individuação é o
reconhecimento da sombra, a dissolução de complexos constelados, a eliminação de
projeções, a assimilação de aspectos da psique e consequentemente, o alargamento do mundo
interior.
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O valor dos contos e representações arquetípicas
Os contos apresentam diversos arquétipos e seus símbolos, podemos destacar os
seguintes arquétipos: sombra, persona, anima, animus, puer (juventude eterna), senex (velho
sábio), grande mãe, curador, herói, criança, pai, entre outros.
Para Pavoni (1989) os contos e mitos contam simbolicamente, o processo de
individuação. Ao lermos um conto sob a perspectiva da psicologia analítica junguiana, temos
que levar em conta que todos os personagens são um só, é o protagonista diante de todos os
aspectos de sua psique e o caminho frequentemente difícil para alcançar a individuação. O
personagem principal somos nós e os demais são as representações arquetípicas que
projetamos nas características e tarefas do herói e demais personagens da narração. O
personagem (ego) ao vencer inúmeros obstáculos vai integrando os arquétipos. “No caminho
da individuação, tudo são possibilidades de conscientização, tudo são vitórias” (p. 61).
Uma criança ao ouvir um conto, não necessariamente precisa de uma interpretação do
mesmo, as imagens que ele contém vão direto ao inconsciente, podem resolver algum
eventual problema, levá-lo a uma mudança pessoal, sem que para isso haja o uso do intelecto
(entendimento/compreensão). Os contos e mitos usam a mesma linguagem do inconsciente
(representações simbólicas), são manifestações psíquicas que refletem a natureza da alma,
falam diretamente com as crianças por meio de uma linguagem simbólica, sem a necessidade
de explicações, do uso da razão, ou de conselhos.
“Eles falam ao inconsciente através de imagens, que vão conversar
com as bruxas, os monstros, os medos que a estão assustando. Com o
auxílio das fadas ou da espada mágica, a criança adquire forças para
vencer o que a assusta ou preocupa. Enquanto ela não soluciona seu
problema inconsciente, ouve ou lê a história até que o resolve. É esse
um dos motivos que leva as crianças a pedirem que lhes contem várias
vezes a mesma história” (PAVONI, 1989, p.19).

Segundo Von Franz (1990), nos mitos, lendas, ou outro material mitológico mais
elaborado, encontramos a exposição de um material cultural que nos permite atingir as
estruturas básicas da psique humana. Porém, nos contos de fadas encontramos um material
cultural consciente menos específico e que, consequentemente, “[...] espelham mais
claramente as estruturas básicas da psique” (p. 9). Um conto de fada é um sistema
relativamente fechado, composto por um significado psicológico essencial, representado por
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uma série de figuras e eventos simbólicos, pelos quais o conto torna-se desvendável. Para a
autora, “precisamos nos aproximar tanto quanto possível do caráter específico e determinado
de cada imagem e tentar expressar o verdadeiro caráter específico da situação psíquica que ela
contém” (p. 11).
Para Silveira (1994) os contos apresentam “verdades subjetivas narradas na linguagem
dos símbolos” (p.120) e que ao serem lidos
“Obscuramente o homem pressentirá que ali se espelham
acontecimentos em desdobramento no seu próprio e mais profundo
íntimo. São essas ressonâncias que fazem o eterno fascínio dos contos
de fada” (SILVEIRA, 1994, p. 120).

Segundo Bonaventure (1992), não é preciso possuir nenhum conhecimento intelectual
específico, ou ter alguma capacidade especial para entender os contos, pois eles dizem, de
maneira bastante simples, algo sobre o ser humano, que às vezes temos dificuldade de
formular. Nossos sonhos e fantasias, cheios de imagens, são similares aos contos de fada e
nos parecem tão misteriosos e impenetráveis como as florestas que muitos heróis têm de
atravessar. As imagens presentes nos contos expressam, de forma simples, as vivências de
nosso mundo interior, abrem a visão, e permitem que outras imagens surjam.
O conto condensa em poucas imagens, o essencial de anos de experiência e conflitos e
permite que nós acrescentemos às suas imagens as nossas próprias. Aí reside a riqueza da
expressão em forma de imagens, pois elas nos dão a liberdade de criarmos nossa aventura sem
ter de correr pelo trilho que outros colocaram, por meio de conceitos.
Ainda segundo a autora, os contos mostram, de maneira concisa, “como é que
processamos conflitos da infância, da adolescência, os grandes problemas da existência, e
como a sabedoria popular resolve esses conflitos [...] Há como um encantamento que vem de
sua linguagem mágica.” (p. 12)
“Muitos contos falam-nos de reis e rainhas, príncipes e princesas, dos
aspectos nobres do ser humano ou daquilo que rege a situação; outros
falam de raptos de belas princesas por dragões ou gigantes que
assolam o país, e de como o pequeno herói consegue dominar a besta
e se casar com a princesa; outros contam como crianças perderam a
mãe e ganharam uma madrasta, como conviveram com a rejeição e

28

não foram esmagadas, pelo contrário, cresceram
experiência” (BONAVENTURE, 1992, p. 12).

