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Contar histórias como um recurso, no trabalho do psicólogo,

seja em psicoterapia de adultos e crianças, ou com enfoque

metodológico na psicologia educacional é um procedimento cada

vez mais em uso. Adquire grande importância, quando usada nas

entrevistas devolutivas para as crianças, na realização de um

psicodiagnóstico, por falar diretamente ao psiquismo infantil,

sendo para elas de fácil compreensão, refletindo os seus medos e

suas angústias. Este artigo re f e re-se ao uso da história, na re a l i z a ç ã o

de um psicodiagnóstico e na entrevista devolutiva com a criança.

Neste caso, a história é usada para comunicar à criança, de uma

forma integradora e compreensível, sua própria história, em que

ela é o herói e personagem principal.
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E ra uma vez... assim começam as histórias dos livros infantis, que nos encantaram na
infância e que ainda fazem a alegria das crianças até hoje. A linguagem da criança
está ligada à das histórias infantis, dos contos de fada, do tempo em que os animais
falavam, um tempo que existe no interior de cada um de nós.

O homem sempre gostou de ouvir e de contar histórias. A mitologia e as lendas nos
contam a história dos povos, sua maneira de ver o mundo, de traduzir o que estava
obscuro, de trazer para a consciência seus conflitos, suas angústias, de entender o
que não conseguiam explicar de forma racional. O mundo sagrado das divindades,
a forma de explicar nossas origens, a criação do mundo e do homem, a razão da
existência humana, do viver, o sentido da vida, tudo isso era explicado em forma de
histórias, contadas ao redor das fogueiras ou dentro das cavernas, que uma geração
passava para outra.

“A t ravés do desenvolvimento da linguagem todo o conhecimento e valores era m
t ransmitidos verbalmente de geração a geração, o que certamente perpetuou-se com
o advento da escrita; nos pergaminhos, nos livros e até hoje na internet histórias são
t ransmitidas com a função de informar e formar. As lendas, os mitos, os contos de
fadas fascinam pela sua força e complexidade. Continuam existindo depois de séculos
da sua criação, porque trazem dilemas e conflitos universais que ajudam o homem
em seu processo de desenvolvimento, de cre s c i m e n t o . ” ( S I N AT TOLLI, 2002, p 43)

Educar uma criança, significa não apenas dar-lhe informações necessárias para
vencer como profissionais dando-lhes uma carreira ou como sobreviver no mundo
atual, mas a tarefa mais difícil é ajudá-la a encontrar significado na sua existência,
de maneira que possa se entender e gradualmente tornar-se capaz de entender os
o u t ros e poder estabelecer relacionamentos satisfatórios e significativos. Essa tare f a ,
não pertence apenas aos pais e educadores mas a toda a sociedade na transmissão
da herança cultural, sendo a literatura seu maior veículo, porém não somente o tipo
de literatura que informa e diverte, mas uma história que enriqueça sua vida e a
preencha de significados.

Os contos de fada dentro da litera t u ra infantil são enriquecedores e satisfatórios e
pode-se aprender com eles sobre os problemas interiores e as soluções corre t a s, inde-
pendentemente da sociedade a que pertençam, pois estão dentro da compre e n s ã o
i n f a n t i l . Usando esse re c u rso, falando essa linguagem própria das crianças, que trazem em
si muito vivo esse fascínio pela história, elas podem elaborar e integrar melhor suas experiê n-
c i a s, podendo nelas projetar seu mundo interno, tal como nossos ancestrais o faziam. “ O u v i r
e contar os contos de fada é algo que toca a nossa afetividade, nossas emoções e
sentimentos, ouso dizer que tocam a alma, o nosso ‘princípio de vida’, pois as ima-
gens nelas contidas vão direto ao inconsciente.” (ALMEIDA, 2002, p.74). Por ter esse
caráter universal e por falar diretamente ao inconsciente as histórias são usadas cada
vez mais como um re c u rso no trabalho do psicólogo, seja em psicoterapia de adultos
e crianças com enfoque metodológico na psicologia educacional e também nas entre-
vistas devolutivas para as crianças, na realização de um psicodiagnóstico.

