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“A humanidade tem seu lugar na ordem das coisas, e a infância
tem o seu na ordem da vida humana: é preciso considerar o
homem no homem e a criança na criança. Determinar para
cada qual o seu lugar e ali fixa-lo, ordenar as paixões humanas
conforme a constituição do homem é tudo o que podemos fazer
pelo seu bem-estar”
ROUSSEAU
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Souza, K. C. V. (2017). Infância(s) e criança(s) sob o olhar da psicoterapia: concepções e
estagiárias em Psicologia.

Resumo
Esta pesquisa objetivou descrever e analisar as concepções de infância e criança no contexto
da clínica psicológica infantil, para estagiárias de psicologia. Parte do pressuposto em
Vygotski, segundo o qual a história do desenvolvimento infantil e o nascimento cultural da
criança definem sua condição de ator social. Nessa perspectiva, tomamos o processo
psicoterápico como dialógico, no qual a criança produz sentidos acerca do lugar em que foi
posta pelo adulto. Na situação de supervisão clínica acadêmica, observamos reiterados
argumentos dos estagiários relativos a não saber o que dizer à criança e/ou aos pais; sobretudo
diante da divergência entre a queixa relatada pelo adulto e o que a própria criança
apresentava. Para investigar o contexto das psicoterapias, realizamos a pesquisa de campo no
Serviço de Psicologia de uma universidade. Os participantes foram quatro estagiárias de
Psicologia que orientavam suas práticas segundo a concepção histórico cultural. Os
instrumentos

adotados

na

construção do

corpus da

pesquisa

foram

entrevistas

semiestruturadas e registros de prontuários clínicos. A Análise de Discurso, fundamentada nas
ideias do Círculo de Bakhtin, foi a ferramenta com a qual analisamos o discurso das
estagiárias, resultando no eixo denominado Concepção de criança. Este se dividiu em outros
três subeixos: 1. Ser que desperta medo; 2. Criança: mobilização peculiar e 3. Ser criança x
Ser adulto. Concluímos que a concepção de criança na clínica permanece referenciada pelo
discurso do adulto sobre ela. Nesse sentido, a linguagem da criança; sua compreensão da
realidade, a forma de estabelecer relações, os modos de interação com o outro e modalidades
de sofrimento psíquico foram tomados numa referência marcadamente inferior em relação ao
que o adulto pode apresentar quanto aos mesmos aspectos. Desse modo, é preciso reconhecer
que a criança tem uma vivência e que é esta que deve orientar, prioritariamente, os processos
de intervenção na relação psicoterápica.

Palavras-chave: Infância, Criança, Clínica psicológica, Sociologia da infância, Análise de
Discurso.
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Souza, K. C. V. (2017). Childhood (s) and child (ren) under the perspective of psychotherapy:
conceptions and trainees in Psychology.

Abstract
This research aimed to describe and analyze the conceptions of childhood and child in the
context of the Psychological Clinic's playground, for interns in psychology. Part of the
presupposition in Vygotski, according to which the history of child development and the birth
of a child define his condition of social actor. From this perspective, we take the
psychotherapeutical process as dialogic, in which the child produces senses about the place in
which it was put by the adult. In the situation of clinical supervision academically, we
reiterated arguments of trainees for not knowing what to say to the child and/or parents;
especially in the face of the divergence between the complaint reported by the adult and what
the child had. To investigate the context of psychotherapies, we conducted the field research
in the Psychology Department of a university. The participants were four interns in
psychology that concentrated their practice according to the conception historical cultural.
The instruments used in the construction of the corpus of research were semi-structured
interviews and registre of clinical records. The Analysis of Discourse, based on the ideas of
Bahtin’s Circle, was the tool of the analyze for discourse of interns, resulting in a shaft called
Conception of child. This was divided into three other sub-shafts: 1. Being that arouses fear;
2. Child: Peculiar Mobilization and 3. Be child x be an adult. We conclude that the child's
conception used in the psychological clinic remains referenced for the speech of the adult
about her. In this sense, the language of the child; her understanding of the reality, her form of
establishing relations, the interaction manners with other and her modalities of psychic
suffering were taken in a reference markedly inferior to what the adult can present for the
same aspects. Therefore, it is necessary to recognize that the child has an existence and that
this is what must orientate, primarily, the processes of intervention in the relation into the
psychothepary with child.

Keywords: Childhood, Child, Psychological clinic, Infant sociology, Analysis of Discourse.

Introdução

Escolhemos começar com uma afirmação abrangente, a qual se aventura a resumir que
a clínica psicológica1 destinada a atender o público infantil, seja por meio de atendimentos
individuais ou em processos grupais, desenvolve seus procedimentos em contextos de
consultórios particulares, instituições públicas ou privadas. Intervém, segundo princípios
epistemológicos peculiares a cada visão de homem, com base no acolhimento e na escuta de
crianças em articulação com seus responsáveis legais diretos: os adultos que dela se ocupam.
Poderíamos dizer que essa condição inclui os tratamentos psicoterápicos infantis. Nesse
direcionamento, os planos de intervenção, assim como as metas terapêuticas basear-se-ão, em
última análise, numa articulação de conceitos e concepções acerca do desenvolvimento da
infância.
Na realidade da clínica psicológica infantil, é possível dizer que a criança é tomada
como objeto de intervenção do adulto. Isso implica dizer que, ao estabelecer os parâmetros e
elementos formais dos processos clínicos, elege como ponto de partida a escuta da queixa dos
adultos em relação ao pequeno sujeito. Acontece desse modo, principalmente, porque a
criança não costuma chegar por ela mesma à clínica, solicitando atendimento ao psicólogo.
Assim como, nem sempre identifica em si uma demanda de escuta ou tratamento psicológico
e nem é comum que reconheça em sua dinâmica aspectos que possam ser descritos como
sendo de sofrimento psíquico. Ela chega ao contexto da clínica, em geral, trazida e nomeada
pelo discurso de um adulto que dela se queixa e que apresenta, inclusive, seu próprio
sofrimento como importante justificativa para iniciar o tratamento da criança. Pelo fato de que
1

Aqui a denominação de Clínica está ampla e elaborada segundo o que a experiência do trabalho clínico do
pesquisador possibilitou resumir; uma vez que a intenção é apenas introduzir a problemática e o cenário de
pesquisa. Em função disso, por ora, apresenta-se desacompanhada de referência teórica formal. Em momento
oportuno, será destinado um espaço para discutir justamente sua conceituação, elementos constituintes e aspectos
significativos, segundo a história de seu nascimento.
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a criança chega até o psicólogo, trazida pelo adulto, com algo que o incomoda, o processo
clínico conta em seu início com a interpretação que o adulto faz sobre ela. Isso quer dizer que,
no contexto do primeiro atendimento infantil, entra em cena uma experiência subjetiva
exterior à criança.
Por conseguinte, o discurso em forma de queixa, elaborado pelo adulto, é considerado
um recurso inaugural e indispensável ao proceder com a escuta da criança a ser submetida ao
tratamento. A clínica psicológica infantil consiste, desse modo, em um dispositivo social, que
afirma deter certo saber sobre a infância e a criança e fundamenta sua práxis na complexa
relação estabelecida entre ela e os adultos. Em face disso, via de regra, as demandas de pais,
responsáveis e/ou instituições revelam algum pedido de (re)condução da criança a um lugar
idealizado pelo adulto que dela se ocupa. Lugar do qual, supostamente, a criança teria se
distanciado. Assim, permanece legitimada na estrutura da sociedade contemporânea.
O interesse em desenvolver esta pesquisa nasceu justamente de inquietações oriundas
das seguintes circunstâncias da clínica com crianças: inicialmente, em nível teórico, na
graduação, em razão de discussões referentes à disciplina Psicopatologia da criança e do
adolescente, quando se discutiu, com base na orientação psicanalítica, como a criança é vista
pelo adulto, destacando-se aí a complexa relação com os pais, especialmente nos
desdobramentos quanto à permanência e o engajamento da criança no tratamento.
Outro contexto que despertou o nosso interesse foi a vivência de questões semelhantes
no trabalho de supervisão clínica realizado no Serviço de Psicologia de uma universidade –
local onde foi realizada a pesquisa. Ali foi possível a observação e o acompanhamento da
dinâmica dos encaminhamentos com crianças, provenientes, por exemplo, do Conselho
Tutelar, de Escolas, CAPSi (Centros de Atenção Psicossocial infantil), bem como de
Instituições para tratamento de transtornos infantis graves, como o CRI (Centro de
Reabilitação infantil). Nesse palco, observamos que a escuta de pais, familiares, cuidadores e
10

demais responsáveis que fazem parte do universo da criança, provocam inúmeras e
significativas inquietações, dificuldades, dúvidas e impasses nos alunos em estágio
profissionalizante. Desde o acolhimento, até a condução do tratamento, passando pelas
demandas de encaminhamentos.
Ao acompanhar os estagiários nos atendimentos individuais a crianças, percebemos
com alguma frequência, que nos encaminhamentos recebidos, o que costumava chegar eram,
muitas vezes, demandas de Escolas para tratamento do aluno indisciplinado; solicitação de
verificação de diagnósticos médicos indicando personalidade marcada por desvios de conduta
e transtornos de comportamento; indicação da necessidade de readaptação social argumentada
por instituições públicas; assim como, queixas formuladas pelos pais alegando dificuldade de
lidar com a falta de limites, “mau comportamento”, desobediência, agressividade ou rebeldia
de seus filhos. Em grande parte dos encaminhamentos há, de modo implícito, em maior ou
menor medida, certo pedido de ordenamento da criança.
No trabalho de acolher e dar um encaminhamento a essas queixas, solicitações e
demandas, percebemos, por parte dos alunos estagiários, significativos indícios de
desconforto, apreensão e insegurança, ante à possibilidade de atender crianças. Seja pela
presença do frequente argumento de não saber muitas vezes como, nem o que dizer a elas no
curso dos atendimentos, seja atribuindo o motivo de ter que lidar com a demanda dos pais,
sobretudo quando surge um descompasso entre o que a criança apresenta ao longo das sessões
e o que foi argumentado pelo adulto, ainda nas primeiras entrevistas. Isto é, quando a
demanda do adulto não é localizada como tal no discurso da criança, muitas vezes o estagiário
afirma não saber o que fazer para dar continuidade ao processo clínico. Além disso, a
indicação, na supervisão, de que se investigue o que pode ser a particularidade da criança,
muitas vezes parece indicar ao aluno o cumprimento de uma tarefa, no mínimo, difícil de
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sustentar. Parece pairar aí alguma dificuldade em delimitar as balizas do tratamento
psicoterápico com crianças.
Registrem-se, nesse contexto, a consideração de duas especificidades: de um lado, o
olhar clínico do estagiário de psicologia, ainda às voltas com a inauguração e apropriação de
uma posição de escuta, inerente a um referencial teórico recentemente adotado; e de outro, o
impacto do encontro com a escuta do discurso da criança, atravessado pelo automatismo2 da
busca em confirmar o que o adulto disse sobre ela. Tais fatos, como já dito, foram muitas
vezes trazidos e discutidos nos espaços de supervisão clínica.
Problematizar, na escuta clínica, a possibilidade de que aquilo que a criança faz ou
apresenta é algum efeito da rede simbólica, na qual foi concebida, parece constituir um
significativo desafio nos atendimentos às crianças. Assim, considerar que uma atitude da
criança é inadequada ou se configura, por exemplo, como uma má conduta e orientar-se por
esses parâmetros para iniciar um processo psicoterápico com a criança, de algum modo, é
amparar-se fortemente no discurso do adulto para balizar as intervenções com a criança.
Incluir, na análise dos processos psíquicos que aquilo que a criança expressa como sendo
desobediência ou rebeldia, possa apontar para inquietações relativas às suas relações com o
adulto, parece consistir em um desafio para quem a escuta. Talvez por não tomá-la, muitas
vezes, como protagonista de sua vida.
Não é difícil que os espaços “psi” a vejam, por vezes, como desvirtuada de uma
normalidade e a tomem como seu objeto de intervenção, antes mesmo de interrogar todo o
entorno da questão. Ou seja, visando o dito sobre ela, antes da própria criança poder dizer
algo sobre si. Não é tão raro acolher e acomodar a reclamação de pais e instituições, como
uma espécie de tentativa de dar conta do mal-estar dos adultos. Logo, é possível, em alguns

2

Atitude muito comum entre os estagiários observados, quase como se fosse um tipo regra para os atendimentos
infantis: procurar a confirmação da queixa dos pais no primeiro atendimento com a criança.
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processos, perceber um indício de sentimento de sucesso e eficiência terapêutica quando algo
nesse sentido é obtido. Isto quer dizer que, quando, porventura, o proceder indesejado da
criança é atenuado na visão do adulto, muitas vezes nada mais se questiona: o intento parece
ter sido alcançado.
Com efeito, nos espaços de supervisão clínica, tal como já abordamos nos parágrafos
anteriores, é frequente que a discussão dos casos situe a demanda de atendimentos para
crianças como um pedido de pais e instituições para que a Psicologia trace linhas de
intervenção, suficientemente capazes de solucionar o problema atribuído à criança. O que a
transforma automaticamente, com base na logística instituída, em pequenos pacientes. Muitas
vezes, sem antes operar uma investigação detalhada do contexto mais amplo e, muito menos,
sem antes escutar a criança de modo a priorizar, ou mesmo dar lugar a sua singularidade. Isso
quer dizer que o contrato terapêutico com os pais, às vezes, é prontamente estabelecido, sem
antes escutá-la para verificar a pertinência ou não do tratamento. Nestes casos, as informações
prestadas pelo adulto sobre a criança parecem bastar por si mesmas, para traçar uma proposta
de intervenção clínica. Por isso, não é tão difícil que o descontentamento dos pais surja
quando se depara com o fato de que suas demandas não foram atendidas na mesma medida de
suas idealizações.
Com base nesses fatos, entendemos que há uma ideia de infância e criança que
antecede e perpassa todo o trabalho clínico e que parece se localizar para além das
singularidades próprias das visões psicológicas de homem, desenvolvidas no seio da ciência
da Psicologia. É possível dizer que essa ideia termina por estruturar o contrato terapêutico
com os pais e com a criança, constituindo a própria aliança terapêutica posta em jogo a partir
daí.
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Decorrente de todo esse contexto, surge então a necessidade de se analisar a
concepção3 de infância e criança, no modo como é concebida por aqueles que trabalham com
ela, concepção que, ao longo do tempo, tem sido edificada e problematizada pela legislação,
pela família e pelas instituições que se dispõem a trabalhar com a criança. Dentre elas,
ressaltamos a clínica psi, por se configurar como um dispositivo social que ocupa lugar
permanente na estrutura da sociedade e que, por esse motivo, representa certo saber específico
sobre a infância e a criança.
Podemos dizer também que a pertinência dessa investigação é, de alguma maneira,
consequência dos muitos modos como a infância e a criança são nomeadas na clínica, uma
vez que, como certo dispositivo social, a clínica psicológica infantil trabalha com uma ampla
concepção de criança e infância, a qual, por sua vez, localiza-se no discurso de um adulto.
À guisa de ilustração para essas questões iniciais, merece ser citada uma importante
obra, na qual são discutidas as relações entre crianças e adultos, escrita por Dolto (1985) e que
foi intitulada A causa das crianças. A autora aponta para o fato de que as obras da Pediatria e
da Educação apenas atualizam os guias concebidos conforme o interesse das famílias. Tratase, segundo a autora, da escola dos pais a serviço dos pais e não da criança. Para a autora, a
causa das crianças é mal defendida no mundo por três motivos: o discurso científico, que
oculta a realidade simbólica presente na criança; a preocupação da sociedade em rentabilizar o
custo das crianças; e o fato de que os adultos têm medo de que as crianças questionem a sua
autoridade e posições sociais e, por isso, projetam na criança seu mal-estar, impondo-lhe seus
próprios modelos.
Questão essencial para refletirmos em nosso trabalho de investigação, uma vez que os
arranjos do tratamento psicoterápico costumam dar origem aos pactos clínicos, nos quais não
3

A palavra concepção no uso do corrente trabalho refere-se, de modo geral, à delimitação dos
elementos da vivência da situação da clínica que trazem ou indicam a condição em que colocamos a
criança atualmente.
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é incomum que a aliança terapêutica seja estabelecida, de um lado, entre psicólogos e pais –
representados ou amparados, muitas vezes, por médicos, escolas e instituições – e de outro, a
criança, no lugar de objeto de intervenção.
Em um primeiro momento, essa configuração clínica aparenta ser legítima, uma vez
que utiliza, como bandeira, o argumento de falar em nome de uma causa em favor da criança.
Todavia, em uma análise mais apurada, podemos questionar se, nessa ética, não estariam,
aqueles que a defendem, correndo o risco de repetir a mesma máxima de antes: a postulação
da criança como um ser inacabado, treinando para ser um adulto ideal. Porque, nesse sentido
específico, as intervenções supostamente poderiam tender para os critérios do fazer adulto,
basear-se-iam nos ditames da vida adulta e assim, de fato, a intenção, ainda que não se
aperceba disso, seria um desejo de que a criança corresponda ou supere as expectativas
terapêuticas antecipadas pelos pais e instituições.
Nessa configuração, como já dissemos antes, os objetivos do tratamento seriam, em
grande parte das vezes, (re)conduzir a criança a um lugar, do qual ela supostamente se afastou
ou ao qual precisa aprender a se dirigir. Nisso, empenham-se todos e com afinco, atentos a
todas as estratégias que possam ensejar essa desejada recondução. Com isso, sendo a criança
o objeto “desvirtuado”, as intervenções seguem voltadas para atender, prioritariamente, os
pais e as instituições, negando à criança o lugar onde situar sua subjetividade.
Supomos essa configuração em alguns trabalhos que pretendem caracterizar a infância
no contexto da clínica psicológica com crianças. Como é o caso da investigação de Boaz,
Nunes e Hirakata (2012). As autoras afirmam que há uma preocupação atual em caracterizar a
clientela infantil, que procura os serviços-escola, com o intuito de direcionar suas
modalidades de atendimento às diferentes problemáticas apresentadas por quem a procura
(nesse caso, o adulto e não a criança). As autoras acrescentam que há a necessidade de se
verificar o que está adequado nos serviços de atendimento e o que deve ser aprimorado para
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atender à clientela de forma mais eficaz. Nessa proposição, por nossa conta e risco, chamamos
a atenção para a palavra eficaz com todas as implicações de sentidos que podem acarretar. O
que seria eficaz se tomarmos nossa discussão como parâmetro? Deixaremos em aberto essa
pretensa discussão.
Na investigação de Boaz, Nunes e Hirakata (2012), as práticas “psi” nos serviçosescola, no que concerne de modo geral à condução e direção do tratamento psicoterápico, vêm
se orientando com base em uma demanda fortemente relacionada a problemáticas
comportamentais especificadas como comportamentos desafiadores e agressivos. Ora,
justamente aquilo que os adultos, em muitas situações de atendimento clínico, dizem sobre a
criança e, por isso, demandam da clínica uma ação para dirimir esse aspecto.
Outro estudo sobre a criança na clínica situa-se em um trabalho de revisão de literatura
realizado por Amaral et all (2012) quando descrevem as demandas nos serviços de Psicologia
em Serviço-escola. Nesta pesquisa, as queixas trazidas pelos pais sobre os filhos se
concentram em dificuldades com regras e limites, agressividade, agitação, ansiedade e
irritabilidade, o que segundo os adultos, comprometiam a socialização da criança. Além disso,
os pesquisadores concluíram, com os dados coletados, que os pais se apresentavam muito
confusos quanto a estabelecer parâmetros pessoais para agir com os filhos.
Importante insistir na observação de que o intuito de nosso trabalho não é permanecer
na discussão acerca da diversidade teórico-epistemológica que comparece no campo da
clínica psicológica e aqui, na clínica infantil. Compreendemos o quanto é arriscado não
considerar as divergências acerca do olhar que o saber da Psicologia produziu e produz acerca
da criança e da infância, mas, como já dissemos anteriormente, a prioridade em nossa
discussão é tomar a clínica como uma instituição legitimada no cenário social e autorizada a
trabalhar no encontro do adulto com a criança, manejando a complexidade dessas relações
afetivas.
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Por todos os argumentos apresentados nesta discussão, julgamos importante questionar
como se apresenta o discurso da infância na clínica psicológica com crianças. Em outras
palavras, teríamos como ponto capital a circunscrição da infância no contexto da clínica
psicológica infantil, considerando-a, de saída, uma instituição social situada e legitimada na
atual composição da sociedade.
Para tentar otimizar a delimitação do tema empreendemos, inicialmente, uma busca
por artigos do Scientific Eletronic Library Online - Scielo, publicados no período
compreendido entre 2009 e 2013, com base nos descritores Infância, Clínica e Sociologia da
infância, que revelou a existência de artigos que priorizam, em sua grande maioria, a história
da Sociologia da Infância e sua articulação com o aspecto da Educação, abordando, por
exemplo, a formação de professores, a estrutura curricular das escolas, a abordagem histórica
da infância e suas influências no ensino, dentre outros temas que ressaltam a complexa
relação entre infância e educação. Além disso, encontramos também artigos que abordam a
análise da infância, sob o prisma dos diversos contextos clínicos específicos, sobretudo por
meio das várias vertentes psicoterápicas.
Porém, no período pesquisado não foram encontrados trabalhos que discutissem a
concepção de infância no contexto da clínica psicológica, compreendida como um dispositivo
social que se propõe a acolher e tratar a criança e sua infância e por isso produz um discurso
sobre ela.
Assim, com base em toda a discussão empreendida até o momento e considerando essa
lacuna como uma espécie do que por ora chamamos de lacuna teórica, foi possível estabelecer
os seguintes objetivos.
1. Objetivo geral
Descrever e analisar as concepções de infância e criança no contexto da clínica
psicológica infantil para estagiárias de psicologia.
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2. Objetivos específicos
2.1. Delimitar as definições de criança e infância, com base na historicidade do
período Moderno;
2.2. Identificar os principais acontecimentos históricos que edificaram o nascimento da
clínica psicológica com crianças; e
2.3. Caracterizar a especificidade da clínica psicológica com crianças, segundo os
princípios históricos culturais.
Realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa, cujo projeto encontra-se cadastrado
e aprovado no seguinte endereço eletrônico: http://www.saude.gov.br/plataformabrasil, sob o
registro CAAE 54449216.2.0000.5296. Observamos que o projeto foi inicialmente cadastrado
sob o título A concepção de infância na clínica psicológica contemporânea, mas precisou ser
alterado para o que consta atualmente, em razão das sugestões da banca de qualificação.
Esclarecemos que o ajuste do título em nada modificou os objetivos e, consequentemente, o
conteúdo da tese.
Para atingir os objetivos propostos, utilizamos, inicialmente, o método históricodescritivo. A intenção foi apresentar diacronicamente os fatos relativos ao desenvolvimento
do conceito de infância. Para isso, traçamos um percurso histórico compreendido desde o
momento em que Rousseau discute a inocência da infância, passando pelo surgimento da
psicanálise, no final do século XIX e início do século XX, quando Freud afirmou a ideia de
uma sexualidade infantil, até a contemporaneidade com a “entrada”, no Brasil, do pensamento
de Vygotski, que definiu a criança como ator social, situando-a a partir de sua história.
A teoria Histórico cultural foi o eixo, o lugar de onde nos posicionamos, para analisar
a concepção de infância e criança proposta em nossa investigação. E o fato de trabalhar com a
concepção histórico cultural de sujeito ofereceu consistentes elementos para a discussão do
corpus da pesquisa. Essa concepção teórica, sobre a qual nos sustentamos, partiu da natureza
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das relações que a criança estabelece com seu contexto cultural, bem como do lugar que ela
assume ao internalizar valores e normas para constituir sua história. Esse foi o elemento
teórico da pesquisa. Articulada a essa concepção histórico cultural de sujeito, contamos com a
Sociologia da Infância e do assim denominado “novos estudos sobre a infância”,
vislumbrando um novo campo de estudos, que promove uma discussão sobre a infância, com
base na ideia de sua participação4 na sociedade. Discussão que toma igualmente a criança
como ator social, produtora de conhecimento e a infância como parte da estrutura social.
Uma observação importante é que a construção desse percurso histórico foi embasada
pela leitura e sistematização dos principais aspectos do pensamento dos seguintes autores e
suas principais obras: Jean-Jacques Rousseau e sua obra Emílio, ou Da educação; Sigmund
Freud e seu artigo Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, e Vygotski com sua
fundamental contribuição acerca da História do desenvolvimento infantil.
A Sociologia da Infância, representada por alguns de seus principais expoentes como
Jens Qvortrup, Allison James, Adrian James e Manuel Jacinto Sarmento, ocuparam nesta
pesquisa um lugar de contribuição à discussão sobre a infância, sustentada na concepção de
ator social, articulada à ideia da participação da criança quanto ao seu lugar na sociedade.
Vale destacar que a perspectiva de investigação não se destinou a observar ou
constatar se a criança que foi concebida no trabalho da clínica psicológica pelas estagiárias, é
a criança tratada pela concepção histórico cultural, ou está inserida em alguma outra vertente
da Psicologia. Mesmo porque, as principais correntes da Psicologia e, consequentemente, as
diferentes abordagens do desenvolvimento, por exemplo, já possuem um corpo teórico que
discute, cada um, dentro de seus princípios epistemológicos, o que é ser criança nessa ou