com

essa

Bonaventure (1992) recomenda que, ao entrarmos em contato com um conto, primeiro
realizemos uma simples leitura para nos familiarizarmos com o enredo (lugar onde acontece a
história, principais personagens e suas trajetórias). Neste momento, pode ser que a história
mexa com algum ponto dentro de nós, que não é muito claro.
Numa segunda leitura, é possível perceber a capacidade de fantasiar do autor, os cinco
sentidos podem ser aguçados ao vivenciarmos o que se passa e pode ocorrer certa
identificação com os personagens. Aos poucos, os momentos do conto podem ser
recuperados, revividos por nossa imaginação. É neste momento que possivelmente surgirão
lembranças de nossas próprias experiências de vida e assim, o conto começa a nos contar algo
sobre nós mesmos, não apenas episódios de uma história imaginária. Ao nos identificarmos
com um conto, conseguimos nomear as nossas dificuldades e assim despotencializar certas
angústias.
Os contos apresentam uma variação do mesmo tema, que é: “o ser humano se
buscando e buscando o sentido de sua vida” (BONAVENTURA, 1992, p.19). Cabe ao leitor
perceber que todo o conteúdo apresentado em um conto poderia se passar dentro de si, as
experiências positivas e os personagens bons, bem como as experiências conflituosas e os
personagens ruins, mas esta não é uma tarefa simples. Não existe uma vida sem angústia,
sofrimento e medo. Os monstros existem e sempre apareceram, mas quando se toma
consciência disto, já se percorreu metade do caminho. O herói crescerá por meio de suas lutas,
conquistas e passará pela experiência de se aproximar da morte durante os combates, mas
também vencerá os maiores dragões; nada é impossível, basta confiar.
Segundo Von Franz (1985), os contos de fada refletem a estrutura psicológica
elementar do homem reduzida aos seus elementos estruturais básicos, por isso fazem sentido a
qualquer um. Através deles podemos estudar as estruturas de comportamento mais básicas, vir
a conhecer certos complexos estruturais e assim nos tornarmos mais capazes de distinguir
entre o que é individual e o que não é, e possivelmente ver soluções.
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Os contos e a Psicopedagogia
Monaci (1990) apud SCHNEIDER e TOROSSIAN (2009) afirma a importância da
narração de contos e histórias para a estimulação do repertório de soluções adaptativas de
conflitos, de entendimento de sentimentos, de motivações, de solidariedade, de confiança, de
transmissão de valores, da busca do autoconceito; na tentativa de estabelecer um significado
de vida. Bem como, o uso terapêutico de contos para a criação e incentivo da imaginação, da
busca por elaboração de conteúdos inconscientes e para o desenvolvimento e compreensão da
linguagem oral, escrita e gestual da leitura.
Gutfreind (2003, 2004) apud SCHNEIDER e TOROSSIAN (2009), aborda a função
do conto como um estímulo à vida imaginária e à capacidade de simbolização e o enfoca
como um estímulo pertinente à função do pensar. Destaca a capacidade de continência
desempenhada pelo conto, conforme organiza as vivências da criança, dando-lhes um sentido
e instigando sua capacidade de pensamento.
Segundo Souza (2012) os contos, ao desencadearem o interesse das crianças, permitelhes refletir sobre o enredo, identificar-se com personagens, julgar as atitudes no contexto
ficcional e estender suas reflexões para o contexto real. O conto também pode permitir a
simbolização de temas da realidade, provocar nas crianças reflexões sobre ações e estratégias
e, de certa forma, prepará-las para as situações reais e concretas.
Ainda segundo a autora
“A mágica dos contos parece ter a função primordial de intermediar o
trabalho mental sobre aspectos da natureza humana, os quais podem
ser enfrentados no contexto simbólico, de maneira mais protegida e
menos arriscada” (SOUZA, 2012, p. 335).

Para Cardella (1994) o terapeuta se oferece como instrumento para ajudar o paciente a
experimentar com segurança todo o sofrimento auto-imposto, e descobrir seus modos de
existir, para que consiga compreender-se, confirmar-se e amar-se. O terapeuta deve ser capaz
de refletir para o paciente suas capacidades, potencialidades , aspectos construtivos, para que
o paciente não se depare apenas com os medos e as dificuldades, mas possa deparar-se
também com a própria individualidade.
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As atitudes do terapeuta facilitam a atualização das potencialidades do paciente,
favorecem o livre trânsito entre as polaridades da personalidade e refletem potencialidades
não desenvolvidas. Sendo assim, ao oferecer um clima de segurança, o psicopedagogo
permite ao paciente experimentar sua vulnerabilidade, reconhecer necessidades, recuperar a
aceitação de si mesmo e caminhar para a diminuição de suas dificuldades de aprendizagem.
Ainda segundo a autora, dificuldades relativas à vivência do amor aparecem com
frequência no contexto terapêutico, no modo como o paciente se relaciona com o terapeuta,
ou em suas verbalizações, queixas, na história de vida, fantasias, sonhos ou até mesmo na
postura corporal. Quanto mais carentes de amor e aceitação os pacientes se apresentarem,
maior será a desconfiança, descrença, o isolamento, que irão manifestar nas relações que
estabelecerem, comprometendo a qualidade das mesmas.