O relato a seguir, re f e re-se ao uso da história, na realização de um psicodiagnóstico
na entrevista devolutiva com a criança. Neste caso a história é usada para comu-
nicar à criança de uma forma integradora e compreensível a sua própria história,
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em que ela é o herói e personagem principal. O paciente A. de 10 anos de idade foi
encaminhado para psicodiagnóstico na clínica da disciplina de Atendimento em
Psicodiagnóstico Infantil na Instituição com queixa de dificuldades de apre n d i z a g e m
e baixo rendimento escolar.

Começamos o psicodiagnóstico com as entrevistas de anamnese, realizamos os testes
indicados e as observações em horas lúdicas. Na anamnese observamos que o
paciente teve um desenvolvimento psicomotor dentro dos limites e padrões espera d o s
p a ra as respectivas idades. Não havia presença ou história pre g ressa de doença gra v e
ou distúrbios de desenvolvimento até a presente data. A família, de classe média
baixa, era composta de pai, mãe e um irmão, sendo ele o filho mais velho, fre q ü e n-
tando a quarta série do curso fundamental. À medida que ia conhecendo o menino
um cenário começava a se descortinar para mim, mostrando a forma como encara v a
os seus medos, sua fragilidade, dificuldades, sua maneira de apreender o mundo.

Seu universo era reduzido, limitando-se à convivência familiar, a escola, com aulas
curriculares e de reforço. Suas opções de escolha para brincar eram poucas, pas-
sando a maior parte do seu tempo livre vendo TV. Sua mãe dizia que ele “flutuava”
na sala de aula. O pai, trabalhando durante a noite e dormindo durante o dia, tinha
pouco tempo disponível para seu filho. Uma criança introvertida, olhando o mundo
de um espaço reduzido, e esse mundo sendo ainda mais reduzido pelas limitações
impostas pela cidade grande.

Suas brincadeiras eram limitantes tanto quanto seu mundo, preferindo sempre os
jogos de perc u rso onde não é preciso ter iniciativa, pois os dados decidem as jogadas;
ou jogo de damas, onde as re g ras eram observadas com rigidez e o espaço limitado
do tabuleiro lhe dava a segurança do que já é conhecido e não oferece perigo algum.
Seus sentimentos eram de menos valia, impotência e inatividade, embora ambiva-
l e n t e s, demonstrando indecisão, mas também desejos de realização e de cre s c e r.

O teste de avaliação de inteligência aplicado, demonstrou ser uma criança de QI na
faixa médio-inferior, apresentando boa memória, bom nível cultural, inteligência nas
relações sociais, coordenação viso-digital e pensamento concreto. Apresentava facili-
dade na compreensão dos conteúdos apresentados e boa memória auditiva imediata.

Demonstrava alguma dificuldade em fugir do concreto, talvez por insegurança em
ousar conceitos abstratos e certa dificuldade na atenção e concentração, provavel-
mente devido a ansiedade. Havia evidências de suas tentativas de evitar fracasso,
não aventurando-se em terreno desconhecido.

Os testes projetivos demonstra ram que ele era uma criança com vontade de cre s c e r,
com desejos de liberdade, mas cuja iniciativa estava contida por seu medo de ser devo-
rado pelo mundo que sentia hostil e destruidor, e reprimido pelo meio ambiente. Ao
mesmo tempo, tinha grande imaginação, construindo longas histórias e desenhos
l i v res e expre s s i v o s, em que podíamos ver seu potencial re p resado, contido, limitado,
pedindo aprovação para suas realizações e permissão para suas iniciativas. Mostra v a -
se dependente da figura materna, acolhedora e pro v e d o ra, mas também limitadora dos
seus impulsos para agir, cauteloso nos seus re l a c i o n a m e n t o s, tentando agradar a todos,
sem expressar agressividade. Em suas histórias, o herói nunca brigava ou agre d i a .