4

Termo caro à Sociologia da Infância, representando um novo paradigma em sua forma de conceituar infância e
criança. Na sessão sobre essa nova Sociologia, discorreremos melhor sobre esse aspecto.
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naquela fase da infância. A pesquisa também não objetivou elaborar uma conceituação formal
sobre os modos de intervir com crianças na clínica.
O que pretendemos com nosso trabalho de investigação, foi problematizar os
elementos da vivência da situação da clínica psicológica, para revelar certa condição que
atribuímos à criança nesse contexto e que ainda que se ancore nos preceitos teóricos formais,
ultrapassa-o. Isso porque, esses elementos se materializam em um dado discurso que compõe
a práxis da clínica, subsidiando-a, mas trata-se de um discurso passível de ser nomeado; do
qual sempre será possível dizer algo mais.
Diante disso, formulamos a pergunta: Como fazer a leitura daquela criança que está
ali, na situação de atendimento clínico psicológico, com base no discurso daqueles que a
atendem? Referimo-nos à leitura da condição ou condições que a criança assume ou é posta
para que ela ocupe na situação do atendimento clínico. O que foi possível responder quando
consideramos a tessitura do contexto que compõe o fazer da clínica. Essa práxis põe em jogo
significados e sentidos que aparecem sempre revestidos de uma fala; do mesmo modo que as
ações, os procedimentos e intervenções envolvidos na prática clínica com a criança assumem
sempre uma forma discursiva.
O discurso que é produzido nesse contexto reflete a condição em que a criança é
situada nos atendimentos, indicando a concepção de infância em jogo nesse fazer e desse
modo, portanto, será um discurso passível de análise. Assim o é porque nessa atividade há
uma posição e uma definição de sujeito que servem de guia para a condução e manejo da
situação dos atendimentos. Foi essa elaboração que pretendemos alcançar: a configuração do
discurso daqueles que atendem crianças na clínica, descortinando o contexto composto pelas
muitas complexidades da relação adulto-criança.
Para oferecer um pouco mais de minúcia, isso quer dizer que o contexto clínico
estruturado para atender crianças, para além do fato de que se baseia formalmente nas
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especificidades epistemológicas adotadas, situa-se também além dela, na medida em que não
deixam jamais de serem atravessadas por uma ideia de sujeito anterior ao momento de escolha
e adoção de um referencial teórico-prático, como é o caso do estágio. Trata-se de uma visão
de criança pautada, antes de tudo, nas ideias tecidas no senso comum. Por consequência,
terminam por ajudar a constituir e interferir nos elementos que configurarão a dinâmica dos
atendimentos dos espaços clínicos, que recebem a criança em tratamento.
Nessa análise, consideramos também o contexto da própria Instituição, quanto à
estrutura do atendimento à criança. Isso porque, se há uma Instituição que se dispõe a
empreender tratamento psicológico com crianças, isso pressupõe uma lógica na organização
que a sustenta e que se apresenta revestida por falas carregadas de sentido. Compreendemos
importante contextualizar como são efetivados os atendimentos, como está organizada sua
estrutura física; quem são as pessoas que fazem parte da dinâmica estruturada para receber,
acolher a criança e, sobretudo, escutá-la. Inclui-se nesse arcabouço o estagiário que está sob
supervisão clínica, orientado por um viés teórico específico de seu supervisor (lembramos
uma vez mais que consideramos o estagiário que teve sua escuta clínica orientada pela visão
histórico cultural).
Sobre esse aspecto, é importante acrescentar que a fala do estagiário revela a lógica
discursiva articulada em suas práticas clínicas. A esse respeito, algumas colocações são
necessárias: primeiramente, é importante considerar que, embora esteja iniciando um processo
de capacitação profissional, o aluno estagiário já está habilitado a intervir com base na
especificidade teórica que adotou. Por outro lado, mesmo que seu discurso esteja formalmente
posicionado no lugar de supervisando orientado por uma específica visão de homem, isso não
significa que esteja assegurada uma identificação com a perspectiva teórica eleita. Sendo
assim, não podemos deixar de destacar que os depoimentos dos participantes da pesquisa
permanecem determinados pelo campo simbólico mais amplo. Por consequência, o que
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afirmaram certamente está determinado também por suas vivências pessoais, situadas em um
tempo e contexto que antecederam a sua inserção na clínica como estagiário.
Identificar o referencial teórico com o qual os estagiários se pautam para conduzir os
atendimentos é importante, porquanto nos indica o lugar de onde falam e ao qual estão
formalmente remetidos, do ponto de vista epistemológico. Isso certamente contextualiza as
falas proferidas pelos participantes, ajudando a balizar os pontos teóricos que foram
analisados. Todavia, devemos advertir que não está assegurado que o discurso reflita os traços
epistemológicos aos quais os estagiários estão filiados na academia. Aliás, a intenção não é
mesmo verificar se a fala do estagiário corresponde à perspectiva teórica que adotou ou em
que medida se desvia dela, mas, examinar, sobretudo, de que forma suas determinadas
posições filosóficas e ideológicas se articulam quando se põe a falar sobre as crianças que
acompanham na clínica.
Em relação à análise de protocolos ou sínteses de atendimentos, seu uso se justificou
por se tratar de uma produção discursiva advinda dos efeitos de sentido de uma prática. Por
isso, mesmo consistindo em elementos formais de registro dos atendimentos clínicos, eles
revelaram um discurso na forma de observações, percepções, elaborações e, sobretudo, a
diversidade dos modos da interação/relação travados com a criança. Registros que, de alguma
forma, disseram algo sobre a concepção de infância representada pelas muitas maneiras de
descrever ou justificar um ato clínico. Por esse motivo, os citados documentos assumiram um
valor inestimável de investigação de sentidos. Eles são, em última análise, a representação das
posições dos estagiários, que foram circunscritas, favorecendo, igualmente, o surgimento de
uma concepção de criança.
A Análise de Discurso (AD) foi o campo de estudo e a ferramenta que desvelou em
que condições a concepção de infância foi construída na clínica e mais ainda, como vem se
dando os modos de uso de sua prática. Foi, além disso, o meio pelo qual se produziu um
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acesso a esse discurso: uma maneira de nomeá-lo, circunscrevê-lo ou caracterizá-lo. Nessa
perspectiva a AD enviou ao pesquisador, desde seu campo epistemológico, um arcabouço da
linguística para a compreensão de uma realidade, ao mesmo tempo em que foi instrumento de
análise no esforço dessa delimitação. Foi preciso cercar de todos os lados esse discurso que,
no passado e no presente, vem sendo produzido sobre a infância na clínica psicológica,
construindo vias para delimitar seus parâmetros discursivos.
Assim, na construção do corpus da pesquisa, utilizamos a Análise do Discurso5 como
procedimento metodológico e, portanto, como uma ferramenta que permitiu atribuir sentidos
aos recortes dos depoimentos destacados nas entrevistas e nos prontuários clínicos. A AD
toma como base o olhar histórico cultural, segundo o qual o sujeito, ao produzir um discurso,
revela sua posição diante do outro. Por esse motivo, não está dissociado de seu contexto.
Nossa base é, portanto, a análise edificada pelas ideias do Círculo de Bakhtin, que
guarda estreita relação com a teoria histórico cultural de Vygotski. Além disso, sustentamonos nas ideias da Sociologia da Infância, que preconiza a participação da criança em seus
processos de desenvolvimento. Consideramos o fato de que os trabalhos, nessa perspectiva,
concentram-se até então no contexto específico da Educação.
Com isso, a pesquisa pretendeu oferecer, em forma de parâmetro discursivo, como a
criança é vista pelo adulto no contexto da clínica. Apostamos em certa ampliação do conceito
de infância sob uma perspectiva que pudesse constituir outra versão para o manejo dos modos
de intervenção da clínica psicológica. Ao delimitar a concepção de infância na clínica, a partir
da AD, pretendemos potencializar novas condições das práticas clínicas, nas quais a criança
se torna mais operante em relação ao que o outro pede dela. Delimitar esse discurso é revisitar

5

A proposta da Análise de Discurso é oferecer um gênero de procedimento de leitura, que articula condições de
produção de um discurso a seus processos constitutivos. Pode ser entendida, portanto, como um campo de estudo
da linguística e um ferramenta que analisa e acessa a estrutura de uma significação. Ao longo do trabalho foi
também grafada coma sigla AD. (Mazière, 2007)
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as possibilidades de participação da criança em seu próprio processo psicoterápico. É poder
conferir ao pequeno sujeito uma potencialidade de resposta à demanda que um adulto faz, em
relação à criança. Isso porque, ainda que esteja construindo sua posição nas relações com o
outro; ainda que esteja tecendo seus modos de pertencimento a um dado contexto, a criança é
socialmente ativa e pode falar sobre si, pode se posicionar sobre o que adulto pede dela.
Analisando o discurso sobre a infância em contexto da clínica psicológica, tivemos
possibilidades de esclarecer quais as peças do complexo jogo entre um adulto para com uma
criança.
A tese está composta por quatro partes. Na primeira delas, tratamos do conceito de
infância e criança. Primeiramente, segundo as ideias de Jean-Jacques Rousseau e Sigmund
Freud, por considerar inquestionáveis as contribuições que esses pensadores empreenderam
na modernidade, acerca da concepção de criança e infância. Trata-se de examinar
historicamente como alguns paradigmas sobre a criança marcaram a época moderna,
modificando o imaginário acerca do universo infantil. Em seguida, expomos as ideias de
Vygotski, destacando o entendimento de infância e criança segundo a concepção histórico
cultural. Ao trazer a constituição da criança nas ideias de Vygotski, expomos a história do
desenvolvimento infantil e o nascimento cultural da criança em sua condição de ator social,
conceito que norteia toda a tese. No próximo item, trouxemos em uma breve exposição, o
recente posicionamento de alguns teóricos da Sociologia da Infância. A intenção foi
apresentar o que esse atual campo de estudo defende quanto ao conceito de infância e criança,
uma vez que aborda o protagonismo desta no cenário social.
Na segunda parte, apresentamos a clínica psicológica com crianças, pontuando
inicialmente alguns elementos históricos que marcaram o nascimento da clínica, considerada
de modo amplo. Em seguida, examinamos a clínica segundo os princípios da psicologia
histórico cultural, contando com a discussão empreendida por Fernando Rey. Destacamos,
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segundo esse autor, que a situação psicoterápica é considerada um espaço dialógico, no qual a
criança produz sentidos.
A Análise de Discurso configura a terceira parte da tese, apresentando essa concepção,
seja como um campo de estudo no seio da linguística, seja como uma ferramenta de
investigação científica, atravessado pelas ideias do círculo de Bakhtin. O objetivo desse
capítulo foi examinar como a ferramenta da Análise de Discurso pode ajudar na circunscrição
das produções narrativas sobre a criança e a infância.
Na quarta parte da tese descrevemos a construção do corpus da pesquisa – a estrutura
do trabalho de campo. Nesta, descrevemos o método da pesquisa, quanto aos procedimentos e
instrumentos utilizados, como o contexto do campo, no qual foi realizada a pesquisa. Sobre o
campo, tecemos algumas considerações relativas à dinâmica dos processos de trabalho ali
desenvolvidos. Em seguida, apresentamos os depoimentos das participantes da pesquisa e os
casos clínicos acompanhados por cada uma das estagiárias. Na sequência, elegemos alguns
recortes dos discursos apresentados por elas, tanto os que surgiram nas entrevistas, como os
que foram retirados das anotações dos prontuários clínicos. Estabelecemos alguns aspectos, os
quais se encontram reunidos em torno de um eixo principal, cuja denominação é “Concepção
de criança”. Em relação a este eixo, fizemos várias articulações teóricas, ora retomando
passagens teóricas da própria tese, ora recorrendo a elementos inéditos no trabalho, sem
perder de vista a intenção em demarcar o discurso sobre a criança.
Nas considerações finais, retomamos resumidamente todo o processo de pesquisa,
buscando a um só tempo, considerar o que foi possível alcançar quanto aos objetivos
propostos no início do trabalho, como refletir sobre outras possibilidades de investigação
futuras.
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PARTE I - O conceito de infância e criança

1. A infância e a criança na modernidade

Na idealização do presente capítulo, as propostas de descrever com quais elementos a
História Moderna erigiu o conceito de infância e de refletir sobre o modo como alguns dos
principais pensadores desse período apresentaram a ideia de criança ao mundo, nos pareceram
caminhos quase que naturais; inerentes ao nosso plano de trabalho, já que se tratava de uma
investigação sobre o tema criança.
Portanto, para bem recontá-la, organizemos nossa história começando por justificar a
eleição de dois grandes nomes situados no período da Modernidade: J.-J. Rousseau e S.
Freud. Escolhemos esses pensadores porque o discurso que eles produziram sobre a criança
imprimiram marcas profundas e irreversíveis a esse entendimento. Rousseau e Freud, cada um
a seu modo, em tempos históricos diferentes, movidos por causas próprias, respondendo a
contextos sociais, políticos ou ideológicos de suas épocas, podem ser considerados os
representantes de algumas das principais mudanças que se operaram no conceito de infância,
desde a modernidade até aqui. Autores que influenciaram, sobremaneira, o modo como
olhamos e concebemos a infância e a criança de nossos dias.
Tantas e tantas vezes esse movimento de trazer Rousseau e Freud se refaz por ocasião
de investigações de pesquisa que envolve o tema criança. Nesse fazer, a escrita aparece
sempre muito marcada pelo desfile de razões políticas, sociais e ideológicas que, juntas,
estruturaram e deram ensejo a uma dada concepção de infância e criança em cada um desses
autores. E, curiosamente, ao mesmo tempo, nos parece mais uma vez interessante, instigante,
quase que irresistível, repetir a mesma trajetória. Novamente, cada um com sua pena se põe a
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descrever as passagens, organizar os fatos, cuidar da sequência, narrar os detalhes mais
curiosos, contextualizar as ideias, fechar concepções, enfim... refletir; sempre com o intuito de
problematizar a concepção de criança e infância com a qual hoje contamos.
Tão difícil é fazer diferente! Decidir não passar outra vez pelos mesmos lugares. Até
porque, esse fazer se impõe entre atender uma formalidade necessária aos rigores de uma
pesquisa e realizar um desejo tão particular do pesquisador: ter sua própria chance de falar
com suas palavras o já dito sobre a criança. Isso equivaleria, poderíamos dizer, a acrescentar o
seu afeto, tão caro, sobre o tema e assim oferecer a sua contribuição à discussão do presente.
Com Faraco (2009) diríamos com isso, que se trata de autorar, ou seja, assumir uma
determinada posição no contexto de um discurso, no qual já comparece uma vasta gama de
vozes sociais, como é o caso do discurso da criança e infância nas muitas vertentes do
conhecimento formal. Esse autor, ancorado nas ideias de Bakhtin, comenta que somos
capazes de autorar quando trabalhamos nas fronteiras. Isso indica a possibilidade de produzir
um discurso numa arena; ou seja, em um campo de batalhas próprio do universo da sempre
efervescente criação ideológica. E seria justamente esse movimento que origina novas vozes
sociais, fertilizando os diálogos e dinamizando a cultura. Mais precisamente, autorar seria
então, delimitar a posição em assumir “como seu” um discurso, quando o ponto de partida é a
fala do outro. Para Faraco (2009) nossos enunciados expressam ao mesmo tempo a palavra do
outro e a perspectiva tomada.
É um “dar-se conta”, a um só tempo, tanto de nossa posição axiológica no discurso em
questão, como daquilo que é do outro. Em termos específicos diríamos: seria “bem” colocar e
articular os efeitos de sentido que o discurso do outro produziu no pesquisador; deixando
claras as condições de produção daquele discurso, que ele apresenta e sustenta como válido
em termos de significação.
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Vejamos ainda outras palavras de Faraco (2009) quando se refere a posição autoral em
Bakhtin:
... É no fundo uma máscara autoral – autorar é assumir uma
máscara (determinada posição axiológica, determinada voz
social). Nesse sentido, Bakhtin entende que não há enunciado
em que se possa encontrar uma face; encontramos sempre ali
um autor criador (uma máscara, portanto) (p. 91).

Vamos então autorar sobre o discurso da criança e infância... Que passemos então pela
mesma trilha, sem descuidar da possibilidade de sempre poder agregar outras pontuações,
imprimindo – minimamente que seja – outro traço ao modo de descrever a passagem dos
mesmos fatos. A intenção talvez seja pôr mais sensibilidade nessa infindável tarefa de
acompanhar como a história trouxe a criança até aqui. Além disso, não é demais relembrar
que se repetimos uma história, se a contamos outra vez, é porque sua narrativa segue
mobilizando nossos afetos; e, talvez, porque algo ainda não foi nomeado de modo a não
suscitar mais questionamentos. Se é que um dia será...
Para o argumento que sustentará nosso capítulo, procuramos, em cada pensador e suas
ideias, identificar e destacar em seu eixo de discussão, alguns dos principais signos, dentre
aqueles que lançaram mão para falar sobre sua criança.
Com Rousseau, escolhemos elaborar algumas reflexões acerca dos signos Natureza,
Liberdade e Razão. Com essas palavras, que ousamos chamar de balizas, Rousseau produziu
seu discurso sobre a criança e infância, que tão primorosamente apresentou em uma de suas
principais obras: Emílio ou Da Educação, em 1762. O recorte específico de pesquisa será
destacar, dos cinco Livros que a compõem, os Livros I e II6 dessa obra, por concentrar a

6

A obra Emílio ou Da Educação está disposta em cinco Livros. O Livro I é intitulado “A idade da natureza – o
bebê (infans)”; o segundo Livro chama-se “A idade da natureza – de 2 a 12 anos (puer)”; O Livro III está
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discussão sobre o tempo inicial da infância. É aí que ele discute com mais afinco (pelo menos
no que pode nos ajudar nas nossas reflexões) a complexa e fascinante articulação entre as
concepções de natureza, liberdade e razão, como constitutivas do sujeito.
Já com Freud, contamos, principalmente, com a expressão sexualidade infantil e o
conceito de inconsciente, utilizados em sua produção discursiva para indicar a constituição
mesma do sujeito: a criança em sua subjetividade, constituída pelo Desejo: o equivalente da
falta, inerente à condição humana. Sua obra Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, de
1905, é a grande representante de seus pensamentos acerca da nova criança que vislumbrava
em suas elaborações psicanalíticas.
Assim, serão esses também nossos eixos teóricos, com o que eles nos trouxeram de
mais instigante e inovador sobre a criança de suas épocas; mas, que continuam a nos inspirar
até hoje, quando tentamos falar novamente sobre o que é ser criança. É isso que permite
interrogar ainda os muitos discursos que vêm habitando nosso imaginário sobre os pequenos.
O que há para dizer outra vez sobre isso? O que podemos nos autorizar a afirmar, para além
de tudo o que já foi antes proferido, acerca do discurso sobre a criança que Rousseau e Freud
erigiram na modernidade, a partir dos signos com os quais teceram a ideia de criança?

1.1. A criança e as ideias de Rousseau

Respeitando a sequência histórica, contextualizemos inicialmente com uma brevíssima
história pessoal de Rousseau e seu tratado sobre a Educação. É forçoso observar que a ideia
aqui não é analisar a obra Emílio ou Da Educação. Isso porque, além de não consistir em
nomeado como “A idade da força – de 2 a 15 anos”; o Livro IV intitula-se “A idade de razão e das paixões – de
15 a 20 anos” e finalmente, o Livro V tem como título “A idade da sabedoria e do casamento – de 20 a 25 anos”.
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nosso objeto de trabalho; teríamos que dedicar um tempo, espaço e esforço infinitamente
maior do que o que apresentamos aqui nesse capítulo, dada a riqueza, complexidade e
densidade da obra. O intuito é produzir algumas reflexões com base no modo como Rousseau
recorre aos termos proclamados acima, em sua narrativa sobre a criança e infância.
Nas palavras de Pacheco (2012), Rousseau é considerado um dos grandes pensadores
sobre a criança, que é representada no período em que prevaleceu o discurso filosófico
iluminista7. Este, consolidado no século XVIII. A propositura rousseauniana implanta e
propaga a ideia de uma criança que se apresenta com maneiras de pensar e sentir, próprias de
sua idade. Esse é o ponto com o qual Rousseau inaugurou o modo contemporâneo de se
pensar a educação e a infância. Sua crítica era à forma artificial com que as crianças vinham
sendo educadas visando à adaptação aos costumes civilizados. Rousseau defendia uma
educação espontânea e o mais próxima possível do natural. Por isso, para Pacheco (2012), não
se tratava de domar ou disciplinar a criança, mas de rever a rígida oposição criança/adulto.
Assim, a autora reforça que o pensamento rousseauniano influencia fortemente a ideia de
infância organizada sob dois aspectos: a concepção de que a criança é importante em si
mesma; e, segundo, que a infância é o momento em que o homem está mais próximo da
natureza8. Logo abaixo discutiremos mais detidamente como Rousseau articula a infância ao
elemento natureza.

7

De acordo com Dozol (2006) temos que: “A época do iluminismo é a época da autonomia da razão – a força
motriz do progresso intelectual – cuja energia vai-se propagando a todos os domínios do espírito e se revelando
através de sua própria ação e dos seus efeitos. Diferentemente, portanto, do entendimento predominante no
século anterior, no qual a razão era compreendida como uma região onde habitam as verdades eternas,
compostas pela soma de ideias inatas a nos revelar a essência das coisas. (...) Trata-se, pois, de percorrer, através
da razão, o domínio empírico com segurança, privilegiando-se a experiência e a observação. (...) Ora, tudo isso
não quer significar mais do que um esforço para reconhecer os limites, bem como as possibilidades do Homem e
sua faculdade considerada principal: a razão. (p. 14)
8
Em Dozol (2006) encontramos um oportuno comentário que pode contribuir com nossas colocações, localizado
em sua discussão sobre Rousseau e os aspectos da formação humana. Julgamos que, de algum modo, sirva como
mote para muitos pontos de reflexão sobre a complexa ideia rousseauniana acerca da natureza do homem.
Seguem as palavras que o Dozol (2006) cita em referência a Jean Château: “Seria interessante ponderar (...) que
Rousseau idealiza a natureza humana. Ao fazê-lo, esvazia o próprio sentido do humano; desconhece o valor das
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No entanto, é imprescindível observar, desde já, o quanto a ideia da criança conhecer a
própria natureza para fazer advir a razão e, assim, sua liberdade (ponto em que Rousseau
insiste em problematizar, sob o risco de que seu projeto de homem adulto não seja bem
sucedido) pode ser passível de se articular à vertente assinalada posteriormente pela
Psicologia do desenvolvimento, que marca fortemente a infância como fase que antecede e
prepara para a vida adulta. Fase essa que parece carregar em si mesma a marca do desejo em
superá-la, dada sua suposta ineficácia. Nessa ótica, a criança pertenceria a uma fase da vida
em que sua natureza biológica tem caráter universal, está incompleta e por isso, situa-a em
alguma medida, aquém de um lugar que mais tarde terá que ocupar com todas as insígnias
relativas a competências, habilidades, valores e atitudes necessários (e desejados) ao fazer do
adulto. Discutiremos novamente este assunto quando trouxermos o nascimento da clínica no
âmbito da Psicologia.
Voltemos a Pacheco (2012) no ponto em que comenta que Rousseau funda a fantasia
da inocência infantil, correlata de uma fase da vida na qual ainda é possível exercitar uma
“educação natural”, o que geraria uma sociedade mais livre. A criança, portanto, seria um ser
ainda não corrompido pela linguagem e pelo pensamento.
Na obra Emílio ou Da Educação, uma coletânea de reflexões e observações dispostas,
conforme observado anteriormente em cinco Livros, publicada em Paris no ano de 1762,
Rousseau faz denúncias sobre a educação da época. Teria sofrido sanções por causa disso,
como, por exemplo, o de ter seu livro queimado e sua prisão decretada. Sem recuar de suas
ideias, sustenta que não se conhece a infância; e que tudo o que se tem sobre ela está no
caminho das falsas ideias. Caminho no qual “quanto mais se anda, mais se fica perdido” (pg.
4).

humanidades e acredita que na sociedade degenerada, ou seja, a nossa, “o bom vive só” (...). Bem, sabemos o
quanto o isolamento e a incomunicabilidade social geram de monstros internos e de intolerância”. (p. 79)
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A razão para isso, segundo Rousseau, é que sempre procuram o homem na criança,
sem que se possa primeiro pensar sobre o que ela é antes de ser homem. Para ele, a condição
infantil passa a ser aos poucos moldada pela educação, que oferece ao homem tudo o que ele
não tem ao nascer. Rousseau sustentava que a educação viria da natureza, dos homens ou das
coisas. Se a criança pudesse reconhecer suas necessidades, saberia distingui-las de seus
desejos. Saberia separar o que é da natureza e o que vem da imaginação. O adulto seria o
responsável por indicar à criança o bom uso de sua natureza: estava autorizado para, de certa
forma, assinalar sua “fraqueza” e assim, poder conduzi-la para o alcance de suas boas
potencialidades.
Emílio é o personagem que Rousseau idealiza para ilustrar, ou poderíamos supor
ainda, quase materializar sua proposta de educação baseada na natureza e na liberdade da
razão. Emílio seria o grande exemplo de uma criança educada para ser homem. Diríamos que
se trata de uma criança “projeto de adulto”, que Rousseau tão bem se dedica a descrever em
sua obra. A reflexão suscitada gravita em torno de como a criança localiza-se desse modo,
como um vir a ser. Consequentemente, como um ser associal proposto formalmente pelas
clássicas teorias da socialização, sendo Durkheim, um dos seus maiores expoentes. A ideia
era que a criança deveria ser domesticada pelos processos de socialização. Ainda que
Rousseau tenha proposto uma inédita forma de olhar para a especificidade da criança, algo
novo para a época, apostando que o respeito à sua natureza lhe conferiria a liberdade pela sua
razão, o personagem Emílio era a idealização de um projeto de adulto, uma promessa de
sucesso como futuro homem, a resultante de uma sábia intervenção do adulto pela via
educativa.
A criança “não era” homem ainda; portanto, sua posição e condição são
constantemente lembradas por Rousseau ao longo de sua obra Emílio: como alguém que está
aguardando o lugar que ainda vai ocupar, enquanto está sendo preparada para as funções de
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homem e, consequentemente, da vida social por vir. Como se o que a criança fizesse fosse
somente internalizar e/ou reproduzir o mundo adulto. Inclusive, é com essa posição que a
recente Sociologia da Infância rompe ao afirmar a criança como um ator social que faz parte
de uma estrutura social permanente, a infância. Ponto ao qual retornaremos para discutir no
espaço reservado justamente para esse recente campo de estudo.
Assim, ao longo da escrita rousseauniana, o personagem Emílio surge em algumas
passagens ou, como caberia supor, em momentos oportunos, como que para respaldar os
argumentos de Rousseau sobre como manejar esses ou aqueles aspectos da educação das
crianças. Emílio aparece como o exemplo do “bom” efeito que uma dada forma de Educação
pode produzir em uma criança. Eis uma das descrições da personagem dadas por Rousseau:
“Uma bonita criança, de olhos vivos e alegres, de ar contente e
sereno, de fisionomia aberta e risonha”, que realiza, “brincando,
as coisas mais sérias, ou então profundamente ocupado com as
mais frívolas diversões” – um pouco bochechudo demais, talvez,
mas isso era sinal de que gozava de boa saúde e de que tinha
fôlego” (Rousseau, 1762, INTRODUÇÃO, XII).

Esse seria Emílio, a criança que parece despertar no leitor (adulto?), a cada vez que
surge inesperadamente por entre as páginas do livro, talvez um sentimento de afetuosidade.
Ou um tipo de sensação de que de fato, a Educação, quando conduzida pelos preceitos de
Rousseau, e isso quer dizer, quando bem operada por um adulto, produzirá uma criança ideal.
Emílio parece ter se constituído para agradar o adulto. Ele desponta em momentos nos quais
Rousseau parece querer convencer o leitor de que suas estratégicas são ideais para fazer de
uma criança, o projeto de um adulto. Emílio nos aparece assim, como a miragem de um
adulto; como um pequeno ser que “não é” ainda. Mas, que reúne todas as condições para
“ser”. Parece que a intenção de Rousseau é fomentar a imaginação de Emílio, agregando a ela
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o júbilo pelo sucesso do adulto futuro. Assim é a condição do “vir a ser”, que imprime na
imagem da criança a esperança de uma promessa que será cumprida.
Após essas breves considerações, elencaremos agora algumas colocações que
Rousseau elabora sobre o primeiro dos temas que aqui recortamos: o que ele denomina de
natureza e como ela se articula às suas elaborações sobre a criança e infância.

1.1.1. Natureza

Na escrita de Emílio, Rousseau fala sobre o homem natural, afirmando que ele só se
relaciona consigo próprio ou com seu semelhante. Assim, o homem natural seria “tudo para si
mesmo” (p. 11). Teria assim o que ele chama de existência absoluta, a qual é desnaturada
pelas instituições sociais. Para Rousseau (1762), são essas instituições que desviam a natureza
do homem, dando-lhes uma existência relativa, transferindo o eu para uma unidade comum. O
homem civil seria então aquele que permanece acorrentado pelas instituições da sociedade ao
modo de certa escravidão.
Nas ideias de Rousseau, há uma natureza a ser educada na criança, pois nascemos
sensíveis, habitados por necessidades naturais e passamos a ser afetados pelos objetos ao
nosso redor, à medida que adquirimos conhecimento sobre nossas sensações. A faculdade do
juízo vai conferindo ao homem o conhecimento e a razão. Por isso, afirmava que quem fosse
bem educado para a condição de homem não preencheria mal as outras condições
relacionadas a ela.
Tudo o que não temos ao nascer, dizia Rousseau, é-nos dado pela educação que vem
da natureza: o bom desenvolvimento de nossas faculdades e nossos órgãos. É a natureza quem
dá os desejos necessários e as faculdades suficientes. No que se refere ao uso desse
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desenvolvimento, trata-se da educação dos homens. Quanto à aquisição de nossa experiência
sobre os objetos que nos influenciam, trata-se da educação das coisas.
Mas, afinal, o que é essa Natureza? Como esse signo serviu a Rousseau no seu intuito
para falar da criança? O que mais podemos elaborar sobre isso?
Para Rousseau a natureza é, por assim dizer, tudo o que nos remete àquelas
disposições que ele chama de primitivas, as quais nos são dadas ao nascer e com a quais
contaremos para lidar com os objetos à nossa volta. Somos inicialmente sensíveis, nos diz a
concepção rousseauniana, e, antes que essa disposição se altere, em função dos objetos
externos, temos aí a natureza do homem.
Ao iniciar o Livro I, Rousseau parece impor, inicialmente, certa negatividade em suas
palavras quando diz que o homem “não quer nada como a natureza o fez” (p. 07). Segue
perturbando, degenerando e desfigurando tudo o que cai em suas mãos. E como um desígnio
que impõe um caminho sem volta, parece valorizar sobremaneira o princípio de que os
homens sejam então, moldados pela educação. Isso quer dizer que é preciso conhecer o
homem natural – observar suas inclinações, seus progressos e suas marchas, no sentido de
bem educá-lo para ser homem. Assim, se for bem educado para essa condição comum, saberá
ocupar todas as outras condições relacionadas a ela, como já dissemos anteriormente.
Portanto, a criança é discípula da natureza ao nascer, afirma Rousseau. Essa condição
não é senão a de certa fraqueza, uma vez que a criança depende radicalmente do outro para
suprir suas necessidades. Eis o primeiro grande significado que ele parece conferir à criança
em sua inicial condição de existência: a fraqueza. E o que parece advir desse suposto estado
se traduz nos primeiros sentimentos que ela conhece: dor e sofrimento. Para Rousseau, os
termos fraqueza, carência e estupidez são elementos presentes no nascimento da criança e
exatamente ao mesmo tempo, condições alteráveis pela educação. Vejamos o que diz:
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“Se considerarmos a infância em si mesma, existe no mundo ser mais
fraco, mais miserável, mais à mercê de tudo o que o rodeia, que
necessite tanto de piedade, de cuidado, de proteção, do que uma
criança?” (p. 83).
No entanto, ao mesmo tempo em que faz essas considerações, afirma que essa
“condição infantil”, nominada por ele e da qual, inclusive, o adulto se queixa, consiste no
motivo pelo qual a raça humana não perece, pois se a criança tivesse nascido de aparência
grande e forte, o outro não pensaria jamais em socorrê-la. Ela então sucumbiria a sob sua
radical dependência do outro, condição em que nasce.
Na leitura de Rousseau compreendemos que o adulto precisa “ter nas mãos” o
conhecimento da natureza da criança para bem moldá-la. Rousseau pede liberdade para o
corpo da criança, mas ao mesmo tempo parece incitar o seu controle. Ou seja, está do lado do
adulto manejar o elemento natural da criança, pois o corpo não pode ser um obstáculo da
educação da alma. O ofício do adulto é o de ensinar a criança a viver; bem observar a sua
natureza e seguir a sua rota; porém, para isso, precisa bem operar para transformar a condição
de fraqueza, inerente à natureza, numa potência para a criança. Assim, valorizaria sua
existência: “Uma criança torna-se mais preciosa com o avançar da idade. Ao valor de sua
pessoa, soma-se o dos cuidados que custou” (p. 23).
Com isso, supomos que em suas idealizações, Rousseau anseia por uma criança que
ele chama de livre, educada antes mesmo de falar. No entanto, o perigo para ele era o de que a
criança ficasse à mercê dos caprichos de quem dela cuida. O que para Rousseau terminaria
por sufocar a natureza da criança pelas paixões que os adultos fizeram nela nascer. Isso
implicaria em impedir que a criança se conheça e possa tirar partido de si mesma.
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Nesse sentido, a um só tempo, parece apostar em sua criança, quando vislumbra sua
existência e nos convida a olhá-la, tomá-la em toda a sua potencialidade; mas, não descuida
de relembrar que se trata de uma potencialidade futura, dependente do bom manuseio do
elemento natural da criança pelo adulto. Isso porque, ao enfatizar o homem na qual ela ainda
se tornará e do que é necessário fazer para isso, lembra-nos como é supostamente fraca e
indefesa, incapaz de reconhecer as suas necessidades, quiçá seus desejos. Rousseau adverte
inclusive para não conceder espaço demais às fantasias da criança, sob pena de deixar de
ensiná-la a suprir o que, de fato, lhe falta: sua força.
Nesse intento, o elemento natural é o seu guia, pois a educação teria que respeitar as
faculdades naturais da criança. Mas, ao mesmo tempo em que é assim, esse natural
assemelha-se a um campo a ser cultivado para dar bons frutos. Aqui, como já assinalamos,
vale a boa decisão do adulto. De fato, Rousseau disse que a única ciência que existe é aquela
que ensina os deveres do homem a uma criança. Nesse sentido, a figura do preceptor parece
representar a sabedoria nesse duro ofício de domar e habituar o natural para a boa condição de
ser homem.
“O discípulo só encara o mestre como o emblema e o flagelo da
infância: o mestre encara o discípulo apenas como um fardo pesado de
que está louco para se livrar. Aspiram juntos o momento de se verem
livres um do outro”... (p. 31).
Assim, o natural marca simultaneamente a infância com as insígnias da fraqueza e da
potência. No mesmo lugar habitam na criança a miséria do desconhecimento e a capacidade
de superá-lo. Rousseau diz que não conhecemos o que nossa natureza nos propõe, mas é pela
aposta do adulto que acontece o investimento na infância. Mais precisamente, com base na
promessa de ser homem que ela encerra. Temos, aqui, as próprias palavras de Rousseau:
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“Nascemos capazes de aprender, mas sem nada saber e nada
conhecendo. Acorrentadas a órgãos imperfeitos e semiformados, a
alma não tem nem mesmo o sentimento de sua própria existência. Os
movimentos, os gritos da criança que acaba de nascer são efeitos
puramente mecânicos, carentes de conhecimento e de vontade” (p.
44).