Em muitos casos, crianças aprendem a temer a própria espontaneidade e substituem
comportamentos autênticos por outros que visem preservar a aceitação e o amor dos adultos,
pois sentem-se ameaçadas de perder o amor. Podem acabar desenvolvendo crenças negativas
sobre si mesmas, sobre a capacidade de despertar o amor e passam a viver experiências
repletas de ansiedade e medo de que essas crenças se realizem. Estas vivências podem
interferir de algum modo no crescimento destas crianças, que acabam desenvolvendo
resistências, padrões rígidos e repetitivos de comportamento diante de novas relações e
sintomas, como as dificuldades de aprendizagem. Esses comportamentos surgem na busca por
amor e aceitação.
Segundo Cardella (1994), o amor nos permite reconhecer qualidades, aceitar
limitações e principalmente aceitar as diferenças das outras pessoas. Desenvolvendo assim a
“capacidade de estabelecer limites entre si e o outro, um contato de boa qualidade e retração,
além de espontaneidade e autenticidade” (p.17). Bem como, a confiança no outro e a
credibilidade em suas potencialidades, o que favorece o crescimento do ser amado. O
terapeuta ao acreditar no potencial do paciente favorece o encontro dele consigo mesmo.
“Todas as formas de amor implicam certas atitudes básicas em relação ao outro como:
cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento” (p.21). Na relação mãe-criança, por
exemplo, a responsabilidade da mãe é de cuidar das necessidade emocionais e físicas da
criança.
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“Em muitas situações, o terapeuta precisa ser “firme”, “duro” e
“forte” para limitar as manipulações e auxiliar o cliente a assumir
responsabilidades e crescer; porém não é necessário ser “rude”,
“implacável”, “agressivo” ou “frio”, o que não caracterizaria uma
atitude amorosa, mas sim desintegrada, narcísica ou defensiva da parte
do terapeuta” (CARDELLA, 1994, p.60).

O sintoma apresentado por uma criança pode determinar a maneira pessoal de
aproximar-se do conhecimento e conformar seu saber em um determinado momento,
impedindo que esta maneira se modifique e alivie a angústia diante do processo de
aprendizagem. A simbolização permite ressignificar e a ressignificação possibilita que a
maneira pessoal de aprender possa ir se modificando, proporcionando um melhor aprender,
pois o sintoma implica em colocar em outro lado, jogar fora, atuar o que não se pode
simbolizar (FERNÁNDEZ, 1990).
Com o uso de um conto em um atendimento psicopedagógico podemos diminuir a
resistência ao facilitar o surgimento de conteúdos arquetípicos, como os da sombra e a
possível simbolização dos mesmos. Abrindo espaços para que o sintoma da não aprendizagem
possa ser elaborado. Afinal, os contos, os mitos, a arte em geral, são formas simbólicas, pelas
quais a psique se manifesta.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
Paciente: J.
Idade: 8 anos
Início dos atendimentos: 24/02/2014
Histórico
J. repetiu o primeiro ano do Ensino Fundamental e aparentemente estava
apresentando dificuldade para se alfabetizar. Foi encaminhado para o atendimento
psicopedagógico por sua terapeuta da clínica do Instituto Sedes Sapientiae.
O primeiro contato realizado foi com a mãe do J., M. (32 anos). Ela compareceu ao
atendimento dizendo estar com pressa e não ter muito tempo. Esta sessão foi extremamente
difícil, M. demonstrou-se resistente em contar sua história e a de seu filho e a todo o momento
me perguntava se novamente precisava contar tudo, pois há pouco tempo havia conversado
com a terapeuta do Sedes que acompanha o J. Questionava se eu não poderia ler o prontuário
e obter as informações de que necessito.
Ela relatou que o filho repetiu o 1º ano de um colégio particular da região, onde
possuía uma bolsa de estudo. Mãe questiona se a professora o repetiu para que ele perdesse a
bolsa de estudo. Devido esta situação, J. passou a estudar em uma Escola Estadual da região
(1º ano). Ela relatou que a professora queixou-se da falta de atenção do J. e da dificuldade
dele seguir as regras. Mãe pouco soube me informar sobre as possíveis dificuldades
apresentadas pelo filho durante o primeiro ano e disse que não acompanha os estudos do filho,
pois é seu pai (R.) quem faz isso. Pediu para eu conversar com seu pai, avô no J., para obter
as informações relacionadas ao aprendizado da criança.
Disse sentir-se sobrecarregada em cuidar do filho e declarou que às vezes deseja
deixar o filho com o pai, para que ele cuide e entenda o quanto é difícil. Eles estão separados
há mais ou menos dois anos e o J. vê o pai esporadicamente. Ao questioná-la sobre seus
sentimentos frente à maternidade, M. apresentou-se resistente dizendo que ama muito o filho,
cuida dele e faz tudo por ele. Declarou que se não faz mais pelo filho é porque não possui
condições financeiras. Ela não explicou com clareza, porém deu a entender que seu filho não
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mora com ela e sim com os avós, justificando que isso ocorre devido seu ritmo de trabalho
(auxiliar em uma empresa). Possui contato com o filho nos finais de semana.