Suas brincadeira s
e ram limitantes
tanto quanto
seu mundo,

p referindo sempre
os jogos de perc u rs o
onde não é pre c i s o

ter iniciativa.

01.Um Menino-Passarinho  04.11.05  18:48    Page 9

" " 

" " 



Nos testes, mostrava um superego pro t e t o r, mas coercitivo, punitivo e rígido, que
castigava com punições, suas tentativas de iniciativa e de liberdade, sentindo o meio
ambiente, muitas vezes, agressivo e assustador, não favorecendo seu cre s c i m e n t o .

Nossa orientação era de que teríamos que fazer a entrevista devolutiva para a cri-
ança, em forma de uma história que reproduzisse suas características de personali-
dade, sua história de vida, projetando seus medos, angústias, conflitos de uma
maneira tal que nela se reconhecesse. Para que isso surgisse de uma forma espon-
tânea após cada sessão discutíamos a construção da história com a supervisora.
Vários temas surgiam, mas nenhum em definitivo. Íamos dando lugar a nossa imagi-
nação e voz à nossa criança interna para que pudéssemos através delas conversar
com a outra criança, nosso paciente, na sua linguagem própria.

Um de seus desenhos livres inspirou a construção de sua história, pois nele pro j e t a v a
seu mais profundo desejo e de como se sentia em relação ao mundo em que vivia.
Nesse desenho mostrava o quanto sentia-se frágil, inadequado, com medo da maturi-
dade que envolve a liberdade. Fez um campo de futebol onde meninos jogam bola, e
ao lado da trave do gol sobre uma mesa, uma gaiola com um passarinho dentro. No
céu desenhou alguns passarinhos voando. Estava ali novamente a ambivalência entre
a prisão da gaiola, seu mundo, ou poder voar livre pelo céu, seu desejo.

A história que fez sobre esse desenho foi a seguinte: “Era uma vez uns meninos que
iam para a quadra jogar bola. E teve um menino que trouxe um passarinho para a
quadra e deixou o passarinho na gaiola na quadra, junto com eles. E o passarinho
estava assistindo o jogo. E o passarinho só torcia para o dono dele. E os outros
jogadores, do outro time, ficaram tristes porque o passarinho só torcia para o outro
time.” O dono do passarinho, o time dele, era da cor vermelha e azul. O dono ficava
no gol. O outro time, a cor do outro time, era amarelo e vermelho. E quem ficou
mais triste foi o outro goleiro do outro time. E tinha uns passarinhos rodando em
volta da quadra e vendo eles jogarem bola.”

“T: _Como está o tempo?
P: _O tempo está bom.
T: _Porquê?
P: _Porque não está tendo briga. Está um jogo ótimo, não tem briga, não 
tem discussão.
T: _E o passarinho tem nome?
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P: _Pode ser passarinho Piu-Piu?
T: _Pode ser o nome que você escolher.
P: _Então é Piu-Piu.”

Com esse desenho e história ele havia nos dado a chave para que nos comu-
nicássemos com ele usando suas próprias imagens e experiências. Partimos dessa
idéia para fazermos a história que usaríamos em sua sessão devolutiva. O passarinho
dentro da gaiola era muito representativo de como se sentia em relação ao mundo
com suas limitações.

O nome que ele deu ao seu passarinho de Piu-Piu nos lembrou de que nesse desenho
animado o herói está sempre às voltas com um gato que o quer devorar, fugindo
dele ou para dentro da gaiola ou para os braços protetores de sua dona. A gaiola,
mesmo sendo uma prisão, é também uma proteção para seus medos que o deixa
sem ação e tira-lhe a iniciativa.