Rousseau indica quem9 e como se deve assisti-la em seus choros, seus gritos e suas
inquietações. Como deve ser alimentada e com quais alimentos deve ter sua necessidade
nutricional suprida. Aponta a exata medida de atender a necessidade da criança quanto a sua
higienização e indicação de exercícios para fortalecer suas faculdades. Assim, a criança
conheceria seu limite e não desejaria nada além do que seria capaz de alcançar pela sua
própria força. Ou seja, a impossibilidade natural seria o marcador de seu limite, dizia
Rousseau. Sua aposta era a de que a verdadeira educação, aquilo que faria de uma criança um
homem, dar-se-ia pela via das sensações, sua educação sensorial. Disso dependeria o
desenvolvimento de sua moral e capacidade intelectiva.
Com a marca da natureza, a infância descrita por Rousseau parece se definir como
uma resultante dos atos de um adulto e traz, em maior ou menor proporção, o efeito da
vigilância dele sobre a criança. O homem está sempre à espreita para evitar os percalços e as
armadilhas que a natureza pobre da infância pode carregar para a vida adulta. Será o adulto
quem “julgará” se está no caminho adequado ou não para atender as necessidades naturais da
criança e não os seus desejos. Reconhecendo as suas necessidades naturais, acredita estar
preservando a liberdade da criança. Pois são nos desvios das necessidades onde mora nosso
aprisionamento, diz Rousseau. É na infância onde deveremos exercitar a liberdade natural.

9

O pai, a mãe e o preceptor.
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De que liberdade se trata, então? O que é a criança livre? O que é a infância marcada
pela insígnia da liberdade?

1.1.2. Liberdade

Inicialmente destaquemos as seguintes palavras de Rousseau (1762/1999):
“Preparai à distância o reinado de sua liberdade e o uso de suas
forças, deixando em seu corpo o hábito natural, colocando-a em
condições de sempre ser senhora de si mesma e de fazer em
todas as suas coisas a sua vontade, assim que a tiver” (p. 47).

Sendo um dos ideais do movimento intelectual do Iluminismo, Rousseau (1762/1999)
inscreve a infância sob o signo da liberdade. Para ele, o estado da liberdade viria da natureza;
estava implícito no fato de levar a criança a conhecer a medida de sua força, dar-se conta do
limite de seu corpo. Isso seria conhecer a sua natureza. A criança escrava de seus impulsos
estaria aprisionada por sua natureza, equivocadamente conduzida.
Para Rousseau, a liberdade da criança podia ser traduzida pelo fato de ela exigir menos
dos outros e ser capaz de fazer mais por si mesma. Para isso, seus desejos deviam se limitar
justamente à medida de suas forças. Desse modo, conhecendo o limite de sua natureza, pouco
sentiria a privação daquilo que não estaria em seu poder. Manter-se no caminho da natureza
seria, então, assegurar a liberdade da criança. Ou seja, a liberdade seria imposta pelo limite.
De que modo isso seria possível?
Rousseau começa dizendo que a criança não tem força suficiente para o que a natureza
exige. É preciso, então, saber empregar as faculdades que possui. Nisso, o adulto precisa
ajudar a criança, suprindo o que falta a ela quanto às suas necessidades físicas. Isso
significaria ater-se apenas ao que é útil à criança. Por isso, as suas fantasias e desejos
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considerados sem razão, não garantiriam a sua liberdade, só as atormentaria. O adulto não
deveria permitir que nascessem. Para tanto, era preciso saber distinguir, nos desejos da
criança, aquilo que viria da natureza e o que viria de sua opinião. Saber estudar sua linguagem
e os seus sinais era fundamental para isso.
Rousseau (1762/1999) recorre então à imagem de sua criança:
“Emílio não terá gorros acolchoados, nem cestos rolantes, nem
carrinhos, nem cordões protetores; ou, pelo menos, a partir do
momento que começar a saber pôr um pé diante do outro, só o
seguraremos nos lugares pavimentados, pelos quais passaremos
depressa. Em vez de deixá-lo estragar-se no ar corrompido de
um quarto, que seja levado diariamente a um prado. Ali, que
corra, se divirta, caia cem vezes por dia, tanto melhor, aprenderá
mais cedo a se levantar.” (p. 67)

Deixar a criança livre traria o seu bem estar; o conhecimento de sua força ensejaria sua
vida como indivíduo. Nessa seara, Rousseau (1762/1999) afirma que permanecer no lugar
onde a natureza indica é uma forma de afiançar a liberdade do homem. Pois a liberdade e o
poder só chegam até onde as forças naturais encerram seu limite. O resto, dizia ele, “não passa
de escravidão, de ilusão e de prestígio” (p.75).
Nos escritos de Rousseau (1762/1999) o primeiro de todos os bens era a liberdade e
que o homem verdadeiramente livre só quer o que pode. Era essa sua grande máxima, a qual
deveria ser aplicada à infância, para que todas as regras da educação decorressem dela. Desse
modo, é que o uso da liberdade indicaria o caminho da felicidade para a criança. Sobre isso
especificamente, Rousseau dizia que a liberdade infantil estava limitada pela fraqueza; era
uma liberdade considerada imperfeita, uma vez que ela precisava dos homens para suprir suas
necessidades. Por isso, se a ela fossem dadas mais necessidades do que ela já tem, sua
fraqueza seria potencializada e não remediada; seria transformada em escravidão.
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Então, para que a liberdade fosse garantida à criança, ela só deveria ser educada para
depender das coisas, porque assim estaria seguindo sua natureza. Se sua força fosse suprida
até ao ponto que tem necessidade dela para ser livre, ela poderia aspirar ao momento em que
não precisaria mais dos serviços do adulto. À infância então seria entregue o exercício da
liberdade natural. Devemos fortemente a Rousseau a abertura de um espaço onde conceber a
liberdade à criança. Por mais que tenhamos que rediscutir essa questão ao longo dos tempos
que sucederam seus ideais, com Rousseau inauguramos uma nova criança: aquela que deveria
apropriar-se de suas limitações, dar-se conta de suas impossibilidades, seguir com suas
próprias balizas para bem construir o campo de sua liberdade. Com isso, nasce a possibilidade
de a criança falar em seu nome, para além do adulto que a guiou no tempo da suposta
fraqueza.

1.1.3. Razão

Com o signo da razão, nos deparamos com outro grande elemento que compõe a
complexa articulação que tece a ideia de criança. Sob a esfera da razão, Rousseau marca seu
discurso sobre a criança e a infância, situando a razão como um elemento a ser alcançado pela
criança. Ele afirma que a razão é a faculdade do homem que se desenvolve mais tardiamente e
com maior dificuldade. Com a razão, pode-se então utilizar as primeiras faculdades, uma vez
que, na verdade, a razão consiste em um composto das outras faculdades do homem. Nas
palavras de Rousseau “só a razão nos ensina a conhecer o bem e o mal” (p. 53).
Rousseau, em suas formulações, afirmava que a obra prima de uma boa educação é
formar um homem razoável. A pretensão era justamente essa: educar uma criança pela razão.
Com isso, importante relembrar sua célebre frase: “a infância é o sono da razão”. Nessa

41

assertiva, a natureza impera antes do advento da razão. Vejamos um trecho, no qual retoma os
acontecimentos dos primeiros anos de uma criança:
“... Desde o nascimento, somos afetados de diversas maneiras
pelos objetos que nos cercam. Assim, que adquirimos, por assim
dizer, a consciência de nossas sensações, estamos dispostos a
procurar ou a evitar os objetos que as produzem, em primeiro
lugar conforme elas sejam agradáveis ou desagradáveis, depois,
conforme a conveniência ou inconveniência que encontramos
em nós e esses objetos, e, enfim, conforme os juízos que
fazemos sobre a ideia felicidade ou de perfeição que a razão nos
dá. Essas disposições estendem-se e firmam-se à medida que
nos tornamos mais sensíveis e esclarecidos; forçadas, porém,
por nossos hábitos, elas se alteram mais ou menos segundo
nossas opiniões. Antes de tal alteração, elas são o que chamo em
nós a natureza (Rousseau, 1762/1999, p. 10).

Rousseau advertia, inclusive, sobre o perigo de perverter a ordem que instituía
primeiro a natureza, depois a razão. Ele dizia que a natureza pretende que as crianças sejam
crianças antes de serem homens. Se essa ordem não fosse preservada, teríamos “jovens
doutores e velhas crianças” (p. 86).

Nessa forma de conceber, a infância, segundo a

concepção rousseauniana, teria maneiras próprias de ver, pensar e sentir. Por isso, não se
deveria tentar substituí-las pelas maneiras do adulto; o que para ele era insensato. É quando
questiona de que serviria a razão para a criança, se o que ela faz é impor um freio à sua força;
tudo o que a criança não precisa. Isso quer dizer que é preciso que a razão sobrevenha com a
justa idade e não seja uma mera imposição do dever da obediência que o adulto às vezes, quer
impor de fora à criança. É necessário que a criança sinta o dever. Assim, agirá conforme o
conhecimento de sua própria natureza, quando a idade permitir. Terão então, um
discernimento proporcional às suas forças.
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Antes da “idade da razão” a criança não recebe ideias, mas imagens, que são
consideradas por Rousseau pinturas absolutas dos objetos sensíveis. No tocante às ideias,
consistem para ele em noções dos objetos determinados por uma rede de relações. Antes da
razão, que proporciona uma posição mais ativa, a criança possui sensações que a situam
passivamente nas circunstâncias. Na verdade, segundo Rousseau, ao conhecer o emprego de
suas forças, a criança forma a primeira razão da qual necessita, a sensitiva. E não se trata em
sua proposição de que as crianças sejam desprovidas de raciocínio, mas que seus
conhecimentos não são suficientes para compreender o que o adulto demanda que ela entenda.
Com isso, assistimos Rousseau (1762/1999) marcar com maestria os elementos que se
interpõem na relação entre um adulto e uma criança. Aí ele demarca um limite importante ao
adulto que, por vezes, dirige-se à criança apagando aquilo que lhe é mais peculiar: sua forma
particular de olhar e ler o mundo que a circunda. Devemos também ao pensamento
rousseauniano o exercício da reflexão acerca dos modos como o adulto impõe, exige ou
espera da criança um modo de conceber o mundo e o outro. Que possamos refletir com as
palavras do nosso mestre:
“A humanidade tem seu lugar na ordem das coisas, e a infância
tem o seu na ordem da vida humana: é preciso considerar o
homem no homem e a criança na criança. Determinar para cada
qual o seu lugar e ali fixa-lo, ordenar as paixões humanas
conforme a constituição do homem é tudo o que podemos fazer
pelo seu bem-estar” (Rousseau, 1762/1999, p. 69).

Se com o conhecimento de sua natureza a criança ascende à sua liberdade, é porque a
apreensão das impossibilidades de sua condição natural permite o advento de sua razão. Mas,
não aquela razão que a deixa aquém do adulto, que a coloca comparativamente a ele, para
julgá-la incompleta ou inacabada. A razão da criança, na concepção de Rousseau
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(1762/1999), é a razão da sua idade, à medida que implica no conhecimento de si. O que
significa preservar o seu ser criança.
Vejamos, a seguir, as ideias de Freud sobre a concepção psicanalítica de infantil,
traçando brevemente a trajetória teórica que circunscreve um novo paradigma sobre a criança.

1.2. A Psicanálise, a criança e a infância

1.2.1. A criança freudiana e a sexualidade infantil

Uma das significativas contribuições de Freud ao mundo moderno foi ter atribuído à
sexualidade10 função estruturante no processo de constituição subjetiva, concebendo-a para
além de seu substrato biológico, ligado à função reprodutora. Ao afirmá-la como berço do
fenômeno subjetivo inconsciente, localiza-a ao mesmo tempo, como o elemento central da
dinâmica psíquica do sujeito; aquilo que o tornaria humano. Essa afirmação diz respeito ao
modo como o bebê, em meio às suas primeiras experiências de satisfação, advindas dos
cuidados iniciais de alimento e proteção maternos, é inserido simbolicamente no campo da
satisfação, operado pela lógica alternante prazer/desprazer11. Por intermédio de tal alternância,
10

Para uma justa apreensão do termo e acesso a uma discussão de base sobre o que é a sexualidade para a
Psicanálise remeto o leitor para o artigo de Freud Três ensaios sobre a teoria da sexualidade infantil (1905/1996).
Com Roudinesco (1998) temos a observação de que Freud investe numa nova conceituação sobre a sexualidade
quando rompe teórica e epistemologicamente com a sexologia. Ele “estende a noção de sexualidade a uma
disposição psíquica universal, extirpando-a de seu fundamento biológico, anatômico e genital, para fazer dela a
própria essência da atividade humana” (p. 704). Para Roudinesco (1998) Freud, por sua nova concepção,
mostrou que a sexualidade era ao mesmo tempo uma representação ou uma construção mental, como o lugar de
uma diferença anatômica. A sexualidade humana, portanto, é por natureza polimorfa e aberrante, voltada para o
prazer e não para a reprodução. Mucida (2009), por sua vez, resume que a sexualidade se impõe bem cedo ao
sujeito pelas marcas psíquicas deixadas desde as primeiras vivências relativas às experiências de satisfação. Por
isso, a sexualidade dos seres falantes não é da ordem do instinto, não se reduz ao sexo, nem ao encontro sexual.
A sexualidade se coloca para o sujeito falante como avessa ao instinto e ao anatômico. Inclui um complexo
campo no qual persistem também os desencontros. A autora esclarece, no entanto, que por ser a sexualidade
avessa ao anatômico, não significa que esteja imune aos efeitos do real do corpo.
11

Nesse jogo afetivo, a criança usa as partes de seu corpo como fonte de prazer (o que Freud denomina de
autoerotismo), sendo a primeira experiência de satisfação a amamentação. Para Freud, o prazer vivenciado nessa
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inscreve seus primeiros sentimentos narcísicos relativos à unidade corporal, apropriando-se de
sua imagem de corpo. Desse modo constitui seu eu.
Essa é a condição psíquica por excelência, que introduz a criança no campo da
sexualidade inconsciente, viés pelo qual Freud aborda a questão da infância, deslocando-a do
registro genético e cronológico para localizá-la segundo a concepção simbólica, marcada pela
lógica inconsciente. Ao ter seu corpo “erogeneizado” pela mãe e seus gestos interpretados
segundo o desejo materno, a criança ingressa na linguagem, estruturando suas primeiras
significações de natureza inconsciente (Costa, 2008).
Logo, com a proposição de que a sexualidade começa já na mais tenra infância 12 e,
portanto, não se tratando de um fenômeno apenas da vida adulta, Freud inaugura um
complexo ponto de discussão sobre a constituição da condição infantil do sujeito 13. Mais
ainda, instaura nesse campo um irremediável elemento de tensão nas elaborações sobre a
especificidade da criança na aurora do século XX. Uma tensão tão impossível de se dissolver
quanto impactante do fato humano; sobretudo, por se tratar, na lógica freudiana, de sustentar a
sexualidade do homem como infantil e de estatuto inconsciente. Nesse espaço, Freud
enfrentou, até a sua morte, a difícil tarefa de descolá-la da redução ao aspecto erótico e
genital. Com o mesmo afinco, nunca desistiu de localizá-la fora do campo das aberrações e
dos desvios morais. Queixava-se sempre que nenhum autor, até ali, havia reconhecido com

primeira experiência é rememorado, despertando na criança a busca por repeti-lo. Seria a constituição da
demanda inconsciente, que ultrapassa a questão da necessidade, apesar de nela se apoiar. Oportuno se torna dizer
que a sexualidade na infância agrega os mais diversos prazeres relacionados a diferentes partes do corpo da
criança, vividos na complexidade das vicissitudes da relação mãe-bebê. Vale frisar que algumas das principais
fontes de prazer são a sucção, a defecação e as brincadeiras com o corpo, caracterizando o que Freud denomina
de masturbação infantil. Freud (1905/1996)
12
Interessante frisar que em sua obra, Freud problematiza a infância como um tempo pertencente à vida do
sujeito criança, no qual ocorreriam fatos potencialmente geradores de neuroses na vida adulta. (Freud,
1897/1996)
13
“O sujeito, em psicanálise, é o sujeito do desejo, que Freud descobriu no inconsciente. Esse sujeito de desejo é
um efeito da imersão da cria humana na linguagem. É preciso, pois, distingui-lo tanto do indivíduo biológico
quanto do sujeito da compreensão. Não é, portanto, o eu freudiano (oposto ao id e ao superego). Nem tampouco
é o eu da gramática. Efeito da linguagem, não é um elemento dela: ele “ex-siste” (mantém-se fora), ao preço de
uma perda, a castração”. (Chemama, 1995, p. 361)
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clareza a normatividade da pulsão sexual na infância. Com base nessas premissas, lançou sua
luz sobre uma nova forma de tomar a criança.
Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, mais propriamente no
Segundo ensaio, intitulado “O descaso para com o infantil”, Freud faz o seguinte
pronunciamento:
Faz parte da opinião popular sobre a pulsão sexual que ela está
ausente na infância e só desperta no período da vida designado
pela puberdade. Mas, esse não é um erro qualquer, e sim um
equívoco de graves consequências (...). É digno de nota que os
autores que se ocuparam dos esclarecimentos das propriedades e
reações do indivíduo adulto tenham prestado muito mais atenção
à fase pré-histórica representada pela vida dos antepassados – ou
seja, atribuído uma influência muito maior à hereditariedade –
do que à outra fase pré-histórica, àquela que se dá na existência
individual da pessoa, a saber, a infância (Freud, 1905/1996, p.
163).

Na verdade, encontramos essa questão desde sua Carta 69 de 1897, quando Freud
chega à conclusão, segundo seus achados na clínica, que na infância habitam fantasias infantis
capazes de se perpetuarem na vida psíquica do adulto como potenciais neuroses. Para ele, a
vida na infância era um rico campo de investigação, no qual estaria localizada a etiologia dos
fenômenos neuróticos, sendo a sexualidade infantil seu ponto nodal.
Tal como mencionado acima, para Freud (Freud, 1905/1996), não somente a
sexualidade está presente na criança, como seu atributo é infantil e com esse estatuto
permanece no sujeito; para além do fato de que ele se torne adulto. O infantil, nesse caso, não
é relativo apenas ao que ocorre no tempo cronológico da fase da infância. Tampouco se trata
de um adjetivo que faz alusão à falta de maturidade do ser. O infantil é o que resulta como
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marcas que ficaram das primeiras experiências de satisfação, como dissemos antes,
constituindo o ser falante. Marcas que não passam com o avanço dos anos.
O elemento infantil introduz o sujeito na linguagem, pelas vicissitudes da relação com
o Outro – conceito que deve ser tomado não simplesmente como o outro semelhante, mas
como a representação da alteridade, o “primeiro exterior” experimentado pela criança. Ou
seja, a primeira apreensão da realidade, tal como Freud (1950/1895) explicitou em seu artigo
Projeto para uma psicologia científica.
Em 1907, Freud discorre outra vez sobre essa questão. Vejamos o que diz:
Na realidade, o recém-nascido já vem ao mundo com sua
sexualidade, sendo seu desenvolvimento na lactância e na
primeira infância acompanhado de sensações sexuais; só muito
poucas crianças alcançam a puberdade sem ter tido sensações e
atividades sexuais. (...). Os órgãos de reprodução propriamente
ditos não são as únicas partes do corpo que geram sensações de
prazer sexual, e que a natureza dispôs as coisas de tal forma que
as estimulações reais dos genitais são inevitáveis na primeira
infância (Freud, 1907/1996, p. 124).

Com

base

nessas considerações, vislumbramos já alguns questionamentos

considerados importantes para nossa discussão: como nomear o discurso que Freud produz
sobre a infância com esse viés da sexualidade? Que significações foram atribuídas ao ser
criança no mundo moderno, a partir da nova proposta de articular infantil e sexualidade?
Diante de tais questionamentos uma breve observação já é possível. Trata-se da
significação que assume o termo infantil para a psicanálise e como isso permite lançar outro
olhar sobre a ideia de infância e criança. Isso porque, o infantil psicanalítico faz alusão ao que
é constitucional no humano e não à qualidade das crianças. Por isso, associar infantil à
infância não nos deixa necessariamente no mesmo campo de significação. Nessa ótica, não
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podemos afirmar de forma reducionista que a criança é infantil e o adulto não. Isso porque, o
infantil aqui não é um qualificativo à característica comportamental ou intelectiva própria dos
pequenos. Esse infantil não é “coisa de criança”; tampouco diz do adulto que não avançou em
sua maturidade. O infantil é do sujeito; é condição psíquica que se adere à sua existência de
forma simbólica e o acompanha até à morte. Não há maturidade que possa destituí-lo ou
superá-lo; não há adulto que não esteja marcado por um infantil. Não é demais repetir que,
com a psicanálise, há um infantil desde a infância, até o envelhecimento do homem. O tempo
cronológico é uma referência na fase da infância, mas não constitui sozinho o infantil. Este
decorre não da contagem da idade, mas do campo simbólico do vivido inconsciente.
São dignas de nota as palavras que Elia (1995) enuncia sobre esse assunto:
Infantil é a sexualidade a partir da qual o sujeito humano advém,
por ser falante. (...) Infantil não porque ocorrente na infância,
embora ela, de fato, ali ocorra. Infantil como é para Freud toda
sexualidade, em qualquer tempo biográfico em que a captemos,
na trajetória existencial do sujeito humano. (...) Freud batizou de
infantil a sexualidade que conceitualizou a partir da clínica,
afirmando, em contrapartida, a sua exclusividade: não há outra,
só existe, do ponto de vista psicanalítico, a sexualidade infantil,
a sexualidade própria ao saber psicanalítico, a sexualidade do
falante, (p. 57).

