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1. RESUMO  

Esta pesquisa consiste em, a partir da Contação de histórias infantis, realizar 

um trabalho com crianças que aguardam atendimento psicoterápico na Clínica-Escola 

de Psicologia de Uberlândia. As histórias contadas para o grupo de crianças são 

escolhidas de acordo com a demanda do grupo. Nesse sentido, revelam uma relação, 

direta ou indireta, com os conflitos psíquicos vivenciados por elas. O trabalho propõe 

que, a partir da escuta dos contos e fábulas, as crianças possam ter uma abertura 

transformadora de seus medos, anseios e conflitos psíquicos – até que venham a ser 

atendidas em psicoterapia. 

No decorrer do projeto pode-se perceber que algumas crianças, ao serem 

afetadas pela temática da história, conseguem dar vazão as suas vivências 

traumáticas, bem como, outras crianças conseguem elaborar suas angústias de 

abandono e separação.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A realidade hoje, na Clínica Escola de Psicologia da Universidade Federal de 

Uberlândia, consiste em um longa espera para atendimento psicológico infantil. Nesse 

sentido, as crianças que chegam até a clínica com as mais diversas demandas, tais 

como, dificuldades escolares, problemas familiares, abusos sexuais, indisciplina, 

enfim, são inúmeros os problemas psicológicos, sejam por encaminhamento ou por 

demanda espontânea, passam por uma primeira escuta, na qual chamamos de 

“Acolhimento”. O acolhimento é no máximo cinco atendimentos e no mínimo dois. 

Sendo assim, após essa primeira escuta as crianças vão para fila de espera, para 

aguardar pelo acompanhamento psicoterápico efetivo, e muitas vezes essa espera é 

por um logo período de tempo. 

A partir de nossa inquietação da longa espera pelo atendimento dessas 

crianças que tanto sofrem, percebemos que algo poderia ser feito durante este 

intervalo de espera, para que de alguma forma seus sofrimentos pudessem ser 

minimizados e transformados através de um trabalho lúdico e prazeroso. 

Sendo assim, o projeto Estórias para crescer - de contos a encantos: contar, 

recontar e elaborar, veio ao encontro dessa necessidade imediata. O projeto visa, 

através da Contação de histórias, ajudar as crianças no processo de elaboração 

psíquica de seus medos, anseios e conflitos.  



Conforme Radino (2003) os contos de fadas tornam-se importantes 

instrumentos para auxiliar a criança a lidar com a ansiedade e a superar obstáculos. 

“Assim como as cantigas de ninar, os contos de fadas exercem uma função protetora 

nas crianças e apaziguam-nas de seus maiores temores.” (Radino, 2003, p. 46). Com 

os contos de fadas podemos atingir o inconsciente da criança, o que facilita a elaborar 

e projetar seus conflitos psíquicos. Sua forma de compreender o mundo é animista e, 

através da fantasia e do faz de conta é possível mediar a relação entre seu mundo 

interno e externo. 

A fascinação que os contos de fadas proporciona à criança pode-se tornar um 

importante aliado no âmbito terapêutico. “A forma e a estrutura dos contos de fadas 

sugerem imagens à criança com as quais ela pode estruturar seus devaneios e com 

eles dar melhor direção à sua vida” (Bettelheim, 2002, p.8). 

 Por fim, os contos de fadas permitem que a criança expresse seus sentimentos 

mais profundo, possibilitando nesse sentido novos olhares e novos mergulhos em 

suas relações e, também contribui para seu processo de subjetivação. 

 

3. OBJETIVOS  

Diminuir o tempo de espera da criança no acolhimento da Clínica Psicológica 

(CLIPS-UFU), amenizando seu sofrimento e sua angústia, visando também 

(re)significar os traumas do sujeito, auxiliando-os na formação da subjetividade de 

forma lúdica e encantadora, bem como, elaborar seus conflitos psíquicos.  

Através da Contação de histórias, também buscamos desenvolver o mundo 

simbólico da criança, incentivando a atividade lúdica de forma criativa, assim, 

potencializamos a elaboração de experiências traumáticas, promovendo desse modo 

novos recursos de enfrentamento para seus sofrimentos. 

 

4. METODOLOGIA  

Este projeto é norteado pelo método de pesquisa psicanalítico. O 

delineamento da pesquisa, sua dinâmica serão focalizados por uma reflexão que irá 

sugerir aproximações sobre os procedimentos para a coleta e análise de dados. 

De início, foi feita uma pesquisa no arquivo da clínica psicológica para 

tomarmos conhecimento de quantas crianças estavam à espera do atendimento 

psicoterápico. Assim que estes dados foram levantados, foram feitos grupos de 



crianças com idades aproximadas, facilitando desse modo o manejo das estórias com 

as mesmas. 

Entramos em contato com os responsáveis pelas crianças para convidá-los 

para o primeiro encontro. Nesse encontro foram apresentados os objetivos do projeto 

e como seria realizado, também pedimos que cada responsável assinassem o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual deixamos claro que o participante do 

projeto ficaria livre para desistir do projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo 

ou coação, bem como não teriam gasto e ganho financeiro em participar do projeto. 

Salientamos também que o projeto não apresentaria nenhum risco para a criança. 

Depois destes caminhos percorridos, convidamos as crianças para participarem dos 

encontros quinzenalmente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Com os grupos de crianças definidos para o trabalho, as mesmas são convidadas 

para uma tarde de história. A história do dia é escolhida a partir da demanda do grupo, 

sendo assim a narrativa tem uma relação, sendo ela direta ou indireta, com os conflitos 

sinalizados por eles. Após ouvirem a história do dia, as crianças tem a oportunidade 

de escolherem recursos lúdicos para expressarem aquilo que as afetou. 

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Constatamos que, a partir do modo pelo qual cada uma das crianças são afetadas 

pelo cerne da tema das estórias, algumas delas fazem um trabalho psíquico sobre 

suas angústias de abandono e separação, enquanto outras elaboram vivências de 

violência nas quais foram invadidas por experiências que lhes eram inomináveis. 
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