O segundo atendimento foi realizado com o “avô” do J., como sugerido pela mãe da
criança. R. demonstrou-se solicito e disposto a conversar comigo e falar sobre o J.
Inicialmente me explicou seu grau de parentesco com a criança. M. (mãe) foi abandonada
pelos pais e passou a ser criada por sua avó e o companheiro de sua avó (R.). Por ter sido
criada por sua avó, ela passou a chamá-la de mãe e o companheiro de sua avó de pai. Por isso,
J. chama a bisavó e seu companheiro de avôs. R. não tem nenhum laço consanguíneo com
esta família.
Ele também me contou que desde que M. separou-se do marido, o J. passou a morar
com ele e sua esposa, a bisavó da criança. São eles quem cuidam do menino e o acompanham.
Ele relatou que a criança recebe as visitas de sua mãe aos finais de semana, porém o avô disse
que muitas vezes M. sai nos finais de semana e permanece pouco tempo com o filho. Ele
relatou que J. pede para permanecer mais tempo com a mãe e já pediu para morar com ela,
porém M. diz que não tem como cuidar do filho, devido o seu trabalho.
Nos atendimentos psicopedagógicos, J. apresentou muita dificuldade em aceitar
limites, tudo precisava ser do seu jeito, caso contrário, ele demonstrava-se irritado, bravo e às
vezes agressivo (uso de xingamentos, arremesso de objetos). Em alguns momentos utilizava
da estratégia de relatar dores e mal estar para não realizar aquilo que não desejava, ou que ia
de encontro à sua dificuldade (fluência na leitura e escrita).
J. tinha dificuldade no cumprimento das regras, desejava decidir tudo o que fazer na
sessão, baixa tolerância à frustração e necessidade de receber atenção, ser reconhecido.
Durante o processo ele fez muita birra, dizia que não sabia ler e escrever e que não iria
conseguir. Às vezes, ameaçava chorar para que eu interrompesse alguma atividade que
considerava difícil. Ele preferia não arriscar quando achava que não iria conseguir
desenvolver uma atividade e eu precisava insistir para ele tentar. Outra dificuldade
apresentada por ele era a de poder errar e suportar que não sabe algo e que por isso, precisa da
ajuda de alguém, que não irá criticá-lo e sim incentivá-lo. Estes comportamentos apresentados
por ele podem ser entendidos como resistência diante dos processos de aprendizagem.
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A partir dos atendimentos, do diagnóstico psicopedagógico interventivo e dos
comportamentos apresentados por J., verificou-se como principal demanda a necessidade de
desenvolver com ele questões referentes à possibilidade de tolerar a frustração, de poder
compreender regras e limites e de aceitar a ajuda do outro (Psicopedagoga). Nos atendimentos
desenvolvi as questões descritas anteriormente visando conseguir realizar atividades que o
ajudasse a desenvolver suas habilidades de leitura e escrita e que atenuassem suas
dificuldades de aprendizagem.
Frente à identificação destas questões, inicialmente dois livros específicos foram
utilizados para que estes temas pudessem ser abordados. Foram eles: O medo da sementinha –
Rubem Alves, que aborda as questões referentes ao crescimento e os entraves deste processo;
e O reizinho mandão – Ruth Rocha, que aborda questões referentes à dificuldade de tolerar
frustrações e o desejo de fazer tudo como quer (mandar em tudo).
Darei destaque desta pesquisa para o segundo livro e as atividades que foram
realizadas a partir de sua leitura. Com o intuito de ilustrar como um conto que mobilizada
conteúdos simbólicos, pode proporcionar a diminuição da resistência de uma criança diante
dos processos de aprendizagem e seus entraves, foco do atendimento psicopedagógico.
Durante algumas sessões, após a leitura, desenvolvi com ele atividades relacionadas
ao livro O reizinho mandão, com o objetivo de possibilitar a simbolização dos conteúdos
trazidos no livro. Foi realizado um desenho, a construção de uma capa de rei e a construção
da coroa do rei.
A seguir serão descritos os atendimentos em que foram realizados a leitura do livro e
as atividades referentes à temática apresentada:
7º Atendimento (14/04/2014)
Sentamos no colchonete para a leitura da história O reizinho mandão – Ruth Rocha e
J. resolveu deitar e começou fingir que estava dormindo. Eu tive que chamar sua atenção e
pedir para ele sentar-se, eu comecei mostrando as imagens no livro e ele passou a se interessar
pela história. Ele rejeitou a possibilidade de tentar ler a história, ou pelo menos uma frase.
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Acompanhou a leitura que foi realizada por mim e fez alguns comentários de antecipação das
ações da história.
No final, pedi para ele falar sobre o que entendeu do livro e principalmente retomar as
características do reizinho. J. disse em poucas palavras que o rei era chato, só queria mandar
nas pessoas e fazer tudo do seu jeito. Ele não demonstrou interesse em falar mais sobre a
temática.