Essas breves considerações acerca do infantil permitem supor que a psicanálise parece
desautorizar o olhar que esquadrinha a criança segundo uma condição menor em relação ao
adulto. O infantil, que surge na infância e se perpetua no adulto, parece apagar, ou pelo menos
falhar, a marca bem delimitada que estabelece a suposta grande diferença que existe entre a
criança e o adulto.
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Nesse ponto, talvez seja interessante anteceder um pouco na história com os escritos
de Ariès (1981), onde encontramos que o sentimento de pudor de um adulto, em relação a
uma criança, era estranho à antiga sociedade. O que ele denomina de “escrúpulos tardios de
decência” diante de uma criança, são atribuídos a um início de reforma dos costumes,
originados de uma renovação religiosa e moral que se deu somente a partir do século XVII.
Apenas com a aproximação da vida adulta, começava o valor da educação naquela época.
Assim acontecia porque se acreditava que a criança impúbere era indiferente à sexualidade e,
portanto, não haveria consequências caso ficassem expostas a assuntos sexuais (de cunho
erótico ou malicioso). Ou seja, inexistia o sentimento de que a referência a temas sexuais
pudesse macular a dita inocência infantil.
Quaisquer que tenham sido os elementos históricos e sociais que desenharam o
contexto descrito no parágrafo anterior, outros questionamentos vão guiando nossas
considerações: que reflexões empreender sobre essa suposta indiferença atribuída pelo adulto
à criança, quanto aos assuntos sexuais? O que isso poderia indicar no que refere ao modo
como o adulto a via? Se o adulto a supunha indiferente, provavelmente acreditava numa
criança que não representa internamente as experiências que a cerca. A pergunta que surge é:
que sujeito ficaria indiferente ao que ouve e vê, sem produzir nenhuma significação? Que
sujeito não se afetaria pela experiência que vive?
Em seu tempo, Freud caminha na direção contrária a qualquer possibilidade de
indiferença na criança e anuncia ao mundo outra posição: sem recuar do que considerava suas
descobertas clínicas, inflama o imaginário social ao sugerir que a vida anímica da criança
sustentava-se no elemento da sexualidade. Não foi sem fortes rechaços da comunidade
científica14 que afirmou que a sexualidade que se faz presente na vida infantil do homem não

14

Para maiores detalhes sobre essa circunstância, remeto o leitor à biografia de Freud escrita por Peter Gay,
intitulada: Freud: uma vida para o nosso tempo (1989).
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tem natureza patológica, como outros estudiosos que o antecederam, afirmavam firmemente.
Ao contrário, a sexualidade, do modo como Freud afirmava, possibilitava a assunção do
desejo que torna o homem sujeito. Era assim um elemento normativo. A bondade natural que
habitaria a criança é, apenas, uma idealização do imaginário social, na medida em que as
pulsões15 que constituem o humano, impõem um trabalho psíquico que implica sentimentos
contraditórios e indesejáveis como ódio e inveja. A criança de Freud sofre, deseja, possui
sentimentos ambivalentes para com seus progenitores, não é inocente; e o adulto, o que
devemos aqui bem enfatizar, não possui a chave para educá-la ou domá-la. Não há mais
princípios a seguir que sejam preventivos para garantir a produção de um adulto bom como
encontramos nas intenções de Rousseau. As pulsões são absolutamente ineducáveis segundo
as proposições freudianas, uma vez que estão na base inconsciente que constitui o eu.
A criança freudiana encontra no adulto um limite que lhe é psiquicamente estruturante.
A imposição de uma barra aos impulsos inconscientes, que levam a marca do princípio do
prazer, possibilita a constituição do princípio de realidade, berço da Lei e acesso à cultura.
Quando o adulto a interdita, o que a criança internaliza e representa é o efeito dessa Lei. Seus
desejos inconscientes serão substituídos por alguns dos recursos que mais tarde se farão
presentes nas relações sociais como, por exemplo, a vergonha, o pudor, o asco, a culpa e o
remorso. O que acontece é que o sujeito adia a satisfação das exigências imediatas e
avassaladoras do princípio do prazer, de natureza inconsciente, para negociar com as
demandas externas do princípio da realidade, regidas pela moral. Sob a ameaça de perder o
amor do Outro, a criança precisa elaborar suas próprias saídas para garantir reconhecimento e
valorização: recalca seu desejo na tentativa de preservar sua unidade narcísica, protegendo o

15

Por Pulsão designa-se como a representação psíquica de uma fonte endossomática de estimulações que
seguem, em contraste com a estimulação produzida por excitações externas. Para uma melhor compreensão do
assunto, ler o artigo: “A pulsão e suas vicissitudes” em Freud (1915/1996).
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eu das ameaças dos impulsos inconscientes. A consciência, segundo a concepção freudiana,
oferece alguma contenção frente aos arroubos do inconsciente.
Em Romances familiares, Freud (1909/1996) afirma que os pais são para a criança a
autoridade única e fonte de todos os conhecimentos, sendo o seu desejo mais intenso e
importante para a criança igualar-se a eles. Somente mais tarde, essa supervalorização
decorrente de suas fantasias dá lugar ao interesse por outras pessoas, como formas de
substituição, que tendem a preservar metaforicamente os pais da fantasia infantil.
Se com Rousseau (1762/1999) foi possível idealizar uma criança perfeita que alcança
a razão por meio do conhecimento dos limites de sua natureza, tendo o adulto como seu guia;
com Freud, toda a idealização parece cair por terra quando afirma que são os impulsos
inconscientes que dão origem ao sujeito. É o inconsciente a condição mesma da subjetividade
do homem, que permanece preso irremediavelmente às suas paixões; enredado na complexa
equação eu/Outro. A criança freudiana parece fugir ao ideal e à conveniência da sociedade.
Em Freud, encontramos uma criança marcada pela falta que lhe constitui e, por isso,
internaliza, representa e elabora; enfim, deseja16. Do modo como lhe é possível, responde à
demanda que o Outro lhe endereça. É uma criança passível de construir um traço próprio
diante da alteridade. Pois, de sua condição de desamparo inicial, submetida17 ao que o Outro
quer dela, é com isso que pode edificar suas fantasias para fazer frente, muitas vezes, às
exigências externas. Ela faz do Desejo do Outro matéria-prima para delimitar o seu próprio
desejo. Com Freud, podemos afirmar que a criança faz escolhas, pois, de modo inconsciente,
se posiciona.
16

“Desejo não é vontade”, adverte Mucida (2009). O desejo sempre é satisfeito de forma parcial, pois não há
palavras ideais para nomeá-lo, nem objeto fixo ou suficiente para aplacá-lo. O desejo liga-se à fantasia de cada
um e é marcado por uma falta constitutiva, impossível de descrever ou preencher. Desejamos aquilo que nos
falta e é isso que nos põe em movimento. (Mucida, 2009)
17
Aqui a submissão é uma posição relativa à estrutura psíquica do sujeito, própria da condição primeira do
filhote humano, que precisa receber do Outro as primeiras significações para estruturar-se subjetivamente. Não
se trata, portanto, de uma condição de estar subjugada pelo adulto por uma mera incapacidade biológica e
intelectual.
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Quando aponta para um desejo inconsciente que diverge da vontade comum, marcado
por uma busca de satisfação própria, Freud está em um campo de um singular importante. Sua
criança é ativa, capaz de rebelar-se em nome de seu desejo; frustra a vontade do adulto,
indicando que há um impossível em sua educação, quanto ao campo pulsional. Sempre foi
indagação de Freud onde habitaria o desejo da criança frente ao desejo de seus pais, ou seja,
como a criança poderia dar-se conta de seu desejo em meio ao que o narcisismo de seus pais
impõe a ela, considerando sua estrutural condição de sujeição.
Com essas considerações, podemos nos arriscar mais um pouco e afirmar, portanto,
que temos certo universal em Rousseau e certo singular em Freud. Isso porque, da lente de
Rousseau, a modernidade parece ter herdado seu especial interesse em tratar o que é
específico da criança, ao que é próprio de seu fazer. Por outro lado, parece existir alguma
verdade em afirmar que, ao apontar para sua especificidade, Rousseau (1762/1999) deixava
em evidência um caráter universal na criança. Não poupou reflexões acerca do fato de haver
na vida da infância elementos naturais, portanto de caráter homogêneo, que precisavam ser
bem manuseados pelo adulto para solidificar o projeto de homem que ela representava, seu
“vir-a-ser”. Suas pormenorizadas recomendações com a natureza universal da criança e de
como fazer para guia-la na execução desse projeto, nos trouxeram até essa reflexão.
Vejamos, abaixo, alguns apontamentos quanto à posição freudiana acerca da condição
infantil do sujeito criança e de que modo essa condição ensejou uma visão clínica sobre ela.

1.2.2. A clínica psicanalítica com crianças

O singular freudiano semeou uma problematização que culminaria na clínica (sobre a
qual discorreremos melhor mais à frente). Tudo começou no encontro de Freud com o que ele
chama de infantil. Encontro que se deu no início de sua prática profissional, ainda como um
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jovem médico, quando passa a escutar as experiências traumáticas ocorridas na infância das
pacientes histéricas adultas. Aí descobre o lugar das fantasias infantis como equivalentes da
realidade psíquica; tão verdadeira e determinante quanto a realidade dos fatos ocorridos. As
histéricas não se davam conta do lugar que suas fantasias de criança ocupavam; tampouco da
função que exercia em sua atual configuração psíquica. Falavam mais do que pensavam estar
falando. A criança que nelas tomava corpo retornava por meio das narrativas das fantasias e
dos desejos adormecidos, abafados que estavam pelas amarras sociais a que todos estão
sujeitos.
Nesse complexo movimento, consciente e inconsciente rivalizam-se. A aposta
freudiana é que o inconsciente determina as “escolhas” do sujeito, à revelia de sua vontade
comum. No entanto, usa a consciência como campo para se manifestar, indicando o desejo,
mas instaurando aí um conflito.
Na medida em que a infância em Freud não está reduzida a um tempo cronológico no
qual vive a criança, mas, estruturada como um tempo lógico no qual se edifica o saber que a
criança articula sobre si na relação com o Outro, está aberto o campo da clínica. Isso porque,
o tempo lógico, por indicar um tempo primeiro, no qual se constitui as fantasias infantis
primordiais, articulará o campo simbólico para a criança. Suas primeiras significações,
inicialmente sem sentido e imunes à passagem do tempo cronológico, acompanharão o adulto
no constante esforço de atualização de sua realidade psíquica.
Portanto, se há algum “vir-a-ser” na criança freudiana, não deve levar à ideia de um
ser incompleto no aguardo da vida adulta, em função de sua suposta imaturidade psicológica.
Não se trata disso, pois na medida em que o que há para a Psicanálise é o sujeito e não uma
pessoa com uma determinada idade ou em um determinado estágio de seu desenvolvimento, a
criança não se encontra no campo da incompletude adulta. Ela é um sujeito do inconsciente,
um sujeito de desejo, porquanto, um “ser falante”. Sua prematuridade inerente aos primeiros
53

anos de vida está localizada como estruturação psíquica e não como um elemento
psicogenético próprio do desenvolvimento em evolução.
Por esse motivo, seu discurso na clínica psicanalítica não é analisado tendo como pano
de fundo a pouca maturidade das palavras e das ideias manifestadas. O discurso da criança é
tomado pelos significantes que nele habitam, posto que o inconsciente não se manifesta por
causa da idade, mas em razão do desejo. O viés clínico não é, portanto, avaliativo, mensurável
ou descritível, mas de caráter analítico. Isso significa dizer que a investigação clínica
psicanalítica debruça-se sobre a posição inconsciente da criança diante das figuras parentais.
Seu discurso deve revelar seu desejo e isso está para além de sua idade cronológica ou sua
suposta capacidade intelectiva. Em razão disso, a criança ensina sobre a clínica do adulto: ela
permanece inconscientemente nele, mesmo que o tempo opere todas as transformações
possíveis em seu corpo e em suas ideações conscientes.
Mas, como a criança freudiana chega à clínica?
Costa (2008) observa que a prática da psicanálise com crianças é herdeira do
iluminismo, quando um novo olhar é lançado à criança, tal como apresentamos antes em
Rousseau (1762/1999). Todavia, embora a psicanálise tenha nascido junto com sua clínica,
em meio às práticas médicas de Freud com a histeria, a criança só passa a fazer parte da
clínica psicanalítica bem depois do adulto. O que ocorreu pela primeira vez com o caso do
Pequeno Hans, uma criança de cinco anos de idade, publicado em 1909, no qual Freud
afirmou encontrar a comprovação de sua teoria da sexualidade infantil e do Complexo de
Édipo. Modifica então, sua posição acerca da possibilidade de analisar crianças quando passa
a acreditar que a realidade psíquica da criança se assemelha à do adulto em suas angústias,
fantasias e desejos. Sob a supervisão e as recomendações de Freud, Max Graf, o pai de Hans,
realiza a análise com a criança. O estudo da fobia de cavalo, da qual Hans padecia,
comprovou os pontos de vista de Freud sobre as fases do desenvolvimento da criança. As
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reações de Hans ilustram as potencialidades do tratamento psicanalítico com crianças, resume
Costa (2008).
A experiência clínica de Freud com crianças deve-se apenas ao caso Hans. Freud
inclusive atua nesse caso como supervisor e não como analista. No entanto, deixa um rico
legado sobre as neuroses infantis e muitas reflexões sobre o atendimento psicanalítico de
crianças. Assim, coube principalmente às mulheres18 a tarefa de analisar crianças, sobretudo,
depois de sua morte, quando a psicanálise com crianças avança de modo mais significativo.
Nesse percurso, a rigor, a pioneira da psicanálise com crianças foi Hermine von HugHellmuth, que dirigiu um serviço psicanalítico de ajuda à Educação. Ela instituiu pela
primeira vez a observação das atividades lúdicas das crianças em suas casas. O alvo eram os
jogos e os desenhos que elas elaboravam sobre situações difíceis e traumáticas. O método de
análise era a interpretação do material inconsciente combinado com a influência pedagógica.
No entanto, o grande destaque do pioneirismo da psicanálise com crianças foi Anna Freud,
filha do fundador da teoria psicanalítica. Para ela, o analista desempenhava um papel
pedagógico que é o de orientação para a prática de professoras de crianças. Em relação ao
tratamento psicanalítico tradicional, a filha de Freud sustentava que era impossível estabelecer
uma relação analítica com uma criança, em razão de sua imaturidade psíquica, mais
especificamente pela dependência dos pais e do meio ambiente. Por isso, para Anna Freud era
preciso conscientizar a criança de sua doença e da necessidade de ser ajudada. Com ela, a
escola foi no início um campo propício para a aplicação da teoria psicanalítica (Costa, 2008).

18

Trata-se de um fato que fez parte da história do movimento psicanalítico, no qual reconhecemos uma rica e
complexa discussão acerca do lugar da mulher na psicanálise, de seu ofício como psicanalista de crianças e
ainda, sobre o lugar da criança na terapêutica criada por Freud. Esse aspecto não será aqui explorado, visto
requerer um aporte teórico e uma contextualização específica para melhor compreender essa questão, o que
desviaria muito de nosso propósito. No entanto, rogamos que possa mobilizar outras investigações de pesquisa.
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Contrapondo-se à posição educativa de Anna Freud, Melanie Klein entendia que é a
vida fantasística da criança que modela a realidade. Costa (2008) destaca que, na concepção
desta psicanalista, a ênfase é colocada sobre o registro imaginário da criança, que assim é
elevada à condição de analisando. Inclusive, essa teria sido a grande contribuição de Klein. A
técnica da análise kleiniana é pela atividade lúdica das crianças. Para essa psicanalista, o
brincar é uma expressão simbólica da fantasia inconsciente, substituindo a regra da associação
livre, aplicada ao adulto. O principal instrumento da intervenção com as crianças é a
interpretação de suas fantasias edípicas que assim, eram trazidas à consciência. A função do
analista seria atenuar a severidade do supereu primitivo e não a de auxiliar a criança a
controlar os impulsos vindos do inconsciente.
Ainda segundo Costa (2008), outra importante precursora da psicanálise com crianças
foi Françoise Dolto. Ela compreendia a criança como sendo o fruto de três desejos: o do pai, o
da mãe e o do próprio sujeito. Por isso, para Dolto o sintoma da criança é o sintoma da
estrutura familiar, posicionada que está no narcisismo dos pais. Falar a verdade para a criança
sobre sua história seria um dos princípios da clínica que Dolto empreendeu, resgatando-a
assim no discurso analítico. O trabalho do psicanalista para Dolto é o de verbalizar para o
paciente a verdade de seus desejos inconscientes. No tratamento, utilizou a fala, o desenho, a
modelagem e introduziu o pagamento simbólico das sessões.
A clínica psicanalítica contemporânea com crianças, sustentada no legado que Freud
deixou, avança de maneira significativa no século XX e segue do mesmo modo neste século.
Alargou seu campo de intervenção na mesma medida da ampliação das novas demandas e
problemáticas postas no cenário social. Entretanto, como bem observa Vorcaro (2004), ainda
põe em questão suas intervenções, sobretudo, pela contínua tensão conceitual em relação ao
que seria a singularidade na criança.
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Desenvolveremos agora uma sistematização, com a qual apresentaremos a criança sob
a pena de Vygotski. A intenção é elencar alguns dos princípios que possam bem delimitar o
conceito de sujeito para a teoria histórico cultural. O que implica dizer a compreensão de
criança, constituída por um novo elemento de análise, sua história.

2. A infância na concepção histórico cultural

A premissa sobre o desenvolvimento da criança torna-se ponto de partida e lastro
epistemológico de nossa pesquisa, passando a orientar as considerações teórico-reflexivas
acerca da infância, mais precisamente, no tocante à constituição do sujeito. Por isso, a
primeira questão que por ora se impõe e nos conduz nesta investigação, pode ser formulada
como se segue: que leitura de criança nos servirá de guia para a elaboração de nossos escritos
investigativos?

2.1. Constituição do sujeito criança

Nossas considerações se iniciam com a reflexão de Vygotski 19(1931/2014), segundo a
qual, a história20 do desenvolvimento da personalidade21 da criança reflete a história de um

19

Ao longo de nosso trabalho seguiremos a grafia do nome do autor, tal como consta em suas Obras Escogidas,
(devidamente referenciadas ao final do presente trabalho). No entanto, quando citarmos outros autores em suas
citações literais, reproduziremos a maneira como cada um escreve o nome de Vygotski nos seus próprios
escritos.
20
Sirgado (2000) afirma que “a questão da história é fundamental na obra de Vigotski porque é o caráter
histórico que diferencia a concepção de desenvolvimento humano desse autor das outras concepções
psicológicas e, por isso lhe confere um valor inovador; (...) uma vez que permite definir os conceitos semânticos
do social e do cultural, sendo uma questão-chave no debate da relação entre natureza e cultura”. (p. 48) Para esse
mesmo autor, a história humana refere-se a uma dupla e simultânea transformação da natureza e do homem, de
modo que uma não ocorre sem a outra. Sobre o termo transformação, discutiremos melhor mais adiante.
21
O uso do termo personalidade está contextualizado aqui pelas balizas do pensamento de Filloux (1983), na
medida em que nos ancoramos na emblemática reflexão teórica sobre o assunto, em sua obra intitulada A
personalidade. De seus escritos, tomamos emprestadas algumas passagens; como, por exemplo, aquela na qual
afirma que “a personalidade é a configuração única assumida no decurso da história de um indivíduo” (p. 13).
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tipo especial de desenvolvimento, o cultural22. Nesse sentido, o que vai explicar as facetas da
personalidade infantil não é a evolução biológica em si mesma, mas o estudo dos processos
do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, consideradas por Vygotski como
produtos do desenvolvimento histórico e social da conduta23. Em sua ótica, a história do
desenvolvimento infantil se dá com base na complexidade da organização de sistemas
funcionais do indivíduo. Isso quer dizer também que a diversidade das relações sociais
estabelecidas explica, em alguma medida, os modos de inserção do sujeito em seu meio 24.
Como já sucintamente pincelamos acima, a criança emerge como sujeito, por assim
dizer, na medida em que se apropria e se situa na sua história, significando sua vida no meio
em que se encontra. Por esse motivo, podemos com Vygotski afirmá-la desde sempre numa
condição socialmente ativa diante do outro. A ênfase recai, neste caso, sobre as relações que
ela estabelece com o meio; seja pelo modo como opera no contexto do qual é parte; seja,
sobretudo, pelas transformações que produz tomando-se por base o lugar que ocupa para o
outro. Poderíamos dizer, por outros termos, que a criança a qual concebe Vygotski se

Por isso, segundo esse autor, ela não pode ser considerada simplesmente um “estímulo social”, nem personagem,
nem ficção diretriz, tampouco uma entidade metafísica. Ela é, para Filloux, própria de um indivíduo, visto ser
uma organização temporal e por isso mesmo, se apresenta como uma “variável intermediária”. Observemos, por
fim, a seguinte descrição: “a personalidade não pode ser explicada e compreendida se se pretender ignorar o
tempo através do qual ela se constitui e que lhe atribui dimensão histórica” (Filloux, 1983, p. 111). Por isso, para
além dos desdobramentos epistemológicos e mudanças nos modos de uso que esse termo sofreu dentro da teoria
histórico cultural, estamos balizados pela compreensão ampla desse autor e que por ora, acreditamos que nos
serve para justificar o uso do termo.
22
Para Vygotski (1931/2014), o desenvolvimento cultural da criança representa um tipo especial de
desenvolvimento, cujo processo de pertencimento à cultura não acontece em razão dos processos de maturidade
orgânica; tampouco corresponde a uma simples assimilação de hábitos externos. Subordina-se a suas próprias
leis e níveis. Discutiremos melhor esse aspecto mais adiante, quando nos referirmos à questão do nascimento
cultural da criança.
23

As formas culturais da conduta são, precisamente, as reações da personalidade. Além disso, são hábitos
externos convertidos em partes inseparáveis da personalidade, pela incorporação de novas relações e sistemas;
segue na conversão das relações sociais em funções mentais. Dinâmica que supera a concepção intelectualista,
que quer explicar a cultura como simples produto da atividade do intelecto humano, examinando a forma
superior do comportamento apenas em razão de seu mecanismo. (Vygotski, 1931)
24
Para Vygotski (1931/2014) o meio não tem existência ontológica, uma vez que ele é sempre meio de alguém
para alguém. Mais adiante retomaremos com mais rigor o conceito de meio, sobretudo quando abordaremos sua
influência no desenvolvimento infantil.
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apresenta atuante, assume um papel social pela maneira como significa seu contexto, pelo
modo como vivencia sua história, engendrando desde sempre seu desenvolvimento cultural.
Tais considerações nos remetem ao conceito de ator social25 explorado mais
recentemente pela Sociologia da Infância, campo de estudo que delimitou esse termo como
uma condição que assume a criança em seu meio. Em que pese sua fundamental importância
para a presente discussão, em momento oportuno desta tese nos ocuparemos desse conceito
com o devido rigor científico, no espaço específico que destinamos para esse fim. A ideia
ampla é discutir o conceito de ator social, relacionando-o à criança em seu papel de
protagonista e produtora de conhecimento. Posições que assume em seu contexto social e que
sempre perpassaram os ensinamentos de Vygotski, como veremos a seguir.

2.1.1. A crítica de Vygotski

A escolha em partir do posicionamento crítico de Vygotski à Psicologia de sua época
assume lugar especial neste trabalho, ao sustentar-se na intenção em destacar, de sua valiosa
obra, os argumentos relativos à necessidade de se rever epistemologicamente a equivocada
compreensão do sujeito, na então Ciência da Psicologia. A ideia aqui é acompanhar, ainda que
minimamente, alguns dos principais momentos teóricos que engendraram um inédito olhar
sobre o desenvolvimento da criança sob a pena de Vygotski, enfatizando seu louvável esforço
em tomá-la como um sujeito social. Nesse sentido, elegemos esse momento como um
emblemático cenário, no qual está delimitado o conceito de “sujeito criança”.
25

Para delimitar inicialmente esse termo que ocupa lugar fundamental em nosso trabalho recorremos, por ora, às
palavras de Charaudeau e Maingueneau (2012), por considerá-las pertinentes quanto ao nosso esforço de bem
introduzir uma discussão tão ampla. A seguir reproduzimos suas palavras: “Sob a influência da sociologia e da
psicologia social, o termo ator social é igualmente empregado para designar os atores da comunicação do ponto
de vista de seu estatuto social e das representações sociais de que são portadores, e não necessariamente da
perspectiva do papel linguageiro que eles podem ser levados a representar: ‘Para interagir, os atores sociais
referem-se a representações supostamente partilhadas das normas, papéis e planos, cenários e scripts esperados e
específicos’ (Chabrol, 1994:92, grifos do autor)”.
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No recorte de nossa investigação sobre a constituição do sujeito, segundo a teoria
histórico cultural, escolhemos iniciar problematizando a crítica que Vygotski (1931) constrói
em relação ao estudo aplicado à psicologia da criança, vigente naquela ocasião. Chama-o de
ambíguo e confuso. Em parte, por não incluir os fatos do desenvolvimento histórico e por
levar em conta apenas os processos naturais. Isso tornava o referido estudo, segundo ele,
equivocado e unilateral. Principalmente, pelo fato de deixar imprecisas as distinções entre o
natural e o cultural, o natural e o histórico e entre o biológico e o social, aspectos
concernentes ao conceito de desenvolvimento psíquico da criança. Desse modo, tal conceito
permanecia, segundo Vygotski, reduzido ao desenvolvimento biológico das funções
elementares, dependentes de certa maturação orgânica. Esse posicionamento teórico deixava
as funções psíquicas superiores e as complexas formas culturais da conduta à margem da
investigação científica.
Sabemos que se trata de uma discussão muitas vezes já revisitada por consagrados
autores (alguns dos quais traremos logo a seguir). Mas, abordar uma vez mais a denúncia
vygotskiana tem a intenção de contribuir para a infindável discussão sobre o desenvolvimento
cultural da criança. Ao problematizar novamente a crítica de Vygotski, atualizamos o júbilo
do nascimento de outra criança na Psicologia, tal como ele afirmava: a criança tomada em sua
preciosa dimensão social do desenvolvimento humano.
Dito isso, vejamos, segundo a ótica e a observação de outros autores, a crítica de
Vygotski às principais correntes e tendências da Psicologia daquele contexto. Como em Souza
(2012), por exemplo, quando observa, por seu turno, que o principal ponto dessa apreciação
desfavorável de Vygotski era a inadequação dos estudos sobre a relação pensamento e
palavra26, pois não faziam referência ao seu processo de desenvolvimento, mais precisamente,

26

A relação entre pensamento e palavra será discutida de modo mais específico mais adiante, no item destinado
a esse propósito.
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à história desse desenvolvimento. Segundo esta autora, Vygotski chamava a atenção nessas
abordagens, a presença de uma tendência anti-histórica. Observemos as seguintes palavras:
Vygotski está convencido de que, a partir de uma análise
histórica e crítica dos caminhos já trilhados pela psicologia de
sua época, poderia se aproximar das principais questões para a
construção de uma nova abordagem nessa área. Seu objetivo era
acabar com a divisão da psicologia em duas metades
irreconciliáveis, ou seja, um ramo com características de ciência
natural que poderia explicar os processos elementares, sensoriais
e reflexos, e um outro com características de ciência mental que
descreveria

as

propriedades

emergentes

dos

processos

psicológicos superiores. Sua meta era, por assim dizer, criar um
novo sistema que sintetizasse essas maneiras conflitantes de
estudar o homem (p. 124).

A autora acima esclarece uma vez mais que Vygotski ressaltava a inadequação dos
enfoques metodológicos e teóricos daquela época porque nenhuma das correntes elaborava
bases consistentes para uma teoria unificada sobre os processos psicológicos superiores.
Souza (2012) assinala que, em razão desse posicionamento, Vygotski se fundamentará numa
Psicologia sustentada no materialismo histórico e dialético. E com isso, elabora “uma das
aplicações mais promissoras do pensamento marxista ao problema das origens e da evolução
da consciência do homem” (p. 124).
Nessa direção, cumpre destacar também as pertinentes colocações de Júnior (2007),
quando observa que a intenção de Vygotski, a qual denomina de ambiciosa, era a construção
de uma teoria geral para a Psicologia, sustentada nos pressupostos filosóficos e históricosociológicos do materialismo histórico-dialético de Marx e Engels27. A justificativa de

27

Para Junior (2007), “O trabalho de Marx e Engels, ou Materialismo histórico-dialético, é um conjunto
articulado – com base em determinados pressupostos ontológicos-epistemológicos – de conceitos teóricos e
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Vygotski, segundo o autor, baseava-se na existência de uma crise na Psicologia ocidental,
marcada pela falta de um referencial teórico coeso capaz de dotar a Psicologia de formulações
teóricas unificadas e consistentes. Observemos o que diz sobre a influência do pensamento
marxiano na Psicologia histórico cultural:
Os pressupostos ontológico-epistemológicos do pensamento
marxiano, bem como seus desdobramentos metodológicos são
incorporados pela Psicologia sócia histórica na tentativa de
constituição de um novo paradigma teórico capaz de dar
consistência e unidade à Psicologia enquanto ciência (Júnior,
2007, p. 14).

Na proposta de Vygotski residia, portanto, a “solução da crise” (p. 15) da Psicologia.
Isso porque, a consequência da aplicação legítima do sistema teórico criado por Marx e
Engels na investigação dos fenômenos psíquicos (que os denominava de dialéticos), seria
justamente a construção de um sistema teórico-metodológico geral para tais fenômenos na
ciência da Psicologia. Consistia, com palavras mais precisas, em uma maneira de ajudar a
conhecer a psique; ou, ainda, uma forma de analisá-la por meio do método erigido por Marx.
Essa seria, enfim, a novidade: as injunções metodológicas para a investigação dos fenômenos
psíquicos tomando-se por base o Materialismo histórico-dialético (Júnior, 2007).
O ponto central do materialismo-histórico e dialético, na síntese de Souza (2012),
consiste no fato de que “os fenômenos humanos devem ser estudados como processos em
movimento e mudança” (p. 124). A autora comenta que, para Vygotski, o pesquisador tem

orientações metodológicas, que fornece uma determinada interpretação da realidade social (sua origem, estrutura
e dinâmica) e uma diretriz básica para a investigação dos fenômenos humanos. (p. 11)”. Os principais
pressupostos dessa perspectiva, nas palavras de Junior (2007), partem da compreensão de que a condição
humana se sustenta em três aspectos: a) o substrato material-biológico como produto natural e histórico de
evolução da vida; b) o ambiente concreto da vida do homem e da atividade vital humana nesse ambiente e c) o
homem como o único ser dotado de consciência e por isso, capaz de transformar o mundo.
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como tarefa reconstruir a história do fenômeno, que se caracteriza por ser um processo que se
constitui por mudanças qualitativas e quantitativas em sua origem e curso.
O caráter dialético aparece na obra de Vygotski (1931), por exemplo, quando ele
menciona e comenta sobre as duas classes de desenvolvimento na conduta infantil dispostas
da seguinte forma: primeiro, a experiência herdada ou adquirida e dentro desta, a medida da
complexidade dos conhecimentos, que são, para o autor, relações de natureza dialética, uma
vez que cada etapa sucessiva no desenvolvimento do comportamento28 nega, em parte, a etapa
anterior. O sentido geral envolvido nessa ideia de Vygotski é que as propriedades inerentes à
primeira etapa do comportamento se superam, se eliminam e podem se converter em etapa
contrária, superior. Em suma, são relações sociais que se transformam em funções
psicológicas.
Em face dessas colocações, a crítica de Vygotski sobre a não referência das principais
correntes da Psicologia aos processos de desenvolvimento torna-se mais clara ainda. Ao longo
de seus escritos, a ideia de transformação29 vai suplantando a rígida ideia de uma simples
evolução ou progressão, caracterizando fortemente o surgimento de um sujeito que se
desenvolve a partir da história do seu desenvolvimento.
Com efeito, Vygotski (1931) considera o fato de que já na idade do bebê encontram-se
as raízes de duas essenciais formas culturais: o emprego de ferramentas, (consideradas aqui
instrumentos simbólicos) e a linguagem humana30 (entendida como sistema simbólico).