“ Pa ra as entrevistas devolutivas tentávamos construir histórias simples contendo o
que era essencial na problemática dos pacientes. Muitas vezes utilizávamos pers o n a-
gens conhecidos como Tom e Jerry, Rei Leão, Mônica, Cebolinha, Cascão, Dálmatas,
Pequena Sereia, Patinho Feio, Pelezinho, Aventuras do Ratinho, Frajola, entre outro s.
Estes eram escolhidos mediante interesse e gosto percebidos durante os atendi-
mentos nos quais os pacientes nos davam as dicas.” ( S I N AT TOLLI, 2002, p 46)

Para falar de uma maneira mais ampla, de sua própria história, não utilizamos o
personagem do desenho animado, o Piu-Piu, mas permaneceu a idéia de usar como
herói um passarinho, que embora estivesse pronto para alçar vôo, não o fazia por
sentir-se frágil, desprotegido e imaturo.

Continua a autora: “Em nosso trabalho tínhamos a grande preocupação de real-
mente construir a história que o paciente precisava ouvir e nela ter a possibilidade
de ver a própria história e ressignificá-la e aprender com ela como fazemos com
os contos de fadas por exemplo. Seguindo as questões técnicas sobre a entrevista
devolutiva em nossas histórias procurávamos dosar os conteúdos para não ficarem
muito pesados para a criança; tanto quanto no processo onírico dosávamos o real
e o imaginário.” (SINATTOLLI, 2002, p 47)

Optamos pela apresentação da história na forma de um livro, para que se sentisse
estimulado com a leitura, já que sua dificuldade era de aprendizagem e compre e n s ã o
de textos. O desenho feito por ele, nossa inspiração, foi utilizado para a confecção
da capa do livro e, acrescentamos ao texto da história que fizemos algumas ilus-
trações relativas ao tema. 

A história que construímos para sua entrevista devolutiva, ficou assim:

O PASSARINHO QUE QUERIA VOAR 
“Era uma vez uma família de passarinhos que morava no alto de uma árvore. O pai
passarinho e a mãe passarinho haviam construído um bonito ninho, que embora
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fosse pequeno, era aconchegante e acolhedor e os quatro cabiam direitinho den-
tro dele. O ninho ficava num lugar seguro ao abrigo do vento e das chuvas. A mãe
passarinho cuidava muito bem dos seus dois filhotes passarinhos e o pai saia todos
os dias assim que amanhecia o sol e voava para ir buscar alimento para eles. A mãe
passarinho distribuía as minhocas entre os dois filhotes passarinhos e assim eles
iam crescendo fortes e saudáveis.

O passarinho mais velho logo cresceu e ficou com as penas bonitas como as da mãe
passarinho e o bico forte como do pai passarinho. Ele começou a querer voar com
o pai quando este saia para ir buscar alimento, mas o pai achava que ele ainda era
muito pequeno. Ele pedia para a mãe se podia voar sozinho só um pouco, mas ela
também tinha medo que ele não conseguisse, caísse no chão e se machucasse.

Assim o passarinho mais velho, embora tivesse asas fortes, muitas penas, e bico
igual ao do pai, ficava no ninho, quietinho, só esperando que chegasse sua comi-
da. Na verdade ele não queria desobedecer seu pai e nem deixar sua mãe triste.
Mas o passarinho que já era forte para voar sozinho sempre sonhava em como
seria gostoso voar por aí em liberdade, ir para onde quisesse, e conhecer outros
passarinhos iguais a ele. Ficava sonhando com a liberdade mas sem coragem para
tentar um vôo sem a ajuda da mãe passarinho. Achava que não ia conseguir pois
sua mãe dizia que ele ainda era muito pequeno para voar sozinho. Ele aceitava o
que sua mãe dizia, mas ficava triste e sem vontade de fazer nada, até mesmo não
conseguia a p render na escola de passarinhos. Durante a aula só ficava imaginando
e sonhando acordado pensando em como seria bom voar e por isso não conseguia
acompanhar os outros passarinhos nas lições da escola.

Além disso, havia um terrível gato que vivia rondando o ninho e que a mãe passarinho
sempre espantava. O filhote passarinho tinha muito medo desse gato, por isso
quando pensava em experimentar voar sozinho logo desistia com medo de ser
comido por esse gato.