Depois, solicitei que ele fizesse um desenho sobre a história. Ele começou fazendo um
desenho e disse que estava errado, pediu para fazer outro e jogou a folha no lixo.
Aparentemente havia começado a desenhar o reizinho da história. Na segunda folha, seu
desenho ficou ainda melhor que o primeiro (reizinho), mas mesmo assim, ele disse que errou
o solicitou uma terceira folha, jogando esta segunda no lixo. Antes de começar o terceiro
desenho, ele começou a falar de super heróis, do Homem de Ferro e disse que iria desenhar
ele. Retomei a proposta do desenho e questionei qual a relação do homem de ferro com o
reizinho mandão. J. começou a desenhar, dizendo que o rei se veste de homem de ferro e que
desenhou o homem de ferro rei e o papagaio (ANEXO 1).
Este livro foi escolhido para que algumas temáticas pudessem ser abordadas com ele,
frente a identificação de seu comportamento de recusa na realização de atividades referentes à
leitura e escrita, sua dificuldade de tolerar a frustração e seu desejo por fazer tudo como quer,
resistindo em aceitar o que eu lhe solicitava. Não insisti em realizar atividades sobre o livro
neste momento para que não aumentasse sua resistência, dificultando os atendimentos
psicopedagógicos. Pode-se supor que a temática simbólica do livro foi mobilizadora e J.
resistiu em olhar para este conteúdo.
Após alguns atendimentos e a permanecia do comportamento resistente de J. optei por
retomar o livro e tentar novamente possibilitar o trabalho simbólico com os conteúdos
apresentados pelo conto.
14º Atendimento (09/06/2014)
Pontuei ao J. que neste atendimento retomaríamos o livro O reizinho mandão
oralmente e ele logo reagiu reclamando, dizendo que não queria. Perguntei por que não e ele
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respondeu que sente ânsia de vômito com esta história, que ele iria vomitar se tivesse que ler
de novo. Ele disse que o reizinho é muito mandão e que isso o irrita. Destaquei que eu
também fico brava quando encontro pessoas que fazem birra, que não querem obedecer e que
só sabem mandar (suas características).
Na sequencia J. disse: “Também ele não tem mãe! Ele não tem uma mãe que cuida,
que acompanha, que mora com ele, que estuda junto, que ensina a ler e escrever e que ensina
a não ser mandão”. Perguntei se não existiram outras pessoas que poderiam também fazer este
papel da mãe e ajudar com estas questões. Exemplifiquei com a sua vida, falei sobre a
importância dos seus avós e de mim, para ajudá-lo neste processo.
Ele falou sobre as coisas que o irritavam no reizinho mandão (o comportamento de ser
mandão, não saber ouvir os outros, quer fazer tudo do seu jeito, não respeitar as pessoas, ser
bravo, chato, irritante e grosseiro) e eu pontuava os comportamentos do personagem fazendo
referência às pessoas que se comportam desta forma alegando que eu também me irritava. Em
certo momento, questionou-se se a minha fala era sobre ele, ou sobre o reizinho mandão,
demonstrando novamente sua identificação com o personagem. Relembramos a história e J.
falou que no final o reizinho muda, não fica mais mandão.
Aproveitei para falar sobre essa possibilidade de mudança e propus a confecção da
capa deste reizinho transformado. Inicialmente ele resistiu, mudando de assunto, pedindo para
desenhar super-heróis e eu retomei a proposta. Ao ver os materiais que eu havia trazido para a
construção da capa (papel pardo, diversos tecidos coloridos, canetas coloridas, giz de cera,
lápis de cor, cola, tesoura, lantejoulas, colas brilhantes, tinta, pedaços de fitas), ele
demonstrou-se entusiasmado.
No papel pardo, a primeira coisa que ele desenhou foi o baú do tesouro. Inicialmente
ele tentava me mandar fazer várias coisas por ele, fazendo-se de incapaz. Eu pontuava sua
capacidade de fazer sozinho e a possibilidade dele pedir minha ajuda. J. então solicitou que eu
me aproximasse dele e o ajudasse, pediu meu companheirismo e uma construção conjunta.
Disse que depois construiria a coroa do rei também.
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15º Atendimento (16/06/2014)
Nesta sessão continuamos a construção da capa e finalizamos (ANEXO 2).
Aparentemente ele se demonstrou pouco motivado em terminar, por não conseguir cortar os
pedaços de tecido que desejava. Grande dificuldade em manejar a tesoura, pois é canhoto e os
tecidos eram grossos. Continuou pedindo que eu fizesse várias coisas por ele, reclamou várias
vezes dizendo estar cansado e pintou de qualquer jeito o passarinho. Enquanto eu cortava o
que ele me pediu, J. passou a brincar na sala e dizer que era um macaco, o rei macaco. Depois
ele escolheu o papel cartão amarelo para fazer a coroa e pediu para fazê-la de bolinhas
(ANEXO 3)
No final, ele colocou a capa do rei e a coroa (ANEXO 4) e sentou-se no alto das
cadeiras, representando a cadeira do rei. Disse ser o rei macaco e eu o coroei, como um
reizinho que não é mandão e que pode se transformar. Antes de ir ele pediu para se balançar
um pouco e de capa e coroa ele brincou por alguns minutos na balança.