28

Contamos com as considerações de Filloux (1983) para, de modo amplo, contextualizar o uso do termo
comportamento, utilizado no nosso texto. Para o referido autor é impossível interpretar o comportamento do
indivíduo sem a admissão do meio social, uma vez que o homem está desde sempre sensível às suas solicitações
e determinações. Vejamos suas palavras: “De fato, no campo social, acham-se as estimulações, as barreiras e os
modelos que condicionam sua ação, que contribuem para a formação de seu ser e que lhe permitem ancoragem
no real”. (p. 58)
29
Em tempo oportuno, problematizaremos com mais detalhes a ideia veiculada em Vygotski acerca do termo
transformação.
30
Para Vygotski (1931) “a linguagem é a função central das relações sociais e da conduta cultural da
personalidade” (p. 148). Nesse sentido, podemos pensá-la como um sistema de signos utilizado pelo indivíduo
para atribuir significações à sua história, sendo, portanto, o processo que o constitui. Vale acrescentar também a
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Ambas são circunstâncias que, segundo esse autor, “situam a idade do bebê no centro da préhistória do desenvolvimento cultural” (p.18). Assim, ele explica que a criança emprega
ferramentas com base em sua experiência e, consequentemente, de sua capacidade de utilizar
as propriedades dos objetos que maneja; assim como, estabelece com eles uma relação.
Quando acumula experiências, ela organiza e domina os estímulos externos, convertendo-os
em reação interna. Ação que implica, para o autor, no domínio de sua conduta.
Na intenção de melhor problematizar a questão da pré-história do desenvolvimento
infantil, convém ressaltar os escritos de Pino (2005), quando apresenta sua discussão sobre o
que denomina como a insuficiência relativa ao nascimento humano. Esse autor observa que a
criança, ao nascer, não conta com os mecanismos genéticos ditos “instintivos”, que
caracterizam a autonomia do filhote do mundo animal. Para a criança, os processos
transcorrem de tal forma, que, desde os primeiros instantes de sua vida, já comparecem os
mecanismos culturais, conferindo às ações do bebê um caráter mais imitativo e deliberativo.
Isso ocorre, segundo o autor, porque as necessidades do bebê são atendidas com base na livre
iniciativa da mãe e/ou de seu grupo social. Entram em jogo, nesse caso, a razão e o afeto,
garantindo ao bebê alguma sobrevivência na sociedade adulta. Nessa configuração reside,
portanto, a superioridade da cultura sobre os instintos. Com a palavra, o referido autor:
Pode-se afirmar, então, que a aparente condição de inferioridade e de
prematuridade do bebê humano, em vez de constituir uma perda e um
obstáculo, ao seu desenvolvimento, representa, pelo contrário, um
enorme ganho e um grande meio de desenvolvimento, uma vez que
possibilita que possa ser educado, ou seja, que possa beneficiar-se da
experiência cultural da espécie humana para devir um ser humano.
Neste caso, a aparente desvantagem em termos biológicos constitui
uma vantagem em termos culturais. Isso se pode dizer de quase todas
definição de Toassa e Souza (2010), segundo a qual “a linguagem é o laço que relaciona os conceitos de tomada
de consciência (no sentido da relação de compreensão que estabelecemos com algo) e vivência”. (p. 770).

64

as funções biológicas: o fato de não estarem totalmente prontas no
momento do nascimento possibilitam que elas sofram profundas
transformações sob a ação da cultura do próprio meio (Pino, 2005, p.
46).

Nessa lógica, as transformações esperadas ao longo do desenvolvimento infantil
devem surgir menos marcadas por estereótipos ou fixidez de condutas e mais pelas tessituras
possíveis, articuladas na dimensão social. Ou, em outras palavras, as transformações do
desenvolvimento traduzem o traço vivencial dessa ou daquela criança naquele meio,
engendrado em um dado contexto.
Seguindo nessa mesma trilha e ainda compartilhando as ideias de Pino (2005), convém
assinalar sua análise de que as mudanças resultantes da aprendizagem social ocorridas na
espécie humana ultrapassam, por isso, o plano biológico para alcançarem o plano cultural:
dimensão da existência dos indivíduos, na qual não há limites para a evolução. Isso porque,
no desenvolvimento humano, estão presentes “processos que a simples aprendizagem não
consegue explicar” (p.47).
Na descrição desses eventos, que distam, obviamente, de uma simples operação
lógica, temos uma ideia clara sobre o que consiste a atividade 31 social infantil. Não é demais
repetir, portanto, que desde a mais tenra idade, a criança já demonstra certa atuação no
mundo; ainda que a princípio, em franco processo de construção de sua identidade e certa
autonomia32; mas, em alguma medida, ativa, se considerarmos o posicionamento do sujeito

31

A referência ao termo atividade aqui, justifica-se pela alusão ao caráter mediado que ela possui. Ou seja, a
atividade infantil torna-se social quando é mediada e por isso, origina a construção de uma significação. Isso se
dá na medida em que os grupos sociais transmitem a cultura à criança e ao fazê-lo, humanizam-na. Por isso, a
interação com o outro faz nascer o signo: instrumento de relação entre as pessoas. (Rivière, 1985)
32
Cientes da grande variação do significado da palavra autonomia, em razão de seus infindáveis contextos de
uso, optamos por mencionar uma determinada passagem problematizada por Figueiredo (2000), entendendo que
ela serve ao propósito em contextualizar a afirmação sobre a “autonomia da criança” citada em nosso texto.
Nessa passagem, Figueiredo (2000) menciona que no interior do Iluminismo surgem as críticas sobre a crença, a
qual pressupõe que o homem pode alcançar a verdade absoluta e indubitável. Faz menção ao filósofo iluminista
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em seu meio. A criança expressa a relação social vivida em um tempo e contexto 33,
construindo e atribuindo sentidos ao social, da maneira como possa, a depender de sua
condição nesse contexto.
Esse aspecto torna-se a maior marca, talvez, da crítica de Vygotski (1931), a saber, a
observação de que na Psicologia daquele contexto histórico faltava, de fato, a história do
desenvolvimento. Para ele, a base da psicologia pressupunha leis, ou de caráter puramente
natural ou puramente espiritual, metafísico, mas não leis históricas. O que implicava na não
existência de conceitos correspondentes ao cultural e ao histórico na conduta humana. Por
isso, para Vygotski (1931) o conceito de desenvolvimento das funções psíquicas superiores ou
o desenvolvimento cultural representa um dos mais fundamentais da psicologia infantil em
sua obra.
Ademais, Vygotski (1931) observou, nessa crítica, que apesar da formulação científica
geral já ter se distanciado da concepção, segundo a qual, a diferença da criança em relação ao
adulto se dá apenas pelas proporções do corpo, essa ideia seguia existindo oculta na
psicologia infantil daquele contexto. Ele identificou que ainda persistia a concepção que
explicava o desenvolvimento da criança como um fenômeno quantitativo. Somente as novas

Kant para afirmar que em sua Crítica da razão pura, traz a ideia de que a “soberania do sujeito, sua autonomia, é
uma tarefa supremamente desejável – é meta de todo esforço ético – e ainda possível, mas é sempre muito
problemática porque as necessidades, os desejos e os impulsos nunca poderão ser definitivamente sossegados
pela razão” (p. 34). Em face disso, ao citar a palavra autonomia, a intenção não é marcar literalmente uma
ingênua compreensão, caracterizada pela ideia de independência funcional ou liberdade moral em relação ao
outro. Mas, uma autonomia relacionada a uma referência social, a um limite próprio da condição humana. Uma
autonomia que, antes, se refere a uma tomada de posição em um dado contexto, estabelecendo um lugar próprio,
onde o sujeito se reconhece na relação com o outro.
33
Diante de um termo de tão vasta compreensão, escolhemos a definição elaborada por Charaudeau &
Maingueneau (2012), segundo a qual: “O contexto pode ser enfocado de maneira estrita (contexto imediato) ou
abrangente (contexto ampliado), em um eixo evidentemente gradual. No que concerne ao contexto não
linguístico, o contexto estrito (ou micro) faz sobressair, por exemplo, o quadro espaçotemporal e a situação
social local nos quais a troca comunicativa, seus participantes (número, características, status, papéis, e a relação
que mantêm entre si), o tipo de atividade e as regras que a regem (...). Enfocado de maneira abrangente, o
contexto (nível macro) faz sobressair o aspecto institucional, e se apresenta, portanto, como uma série sem fim
de encaixes (...)” (p. 127)
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desenvolvimento, o aspecto qualitativo.
Desdobra-se, desse ponto, a afirmação de Vygotski de que não existia um método
adequado de investigação do desenvolvimento cultural da criança nesse campo, em razão da
ênfase no aspecto naturalista. Em alguma medida, isso indicava o não lugar da investigação
dos processos do desenvolvimento da criança, tomada em sua especificidade. Os métodos de
investigação priorizavam, ao contrário, o modelo da conduta do homem adulto ou dos
animais. Ora, se a atividade humana tem natureza social, na medida em que pensamos e
construímos sentidos com base nos termos do contexto vivido; e não pelo desenvolvimento
isolado do intelecto, a criança aparece como um indivíduo que estabelece relações com o
meio desde sempre. Não igual a um adulto, mas na mesma condição de ator social que define
e caracteriza o posicionamento do adulto. A possibilidade de internalização do sentido que o
outro atribui a suas primeiras ações constitui a criança como um indivíduo capaz de interação
social e por essa razão, capaz de modificar o meio à sua volta.
A conclusão a que chega Vygotski (1931) é a de que a criança não era estudada ou
investigada quanto ao aspecto social, mas apenas natural. Sua crítica leva, de alguma forma,
ao questionamento de como, na psicologia infantil, dar-se-ia o desenvolvimento dos processos
psíquicos superiores ou como se ultrapassaria o método experimental do estímulo-reação,
vigente até aquele momento. Pois, para ele, o estudo do desenvolvimento deveria ser baseado
na dinâmica e entendimento relativo ao meio.
Veremos, a seguir a problematização dos “processos de desenvolvimento da criança”
abordada por Vygotski.
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2.1.2. A história do desenvolvimento infantil

O desenvolvimento da criança consiste, para Vygotski (1931), em uma unidade
dialética de duas linhas essencialmente diferentes em princípio; ou, no entrelaçamento de dois
processos: o cultural e o biológico, que mesmo sendo formas heterogêneas de
desenvolvimento, são fusionadas em uma única; mas, vale frisar, em uma complexa síntese.
Vejamos seus termos:
A cultura origina formas especiais de conduta, modifica a
atividade das funções psíquicas, edifica novos níveis no sistema
do comportamento humano no desenvolvimento. No processo
do desenvolvimento histórico, o homem social modifica os
modos e procedimentos de sua conduta, transforma suas
inclinações naturais e funções, elabora e cria novas formas de
comportamentos especificamente culturais (Vygotski, 1931,
p.34).

As reflexões de Vygotski (1935) destacam que o desenvolvimento cultural da criança
corresponde ao seu desenvolvimento psíquico, produzido ao longo do percurso histórico da
humanidade. Estão aí presentes o desenvolvimento do comportamento biológico e o histórico,
o natural e o cultural. Nesse sentido, afirma que tais aspectos do desenvolvimento coincidem
e se mesclam, de tal modo que constituem um processo único que o autor vai denominar de
“formação biológico-social da personalidade da criança” (p.36).
Na linha do desenvolvimento histórico ou cultural da conduta, o destaque de Vygotski
(1931) vai, portanto, para o desenvolvimento das ferramentas e não para o incremento da
estrutura orgânica em si. Logo, a ferramenta funciona como signo, permitindo, pelos modos
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de seu uso, a atuação e a adaptação ao meio, modificando-o. O emprego dos signos34 é um
meio de relação social e modos de influência sobre os demais para depois transformarem-se
no meio de influência sobre si mesmo. Um momento decisivo, nesse sentido, é o
desenvolvimento da criança no final do primeiro ano quando, por si só, dá o primeiro passo
para descobrir e utilizar as ferramentas. Ela atua com um objeto sobre outro e manifesta sua
intenção de conseguir algo com ajuda de algum objeto. A peculiaridade desse evento consiste
em que um sistema não apenas substitui outro, mas se desenvolve simultaneamente.
Oportuno mencionar nesse ponto da discussão, as ideias que Vygotski elabora em sua
quarta conferência (destacada de um conjunto de outras seis35) intitulada: A questão do meio
na pedologia36. O trabalho, em sua totalidade, representa fortemente o projeto vygotskiano
para uma ciência do desenvolvimento infantil, na medida em que explica o conhecimento
interdisciplinar sobre crianças, sustentado na vinculação entre várias disciplinas 37. Na quarta
conferência, Vygotski põe no centro de sua discussão, as tendências específicas do

34

A atividade mais geral e fundamental do ser humano, a que diferencia em primeiro lugar o homem dos
animais desde o ponto de vista psicológico é a significação, quer dizer, a criação e o emprego de signos. (...) A
significação é a criação e o emprego dos signos, isto é, de sinais artificiais. (...) Torna-se por isso princípio
regulador da conduta humana (Vygotski, 1931/2014, p. 84-90). Nos termos de Júnior (2007) o signo é um
mediador psíquico que tem por objetivo significar a realidade, permitindo ao homem a ação sobre sua natureza
interior ao gerir seus próprios processos psíquicos. A mediação dos signos possibilita, portanto, a comunicação
entre os homens por meio da objetivação e compartilhamento dos conhecimentos.
35
À guisa de um brevíssimo resumo sobre as sete conferências de Vygotski, convidamos o leitor interessado a
apreciar a sucinta apresentação do assunto pelas palavras de Meshcheryakov (2010): “A referida série de
conferências foi proferida em 1933/1934, não muito antes da morte do autor, e pouco depois publicada em
número bastante escasso (somente 100 cópias) pela editora do Instituto Pedagógico Herzen de Leningrado
(1935). (...) Em 1996, junto de outras publicações, as conferências de Vygotski publicaram-se sob o título
“Conferências sobre pedologia” em Izevski, na Editora da Universidade de Udmurt, republicadas em 2001. (...)
A primeira impressão (e ideia) sobre toda a série de conferência pode ser formada por meio de seus títulos:
Conferência 1: O objeto na pedologia; Conferência 2: Métodos característicos da pedologia; Conferência 3: A
doutrina da hereditariedade e do meio na pedologia; Conferência 4: A questão do meio na pedologia;
Conferência 5: Leis gerais do desenvolvimento psicológico infantil; Conferência 6: Leis gerais do
desenvolvimento físico infantil; 7: As leis do desenvolvimento do sistema nervoso. É importante esclarecer que
os títulos das conferências foram reconstruídos em 1996, quando publicadas” (p. 704)
36
Meshcheryakov (2010) observa que para Vygotski, a Pedologia consiste na ciência de caráter interdisciplinar
sobre o desenvolvimento infantil e adolescente. O autor recorda que tal definição está descrita já na primeira
conferência de Vygotski, recusando a ideia da Pedologia apenas como ciência que estuda crianças. Assim, essa
ciência estudaria tanto a influência da hereditariedade, como do meio no desenvolvimento infantil.
37
Meshcheryakov (2010) considera importante assinalar que Vygotski foi capaz de vincular disciplinas tais
como fisiologia do sistema nervoso, endocrinologia, genética, medicina, antropologia física, psicologia, em um
modelo ou construção singular para pensar o desenvolvimento infantil.
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desenvolvimento psicológico. Segundo Meshcheryakov (2010), a quarta conferência, em
comparação com as outras, é “a mais interessante e original” (p. 705), por conter ideias novas
no campo de estudo de Vygotski, permitindo inferir seus planos e proposições sobre o
desenvolvimento infantil.
Da discussão articulada por Meshcheryakov (2010), destacamos também sua reflexão
de que a principal realização de Vygotski foi ter conseguido demonstrar, com a série de
conferências, a vinculação entre as diferentes disciplinas, de modo a constituir uma ciência
independente do desenvolvimento da criança, a Pedologia. O autor afirma que, nesse
direcionamento, uma questão interessou, sobremaneira, a Vygotski, a saber:
O que deveria ser feito para unificar todos os diferentes métodos
pedológicos, termos e fatos numa ideia única, e o que deveria
ser feito para tornar a “pedologia” uma ciência independente,
ciência do desenvolvimento da criança, e não uma associação
artificial de diferentes disciplinas científicas? (p. 706).

Como resposta, Vygotski declara, em 1931, na publicação do artigo Temas de
psicologia e pedologia, que era preciso tornar o reconhecimento da realidade objetiva do
processo geral de desenvolvimento infantil a própria base da pedologia, situada como ciência
independente (Meshcheryakov, 2010).
Meshcheryakov (2010) comenta também que a quarta conferência traz, em seu bojo,
duas precisas delimitações: a primeira, que aborda a questão de como analisar a influência do
meio no desenvolvimento infantil, assim como das vivências 38; e a segunda, que trata do
papel do meio, como fonte dos processos de desenvolvimento. O autor aponta que Vygotski
deixou no centro dessa conferência a valoração de uma questão metodológica, traduzida pela

38

Mais adiante, quando discutirmos a questão da pedologia em Vygotski, assim como a questão da cultura
articulada ao desenvolvimento, delimitaremos melhor o referido termo.
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seguinte pergunta: “como estudar a influência do meio no desenvolvimento infantil?” (p.
711).
Disso depreende-se que, para Vygotski, era impossível separar o meio da criança.
Igualmente inadmissível era dissociar qualquer avaliação que seja sem considerar a idade e
peculiaridades individuais de uma determinada criança. Desse modo, o estudo do
desenvolvimento precisava, necessariamente, pautar-se na dinâmica do meio e seu respectivo
entendimento. Era esse último aspecto que Vygotski considerava vital delimitar ao se falar em
pedologia (Meshcheryakov, 2010).
É fundamental dizer que a razão pela qual escolhemos discutir e articular aqui a quarta
conferência de Vygotski, reside na imensa importância que representa em nosso trabalho. Isso
porque, ao trazer à baila o papel e a influência do meio no desenvolvimento infantil, destaca
não apenas a descrição do processo em si, mas, o lugar que ocupa a vivência da criança nesse
processo. E, ao fazê-lo, lançamos luz outra vez sobre a ideia de como a criança, por
intermédio de sua vivência, é ativa na transformação do meio em que vive.
Ainda sobre a questão da transformação relacionada ao desenvolvimento, vejamos
agora a discussão que faz Brossard (2012) sobre o conceito que Vygotski elaborou sobre
desenvolvimento. O autor comenta que essa concepção foi uma constante no pensamento
vygotskiano e que assumiu, em sua época, um significado extremamente novo, a saber, “a
concepção de desenvolvimento como transformação do psiquismo por efeito da apropriação
das obras da cultura” (p. 95).
Brossard (2012) esclarece, ainda, que essa concepção de “desenvolvimento humano”,
além de excluir a ideia de um progresso relativo a uma essência pré-existente, não deve ser
concebido tampouco como um processo que faz parte da evolução natural. Acrescenta, além
disso, que o fato de Vygotski se basear numa antropologia de inspiração marxista (de acordo
com o que comentamos antes), dá ao conceito de desenvolvimento um novo estatuto.
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Principalmente, pelo fato de que residem nesse processo as transformações das funções
psíquicas superiores e, como seu efeito, a produção de um novo nível de realidade. Oportuno
acrescentar que, neste caso, tais funções psíquicas se transformam em seu conjunto, como um
complexo sistema que se modifica em sua totalidade e não por partes. Ou seja, trata-se, em
termos outros, de um “sistema composto das relações em sua totalidade” (p. 100), para utilizar
as palavras do autor.
Outro importante destaque de Brossard (2012) vai para o que está em jogo nesse
processo, que ele denomina como “um desenvolvimento original”, pois enquanto essência
cultural possui sua própria especificidade, sua própria temporalidade e lógica. Ele explica que
em cada etapa o psiquismo tem uma organização que lhe é própria. E é em função dessa
organização que o sujeito vivencia e se apropria do mundo exterior da cultura e se transforma;
justamente por efeito dessa apropriação. O autor afirma que é por isso que, em Vygotski, o
conceito de desenvolvimento tem o sentido de apropriação-transformação, marcado pela
ideia de ruptura em relação ao desenvolvimento natural e a ideia de emergência de uma forma
original de desenvolvimento, característica do meio humano.
Em razão das colocações anteriores retornamos outra vez à Vygotski (1931) para nos
encontrar com sua advertência de que a tarefa que se colocava à Psicologia, em face disso, era
a de apreender a verdadeira especificidade da conduta da criança em seu caráter pleno e
abrangente, apresentando, por conseguinte, o positivo de sua personalidade. Significava,
assim, colocar em curso o processo de superação do evolucionismo oculto que predominava
na psicologia infantil. Isso só seria possível com uma nova concepção de criança, erigida com
base em uma transformação da concepção sobre desenvolvimento infantil. Seria, sobretudo,
considerar na conduta da criança toda a complexidade do processo dialético, caracterizado:
(...) Por sua complicada periodicidade, a desproporção no
desenvolvimento das diversas funções, as metamorfoses ou
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transformações qualitativas de umas formas em outras, um
entrelaçamento complexo de processos evolutivos e involutivos,
o complexo cruzamento de fatores externos e internos, um
complexo processo de superação de dificuldades e de adaptação
(Vygotski, 1931/2014, p. 141).

Com

base

nessas

colocações,

faremos

agora

uma

aproximação

do

desenvolvimento infantil, ressaltando desse processo a especificidade da questão cultural.
Pontuaremos outra dimensão do desenvolvimento, relembrando a posição vygotskiana que
traz a cultura como matéria-prima do desenvolvimento e, assim, delimitaremos o que ele
denomina desenvolvimento cultural. A intenção é não perder de vista o propósito desse
tratamento teórico, que é o de afirmar, por outra via, a condição da criança em seu meio: o
fato de que desde sempre se apropria da cultura ao desenvolver-se. Vejamos a seguir.

2.1.3. O nascimento cultural da criança

Em que consiste o nascer cultural para Vygotski? Como a criança se constitui como
sujeito na condição cultural? Em que implica a afirmação do desenvolvimento cultural?
Introduzimos essa discussão anteriormente, quando abordamos a ideia vygotskiana
sobre a correspondência entre o desenvolvimento cultural e o psíquico; sendo a história o
elemento transformador desse desenvolvimento. A razão para essa máxima de Vygotski é que
a história do homem não se escreve pela descrição dos fatos que ele viveu, mas pelo modo
como se transformou e transformou seu meio, ao criar condições de estar com o outro. No
presente item deixaremos em destaque o aspecto “cultural” no desenvolvimento, conferindo-o
um breve tratamento teórico e reflexivo. A intenção imediata é que, ao pontuar com mais
ênfase a discussão que Vygotski empreendeu sobre o nascer cultural da criança, chegaremos
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ao contexto da disposição dos fenômenos psicológicos que engendram as relações entre
pensamento e linguagem no mundo infantil. Nesse cenário, o nascimento cultural é uma
complexa produção que resulta da intensa dinâmica da vida social estabelecida pela criança.
Posta assim a questão, na obra de Vygotski (1931/2014) contamos com a ideia central
de que o processo de desenvolvimento infantil não consiste em um processo inalterável, sem
movimentação. Ao contrário, para o autor, tal processo dá-se em uma adaptação ativa ao meio
exterior, resultando de um choque entre o organismo e o meio. Trata-se, como já citado antes,
de um complexo processo dialético. Isso significa, em termos mais pontuais, que, para
Vygotski (1931/2014), a criança se empenha em aplicar a si própria as mesmas formas de
comportamento que, a princípio, outras pessoas aplicavam a ela, assimilando formas socais da
conduta. É quando se desenvolve a lógica infantil, incrementando a experiência da criança.
Esse fato implica que “as funções superiores do pensamento primeiro se manifestam
externamente na vida coletiva das crianças como discussões e só depois se internalizam e
aparecem em sua conduta de reflexão” (p.147).
Em relevo, deixamos as palavras de Vygotski (1931/2014) quanto ao que considera
como a lei genética geral do desenvolvimento cultural. São suas as seguintes colocações:
Toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece
primeiro no plano social e depois no psicológico; a princípio
como categoria interpsíquica e depois no interior, como
categoria intrapsíquica. Por trás de todas as funções superiores e
suas relações se encontram as relações sociais, as autênticas
relações humanas. (...) A história do desenvolvimento cultural
da criança pode denominar-se como a sociogênese das formas
superiores do comportamento (p. 150).

Em acordo com a citação acima, articulamos outra observação vygotskiana, segundo a
qual, o processo de pertencimento da criança à cultura não pode, de fato, se identificar com o
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processo de maturação orgânica, nem se reduzir a uma assimilação mecânica de hábitos
externos. Trata-se de discutir, nesse caso, o problema da idade cultural da criança, uma vez
que o desenvolvimento cultural, como um tipo especial de desenvolvimento que é, está
subordinado às suas próprias leis e referências internas, assim como a seus níveis particulares.
Isso significa, segundo Vygotski (1931/2014), que não se trata somente de perguntar sobre a
idade real de cada criança ou sua idade intelectual, mas também em que nível de
desenvolvimento cultural ela se encontra.
Logo, para Vygotski (1931/2014), como já dito acima, cada forma de conduta cultural
é, em alguma medida, um produto do desenvolvimento histórico da humanidade. O
desenvolvimento cultural influi nas faculdades humanas, intensificando a escala das
diferenças existentes na faculdade natural. A ideia de Vygotski é que o desenvolvimento
cultural amplia, em grande medida, as possibilidades naturais.
Isso implica a complexa relação entre o desenvolvimento cultural e as faculdades
humanas. Evidenciamos tal complexidade quando Vygotski (1935/2014) qualifica de idade
cultural o nível aproximado que alcança a criança em seu desenvolvimento cultural, formando
o organismo, a personalidade e o intelecto humano, um todo único, ainda que não um todo
simples. Em razão disso, ele afirma que não se trata de homogeneidade, mas sim de
complexidade, uma vez que as várias funções ou elementos se articulam em complexas
relações recíprocas.
Para contribuir com essa discussão, vejamos as colocações de Pino (2005), nas quais
descreve que Vygotski representou uma exceção na história do pensamento psicológico,
porque introduziu a cultura como matéria-prima do desenvolvimento humano; que passa
então a ser denominado como “desenvolvimento cultural” (p.52). A nova concepção que se
destaca nessa passagem é o processo de transformação de um ser biológico em um ser
cultural. Nesse processo, Pino (2005) comenta que o bebê humano ingressa no mundo cultural
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por intermédio do Outro. Ingresso que pressupõe sua “progressiva inserção nas relações
humanas e nas práticas sociais” (p. 54). Por outro lado, o autor nos lembra do quão o mundo
pode ser estranho para o bebê que acaba de ingressar nele. Principalmente, porque as
condições biológicas são insuficientes para garantir a adaptação do bebê humano no mundo
cultural: seu novo meio. Nesse sentido, menciona dois tipos de nascimento: um biológico e
outro cultural.
Sobre o nascimento cultural da criança, o autor acima o define como a “porta de
acesso dela ao universo das significações humanas, cuja apropriação é condição de
constituição como um ser cultural” (p. 59). Nesse sentido, recorre às colocações de Vygotski
relacionadas à ideia de que o caminho que leva a criança ao mundo e vice-versa, passa pelo
outro, justamente o elemento mediador entre a criança e o universo social que a cerca.
Imprescindível citar, igualmente, as considerações de Oliveira (1992) sobre o ser
cultural. Afirma a autora que “A cultura torna-se parte da natureza humana num processo
histórico que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o
funcionamento psicológico do homem” (p. 24). A autora, apoiada nas ideias de Vygotski,
recorda que a constituição humana está na condição da relação com o outro social, dado que a
natureza do ser humano é delimitada por um duplo viés: o homem é membro de uma espécie
biológica, mas tem seu desenvolvimento no interior de um determinado grupo cultural. Isso
quer dizer que a cultura, com seus sistemas simbólicos de representações, fornece à criança
uma ordenação para a interpretação do mundo à sua volta, diversificando os modos de
funcionamento psicológico. Seria para Oliveira (1992), um processo que transforma o
biológico em histórico cultural.
As colocações de Mello (2010) encontram-se voltadas nessa mesma direção quando
ela expõe que a concepção de criança, para Vygotski, era rica de possibilidades. Ela se
apresenta como plenamente capaz de estabelecer relações com um mundo que a rodeia,
76

passando a fazer parte da cultura, ao mesmo tempo em que a transforma. Com isso, a criança
constrói seu lugar alicerçado na influência do meio sobre seu desenvolvimento.
Diante desses argumentos, é importante problematizar uma importante especificidade
do desenvolvimento cultural na infância, no qual o conceito de meio (cuja discussão já
introduzimos no início) ocupa lugar central. Isso porque, ao dizer que o meio influencia o
desenvolvimento da criança, entra em jogo o aspecto das modalidades de relações existentes
entre ela e o meio, em dada etapa de seu desenvolvimento. Mello (2010) lembra a ênfase de
Vygotski quanto ao lugar da criança como elemento ativo que condiciona esta relação.
São suas as seguintes palavras:
A criança muda no processo de desenvolvimento, tanto devido à
condições biológicas quanto devido à experiência humana de que se
apropria. Mais ainda, cada situação mobiliza algumas e não todas as
peculiaridades da criança. Isso significa que, em cada situação,
algumas peculiaridades exercem papel principal enquanto outras
podem estar ausentes (Mello, 2010, p. 729).

