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Introdução: A época exata na qual narrativas e contos começaram a fazer parte da
cultura não é precisa, mas acredita–se que desde os primeiros anos da vida humana
esse recurso é presente; considerada como atividade milenar necessária na
comunicação e transmissão de informações e valores culturais. No campo da Medicina
Clássica Chinesa juntamente com a Psicologia, a narrativa é utilizada como um
eficiente recurso terapêutico. Muito utilizado no oriente, e, principalmente na China,
há vários séculos, esse método alcançou, nos dias atuais, um grande reconhecimento,
por parte da ciência, por suas características curativas de diversas doenças físicas e
mentais. Objetivo: Analisar o potencial terapêutico da arte de contar e narrar histórias
na medicina clássica chinesa juntamente com a psicologia moderna. Metodologia: A
pesquisa bibliográfica iniciou–se em março de 2018, através de busca de materiais nos
sites Biblioteca Virtual de Psicologia (www.bvs-psi.org.br); Medicina Clássica
Chinesa (medicinachinesaclassica.org), usando os termos ¨o potencial terapêutico da
arte de contar histórias¨, ¨medicina clássica chinesa¨ e ¨narrativas na medicina
chinesa¨, sendo utilizados para leituras iniciais os artigos: “Todas as Doenças Vem do
Coração”, “A Função Terapêutica da Arte de Contar Historias”,  Em seguida,
realizou-se leituras dos textos. Após a seleção dos artigos, a discente desenvolveu
fichamentos com a finalidade de compreensão do tema.  Logo, executou a parte escrita
da introdução, metodologia e desenvolvimento. Resultados: Considerada como
atividade milenar, necessária para se comunicar e transmitir informações e valores
culturais, a tradição oral é usada como mecanismo de trabalho na educação,
psicopedagogia, psicoterapia, arteterapia, na psicologia, e principalmente na medicina
chinesa como método de tratamento e prevenção de doenças. Quando se trata de
crianças, os contos (na maioria das vezes contos de fadas) distinguem-se das demais
histórias por conterem características, como o uso de magia e encantamentos, um
núcleo problemático existencial no qual o herói ou a heroína busca sua realização
pessoal e, finalmente, a existência de obstáculos a serem enfrentados pelos heróis.
Esses atraem e aguçam na criança grande desejo para promover a paz e a justiça,
podendo também moldar comportamentos (para melhores), aliviar tensões e stress que
muitas vezes são grandes causadores de doenças, não só em crianças, mas também em
adolescentes, adultos e idosos. Em clínicas psicanalíticas contemporâneas, faz-se o uso
de histórias infantis com crianças e adultos para diagnóstico e tratamento. O conto
favorece a introspecção, pois a criança tem a possibilidade de pensar sobre seus
sentimentos e tem esperança de que o sofrimento seja passageiro. Conclusão: Na
Medicina Moderna há o incentivo ao ato de contar do paciente, e a reeducação do
ouvir do terapeuta. Cabe também em casos específicos a inversão de papel, sendo o
paciente quem ouve a historia, já que alguns contos, depois de analisados, podem
ativar ou inibir sentimentos, emoções e comportamentos.
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