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ANÁLISE
A partir da leitura de um conto, podemos realizar diversas atividades que permitam a
avaliação e o desenvolvimento de habilidades importantes para o processo de aprendizagem.
Essas habilidades, podemos nomeá-las como qualidades de aprendizagem possíveis de serem
exploradas a partir da leitura de um conto ou mito.
Com o uso do conto escolhido no caso, pude desenvolver com a criança as seguintes
qualidades de aprendizagem: reflexão; interpretação; afetividade; identificação; assimilação;
acomodação; leitura; escrita; imaginação; transformação; desejo; estrutura do texto;
linguagem metafórica; conflito; atenção; memória; seleção; a linguagem do conto –
simbólico; conscientização; organização do pensamento; frustração; paciência; tolerância;
discriminação auditiva; integração do multissensorial. Além de possibilitar a reflexão sobre:
O que a história quer nos dizer, além do literário? O que ela significa para mim? Que
arquétipo mobiliza?
Durante a realização do atendimento psicopedagógico descrito neste trabalho (relato
de experiência), o livro O reizinho mandão – Ruth Rocha foi escolhido inicialmente para
abordar questões referentes à dificuldade de tolerar frustrações, o desejo de fazer tudo como
quer (mandar em tudo), e permitir que o paciente pudesse se identificar com aspectos do
conto e simbolizar conteúdos inconscientes. Até a realização da segunda leitura do livro e das
atividades propostas na sequência, o paciente apresentava-se muito resistente aos
atendimentos psicopedagógicos que visavam ajudá-lo em suas dificuldades na leitura e na
escrita (processo de alfabetização).
O paciente resistia para evitar a ansiedade e o medo diante da possibilidade de ter que
lidar com algo novo ou temido, como suas dificuldades diante do processo de alfabetização, e
ter que lidar com as frustrações que acompanham o acesso ao conhecimento. Neste sentido, a
resistência também surgia como um caminho para algo que ainda não era consciente, pois a
consciência pode trazer mudanças pelas quais a pessoa não está preparada.
O paciente apresentava o seu problema de aprendizagem como um sintoma, que
surgiu diante da angústia que acompanha o acesso ao conhecimento. Seu sintoma estava
fixando sua modalidade de aprendizagem (maneira pessoal de aproximar-se do conhecimento
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e conformar seu saber) em um determinado momento do processo de alfabetização,
impedindo que ele se transformasse e pudesse caminhar no processo de alfabetização.
O seu sintoma atuava nos atendimentos psicopedagógicos, levando o paciente à
resistir às possibilidades de mudança e temer o surgimento de aprendizagens até então,
desconhecidas. Esta resistência aos atendimentos psicopedagógicos era perceptível também
em sua escola (aprendizagem de novos conteúdos) e em seu meio familiar (realização das
lições escolares). No sintoma de aprendizagem os recursos para elaboração cognitiva estão
indisponíveis, consequentemente o sujeito renuncia ao aprender, ou aprende com dificuldade,
ocasionando marcas na construção de sua inteligência por parte da estrutura simbólica
inconsciente. Considero que isto era o que ocorria com o paciente.
Para que eu, como psicopedagoga, pudesse ajudá-lo, acreditei que era preciso realizar
uma intervenção que provocasse alterações, que permitisse que ele passasse para a
consciência fatos inconscientes, que vencesse a resistência e possibilitasse a elaboração de seu
sintoma. Porém, estes são alguns dos caminhos possíveis, visto que meu olhar para este
paciente e as escolhas pelas atividades realizadas deram-se com base na teoria da Psicologia
Analítica e da Psicopedagogia, como já descrito na introdução.
Partidária da ideia de que para atingir estes objetivos eu precisa escolher uma
ferramenta de intervenção que possibilitasse a simbolização do sintoma, para uma possível
ressignificação de sua dificuldade de aprendizagem, escolhi o conto. Pois, um conto fala
diretamente com uma pessoa por meio de uma linguagem simbólica e expressa de forma
simples vivências de nosso mundo interior e permite que outras imagens surjam.
A partir disto, realizei uma primeira leitura do conto para que ele pudesse se
familiarizar com a história, e pude observar que J. resistiu em olhar para o conteúdo simbólico
apresentado, deixando perceptível que algo o mobilizou. Seu comportamento de realizar dois
desenhos que aparentemente faziam referência ao rei da história, depois jogá-los fora e por
ultimo desenhar algo com uma temática diferente, podem ser indicativos da resistência frente
sua identificação com o personagem. O rei pode simbolizar o arquétipo do Pai e as
resistências associadas a dificuldade de diálogo com esta força. Este diálogo é necessário para
mobilizar as forças do herói, que possibilitam a autoconfiança e determinação na tarefa da
aprendizagem.