Cabe acrescentar, além disso, que aquilo que liga a criança à cultura, ou, mais
precisamente, ao seu meio, é a “vivência”. Esse termo é definido de modo amplo por
Vygotski (1935/2014), como a relação que se estabelece entre a criança e a cultura. A
vivência é, portanto, uma unidade que se constitui com base nos elementos do meio, assim
como por elementos da personalidade. Ou seja, as particularidades da personalidade e do meio
se apresentam e se representam na vivência, explica Mello (2010).
Sobre esse ponto Toassa e Souza (2010) resumem, por sua vez, que “as vivências são
um conceito-coringa que delimitam a nossa relação com o mundo desde o nascimento” (p.
765). A vivência é definida, na concepção das autoras, como a relação que se torna mais
complexa a partir do advento da estruturação da consciência e da personalidade. O que
77

implica na tomada de consciência39, que permite estabelecer relações de compreensão com o
meio. Esse seria o processo que se inscreve no desenvolvimento das vivências.
Por consequência, as vivências ocupam um lugar importante na metodologia históricocultural de análise psicológica, na medida em que passa a contemplar diversas idades e
situações de vida. Nesse entendimento, toda função psíquica superior tem caráter vivencial,
tornando-se, assim, uma unidade sistêmica da vida consciente. Em razão disso, o método
utilizado na vivência é dialético, na medida em que está marcada pela referência às
representações e ideais, ou ao mundo externo; revelando a constância do movimento humano,
posta na capacidade singular de estabelecer relações com as condições específicas
encontradas. O sujeito se reconhece, por isso, como objeto social no meio (Toassa e Souza,
2010).
Voltemos à Vygotski (1931/2014) retomando sua fundamental declaração de que a
existência do homem é social, uma vez que sua história é material: constitui-se pela mediação
de instrumentos ou signos presentes na cultura. Por isso, o método de investigação do homem
passa a ser histórico. Como já dito antes, esse é o fato central da Psicologia histórico cultural:
as relações são estabelecidas pela linguagem, tratando-se, por esse motivo, de uma mediação
semiótica. A questão agora é problematizar como a criança irá operar nas relações que
estabelece com o outro, considerando a trama urdida entre a linguagem e o pensamento.
Vejamos a seguir.

39

Para Toassa e Souza (2010) o processo de tomada de consciência é uma unidade da análise da consciência que
se atém às relações de compreensão que estabelecemos com o meio e que se inscreve no desenvolvimento das
vivências.
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a) As relações entre linguagem e pensamento

Apreciemos primeiro, a breve descrição de Vygotski (1931/2014) sobre o exemplo
clássico da mãe que interpreta os movimentos do bebê com um gesto indicativo, conferindo
um primeiro sentido ao movimento da criança. Isso se converte em um meio de relação daí
por diante. O autor afirma, então, que “passamos a ser nós mesmos através do outro” (p. 149).
Isso acontece porque o significado da palavra ganha primeiro existência para o outro e só
posteriormente começa a existir para a criança. A conversão em funções psíquicas, que são
relações interiorizadas, passa a ser o fundamento da estrutura social da personalidade. No
dizer de Rivière (1985), os signos têm primariamente um caráter externo, uma vez que são
instrumentos objetivos de mediação entre as pessoas; mas, são internalizados até
converterem-se em instrumentos internos e subjetivos, da relação do sujeito consigo próprio.
O autor fala de um plano de consciência a partir de um desdobramento permitido pela
internalização dos instrumentos de relação entre pessoas.
Já na formulação de Wertsch (1985), ele recorda com Vygotski que a passagem do
funcionamento mental elementar para o funcionamento mental superior comporta duas etapas:
a passagem da atividade individual para a atividade social; e depois o retorno à atividade
individual. Trata-se de um funcionamento que se transforma pela incorporação da mediação
semiótica das atividades. Um processo que se inicia primeiro no plano interpsicológico para,
em seguida, graças ao domínio40 e à interiorização, se deslocar para o plano intrapsicológico.
Mas então, como se constitui formalmente o processo que une pensamento e
linguagem para Vygotski?
Nesse campo de discussão Vygotski (1931/2014) deixa claro seu posicionamento
quanto à ideia de que havia, seguramente, um equívoco da psicologia infantil daquela época;
40

Trataremos especificamente da questão do domínio da linguagem no próximo tópico.

79

qual seja, o fato dos psicólogos não distinguirem o desenvolvimento da linguagem do
desenvolvimento do pensamento. Ele afirma que eram processos distintos e que não
coincidiam entre si, pelo motivo de fazerem diferentes percursos. No entanto, observa, de
forma acertada, que são processos interdependentes. A tarefa de Vygotski era, portanto,
demonstrar que apesar da não coincidência, o desenvolvimento da linguagem influi sobre o
pensamento da criança; mais ainda, o reorganiza.
Vygotski (1931/2014) é enfático nesse ponto em que aborda o processo do
pensamento e linguagem nos primórdios do desenvolvimento infantil, afirmando que, nos
primeiros anos de vida, o pensamento da criança se desenvolve de modo um tanto
independente, coincidindo com a curva do desenvolvimento da linguagem somente depois.
Soma-se a este processo outra observação de que “o pensamento se manifesta no processo de
utilização das ferramentas mais simples” (Vygotski, 1931/2014, p.273) Assim sendo, a
criança pode criar sentidos quanto ao uso dos objetos, bem como pode se tornar capaz de
estabelecer entre eles relações complexas, afirma o autor.
Em seu clássico artigo Pensamento e Linguagem, escrito em 1934, onde discute as
raízes genéticas do pensamento e linguagem, Vygotski afirma que a relação entre pensamento
e linguagem é variável ao longo do desenvolvimento infantil; tanto quantitativa, como
qualitativamente. Isso significa que a evolução da linguagem e do pensamento não é paralela
nem uniforme; ao contrário, são linhas que se interceptam a um determinado tempo do
desenvolvimento. Sobre isso, Vygotski diz que: “Suas curvas de crescimento se juntam e se
separam repetidas vezes; se cruzam durante determinados períodos, se alinham em paralelo e
chegam inclusive a fundir-se em algum momento, voltando a bifurcar-se na continuidade”
(Vygotski, 1934/2014, p. 91).
Trata-se de considerar, segundo Vygotski (1934/2014), o fato de que na filogênese do
pensamento e linguagem tem-se uma fase pré-linguística no desenvolvimento da inteligência
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e outra pré-intelectual no desenvolvimento da linguagem. Já no que se refere à ontogenia,
Vygotski assevera que a relação entre as linhas de desenvolvimento do pensamento e da
linguagem “são muito mais intrincadas e obscuras” (p. 102).
Nesse sentido, as raízes pré-intelectuais da linguagem no desenvolvimento da criança,
a saber, seus gritos, balbucios e primeiras palavras são etapas iniciais que pertencem ao
desenvolvimento da linguagem. Exercem, por isso, o papel de meios de contato social nos
primeiros meses de vida. Por esse motivo, não tem nada em comum ainda com o
desenvolvimento do pensamento, lembra Vygotski (1934/2014). Nessa fase, a linguagem da
criança é concebida como uma forma de comportamento emocional, ainda que apresente já
um complexo desenvolvimento da função social da linguagem.
Importante acentuar que o contato social da criança irá favorecer, justamente, o
desenvolvimento de suas possibilidades comunicativas. Assim, aos dois anos de idade, as
linhas de desenvolvimento do pensamento e da linguagem, que até então estavam separadas,
coincidem, iniciando uma nova característica humana. A criança descobre, por exemplo, que
os objetos têm nome. Em relação a esse momento, Vygotski (1934/2014) afirma que a
linguagem torna-se intelectual e o pensamento verbal, acarretando a ampliação do vocabulário
da criança. Quando pergunta os nomes das coisas, ela avança em seu processo de
compreensão no que toca à relação entre signos e significados. É isso que permitirá sua
comunicação com o outro.
Nos termos de Rivière (1985) um sujeito não constrói signos se não estiver entre
outros sujeitos. Esses instrumentos de interação, que são os signos, não se incorporam a uma
consciência prévia ou a um espírito inato, argumenta o autor. Ao contrário, este autor diz que
a consciência, longe de ser uma trama solitária, é uma construção e uma resultante dos signos
e, por isso, consiste em uma forma de contato social. Daí decorre que o sujeito não é uma
unidade biológica, tampouco apenas um membro da espécie animal, mas, apresenta uma
81

individualidade propriamente humana, que é a possibilidade de transmitir cultura em contexto
de interação com o outro. A consciência se desdobra com base na internalização dos
instrumentos de relação entre pessoas, observa ainda o autor.
Ao se referir ao processo de compreensão na criança, Vygotski (1934/2014) resume
assim: “Se a primeira fase do desenvolvimento da linguagem é afetiva-volitiva; na segunda, a
linguagem entra na fase intelectual de seu desenvolvimento. A criança descobre então a
função simbólica da linguagem”. (p. 104). Assim sendo, a linguagem passa a ser interna
porque varia sua função. No momento evolutivo da intersecção do pensamento e da
linguagem reside o primeiro núcleo desse problema segundo Vygotski.
Esse processo desdobra-se ao longo de quatro etapas, sistematizas por Vygotski
(1934/2014) da seguinte maneira: a primeira é denominada de primitiva ou natural, na qual o
pensamento é verbal, correspondendo à linguagem pré-intelectual. A segunda chama-se
psicologia ingênua, na qual se forma a principal experiência acerca das propriedades das
operações psíquicas mais importantes que a criança enfrenta no início da vida. Nesta fase há
certa inadequação quanto às propriedades dessas operações, pois, primeiro a criança domina a
sintaxe da linguagem antes do pensamento e somente depois, suas relações causais. A
constituição do signo externo permitirá à criança resolver alguma tarefa prática. Na quarta
etapa, a operação externa se converte na interna, resultando profundas mudanças subjetivas na
criança. É a fase da fala interna, na qual há a utilização de relações em forma de signos
interiores. Significa pontualmente que a criança “primeiro domina a estrutura externa palavraobjeto, que depois se converte em estrutura simbólica” (p. 114).
Sobre a discussão desse processo, dispomos também da contribuição de Rivière (1985)
quando comenta que a análise dos processos de internalização da linguagem é uma questão
essencial para o tema da gênese e natureza da consciência. Ele diz que ao tratar dos modos de
organização da estrutura semiótica está se referindo à gênese e à natureza social da
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consciência. Isso, para o autor, quer dizer que a consciência, ou, mais especificamente, as
funções superiores, consistem em um mecanismo de significação. A pergunta que o autor se
faz é: de que modo se dá esse mecanismo de significação? Ele próprio responde, recorrendo à
clássica definição vygotskiana da consciência como um reflexo ativo e generalizado do real.
Não como uma imposição empírica das coisas, vale dizer, mas sim como um processo que faz
alusão a um plano semântico constituído de conceitos forjados nas relações. Condição essa
que, pelo gradual e constante processo de significação, estrutura a própria consciência.
Nessa direção, é essencial lembrar Vygotski (1934/2014) quando diz que a criança
demora a tomar consciência do significado simbólico da linguagem, utilizando a palavra
como uma das propriedades das coisas. Nesse sentido, o desenvolvimento da linguagem
interna é determinado desde fora. Sobre isso seguem as palavras do autor:
A linguagem interna se desenvolve mediante a acumulação de
prolongadas mudanças funcionais e estruturais, que se deriva da
linguagem externa da criança à medida que se diferenciam das
funções social e egocêntrica da linguagem e que, finalmente, as
estruturas da linguagem que assimila a criança se convertem nas
estruturas fundamentais de seu pensamento (p. 116).

Nesse horizonte, Vygotski (1934/2014) esclarece, ainda, que o desenvolvimento
depende da linguagem e do pensamento. Sustenta que tais aspectos são constituídos e
constituem a experiência histórico cultural da criança. Por isso, o desenvolvimento da lógica
da criança acontece em função de sua linguagem socializada; modifica-se em sua natureza
quando passa do desenvolvimento biológico ao histórico cultural. Em breves palavras, “o
pensamento da criança evolui em função do domínio dos meios sociais do pensamento, quer
dizer, em função da linguagem” (p. 116).
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A título de observação, Vygotski (1934/2014) garante que o pensamento verbal não é
um dado natural. Sua peculiaridade se dá pelo reconhecimento do caráter histórico do
pensamento. Metodologicamente, essa questão ultrapassa os limites das ciências naturais e se
relaciona, como já dissemos anteriormente, às teses que o materialismo histórico estabelece
para todos os fenômenos históricos da sociedade humana. Esse fenômeno consiste no
problema central da psicologia histórica do ser humano, isto é, da psicologia social.
Portanto, não sendo a relação entre linguagem e pensamento um dado natural, um fato
biológico em si mesmo – que nessa condição correria à revelia do sujeito e estaria para além
da escrita de sua história – caberiam as seguintes questões: em que consiste o processo no
qual a criança passa, em um determinado tempo de seu desenvolvimento, a atribuir
significados às palavras que utiliza? Se não existe fundamento prévio, que aspectos da história
de seu desenvolvimento atuam quando a criança lança mão de significados que intenta enviar
ao outro? De que domínio se trata quando a criança planeja um dizer? Quando ela escolhe e
emprega ativamente as palavras? Observemos abaixo o transcurso desse processo,
solidamente problematizado em Vygotski.

b) A criança e o domínio semiótico da linguagem

Falar em domínio da linguagem, sustentando-se nas ideias de Vygotski, é considerar
que a criança conquista um lugar, de onde poderá responder, tanto ao que outro lhe demanda,
como enviar ao outro suas próprias solicitações. Existe alguma verdade em dizer, portanto,
que quando a criança domina o campo das significações, ingressa, em alguma medida, numa
outra lógica de interação com o outro, inédita até então em sua existência social. Torna-se
capaz de uma variação importante em sua forma de pensar, falar, escutar o outro e/ou se
dirigir a ele. Elabora e reelabora os conceitos e significados veiculados no meio no qual se
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insere, bem como constrói novas significações sobre as coisas e processos dos quais
compreende que faz parte. Dominar nesse sentido não é, portanto, controlar, mas construir
simbolicamente um modo de pertencimento, um enlaçamento ao outro.
No dizer sempre expressivo de Pino (2005), a questão semiótica entra nas
preocupações de Vygotski em função de seu constante interesse e necessidade de “encontrar
uma explicação para a natureza social e cultural das funções superiores” (p. 134). A busca
por explicações para o fato de toda atividade humana criar novas realidades por meio da
significação e, consequentemente, do signo linguístico, sempre foi uma constante na
construção teórica de Vygotski.
Citemos oportunamente Wertsch (1985), quando relembra um princípio clássico e
fundamental da abordagem de Vygotski: no ser humano os processos mentais superiores são
influenciados pelos meios histórico culturais que os mediatizam. Por isso, em Vygotski,
reafirma o autor, o conceito de mediação semiótica torna-se elemento central em sua
Psicologia. Isso implica duas questões: primeiramente, o fato de que o domínio do sistema de
signos culturais passa pela transformação dos processos mentais do indivíduo e, em segundo
lugar, a afirmação de que o funcionamento mental superior tem origem e natureza social
(como já dito antes).
Em sua Conferência sobre “O pensamento e seu desenvolvimento na idade infantil”,
Vygotski (1932/2014) chamava a atenção para o problema do sentido e da racionalidade da
linguagem infantil. Perguntava-se de onde e como surge o caráter racional do pensamento da
criança. Por isso, nesta conferência, em especial, declara que centrará sua atenção nos pontos
cruciais em que o significado do pensamento – seu caráter racional – se relaciona com a
linguagem. Para ele, uma linha muito tênue separa, no pensamento infantil, o lógico do
ilógico.
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Consoante Vygotski (1932/2014), toda linguagem com sentido apresenta duas facetas:
o lado fonético, sua faceta verbal, relacionada ao aspecto exterior da linguagem e a faceta
semiótica, que abrange o sentido da linguagem. Assim, dar sentido ao que dizemos e extrair
significado do que vemos, ouvimos e lemos é transitar no campo significativo da linguagem.
A conclusão a que chega Vygotski é que quando a criança domina o lado externo da
linguagem, passa da palavra à frase e desta à combinação de frases. Quando domina o sentido,
passa de uma combinação de frases ao destaque de uma frase solta; e da frase solta destaca
uma combinação de palavras e só ao final a criança consegue destacar palavras soltas
impregnadas de sentido.
Disso resulta, para Vygotski (1932/2014), que os aspectos semiótico e fonético da
linguagem infantil se constituem tanto de forma especular como em certos aspectos, se opõem
entre si. Ou seja, apesar de serem dois momentos de uma complexa atividade única, um
aspecto não coincide com o outro. A fonética e a semântica não são homogêneas em sua
natureza psíquica; têm curvas de desenvolvimento singulares. Mas, por outro lado, sua
correlação pode oferecer, em cada fase, uma explicação quanto à evolução da linguagem e do
pensamento infantil.
A pergunta que se impõe a Vygotski em meio a suas reflexões é a seguinte: como
caracterizar as relações entre a palavra e seu significado? Entre a atividade da linguagem e o
pensamento humano?
Antes de qualquer coisa, ele é claro ao afirmar que a assimilação do significado de
uma palavra por uma criança não encerra seu trabalho com ela. Na verdade, esse é apenas o
primeiro passo em direção ao significado das palavras infantis. Daí, para Vygotski, ser
imperioso investigar como essas funções estão relacionadas. Justifica, por isso, a formulação
de sua hipótese acerca do pensamento infantil, que passa a apoiar todas as suas investigações
nesse campo. Trata-se do seguinte: todo o sistema de relações das funções entre si determina a
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forma de pensamento predominante na etapa de desenvolvimento em que se encontra a
criança. Isso significa que os sistemas das funções psíquicas da criança dependem do nível
que ela alcança no desenvolvimento do significado das palavras infantis (Vygotski,
1932/2014).
Interessante mencionar outra afirmação de Rivière (1985), segundo a qual as palavras
são as ferramentas semióticas mais poderosas no contato social e regulação inter-humana da
conduta. Nessa seara, o autor comenta, ainda, que as palavras são “convenções humanas
construídas pela cultura para a comunicação e inter-regulação da conduta” (p. 82). Nessa
condição, elas, as palavras, não apenas expressam o pensamento, mas conferem-no existência.
Em Vygotski (1932/2014), temos que a estrutura da consciência e o sistema de
atividade das funções psíquicas devem sua constituição ao desenvolvimento do pensamento.
De igual modo, as variações das outras funções também dependem de que uma determinada
fase do pensamento atribua sentido a tais funções. Logo, a criança começa a adentrar no
campo da racionalidade, que a direcionará para sua atividade psíquica; ou seja, começará a
atuar conscientemente. Decorre, então, que as premissas psicológicas do desenvolvimento de
um dado sistema de pensamento infantil, consciente ou não consciente, dependerão do grau de
desenvolvimento das categorias desse pensamento.
Vygotski (1931/2014) fala, inclusive, sobre uma “colossal revolução” (p. 278) quando
se refere ao que se produz na criança no momento em que, com a ajuda da linguagem, ela
passa ao pensamento. Para o autor, o desenvolvimento da linguagem reestrutura o pensamento
ao lhe conferir novas formas. Como exemplo, menciona a descrição que a criança faz sobre
seus desenhos, permitindo a construção de seu pensamento linguístico. Logo, surge o
questionamento de como se produz e em que consiste a mais importante mudança do
desenvolvimento do pensamento da criança quando ela passa a estar sob a influência da
linguagem. A consequência mais imediata é, talvez, a capacidade de formular conceitos, uma
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vez que para desenvolvê-los a criança utiliza a palavra, passando das imagens eidéticas,
sincréticas e visuais para uma situação em que precise construir um conceito. Trata-se da
formação de uma complexa composição à qual foi atribuído um sentido.
Na elaboração de sua fórmula geral, segundo a qual a relação entre pensamento e
palavra está fundamentada na ideia de um processo, Vygotski (1934/2014) explica que há um
movimento do pensamento em direção à palavra e o inverso, da palavra ao pensamento. Este
seria um processo em desenvolvimento que passa por fases, as quais experimentam mudanças
do próprio desenvolvimento. Significa, em outros termos, que não se trata de considerar a
idade em si, mas, a mudança funcional que se opera no interior do processo de
desenvolvimento. Nesse sentido, o pensamento culmina na palavra, não é que simplesmente
se manifeste nela, como dissemos antes. Para Vygotski, trata-se de um processo de formação
do pensamento na palavra. Porquanto, o pensamento une elos, estabelece relações,
desempenha funções, resolve tarefas.
Quando a criança utiliza as palavras – a linguagem –, uma série de mudanças decisivas
ocorre em seu comportamento infantil, diz Vygotski (1931/2014). Segundo seus
ensinamentos, com as palavras é possível realizar uma diversidade de complexas
combinações que seria impossível com as mãos, por exemplo. A transmissão verbal veicula
não somente imagens, mas aquilo que se quer dizer sobre o objeto: suas infindáveis formas de
adjetivá-lo. Nessa perspectiva são as palavras que ajudam a destacar o que se considera
importante do objeto em discussão; combinando imagens, esboçando ações, antecipando
condutas. E nesse sentido, as palavras permitem desde sempre à criança, “atuar, se dirigir ao
outro” (p. 276).
Souza (2012) lembra que, para Vygotski, a palavra tem valor fundamental, uma vez
que consiste no “modo mais puro de interação social” (p. 126). A autora observa ainda que,
para Vygotski, o significado da palavra está no centro da compreensão da unidade dialética
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entre pensamento e linguagem e, consequentemente, é a chave para explicar a constituição da
consciência e da subjetividade. Pelo significado da palavra, Vygotski “analisa as
transformações semânticas da língua ao longo do desenvolvimento da criança” (p. 127),
resume a autora.
Com efeito, nos escritos de Vygotski (1934/2014) o significado da palavra é uma
unidade que reflete a união entre pensamento e linguagem. Tal unidade não admite
decomposição, ou seja, o significado da palavra representa tanto a linguagem como o
pensamento; consistindo ao mesmo tempo, em um fenômeno verbal e intelectual. Essa dupla
pertença dispõe-se da seguinte forma, para o autor: o significado da palavra é um fenômeno
do pensamento, na medida em que este permanece ligado à palavra, revestido por ela e viceversa. É um fenômeno da linguagem à medida em que esta se liga ao pensamento e é
iluminada por ele. E mais, o significado da palavra é um fenômeno do pensamento verbal ou
da palavra com sentido; é a unidade do pensamento e da palavra. Nessa ótica, Vygotski deixa
incontestável a evolução do significado das palavras. Concepção que permite, segundo ele,
superar o postulado da constância e invariabilidade que residia nas discussões que envolviam
as antigas teorias sobre as relações entre pensamento e linguagem.
Rivière (1985), ao citar tais ideias de Vygotski, afirma que o significado na condição
de unidade do pensamento conserva as propriedades do todo. Sua essência consiste em ser um
reflexo generalizado da realidade; o que supõe um “salto dialético”41, na medida em que faz
alusão à sensação relacionada a grupos ou classes de objetos e suas relações. Por isso, o
método a ser seguido na exploração da natureza do pensamento verbal é a análise semântica:

41

Expressão utilizada por Vygotski (1934/2014) para explicar um processo de transição que vai da sensação ao
pensamento e que reflete, por sua vez, a realidade na consciência de um modo qualitativamente distinto da
sensação imediata. Essa diferença qualitativa para Vygotski consiste justamente no reflexo generalizado da
realidade. Sem esquecer que o significado é parte integrante da palavra e pertence tanto ao domínio da
linguagem quanto do pensamento. Quanto à natureza, o significado é fenômeno também de ambas: a linguagem
e o pensamento.
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o estudo do desenvolvimento, o funcionamento e a estrutura dessa unidade, a qual articula
pensamento e linguagem.
A característica da variabilidade do significado das palavras e seu desenvolvimento
torna-se, para Vygotski (1934/2014), o ponto fundamental para o estudo do pensamento e da
linguagem. Trata-se de uma formação dinâmica: “O significado da palavra não é permanente,
evolui com o desenvolvimento da criança. Varia também quando muda as formas de
funcionamento do pensamento” (p. 295). Primordial esclarecer que a natureza do significado
se manifesta na generalização42, que constitui o próprio conteúdo, fundamento e essência da
palavra.
Para oferecer outro comentário acerca da generalização, trazemos Riviére (1985) outra
vez, quando discorre sobre o processo de significação. Ele diz que uma vez que se tome o
significado como unidade do pensamento, desfaz-se a dissociação entre as funções
comunicativa e representacional da linguagem. Isso porque, a comunicação requer significado
e, por isso, não prescinde nem do signo nem do reflexo de generalização. Como resultado
disso, toda experiência individual só é comunicável quando se codifica em categorias mais ou
menos convencionais. Lembrando que, como as formas da unidade de reflexo generalizado
variam ao longo do desenvolvimento, também varia a estrutura de comunicação.
No processo descrito acima, não se pode perder de vista o fenômeno das
representações, uma vez que são, para Vygotski (1931/2014), consideradas como “o material
42

Em seu artigo Pensamento e linguagem Vygotski (1934/2014) diz que a generalização é um ato verbal do
pensamento, que reflete a realidade de forma distinta do modo como refletem as sensações e percepções
imediatas. Ele assim resume: “Em cada palavra subjaz uma generalização. Do ponto de vista psicológico, o
significado da palavra é antes de tudo uma generalização” (p. 20). Importante esclarecer então, que a palavra
generalização está empregada no presente trabalho segundo essa compreensão vygotskiana, na medida em que
faz menção ao ato de usar um mesmo conceito em contextos diferenciados. Ou seja, a generalização acontece
quando a criança, pelo fato de dominar o sentido de alguma palavra, é capaz de utilizá-la em outros contextos,
nos quais seja adequado o sentido dessa palavra. Podemos dizer, portanto, que quando a criança usa um mesmo
conceito em contextos diversos, significa que apreendeu o sentido dessa palavra o suficiente para expandir seu
uso para além do contexto inicial. Em suma, ela se apropria do sentido de determinados conceitos ou práticas,
tornando-se capaz de utilizá-los em outros contextos de forma adequada.
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do pensamento” (p. 273). Em seu dizer, as representações consistem na memória do objeto,
pois é possível vê-lo mesmo quando já não está mais presente na realidade material. Como
resultado, o campo das representações se constitui em uma combinação específica entre os
objetos; processo que, por sua vez, reponde, de algum modo, ao contexto no qual a criança se
encontra em um determinado momento.
Do ponto de vista objetivo, lembra Vygotski (1931/2014), não se conhece ainda o
mecanismo da representação; o qual a velha Psicologia (como ele denominava a psicologia
daquele contexto) considera como “restos de estimulação procedentes do meio” (p. 273). No
sentido subjetivo, não obstante, essa ideia consiste, segundo o autor, no fato de que os objetos
que atuam sobre nós são reproduzidos numa imagem interior com intensidade e combinação
variada, assim que fechamos os olhos. E são justamente nessas conexões estabelecidas entre
um objeto e outro onde Vygotski (1931/2014) localiza a passagem da forma natural do
pensamento para a forma cultural. Passagem que é “elaborada pela humanidade ao longo do
processo das relações sociais” (275). O autor esclarece ainda sobre o lugar que a linguagem,
mais especificamente, as expressões linguísticas e as palavras, ocupam nesse processo.
Vejamos um trecho de suas reflexões sobre a atividade linguística da criança:
Isso ocorre quando a criança passa ao pensamento com a ajuda
da linguagem, quando começa a falar, quando seu pensamento
deixa de ser tão somente um movimento de estimulação de um
resíduo a outro, quando passa a uma atividade linguística que
não é outra coisa que um sistema de elementos muito sutilmente
diferenciados, um sistema de combinações dos resultados da
experiência

passada.

Sabemos

que

nenhuma

expressão

linguística repete com exatidão outra, senão que vem a ser
sempre uma combinação de expressões. Sabemos que as
palavras não são simples reações concretas, senão partículas de
um complexo mecanismo, quer dizer, de um mecanismo de
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conexão e combinação com outros elementos (Vygotski,
1931/2014, p. 275).

Acrescentemos, por fim, a observação de Sirgado (2000) de que há um objeto a ser
internalizado das relações sociais, qual seja, a significação que advém das relações que a
criança estabelece. Isso equivale dizer, consoante a lição de Vygotski, que o indivíduo
internaliza a significação que o outro da relação tem para seu eu. Trata-se, segundo aquele
autor, de um movimento dialético que oferece as coordenadas para saber quem ele é, que
posição social ocupa e o que se espera dele. Por conseguinte, o que é internalizado são as
funções dessas relações, as quais se tornam funções superiores do indivíduo.
Longe de acreditar ter esgotado as questões que estão em torno da constituição do
sujeito criança para Vygotski, a intenção do presente capítulo foi oferecer outra
sistematização de leitura acerca dos processos que participam do nascer cultural da criança,
trazendo outros autores e comentários para fazer surgir outra trama discursiva sobre a criança.
Assim, poder reunir uma vez mais alguns dos principais elementos que engendram a criança
enquanto sujeito, significa ter a possibilidade de relançar a questão sempre aberta sobre o que
faz nascer uma criança e como ela pode ser pensada em infindáveis contextos. É o mesmo
sujeito criança que aqui apresentamos. São os mesmos parâmetros epistemológicos desde as
elaborações de Vygotski, mas, a tentativa é a de abrir outra trilha em sua história; outro
caminho, de onde se possa continuar a questionar o discurso sobre a sua constituição.

3. A Sociologia e a criança

Ao lado das importantes considerações anteriores, encontramos na visão da Sociologia
elementos teóricos consistentes para bem delimitarmos as grandes transformações sociais
92

pelas quais passaram os conceitos de infância e criança nas últimas décadas. Portanto, para
embasar teoricamente a presente discussão, destacaremos dessa ciência que estuda os
fenômenos sociais, uma de suas recentes especificidades, a Sociologia da Infância.