Um dia, ele criou coragem e resolveu experimentar voar sozinho, só uma voltinha
e viu que conseguiu. Na hora de voltar para o ninho, escorregou, caiu e fez um
corte na cabeça, que sarou logo, mas sua mãe ficou com medo que ele caísse nova-
mente e se machucasse, por isso proibiu que ele voasse. 

Ele se conformou e voltou a ficar quietinho no ninho. Mas isso lhe causou uma
grande tristeza, e ele não queria fazer mais nada, pois só queria mesmo voar e não
apenas ficar preso no ninho. Ele foi ficando muito triste mesmo, mas não con-
seguia falar para sua mãe o que lhe causava tanta tristeza. Passava os dias pen-
sando e sonhando em como seria gostoso voar no alto do céu e conhecer os pas-
sarinhos que ele via passar voando por cima do ninho onde moravam.

Sua mãe então o levou para conhecer duas corujas que moravam em outra árvore.
Essas corujinhas eram mais velhas e muito sabidas. Examinaram suas asas e viram
que elas estavam fortes e que o corte na sua cabeça também estava curado há
muito tempo. Não havia motivo para ter medo de voar porque ele sabia fazer
muitas coisas, além disso estava crescido e bastante forte. Falaram como era gos-
t o s o voar bem alto no céu e conhecer o mundo em que vivíamos.
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Ele contou para as corujas sobre o medo que tinha do gato. Elas disseram que ele
tomasse cuidado quando pousasse no chão, mas que se ele voasse bem alto o gato
não o alcançaria porque não sabia voar. Ele, sim, era um passarinho, e pássaros são
feitos para voar em liberdade. Falaram ainda que ele era um passarinho muito
forte, com penas bonitas, asas fortes e um bico também muito forte e que poderia
voar sem ajuda da mãe passarinho.

O passarinho ouvindo aquilo criou coragem, e subindo na beira do ninho bateu forte
as asas e saiu voando em liberdade. Quando sua mãe viu como seu filho já estava
forte e grande entendeu que ele poderia voar muito alto e isto seria muito bom para
ele. O filhote passarinho voou bastante aquele dia e nos outros dias também. A d q u i r i u
confiança em suas asas e não teve mais medo do gato, pois ele voava muito alto
onde não poderia ser alcançado por ele. Assim ele conheceu passarinhos de todas
as espécies, que moravam em outras árvores e fez muitos amigos. Conheceu pás-
s a ros de muitas cores e de vários tamanhos, alguns grandes como as emas e outro s
pequeninos como os beija-flores, e pode perceber que o mundo é muito variado, e
e m b o ra fossem pássaros diferentes podiam ser amigos. Pe rcebeu também que às
vezes amigos brigam e se desentendem por causa de alguma brincadeira, mas que
depois fazem as pazes porque mesmo entre os passarinhos as discussões aconte-
cem e são normais, como também entre os outros animais.

Seus pais quando viram o seu filhote voando tão bonito ficaram orgulhosos e
felizes. Viram que ele já estava crescido e que sabia voar muito bem. Desse dia em
diante ele não teve mais medo de voar, passou a fazer as lições sozinho e tornou-
se um dos melhores alunos da escola de passarinhos.”

No retornou para a entrevista devolutiva, Quando A. recebeu o livro, de imediato
reconheceu seu desenho transformado em capa, ficando maravilhado com isso.
Preferiu que lêssemos a história para ele. Ouviu atentamente, e a princípio não se
identificou com o personagem. Fomos comentando com ele os diversos aspectos e
situações apresentadas para que fizesse a relação entre a história do passarinho e
sua própria história, e quando perguntamos se conhecia alguém parecido com o
personagem ele apontou para si mesmo, e tocando o dedo indicador no peito disse:

_Eu!

A., uma criança sensível, introvertida, inteligente, havia entendido, sem sentir-se
agredido, de uma forma simples, o momento que estava vivendo. Orgulhoso leu
alto, com desenvoltura e sem tropeços a história do “Passarinho Que Queria Voar”.
Saiu da sala, carregando seu livro, como quem levava um tesouro.

O menino-passarinho logo iria voar sim, muito alto mesmo.
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