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Sua identificação ficou clara a partir da realização da segunda leitura, foi neste
momento que o conto passou a dizer algo sobre a própria história, suscitou lembranças de
experiências vividas. Neste atendimento uma fala importante marcou sua identificação com o
conto, “Também ele não tem mãe! Ele não tem uma mãe que cuida, que acompanha, que
mora com ele, que estuda junto, que ensina a ler e escrever e que ensina a não ser mandão”.
A relação com a sua mãe, as angústias vividas neste relacionamento, os sentimentos de
medo, de desamparo, de insegurança e os desejos de proximidade e de ser cuidado por essa
mãe, passaram a surgir com recorrência nos atendimentos psicopedagógicos. A dificuldade de
J. em compreender por que sua mãe não mora com ele, não acompanha seus estudos, não
participa ativamente de seu cotidiano e desenvolvimento, possivelmente contribuíram para o
surgimento do seu sintoma de não aprendizagem. Sua dificuldade em compreender o que
ocorre nesta relação e o medo de descobrir os motivos pelo qual não recebe mais atenção e
carinho desta mãe contribuíram para a sua fixação em um comportamento de recusa aos
processos de aprendizagem.
O arquétipo da Grande Mãe e o arquétipo do Pai são essenciais para o
desenvolvimento psíquico e intelectual de um indivíduo. Aparentemente, o paciente
apresentava-se mobilizado por aspectos negativos do arquétipo da Grande Mãe, não sentia-se
seguro diante dos processos de aprendizagem, estava despotencializado e pouco apresentava
desejo em aprender.
Podemos pensar que a força arquetípica da Grande Mãe precisava ser mobilizada, no
sentido de fortalecer sua autoconfiança, autonomia e possibilitar o contato com as forças
arquetípicas do Pai, que ajudam a lidar com a frustração, adaptar-se aos limites e ao que é
imposto pela aprendizagem e pelo meio. O dinamismo patriarcal que gradualmente é inserido
na vida da criança permite que o Ego se desenvolva e se articule com o Self, no processo de
individuação. Esta mobilização que ocorria com dificuldade no caso descrito, levava a criança
a agir defensivamente na sua relação com a aprendizagem e com as normas escolares. Ele
apresentava dificuldades para, de acordo com a lógica patriarcal, organizar o pensamento,
raciocinar, abstrair, memorizar, obedecer às convenções e às normas, valorizar o estudo,
disciplinar-se e concentrar-se.
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A partir do momento que ele identificou-se com o conto, que conteúdos arquetípicos
puderam surgir principalmente originários do arquétipo materno, ele pôde passar a nomear
suas dificuldades e caminhar para a vivência de um possível alívio de seu sintoma. Abriu-se a
possibilidade de conteúdos inconscientes serem trazidos à consciência.
A construção da capa e da coroa do rei, que são símbolos da persona relacionados a
força e ao poder, foram atividades propostas com o intuito dele simbolizar os conteúdos
arquetípicos mobilizados e vivenciar os novos significados que agregou ao conto (novas
imagens), como a possibilidade do rei mudar e parar de ser mandão.
A oposição aos limites e as regras, como negação das forças do arquétipo do Pai,
apresentados pelo paciente, foram obstáculos para que ele pudesse assumir responsabilidades
necessárias a evolução e ao desenvolvimento da aprendizagem. Compensatoriamente,
identificava-se com a força da onipotência, não aceitando as frustrações e limites do meio e
apresentava comportamento autoritário durante os atendimentos e nos outros contextos. Estes
comportamentos também demonstravam aspectos de sua sombra que eram utilizados como
resistência, defesa, diante de mudanças e suas implicações. Nestas atividades ele se abriu para
a minha ajuda, solicitou minha presença para a confecção da capa e da coroa do rei.
Aparentemente minha atitude como psicopedagoga, de maternagem, a Grande Mãe que
acolhe mas que também abre espaço para as forças arquetípicas do Pai, possibilitou que ele
entrasse em contato com o arquétipo do Pai, simbolizado na representação do rei.
Após a leitura deste conto algumas mudanças de comportamento puderam ser
observadas, o paciente passou a aceitar algumas intervenções como: a realização da leitura de
livros, a confecção de atividades com a minha ajuda, a possibilidade de jogar sem burlar
regras, uma maior aceitação de regras e limites, passou a suportar melhor momentos de
frustração e principalmente, começou a demonstrar desejo em aprender.
Acredito que minhas atitudes foram na direção de estimular, atualizar, as
potencialidades do paciente e favorecer o livre trânsito entre as polaridades da personalidade.
Ao oferecer um clima de segurança, o psicopedagogo permite ao paciente experimentar sua
vulnerabilidade, reconhecer necessidades e caminhar para a diminuição de suas dificuldades
de aprendizagem, de seu sintoma. E, ao acreditar no potencial do paciente, favorece o
encontro dele consigo mesmo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pretendi, ao realizar a fundamentação teórica e um relato de experiência a partir de
recortes de atendimentos psicopedagógicos realizados por mim, ilustrar como um conto, que
tem sua importância reconhecida e explorada pela Psicologia Analítica, pode ser uma
ferramenta de intervenção para psicopedagogos. Com esta pesquisa, busquei fazer livres
associações das representações simbólicas que surgiram com o conto, porém, acredito que
mais associações arquetípicas, que possibilitam uma compreensão do processo de
individuação do paciente, poderiam ser realizadas, ampliando este estudo.