3.1. O nascimento da Sociologia da Infância

Para visualizarmos um abrangente panorama, podemos por ora lançar mão da trilha
histórica elaborada por Dias (2012), na qual localiza esse saber específico como um novo
campo de estudos surgido no interior da Sociologia, em meados da década de 1980 (há pouco
mais de trinta e cinco anos, portanto). Esse novo campo de estudo rompe com as clássicas
teorias da socialização, sociedade e sujeito social; sobretudo, quanto ao entendimento de
socialização proposto por Durkheim, que concebia a criança como um ser associal, como um
vir a ser, que por isso, só faria parte da sociedade na idade adulta. A ruptura significava então
recusar uma infância concebida como fase biológica e universal da vida humana, e por isso,
objeto das ciências naturais.
A Recusa foi legitimada pelo questionamento dos sociólogos a tal concepção, com
base no argumento de que a infância constitui um fenômeno social por representar uma forma
institucionalizada de vida social e por apresentar regularidade em sua presença na sociedade.
Gradativamente, então, a infância passa a ser objeto conceituado pelas ciências sociais.
Dias (2012) acrescenta ainda que, o entendimento de criança atrelado às concepções
de sujeito social e de sociedade, pertencentes à Sociologia clássica, diferem sobremaneira das
concepções contemporâneas. O que estava em jogo na visão clássica da Sociologia era o
poder definidor da tradição e do costume, restringindo o papel do ator social. Por isso, a
criança era compreendida como um ser que deveria ser controlado e domesticado pelos
processos de socialização. Visão revista com o advento do Iluminismo, que permitiu o
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questionamento da tradição e do costume, representados fortemente pela família, religião e
escola. Foi justamente quando a vida individual deixou de ser guiada pela tradição, que as
Instituições clássicas foram perdendo sua força de socialização, passando a concorrer com
outras agências socializadoras.
Nesse passo, o papel ativo da criança em oposição às teorias da Sociologia clássica,
nega o fato de as crianças apenas internalizarem e reproduzirem o mundo adulto. Na verdade,
os pequenos interpretam e atribuem sentidos ao mundo adulto, produzindo coletivamente seus
próprios mundos. Na nova visão a criança não é objeto de socialização, mas surge como ativa
e competente, passando de um lugar passivo para um lugar ativo, enfim, como contribuinte da
sociedade. De resto, Dias (2012) resume que a infância deixa de ser compreendida como fase
universal e biológica da vida humana, desencadeando uma série de transformações estruturais
no interior dos paradigmas da Sociologia clássica.
Posta assim a questão, a emergência a Sociologia da infância sustentou-se na busca em
compreender a sociedade tomando-se por base um novo objeto de estudo: o fenômeno social
da infância. As crianças são, portanto, atores sociais, enquanto que a infância é compreendida
como categoria social de tipo geracional.
Nas palavras de Prout (2010) a Sociologia da Infância surge em meio à crise da teoria
social com uma dupla tarefa: criar um espaço para a infância no discurso sociológico e
encarar a complexidade e ambiguidade da infância como um fenômeno contemporâneo e
instável. Em outros termos, teríamos que a tarefa da Sociologia da Infância seria identificar as
concepções de criança e de infância atreladas aos contextos sociais, interrogando que eventos
sociais impactaram as condições e modos de vida da infância em um determinado período.
Em razão disso, o estudo das crianças como atores indicam que a criança tem uma
determinada ação e que cabe ao pesquisador ir a campo e descobri-la. Nisso, encontramos
uma valorização da subjetividade da criança.
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Com essas considerações, vale trazer as seguintes palavras de Sarmento (2005) sobre o
objetivo da Sociologia da Infância:
(...) Propõe-se a constituir a infância como objeto sociológico,
resgatando-a das perspectivas biológicas, que a reduzem a um
estado intermediário de maturação e desenvolvimento humano,
e psicologizantes, que tendem a interpretar as crianças como
indivíduos

que

se

desenvolvem

independentemente

da

construção social das suas condições de existência e das
representações e imagens historicamente construídas sobre e
para elas (Sarmento, 2005, p. 363).

No entendimento de Sarmento (2005) a Sociologia da infância interroga a sociedade,
partindo do ponto de vista da criança como objeto de investigação sociológica, acrescendo o
conhecimento sobre a infância e o conjunto da sociedade globalmente considerada. Por
conseguinte, para este autor, a infância pode ser concebida como uma categoria social do tipo
geracional, por meio da qual se revelam as possibilidades e os constrangimentos da estrutura
social.
Observemos mais uma vez suas pertinentes palavras:
A infância é historicamente construída, a partir de um processo
de longa duração que lhe atribuiu um estatuto social e que
elaborou as bases ideológicas, normativas e referenciais do seu
lugar na sociedade. Esse processo, para além de tenso e
eternamente contraditório, não se esgotou. É continuamente
atualizado na prática social, nas interações entre crianças e nas
interações entre crianças e adultos. Fazem parte do processo as
variações demográficas, as relações econômicas e os seus
impactos diferenciados nos diferentes grupos etários e as
políticas públicas, tanto quanto os dispositivos simbólicos, as
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práticas sociais e os estilos de vida de crianças e adultos
(Sarmento, 2005, p. 365).

Em entrevista concedida a Delgado e Muller (2006), Sarmento define, além disso, que
a infância é o espaço intersticial entre dois modos (o que é consignado pelos adultos e o que é
reinventado nos modos de vida das crianças) e entre dois tempos (o passado e o futuro). Por
conseguinte, denomina a infância como um entre-lugar, socialmente construído, mas
existencialmente renovado pela ação coletiva das crianças. Assim, por um lado, a criança vive
o processo de transição inerente ao seu trajeto de desenvolvimento, que é não linear; e por
outro, cada criança vive no interior de um sistema simbólico que administra seu espaço social.
É nesse sentido que a criança está no entre-lugar de uma condição geracional em
transformação, combinando um passado e um futuro que se fundem, caótica ou
contraditoriamente. Não há assim, lugar para falar da criança em preparação para o futuro: é
antes um lugar de fusão dos tempos; por isso, um entre-lugar.
Na visão de Qvortrup (2010), responsável pela constituição do primeiro grupo de
pesquisa no campo da Sociologia da Infância na Associação Internacional de Sociologia
(ISA), a infância é tratada como segmento da estrutura social, isto é, como categoria social,
portanto, diversa e complementar às outras categorias. Para o autor era preciso conceder
visibilidade à infância e voz às crianças; lidar com a infância e as crianças, por elas mesmas,
sem ter que fazer referência obrigatória ao seu futuro quando estiverem adultas.
Ao designar a infância em termos estruturais, Qvortrup (2010) rompe com o
reducionismo da infância concebida como um simples período, relativo ao indivíduo; ou seja,
que demarcaria um começo e o fim da infância individual de uma pessoa. Na visão estrutural,
a infância é tomada em seu desenvolvimento. Por isso não teria um começo e um fim
temporais e, consequentemente, não poderia ser tomada de forma periódica. A infância é
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então compreendida como uma categoria permanente de qualquer estrutura geracional.
Importante esclarecer nesta discussão que uma categoria é estrutural, por ser uma construção
social criada por inúmeros parâmetros e suas influências; e que, enquanto categoria estrutural,
a infância é separada da criança como indivíduo. Isso implica dizer, ainda, que a infância em
termos estruturais assume formas diferentes com o resultado das transformações sociais.
Importante citar as palavras deste autor sobre a realidade da infância considerada uma
categoria estrutural:
Em termos estruturais, portanto, ela não é transitória e não é um
período; tem permanência. O desenvolvimento histórico da
infância não acaba com sua categoria; e a variabilidade cultural
da infância contemporânea testemunha a favor de sua presença
universal. (...) A infância tanto se transforma de maneira
constante assim como é uma categoria estrutural permanente
pela qual todas as crianças passam. A infância existe enquanto
um espaço social para receber qualquer criança nascida e para
incluí-la – para o que der e vier – por todo o período da sua
infância. Quando essa criança crescer e se tornar um adulto, a
sua infância terá chegado ao fim, mas enquanto categoria a
infância não desaparece, ao contrário, continua a existir para
receber novas gerações de crianças (Qvortrup, 2010, p. 637).

Para Qvortrup (2010), essa visão amplia de modo significativo a produção de
conhecimento sobre as relações estabelecidas entre as próprias crianças (seus pares) - agentes
sociais e produtoras de culturas – e, com os adultos, sobre suas competências. Isso porque, as
crianças são protagonistas de suas vidas, bem como agentes sociais, cuja ação modifica o
mundo social no qual se inserem.
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3.2. A criança e a infância na atualidade

A par dessas primeiras e amplas definições sobre infância e criança, destaca-se agora o
contexto da infância na atualidade, com o intuito principal de problematizar o lugar que lhe é
reservado na cena contemporânea.
Sarmento analisa e resume essa problemática dizendo que o lugar da infância na
contemporaneidade é um lugar em mudança, principalmente, em consequência de um
processo contínuo que conjuga ações internas e externas dos fatores que a constroem e das
dimensões que a compõem. Para o autor, essa geração segue afetada pelas consequências da
globalização hegemônica e, por isso, está ameaçada; principalmente em função dos efeitos
das desigualdades sociais, mais forte obviamente nos países pobres. (Essa ideia foi defendida
por Manuel Sarmento em entrevista para Delgado e Muller (2006)).
Nessa mesma entrevista, Manuel Sarmento relembra que a modernidade estabeleceu
uma norma da infância, denominada negatividade constituinte: a criança não trabalha, não
tem acesso direto ao mercado, não se casa, não vota nem é eleita, não toma decisões
relevantes, não é punível por crimes. Essa norma tem como base um conjunto estruturado de
instituições, regras e prescrições que se encarregam da educação da criança, sobretudo, a
escola e a família. A ameaça citada por Sarmento é justamente porque a globalização coloca
em causa a concepção e a norma da infância que a modernidade instituiu. A indústria cultural
e a mídia colonizam os modos de vida infantis fazendo emergir comportamentos consumistas,
individualistas, hipercompetitivos e erotizados (ainda que pela dominação do erotismo
adulto). O autor cita então o relatório de 2005 do UNICEF, intitulado Uma geração sob
ameaça, documento que permite visualizar as profundas alterações da condição social da
infância hoje.
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Outra fonte importante para a problematização atual da infância são os dados da
Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) de 2009 que constata a
diminuição do grupo geracional da infância. Dias (2012) cita essa pesquisa para ressaltar que
um dos fatores que contribuiu especialmente para este quadro foi a entrada da mulher no
mercado de trabalho e os muitos desdobramentos e consequências desse movimento,
sobretudo, a relação com os filhos.
Nesse panorama vale trazer outra vez Qvortrup (1999), quando ressalta uma
ambivalência e/ou contradição das atitudes sociais dos adultos perante a infância. Enfatiza,
assim, que os adultos cada vez mais se preocupam com as crianças; julgam importante e
benéfica a presença dos pais na vida das crianças, embora dediquem cada vez menos tempo a
elas; afirmam que as crianças deveriam estar em primeiro lugar, mas cada vez mais são
tomadas decisões sem que as levem em conta; concordam que a criança deve saber o
significado de liberdade e democracia, mas a própria sociedade limita-se a oferecer
preparação em termos de controle, disciplina e administração.
Mencionado isso, lembremos a configuração do estatuto social da infância e a forma
como está estruturado: sob os três aspectos da Participação, Provisão e Proteção. Sarmento
(2005) observa na atualidade a excessiva preocupação com o item da Proteção, fazendo com
que os outros dois aspectos sofram desinvestimento institucional. Na análise do autor, esse
excesso faz coincidir proteção com participação, retirando das crianças o estatuto de atores
sociais ao potencializar a função exclusiva de destinatários das medidas protetoras dos
adultos, considerados sábios, racionais e maduros. O consenso de que é preciso proteger as
crianças dos males externos implica então em não escutá-la. E é isso que nega a noção de
criança como ator social, deixando a infância como um grupo geracional invisível ou
marginalizado ante aos demais grupos sociais.
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Com isso, não podemos deixar de acrescentar que reconhecer a particularidade da
criança sempre foi um exercício em permanente estado de tensão, porquanto sempre
respondeu e responderá às insígnias de uma determinada conjuntura social, em uma dada
temporalidade. Assim, balizar o que é próprio do infantil implicará, de um modo ou de outro,
a circunscrição da complexidade de um discurso atravessado por inquietações referidas à
criança.
Ao ensejo da finalização do presente capítulo, no qual apresentamos algumas
considerações de cunho histórico sobre a criança em Rousseau e em Freud; a concepção
histórico cultural em Vygotski e alguns pressupostos da Sociologia da Infância, relembramos
discursos que, em maior ou menor medida, nos ajudam a examinar o fenômeno da clínica com
crianças na atualidade. Dos argumentos até aqui examinados, podemos acrescentar que, seja
pela criança rousseauniana de natureza moldável pela educação e pela razão, seja pela criança
freudiana constituída pela sexualidade inconsciente, estava semeada na modernidade a
importância em assegurar sua singularidade. Essa talvez tenha sido uma das maiores heranças
que Rousseau e Freud nos deixaram quanto ao campo do infantil na modernidade e que é
possível vislumbrar seus ecos na ideia da criança como ator social, constituída sob a pena de
Vygotski.
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PARTE II – A clínica psicológica com crianças

A clínica psicológica, tomada em sentido mais amplo, desabrochou na era
contemporânea, sendo legítimo considerá-la como um acontecimento que faz parte de um
complexo constructo histórico-social, próprio da época em que a Psicologia tornou-se
Ciência43. Por esse motivo, descrever sinteticamente o percurso que a transformou em uma
Instituição na vida social hodierna sempre será tarefa, por assim dizer, árdua. O fato de que
sua estrutura porta uma intrincada relação de aspectos históricos, sociais, filosóficos, políticos
e econômicos revela, por si só, uma complexa trama discursiva, implicando um permanente
esforço de contextualização. Consequentemente, a multiplicidade de concepções de homem
embutidas em suas práticas permite que a tomemos sob muitos ângulos. Nossa intenção,
portanto, não é esgotar as permanentes tensões desse campo discursivo. Por ora, tomemos
como propósito principal fazer uma breve incursão em alguns elementos de cunho filosófico
que, de algum modo, deram origem à Clínica Psicológica e que até hoje, de uma maneira ou
de outra, reverberam em seu fazer. A ideia é a de que possamos – ao revisitar a trilha que a
tornou o que é hoje – somarmo-nos às muitas contribuições reflexivas sobre o seu fazer,
seguindo, contudo, a trilha do discurso que a sustenta no tocante à clínica psicológica com
crianças.
Na construção desse capítulo, destacaremos, em primeiro lugar, algumas das ideias de
Foucault, retiradas de sua clássica obra O nascimento da clínica. Tais escritos resultam
sempre essenciais quando se trata de abordar o que habita nos primórdios da clínica moderna,
mais especificamente, na estrutura do que se considera como o conhecimento médico e sua
prática. Esse é um elemento fundamental para constar em nosso trabalho, posto valer como
43

Remeto o leitor às importantes considerações e reflexões de Izabel Ribeiro Freire (2014), em seu livro
intitulado Raízes da Psicologia, no qual empreende uma visão panorâmica da Psicologia em sua dimensão de
pesquisa e clínica.
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base de reflexão sobre como, posteriormente, o saber e o fazer médicos tocaram, pelo efeito
que despertou, a estrutura discursiva da clínica psicológica.
Contamos, além disso, com as instigantes e cruciais observações de Figueiredo (2004),
sempre empenhado em discutir o fazer da Psicologia e o lugar do Psicólogo. Discussão
igualmente essencial para situar aqui o caminho que a Psicologia trilhou em sua vertente
clínica.
Na mesma direção, em Dunker (2011) encontramos, por ocasião de suas recentes
investigações acerca dos primórdios da clínica psicanalítica, o germe da clínica psicológica, o
que nos serve como eixo para abordar, posteriormente, o processo de estruturação da clínica
infantil. E, mesmo longe de contemplar satisfatoriamente os aspectos envolvidos nessa trama,
entendemos que os pontos que esse autor destaca nos ajudarão a problematizar esse terreno
tão fértil, quanto movediço, da clínica com crianças. Em Dunker (2001), nos deparamos com
um rico e complexo trabalho de mapeamento acerca dos primórdios das práticas de cura,
terapia e tratamento que, em maior ou menor proporção, estruturaram o que hoje temos como
a clínica psicológica.
Vorcaro (2004) e Costa (2008), outras importantes autoras as quais consultamos, são
essenciais nesse esforço de contextualização. Principalmente a primeira autora, cujo trabalho
nos lança, a um só tempo, ao encontro da história da clínica psiquiátrico-infantil e aos
elementos discursivos que, segundo a visão da autora, estruturaram-na como um lugar de
escuta e cuidado. Do valioso posicionamento crítico de Vorcaro (2004), ressaltamos suas
aguçadas observações para fundamentar nossa investigação acerca do discurso sobre a
infância na clínica.
Para iniciar nossa exposição passemos então ao contexto histórico, no qual germinou a
clínica psicológica.

102

1. A história do nascimento da clínica

Em rápidas pinceladas, consideramos importante iniciar com uma sucinta descrição do
cenário histórico-social, que favoreceu o surgimento da Psicologia Moderna ao se tornar
disciplina independente da Filosofia nos últimos anos do século XIX. Esse foi o período no
qual surgiram os primeiros laboratórios, revistas e associações científicas, bem como
aconteceu a nomeação do primeiro professor de Psicologia do mundo, na Universidade da
Pensilvânia. Nessa perspectiva, a Psicologia era uma ciência fundamentalmente experimental,
reconhecida como Ciência do comportamento44. Todavia, na aurora do século XX, por força
de oportunidades econômicas de mercado, problemáticas relacionadas a incentivos
financeiros acadêmicos, assim como em razão da primeira grande guerra, a natureza da
Psicologia sofreu uma profunda modificação. O foco não seria mais as pesquisas em
laboratórios universitários, mas a aplicação do conhecimento e das técnicas psicológicas à
realidade concreta, tais como problemas sociais, educacionais e industriais. O mundo deveria
saber o quanto a Psicologia podia ser útil a problemas da vida comum (Schultz & Schultz,
2000).
Na obra de Foucault, O nascimento da clínica, encontramos uma profunda discussão
sobre a estrutura que implicou o nascimento da clínica Moderna. Nela, o filósofo apresenta a
forma como ocorreu o deslocamento da medicina clássica para a medicina científica. A nova
configuração da clínica médica científica, surgida no fim do século XVIII, lança mão de
novos recursos como o olhar e a observação, como forma de construir conhecimento sobre a
presença da doença no corpo. Os elementos do olhar e da observação mais tarde iriam se fazer
presentes também na clínica psicológica do século XX. Nessa época, teria ocorrido um
“rejuvenescimento da percepção médica”, implicando uma nova estrutura da relação entre o
44

Para maiores detalhes, consultar o importante resgate histórico descrito em Schultz & Schultz (2000).
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visível e o invisível. A nova composição revelou o que Foucault chama de “uma nova aliança
entre as palavras e as coisas”. Nesse contexto, se fazia presente toda a minúcia das qualidades
do objeto observado esquadrinhado pelo olhar, fundando uma objetividade mais científica.
Vejamos o que nos diz Foucault (2014):
A qualidade singular, a cor impalpável, a forma única e
transitória, adquirindo o estatuto de objeto, adquiriram peso e
solidez. Nenhuma luz poderá dissolvê-las nas verdades ideais;
mas a aplicação do olhar sucessivamente as despertará e lhes
dará objetividade. O olhar não é mais redutor, mas fundador do
indivíduo em sua qualidade irredutível. E assim, torna-se
possível organizar em torno dele uma linguagem racional. O
objeto do discurso também pode ser um sujeito, sem que as
figuras da objetividade sejam por isso, alteradas (Prefácio, XIII).

Com isso, Foucault (2014) observa que esse novo saber instituído pelo olhar deu
origem a uma experiência clínica, considerada a primeira da história ocidental. Essa
experiência representaria, para ele, uma abertura do indivíduo concreto à linguagem racional,
na qual surge um confronto entre um olhar e um corpo. Tem-se então a possibilidade de se
pronunciar um discurso de estrutura científica sobre o sujeito. Foucault adverte que essa
experiência revela uma situação que não se pode denominar de recíproca. Isso porque, a
observação do doente se dá da mesma maneira com a qual se opera a observação dos astros ou
numa experiência de laboratório, sendo o campo de investigação e de discursos científicos, o
leito do paciente.
A narrativa de Figueiredo (2004) dispõe, por sua vez, que a Psicologia nasce no
contexto histórico cultural em que se instaurou o projeto epistemológico da modernidade. A
proposta epistemológica era legitimar as crenças e fazeres do homem. O autor comenta que,
com a perda da capacidade dos dispositivos da Tradição em legitimar as existências
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individuais e coletivas, o recurso às experiências subjetivas individualizadas e de caráter
privativo passou a ser uma possibilidade e ao mesmo tempo, uma exigência. Era uma forma
encontrada para reconstruir crenças, regras, valores e critérios de decisão confiáveis. Uma
questão importante a se considerar era que os saberes próprios da tradição haviam restringido
as possibilidades das perspectivas individualizantes. Por outro lado, a perspectiva
epistemológica moderna, na qual a questão da fundamentação e do método ocupava posição
central, refletiria uma nova posição do homem: cada vez mais entregue a si, o indivíduo entra
em contato com sua estranheza. O ponto que se destaca com isso é a exigência do uso de
procedimentos de controle a serem utilizados para dar conta dessa estranheza.
Sobre isso, seguem as palavras de Figueiredo (2004):
É próprio da modernidade que o homem se descubra não apenas
senhor de direito de todas as coisas, mas que também se
reconheça como fonte primordial de seus próprios erros e
desatinos. Daí a necessidade de uma autodisciplina. (...) ao
método caberia a tarefa de expurgar de cada sujeito tudo aquilo
que o tornasse suspeito, não confiável, irregular e idiossincrático
de forma a constituir a partir dessa exclusão uma subjetividade
purificada e elevada (ou reduzida) ao exercício da razão e da
experiência na sua invariância e na sua universalidade. Do
método esperava-se a construção de um sujeito epistêmico
pleno, sede, fundamento e fiador de todas as certezas (p. 36).

Nesse sentido, como pontua Figueiredo (2004), o método teria como intuito maior
estabelecer uma separação entre uma subjetividade que o autor chama de ascética e
expurgada, própria de um conhecedor ideal; e outra que ameaçava o sujeito epistêmico, visto
tratar-se de algo que o autor chama de variável, singular, padecente e afetável. A ideia era
neutralizar tudo o que fosse de caráter ilusório. Estava posta a separação entre a mente (de
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suposta liberdade) e o corpo (na prisão de seus condicionamentos). Um projeto, segundo o
autor, tão ousado quanto fadado ao reiterado fracasso. No entanto, observa que esse fracasso
não impediu certa cota de eficácia. Não somente isso, lembra também que um dos resultados
dessa pretensa eficácia teria sido, mais tarde, a constituição do espaço psicológico. Ou seja, a
psicologia surge em função da cisão corpo-mente, pela realidade que decorre dela,
despertando uma atenção especial. Assim, o negativo do sujeito, aquilo que deveria ser
excluído e que retorna na forma de mal-estar, constitui então o terreno de todas as psicologias.
Como bem resume o autor: “A psicologia nascerá de um processo histórico-social que,
simultaneamente, instituía cisões na experiência subjetiva e fracassava na manutenção destas
mesmas cisões” (p. 39).
Ainda seguindo as observações desse autor, na segunda metade do século XIX, tornase difícil sustentar um método, cujo propósito seja constituir um sujeito senhor de sua
consciência e vontade. Essa crise da subjetivação, como coloca o autor, põe em questão o
ideal do vir-a-ser-sujeito, tão caro ao projeto da modernidade e que até hoje ainda permanece
fermentando as tensões em torno das concepções e ideais de cura que rondam (ou
“assombram”, como denomina o autor) as práticas clínicas. Para dar conta dessa crise ou com
a intenção de resgatar o projeto epistemológico da modernidade algumas correntes da
psicologia vieram em seu socorro. Porém, o que Figueiredo (2004) bem assinala é que:
(...) estaria faltando uma compreensão do radical desencontro
histórico entre o projeto epistemológico moderno e os novos saberes
psico e sociológicos: os segundos entram em cena no exato momento
em que o primeiro fraqueja (p.42).

Essa é uma profunda, longa e tensa discussão que, no momento, não nos cabe adentrar,
por desviar muito de nosso propósito. No entanto, o ponto que podemos destacar dessa
discussão não é a persistência da concepção em si mesma do vir-a-ser-sujeito no fazer da
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clínica psicológica. Mas, de que modo e com que elementos a concepção persiste. Isso
porque, quando algo de uma repetição se faz presente, o faz por uma série de princípios que
certamente possuem alguma função e/ou respondem a alguma demanda. Em meio às
concepções do imaginário social, a clínica psicológica tem sido mesmo um campo possível
onde parece ser vislumbrada a esperança de alcançar um indivíduo ideal, livre de falhas.
Para enriquecer um pouco mais nossa discussão, acrescentamos os escritos de Dunker
(2011). Com base nesse autor, temos que o nascimento da clínica moderna associa-se a um
acontecimento localizado no cenário da medicina social, compreendida como um campo da
saúde voltado aos recursos ambientais, destinado aos pobres e às condições em que viviam. O
que estava em jogo nessa prática era uma associação entre as doenças, os lugares e as estações
do ano. Tem-se, nesse contexto, segundo o autor, uma composição de práticas e discursos
bastante heterogêneos, que respondia a “demandas dos sistemas: jurídico, moral e religioso,
dos saberes empíricos, institucionais e teóricos da medicina e do campo das práticas de cura,
tratamento e terapia” (p. 389). O autor ressalta, ainda, que a clínica é também o resultado da
fusão entre o hospital e a universidade, possibilitando visualizar aí, três linhas que ele
denomina de formativas. A primeira linha seria a observação e a fundamentação do saber
sobre o corpo, que derivam do contato com o doente (a dissecação de cadáveres seria seu
maior representante); a segunda consistiria no papel das ciências auxiliares apoiada no teste
de hipóteses etiológicas e suas descrições (observam-se os laboratórios e bancadas de
experimentos como lugar da respectiva comprovação); e a terceira linha, o movimento
filosófico e político como expressão do projeto da nova medicina da época: o higienismo45.
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Dunker (2011) afirma que a observação controlada e continuada dos doentes que
decorreu desse contexto constitui um processo que se traduz em uma nova atitude clínica,
qual seja, estabelecer uma relação entre sintomas e lesões orgânicas. O autor acrescenta que
dessa observação, que passa a ser compartilhada, surgem os instrumentos que refinam as
técnicas diagnósticas. A medicina deixa de ser então um mero corpus de técnicas e saberes
necessários à cura, para prescrever o homem saudável como homem-modelo. Como principal
consequência, ocorre o que ele considera uma mutação decisiva: ao invés de elaborar a
clássica pergunta “o que você tem?” o médico pergunta: “onde lhe dói?”
Nesse contexto, esse autor retoma a observação de Foucault de que o olhar ocupa
posição central, acrescentando que a personalidade do paciente e a subjetividade do clínico
são fontes de imprecisão, na medida em que desviam e relativizam o “saber” sobre o doente,
dificultando o acesso a essa “verdade”. Clinicar, então, é inclinar-se (da etimologia Kliniké)
diante do leito do paciente para interpretar os sinais vindos de seu corpo, especifica Dunker
(2011). Por esse motivo, da aplicação do olhar clínico decorre um conjunto de operações
classificatórias e ordenadoras do doente. As semelhanças que se repetem nesse processo de
observação passam a ser incluídas em uma classe e o tratamento consiste numa experiência de
transformação guiada por um método. Quanto à cura, pode ser tomada como “o silêncio dos
órgãos”, resume o autor.