Os recortes realizados fazem referência ao início de um atendimento psicopedagógico,
portanto, as melhoras observadas bem como a diminuição da resistência, oscilaram durante
todo o processo; houve momentos em que a resistência se intensificou novamente e alguns
comportamentos insistiram em aparecer. Porém, destaco que os ganhos para o processo de
alfabetização foram visíveis e significativos, pois o paciente passou a ler com uma melhor
fluência, desenvolveu sua escrita e principalmente pôde ir se permitindo vivenciar
experiências de aprendizagem.
Podemos entender que as dificuldades de aprendizagem, sentidas como desagradáveis
ao indivíduo, passam a ocupar um lugar na sombra e como consequência da dificuldade de
entrar em contato com esses conteúdos, o indivíduo resiste. Portanto, um psicopedagogo que
trabalhe a partir desta vertente, deve estar atento a este fenômeno associado às defesas do
aprendiz, e disposto a desenvolver estratégias que ajudem o indivíduo a diminuir sua
resistência diante do aprendizado, deparando-se com suas dificuldades e sentindo-se capaz de
superá-las.
A pesquisa se propôs a exemplificar esta experiência psicopedagógica, com estratégias
que podem ser utilizadas pelo psicopedagogo por meio dos contos de fadas e expressões
criativas dos aprendizes que apresentam dificuldades de diferentes naturezas. O conto,
portanto, se apresenta nessa experiência relatada como importante ferramenta para diminuir a
resistência, ao facilitar o surgimento de conteúdos arquetípicos, como os da sombra e a
expressão simbólica destas forças inconscientes. Por meio do diálogo com estas
representações simbólicas na relação terapeuta e paciente, o conto e sua expressão possibilita
que o sintoma da não aprendizagem possa ser compreendido e atenuado.
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O processo de ensino-aprendizagem pode ser pensado com um todo integrado que
deve considerar a integração do cognitivo e do afetivo, portanto, para os psicopedagogos, é
fundamental buscar conhecer as questões afetivas para desenvolver os aspectos cognitivos.
O conto é um ótimo exemplo de instrumento que, ao ser utilizado, facilita o
surgimento do emocional, do afetivo O conto usa a mesma linguagem do inconsciente
(símbolo), por isso, fala diretamente com uma criança por meio de uma linguagem simbólica,
sem a necessidade de explicações, do uso da razão e as imagens existentes vão direto ao
inconsciente, podem resolver algum eventual problema e levá-lo a uma mudança pessoal. Nos
atendimentos, o conto e as representações simbólicas do paciente foram utilizados como
instrumentos psicopedagógicos para a mobilização imaginativa dos conteúdos arquetípicos e
expressões criativas, que possibilitaram o desenvolvimento e compreensão da linguagem oral,
escrita e gestual da leitura.
O conto despertou o interesse da criança, que se identificou com o personagem
principal o reizinho mandão e a partir disto refletiu sobre seus comportamentos. O paciente
pôde dizer os comportamentos que achava interessante e aqueles que eram considerados
insuportáveis para as pessoas (como na história) e que consequentemente precisavam ser
alterados. A partir de então, ele começou a apresentar mudanças de comportamento, diminuiu
sua atitude autoritária, entendida como onipotência diante da fragilidade do Ego. Sua
identificação com o rei e a possibilidade de reflexão sobre poderes e limites, abriu espaço para
o contato com as forças do arquétipo do Pai; ele passou a aceitar melhor minhas intervenções,
ajudas e se abriu para a possibilidade de desenvolver a leitura e a escrita. Ao estabelecer
contato com as forças arquetípicas do pai, a criança pôde sair do lugar de identificação
onipotente com o perfil de mandão, e assim lidar melhor com as frustrações e limites do
processo de aprendizagem.
Por meio da simbolização do conteúdo presente no conto, ele pôde levantar a temática
da ausência materna, as angústias e dúvidas vividas neste relacionamento, os sentimentos de
medo, de desamparo, de insegurança, a dificuldade em compreender por que sua mãe não
acompanha seus estudos, não participa ativamente de seu cotidiano e desenvolvimento. Foi a
partir desta atividade que o paciente começou a expressar conteúdos, até então inconscientes e
sintomáticos, relacionados a figura materna, que passaram a receber atenção. Intervenções
posteriores foram realizadas para que este conteúdo continuasse sendo simbolizado.
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O conto facilitou mudanças de comportamento, ocasionou a diminuição da resistência
aos processos de aprendizagem, ao facilitar o surgimento de conteúdos arquetípicos e a
possível simbolização dos mesmos, abrindo assim o caminho para o provável alívio de um
sintoma de não aprendizagem. Portanto, pode-se concluir que o trabalho com o simbólico é
um caminho para a diminuição da resistência, frente aos processos de aprendizagem e que o
conto pode ser uma ferramenta muito útil em atendimentos psicopedagógicos.
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