45

O higienismo era considerado um conjunto de prescrições médicas que deveriam orientar e ordenar
a vida na cidade sob muitos aspectos: no trabalho, no comércio de alimentos, no domicílio, na família
e nos corpos. Os cuidados corporais, segundo os preceitos médicos-sanitaristas, eram ao mesmo
tempo, um meio e uma resultante de um modo de vida, em que o corpo deveria refletir, por seu
aspecto saudável, uma questão de conduta ética. Estes preceitos afirmavam ainda, implícita e
explicitamente, que as normas e definições de funções, papéis e, principalmente, a sexualidade de
homens e mulheres precisavam se adequar ao desenvolvimento de uma sociedade ideal: moral e
sexualmente voltada para a saúde e o bem-estar da família. Del Priore (2000).
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Sobre aos aspectos que fundamentam a práxis da clínica, a saber, os elementos
semiológicos, etiológicos, diagnósticos e terapêuticos, Dunker (2011) resume da seguinte
forma: a classificação de signos, índices, sintomas e traços deve se apresentar como
diferenças significativas ao olhar clínico: é a semiologia. A relação entre os signos e seus
referentes tem aí caráter estável. Por isso, o clínico ouve o paciente apenas como um
informante da doença, mas não o escuta como sujeito. Nesse contexto, o paciente é objeto de
saber do médico. No que diz respeito ao aspecto etiológico, elemento que indica a causa da
doença, este aparece como ambição máxima do trabalho diagnóstico. Para sua desejada
objetivação, tem-se uma teoria para explicar o funcionamento do corpo e, consequentemente,
o restabelecimento de sua funcionalidade. Isso significa que toda patologia se funda em
princípios causais universais que correspondem a um conjunto regular de signos.
Com isso, Dunker (2011) afirma que o aspecto diagnóstico consiste em um ato
justificado por uma organização estável da semiologia - a nosografia. Nela, há uma correlação
entre o elemento orgânico e um signo. É essa correlação que vai, justamente, subsidiar o
tratamento. Supõe-se, no manejo dessa correlação, a eficácia do clínico. Quanto à terapêutica,
trata-se de estratégias que visam interferir e transformar a etiologia, ou seja, a causa. Há, em
razão disso, uma subordinação das técnicas de tratamento às aspirações da modernidade
científica. O restabelecimento do indivíduo representa, assim, uma aspiração de recomposição
e integração social, segundo o autor. A cura seria, enfim, uma interpretação coletiva e social
das aspirações da medicina, conclui Dunker (2011).
Em que medida essas concepções engendraram o campo do infantil? Como esses
elementos e saberes constituíram a clínica com crianças? Como chegamos até aqui? O que há
na origem dessa demanda que se faz à criança?
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2. A psicologia clínica com crianças

Da perspectiva histórica, é importante assinalar, primeiro, que com a gradativa
ascensão do capitalismo, a criança passa a ser um investimento lucrativo, representando
assim, uma força de produção que traria lucros em longo prazo. Ela passa a ser valorizada a
partir de um modelo pedagógico que a educa para assegurar o futuro da civilização. Por isso,
ela assume lugar central dentro da família. Nesse sentido, o discurso psicológico termina por
produzir um discurso científico sobre a infância, de caráter, por assim dizer, normatizador.
Discurso ideológico sobre a infância que traduzia a natureza a ser corrigida pelo adulto
(Costa, 2008).
É justamente esse discurso que traduz a suposta “natureza corrigível” da criança que
nos interessa dissecar. O caráter normatizante que esse discurso assume quanto ao
entendimento do que é a criança, a deixa, indiscutivelmente, numa condição de intenso
assujeitamento ao adulto. Sobretudo quando se trata de garantias para o futuro da nação, como
bem pontuou a autora acima. O fio ideológico que constrói a função que a criança teria para o
devir de uma nação, muito provavelmente, é o mesmo que a leva até a clínica psicológica,
presumindo uma subjetividade infantil passível de ser organizada segundo a estruturação
subjetiva do adulto. Como se só assim a criança tivesse garantido seu lugar no cenário social.
Nesse sentido, Vorcaro (2004) esclarece que a subjetividade da criança foi abordada
em seu aspecto clínico somente no século passado, quando novas formas de sociabilidade
marcaram a inscrição social da criança em um novo campo discursivo. A autora lembra que,
na era medieval, pelo fato de a infância ser uma época reduzida à fragilidade da criança, sua
inscrição social não era possível. Por isso, o estabelecimento da condição de criança
caracterizou uma mudança que ocorreu somente na modernidade; mais precisamente, por
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volta do século XVI, quando um reagrupamento social da nova aristocracia passou a
considerar a civilidade da criança. Essa nova composição social, comenta a autora, funda a
educação como uma importante garantia de ordem pública46. Nesse contexto, a criança é
objeto privilegiado da escolarização, restando à família assisti-la apenas quanto à função
moral e espiritual. O que houve foi que as novas regulações legais tornaram a família
moralmente insuficiente para educá-la, implicando a perda do poder sobre a criança. Esse
poder foi entregue para filantropos, médicos e magistrados.
Ainda segundo Vorcaro (2004), a partir do século XVIII surge uma nova sensibilidade
para com a infância e a vida privada da família. Cresce um novo ideal, marcado pelo domínio
dos conhecimentos e o controle das paixões. Nessa direção, a autora menciona o sentido da
palavra infância, extraído de Dominique Weil 47, o qual está relacionado ao que é original no
homem. Articulação na qual a criança pode ser representada como promessa de futuro. A
autora afirma, inclusive, que até hoje existe um desejo dirigido às crianças, revelando, a um só
tempo, o desejo de seu desabrochamento quanto o de seu domínio.
Interessante observar que, tanto o desejo do desabrochar, como o do domínio da
criança, de que nos fala a autora, circunscrevem a criança como um objeto, deixando em
evidência o desejo do adulto. Nessa lógica, é a intencionalidade dele para com a criança que
fica em destaque. Desde Rousseau, passando pelo que nos diz Foucault acerca dos
procedimentos de controle que marcaram a experiência clínica em seus primórdios, essa
questão se perpetua. Na clínica psicológica com crianças esse controle parece encontrar
terreno propício para desdobrar-se.

46

Lembrar que já as contemplamos acima, quando apresentamos as concepções de Rousseau
(1762/1999).
47
Autor do Dicionário Grand Dictionnaire de la psychologie, em quem Vorcaro (2004) se embasa em
vários trechos de seus escritos para desdobrar sua discussão acerca da infância.
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Dizemos isso mais uma vez, sustentados que estamos, nas vicissitudes do trabalho de
supervisão clínica, no interior do qual ainda nos parecem efervescentes as postulações
vislumbradas (ou denunciadas?) por Foucault, a saber, o olhar e a observação que “fundaram”
um indivíduo concreto. A experiência clínica marcada por procedimentos de controle, que
Foucault expõe em seus escritos, parece, não raras vezes, reger a práxis da clínica com
crianças.
A afirmação de que é mesmo como objeto de esquadrinhamento do olhar adulto que a
criança é situada na clínica está longe de ser a exceção de uma prática isolada. Revela, isso
sim, uma espécie de esperança de que ela seja alçada a uma determinada condição planejada
pelo adulto, como se pudesse garantir as gratificações narcísicas dele. Como já dissemos em
pontos anteriores, baseados nas ideias freudianas, da criança se espera que satisfaça os ideais
paternos e, consequentemente, os das instituições sociais. Por esse motivo, com frequência e
de modo contundente, é comum se deparar com as demandas de “vir-a-ser”, com a qual a
criança é marcada na clínica. Subsiste, com isso, como um empenho em produzir um sujeito
consciente de seus erros e de suas vontades, sustentado, consequentemente, por um fazer
interessado em torná-lo apto a corresponder aos espaços das idealizações.
Retomando Vorcaro (2004), destacamos também sua observação de que a tendência ao
estado adulto que a criança representa permanece sustentada pela via educativa; uma prova
indubitável da influência de Rousseau desde o século XIX. Sua apologia da criança como um
ser potencialmente adulto faz do filho um projeto da família e a criança, alvo das leis sociais,
como já dito antes. Disso resulta que tanto o social pode trazer riscos para a criança, quanto
ela própria pode ser um risco para a sociedade. Por isso, de acordo com a autora, no processo
de tutelarização social estão implícitos objetivos sanitários, educativos, morais e econômicos,
que, por sua vez, estão articulados pelas conexões entre a assistência pública, justiça de
menores, medicina e psiquiatria.
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No destaque da psiquiatria infantil, Vorcaro (2004) descreve que seu nascimento
decorre das ambições da psiquiatria geral, necessitada que estava para encontrar um lugar
onde estabelecer suas bases. Para esse campo convergiram todas as anomalias e patologias do
adulto, acolhendo a um só tempo a posição preventiva dos psiquiatras e as exigências
disciplinares dos dispositivos sociais. Assim, a psiquiatria infantil e a educação, cada uma
com sua competência específica, definiram o que é da disciplina e o que é do tratamento
médico. Colocam-se, assim, ao lado da ordem jurídica: prevenir e educar para não punir ou
reprimir; resume a autora.
Com isso, observamos, uma vez mais, o movimento em situar a criança na condição
de um adulto em potencial. Nessa conjuntura, vislumbra-se novamente sua idealização como
o adulto que será, ao mesmo tempo em que se revelam mais estratégias para, em alguma
medida, garantir que se tornará um bom adulto. Aliado aos ideais de educação, como
assistimos em Rousseau, agora os ideais da medicina psiquiátrica parecendo prescrever o que
seria o modelo psi de criança, para quando um dia for trilhar a vida adulta. O vir-a-ser em
pauta novamente, como uma significante repetição, guiando as concepções sobre a vida
infantil.
Queremos destacar também em Vorcaro (2004) sua observação de que foi, na trama da
modernidade científica – no final do século XIX –, que se proliferaram os debates sobre as
relações entre a natureza do homem e a civilização, ou seja, o confronto entre o inato e o
adquirido, o que deixou em foco o princípio materialista das funções mentais. As correntes
filosóficas elaboraram novas formulações sobre a infância, vista cada vez mais como um
estado intermediário entre as espécies animais e o homem adulto. Inaugura-se, nesse tempo,
um campo de investigação sobre a criança, compreendida agora a partir de uma sequência de
fases de desenvolvimento, o que indica a posição evolucionista do desenvolvimento humano
que prevalece no interior da Psicologia do Desenvolvimento. A infância torna-se, desse modo,
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objeto de disputa de poderes entre o público e o privado, evidenciando o esforço conjunto da
medicina, da psicologia e do direito no sentido de produzir controles e gerar saberes sobre a
criança.
Marcadas pelo que essa autora denomina de adultomorfismo, as redes de atenção
psiquiátrico-psicológica se firmaram ao instituir o mecanismo regulador e corretivo da relação
da criança ao campo social. O interesse estava voltado para a gênese das funções intelectuais
influenciadas pelo meio. Sustentar esse campo social era dar à condição de criança uma
avaliação precisa e o grande referente dessa condição é o vir-a-ser da criança, ou seja, a ilusão
da normalidade do indivíduo adulto. Assim, segundo Vorcaro (2004), as manifestações da
criança foram ordenadas na cronologia e classificadas de tal modo que pudessem ser
partilháveis. Isso manteve, em alguma medida, a projeção de sociedade ideal, localizada no
futuro. Projeção, diga-se de passagem, tão impossível de se realizar, quanto de se abrir mão
dela. E o interessante é que, quanto mais não se alcança, mais parece que se buscam recursos
para seu engendramento, na esperança de materializá-la. Essa é, pelo menos, a impressão que
suscita o trabalho de supervisão na clínica. O desejo de normalidade traveste-se todo o tempo
nas práticas de atendimento infantil.
Observar, ainda, que a psicopatologia foi classificada segundo uma nosografia, que
associava o que acreditava ser a medida psicológica ou a medida orgânica. Desenvolveram-se
nessa linha de raciocínio, terapêuticas preventivas que objetivavam assegurar o futuro ideal da
criança. Isso porque, nesse ideal estava implicada uma quantificação, uma medida exata,
dada, segundo Vorcaro (2004), pela medida cronológica da criança, relacionada à idade de
seu organismo. O desenvolvimento infantil apresentaria, por essa ótica, uma ordem de
sucessão fixa, estabelecendo uma previsão sobre o que ela deveria atingir a cada faixa etária
segundo as aquisições de suas habilidades. Bem somadas, essas aquisições resultariam na
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estabilidade adulta. Assim, normalidade e patologia poderiam revelar ou uma equivalência ou
uma discrepância do que está estabelecido em relação à métrica desenvolvimentista.
Conhecer a criança desse modo era o mesmo que assegurar o controle das incertezas
do futuro da civilização e a garantia da estabilidade da ordem social. Para Vorcaro (2004),
isso atestaria a representação da criança como aquilo que pode resgatar o irrealizável do
passado, bem como ser o projeto do futuro ideal. Nas palavras da própria autora: “A
importância do que a criança é define-se pelos signos que permitem supor o que a criança
será” (p. 34).
Sobre essa afirmação de Vorcaro (2004), é seguro apontar para aquilo que comparece
nesse movimento e o mantém firme: um dado laço discursivo, uma determinada amarração
significante que ata a infância e a criança, há séculos, à insígnia do “ainda não é...”. Um
tecido de trama tão complexa quanto de difícil dissolução.
Nessa ótica, Vorcaro (2004) atenta para o fato de que os métodos psicológicopsiquiátricos de conhecimento da criança instituíram o recurso do diagnóstico como um
instrumento que delimita sua condição. A função diagnóstica é assim esclarecedora, na
medida em que descreve e compreende na criança, o elemento irreconhecível pelo ideal
parental, sobretudo quando nela se deduz um mal-estar, mesmo em presença de boas
condições orgânicas. O diagnóstico promete elucidar a causa desviante em relação a esse
ideal, relacionando a manifestação da criança a um quadro psicopatológico correspondente:
uma tradução dita compreensiva. Como consequência importante, o trabalho diagnóstico
implica a sugestão de terapêuticas que reconduzam a criança à normalidade ou a uma situação
de adaptação.
Outro ponto que a autora recorda ainda é que o diagnóstico é construído a partir da
observação. E observar uma criança nessas condições é determinar o que nela resiste ao ideal
de saúde psíquica posto pelo projeto social. A questão que fica em suspenso para Vorcaro
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(2004) está resumida da seguinte forma: “quem é esse ser que deveria permitir reconhecer a
possibilidade de realizar nosso ideal?” (p.35).
Sublinhamos essa pergunta para evidenciar a nossa, que ainda está igualmente
suspensa. Ei-la mais uma vez: Que discurso constituiu e constitui a infância quanto à
insistência velada e (re)velada em afirmá-la (ainda que não se perceba) como um ser em
expansão? Ainda não pronta? Que tipo de nó e em torno do que ele se fixa? Para quê (e não
somente por quê) deixar a criança nesse lugar?
A atividade diagnóstica psicopatológica, segundo Vorcaro (2004) não abriu mão do
modelo cientificista característico da medicina. Isso porque, se o diagnóstico médico tem
como eixo a observação e a classificação, o que se faz à custa da exclusão da subjetividade, o
mesmo era observado no registro das manifestações sonoras e dos movimentos da criança
com objetivos de descrevê-la. A autora sintetiza que a descrição se fazia em torno da
transformação de uma manifestação observada em um objeto determinado por um código. A
suposta identidade patológica poderia ser encontrada em um quadro de equivalências,
localizado entre a criança observada e outras já classificadas anteriormente.
No entanto, Vorcaro (2004) adverte que a observação perdeu o caráter experimental
para ganhar o ponto de vista do clínico. A psicométrica foi substituída pela compreensão e o
sentido que o clínico lhe confere, instituindo a subjetividade do psicólogo, que passa a ser
intérprete do fenômeno que observa, garantindo sua legitimidade. Por isso a observação
compreensiva rege as práticas psicodiagnósticas como fonte de produção de sentidos. O
esforço do clínico é constituir as manifestações da criança como um quadro a ser
compreendido. A Intuição do clínico decorreria da observação direta da imagem da criança e
sua tradução. O que fica em questão é o cuidado em identificar pela via terapêutica as crianças
capazes de responder à expectativa social, as que podem ser recuperadas e as que podem ser
adaptadas.
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Na condição de recuperada ou adaptada, o que quer que a autora tenha pretendido
distinguir nessas circunstâncias, à criança não é dada a possibilidade de pôr ou sustentar o seu
traço para o outro. Visto que, recuperá-la poderia ser, por exemplo, fazer com que retornasse a
uma condição imposta e julgada pelo adulto como adequada ou conciliável com seus anseios.
O que permaneceria em oposição a uma condição que constituiria a singularidade mesma da
criança, ou seja, com seu modo próprio de operar nos espaços sociais. Intencionar recuperá-la
também poderia partir do pressuposto de que, o modo como a criança entende o contexto que
a cerca e do qual faz parte, é incongruente com o universo adulto. Desejar recuperar uma
criança é, minimamente, inferir seu não lugar para o outro. Isso nos leva a pensar que o lugar
da recuperação representa certo desvio da clínica, que termina por se inclinar para os pais da
criança e não para ela mesma.
Ambicionar adaptá-la também não seria muito distante dessas suposições. Porquanto,
adaptar uma criança poderia ser, por exemplo, moldá-la segundo o que demandam que ela
seja. Isto é, o que aspiram dela como futuro indivíduo enquanto ela é “ainda” uma criança.
Adaptar seria, então, operar nesse “ainda”? Como que transformando pouco a pouco a criança
com base no entendimento adulto, subestimando sua percepção própria dos lugares que
ocupa. Isso porque, como quer que seja, um esforço de adaptação não prescinde de certa
necessidade de ajuste. Nesse caso, uma exigência de ajustar a criança a uma realidade que não
seria a dela propriamente.
É isso que Vorcaro (2004) parece declarar quando afirma que, em quaisquer dos casos,
a especificidade da criança permanece não formulada. Sua singularidade, segundo a autora, se
perde, na medida em que se torna mais importante estabelecer uma equivalência, seja ao
código, seja pelo sentido dado pelo clínico. Seguem as palavras da autora: “Supera-se a
morbidade inespecífica da criança pela transparência refletida pelo código ou pelo sentido,
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que não é senão a sutura da diferença que a unicidade da criança impõe como o que falta para
aderir ao ideal disciplinar” (p. 45).
Num ou noutro caso, há que se questionar como a criança é concebida quando o adulto
infere que deva ser adaptada ou recuperada? Como a infância é pensada quando se tem como
possibilidades de intervenção a recuperação e a adaptação?
Nesse ponto, interrogamos a clínica psicológica infantil como um campo que se
constitui e se autoriza a intervir na criança e, consequentemente, na sua infância. Como vem
operando em sua terapêutica? De que modo está inferindo sobre a necessidade de intervir em
seu modo de atuar nos contextos de seu desenvolvimento? Sustentados em que discurso sobre
a criança deduz sobre a necessidade de tratamento? São questões talvez já formuladas em
outros contextos, mas longe de serem esgotadas.
Nesse sentido, a seguir discorreremos sobre como a Psicologia histórico cultural vem
atuando na infância, quais seus princípios e fundamentos e onde ainda cabe seguir
questionando sua práxis.

3. A clínica para a Psicologia Histórico Cultural – a criança na situação
psicoterápica

Neste tópico, nossa intenção é apresentar algumas premissas da situação psicoterápica
segundo uma posição histórico-cultural, destacando a relação terapeuta/sujeito nesse processo.
O fio que conduzirá nossa exposição será a reflexão acerca das possibilidades de apresentação
do discurso assumido pelo psicólogo na sua condição de psicoterapeuta, cuja função mais
ampla é a de ser agente facilitador da emergência de novos sentidos pelo sujeito. Sendo esse
um traço próprio da relação terapêutica, o que dizer sobre o posicionamento discursivo de um
psicólogo que recebe uma criança na clínica, seja quando vem acompanhada por um adulto
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que dela se queixa, no caso dos pais, seja quando vem conduzida ao espaço terapêutico com a
queixa de outro adulto, como acontece frequentemente nas queixas escolares, médicas ou
institucionais?
Antes de qualquer coisa, é oportuno relembrar nossas primeiras considerações no
presente trabalho, quando fizemos observações sobre o contexto que antecede a implantação
da situação psicoterápica com a criança. Comentamos lá que a experiência nas práticas de
supervisão clínica nos permitiu, inclusive, uma série de suposições de sentimentos de
insegurança e hesitações por parte do estagiário, em sua condição de psicoterapeuta.
Sobretudo, quando parece exibir algo de um incômodo no momento em que lhe é informado
que atenderá uma criança. Não é demais relembrar também que nossas interrogações
começam justamente por esse estado de coisas. É com alguma inquietação que refletimos
sobre a situação do estudante que, tendo decidido ingressar na prática acadêmica das
psicoterapias, revele alguma hesitação quando se trata de atender a crianças. Pois, nesse
contexto, foi de seu conhecimento prévio que atender o público infantil faria parte de suas
atividades acadêmicas do estágio profissionalizante – (Essas observações serão retomadas
quando do trabalho de campo com os estagiários).
Podemos, incialmente, problematizar o trinômio criança-psicoterapia- psicoterapeuta
trazendo aqui a concepção geral de psicoterapia que encontramos em Moro e Lachal (2008),
classicamente remetida à “arte de cuidar pelo espírito”. A afirmação é de que desde sempre o
ser humano utilizou os “poderes do espírito” para diversas iniciativas, tendo inventado
técnicas de psicoterapia mesmo sem nomeá-las com esse termo. O termo “psicoterapia”,
segundo nos informa esses autores, teria surgido há pouco mais de um século por H.
Bernheim, que foi o líder da escola hipnólogica de Nancy. Nesse cenário, importante observar
que a Psicanálise se firma como uma teoria e um tipo de tratamento (a Talking cure – cura
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pela fala) tendo antes passado pela prática da hipnose, uma técnica baseada na sugestão. É
nesse sentido que a psicanálise foi uma espécie de pioneira nas práticas psicoterápicas.
Mezan (1998) resume sobre isso que o termo psicoterapia era, em 1904, um método de
trabalho pertencente à medicina, que intencionava curar doenças consideradas “nervosas”
através de meios psíquicos e não de meios físicos, como, por exemplo, a histeria, a
neurastenia, a melancolia, etc. Esse autor lembra que o termo terapia significa “cuidado” e
teria sido empregado por Platão no seu diálogo Êutifron, no qual a ideia de cuidado está
relacionada à atenção prestada por um especialista, que resulta em um benefício ou melhoria
para quem o recebe. Se em grego o cuidado faz referência ao termo Therapeía, em latim se
chama cura, palavra que leva ao sentido de uma ação para melhorar e proteger, indicando
transformação.
Essa complexidade na trama discursiva do termo nos trouxe até a contemporaneidade,
à representação que hoje temos de psicoterapia. Talvez por isso, Moro e Lachal (2008)
apontem a importância de se distinguir, no campo da psicoterapia, os diversos meios
psicológicos utilizados no exercício dessa prática, visto que pressupõe várias técnicas em seu
fazer. Isso porque respondem a numerosas concepções de doença e sofrimento. Para esses
autores, cada sociedade elege as modalidades psicoterápicas segundo uma resultante das
relações inter-humanas, assim como, por efeito das representações que os membros de um
grupo fazem do funcionamento psíquico (e por que não acrescentarmos, por nossa conta, as
representações que fazem dos atores sociais – aqui enfatizando a criança). Assim concebida,
as psicoterapias são como uma continuidade do espaço social, pois começam e se
desenvolvem em um espaço aberto, o que, para os autores, incorrem em duas observações
cruciais: em primeiro lugar, as psicoterapias inscrevem-se numa história e possuem um
contexto geográfico. O outro ponto implica um questionamento ético por quem as pratica: o
psicoterapeuta dirige-se a indivíduos desde a posição que ocupa na “articulação do íntimo
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com o coletivo, do intrapsíquico com o intersubjetivo, do sujeito com a sociedade, cujos
interesses nem sempre coincidem” (p. 7).
Isso posto, voltemos outra vez à criança em situação psicoterápica e sua relação com o
psicoterapeuta. Importa aqui, portanto, não a eficiência ou a pertinência da combinação de
técnicas ou teorias em si mesmas; não estão no nosso foco as condições de indicações ou
contra-indicações dos processos psicoterápicos para esses ou aqueles casos. O que
enfatizamos, novamente, é o que o discurso do psicoterapeuta revela acerca do lugar que
ocupa em relação à representação que faz da criança que atende; os elementos que veiculam
em seu discurso, desde o momento em que vislumbra a expectativa de estabelecer um vínculo
terapêutico com a criança. Assim, se para os autores acima citados, o que está em jogo na
escolha de uma psicoterapia, como possibilidade e modalidade de tratamento, são as
resultantes das relações inter-humanas e as representações erigidas sobre o funcionamento
psíquico, de que forma podemos delimitar os aspectos discursivos embutidos na posição de
atendimento psicoterápico de uma criança? Com qual consistência discursiva se revela o que é
uma criança para um psicoterapeuta?
Ao apresentar uma nova perspectiva da psicoterapia, desde uma posição históricocultural, Rey (2007) retoma seus antecedentes, comentando que seu desenvolvimento
decorreu da herança do modelo biomédico, compondo, em alguma medida, o imaginário
social, no tocante à ideia da patologia e da cura. Por isso, a psicoterapia desenvolveu-se
fortemente no contexto do século XX, a princípio como uma atividade individual e de
consultório. Naquela época, lembra o autor, a ideia de cura estava ligada ao acesso às causas
da doença e, consequentemente, à sua eliminação. Os tratamentos davam-se pela intervenção
do terapeuta ou pela ação da própria pessoa, na circunstância do relacionamento com a figura
do terapeuta, que tinha papel essencial no transcorrer do processo.
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Rey (2007) pontua, além disso, que as mudanças epistemológicas e filosóficas que
aconteceram na modernidade, e depois no período pós-moderno, implicaram em novas
representações da psique, do homem, como também da própria psicoterapia. O que, para esse
autor, refletiu-se nas escolas tidas como pós-modernas em psicoterapia. Uma nova
compreensão desse processo está ligada ao descentramento do psicoterapeuta nas terapias
modernas, elemento este que favoreceu a compreensão desse recurso como um processo
dialógico. Nessa nova vertente, a questão não era em si mesma eliminar a “causa” da
patologia, mas, sim, da psicoterapia produzir novas possibilidades para o desenvolvimento da
pessoa.
É assim que demarcamos com Rey (2007) a posição histórico-cultural quanto ao
campo da psicoterapia. Essa prática se estabeleceu na condição de ser uma experiência de
caráter processual. Assim, as articulações significantes tecidas na concepção histórico-cultural
baseiam-se em seus conceitos de sujeito e subjetividade e se revelam nas ideias de sofrimento
psíquico e cura que veicula. Nas convicções desse autor a psicoterapia sofre influência de uma
compreensão da subjetividade erigida pela perspectiva histórico-cultural orientada, em
primeiro lugar para o desenvolvimento de novos sentidos subjetivos, que surgirão quando o
sujeito está apto a produzir novas emoções e processos simbólicos.
Vale uma breve observação sobre o conceito de sentido subjetivo é uma categoria que
diferiria do conceito de sentido, definido por Vygotski. Consiste, segundo esse autor, numa
unidade simbólico-emocional, produzida num momento atual, mas que não pode ser isolada
em si mesma. Assim, essa categoria se transforma gerando uma cadeia de sentidos,
interpretáveis quanto à sua configuração subjetiva, por permitir “captar os sentidos subjetivos
dominantes, presentes na expressão plural da pessoa que aparece de forma simultânea, em
cada momento da ação concreta” (p. 33). Os sentidos subjetivos estão presentes em toda
atividade humana, responsáveis pela significação subjetiva dessa atividade.
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Nessa circunstância, as configurações subjetivas do sujeito transformam-se em relação
ao seu sofrimento atual. Em segundo lugar, Rey declara que a produção de sentidos está
diretamente ligada ao fato de a pessoa tornar-se sujeito da relação terapêutica. E é somente
desse modo, que poderá analisar seu momento atual de vida e, consequentemente,
desenvolver novas possibilidades de sentidos subjetivos. O essencial nesse acontecimento é a
qualidade do diálogo terapêutico e as opções que se derivam dele. Em terceiro, a produção de
novos sentidos subjetivos indica uma nova posição do sujeito, no que se refere às suas
atividades atuais. De tal modo que favorecerá essa produção quanto à direção da recuperação
do desenvolvimento subjetivo e, consequentemente, da saúde.
Em palavras amplas, Rey (2007) coloca ainda que a psicoterapia situa-se em um
espaço de subjetividade social, que ele denomina como um nível de organização da
subjetividade constituído por “diferentes espaços de uma sociedade concreta que estão
estreitamente relacionados entre si em suas implicações subjetivas” (Rey, 2005, p. 24).
Novamente com Rey (2007) temos a compreensão da psicoterapia como diálogo, cujo
lugar do terapeuta está desenhado como uma figura que “participa e induz tópicos de
conversação, que, sem prejuízo para o momento dialógico, permitam ao outro conversar sobre
áreas significativas por seu sentido subjetivo”. (p. 160). Nesse trabalho o terapeuta pode
lançar mão de instrumentos que convoquem o sujeito a novas formas de expressão. Seria
possibilitar a eclosão de novos sentidos subjetivos que, por sua vez, facilitam o processo de
subjetivação. E assim, a psicoterapia abre ao sujeito novos caminhos em seu processo de
desenvolvimento. O que para o autor consiste em um novo sistema de subjetivação e não
apenas uma situação de revelar soluções que concentram seu valor na figura do terapeuta.
Se é verdade o fato de o terapeuta favorecer a urdidura de novos sentidos subjetivos,
por outro lado, não detém o controle sobre a forma que esses sentidos assumirão daí por
diante, afirma Rey (2007). Pois toda mudança terapêutica está associada à metamorfose da
123

pessoa em sujeito de suas questões. É quando o sujeito se vê capaz de assumir seu conflito e
desenvolver diversos posicionamentos diante de seu impasse.
A ideia de sujeito dialógico é importante nessa discussão. Na Análise do Discurso
segundo a descrição de Faraco (2009), o sujeito é considerado dialógico quando singulariza
seu discurso por meio da atmosfera heteroglóssica, ou seja, assumindo uma posição que ele
chama de estratégica, no contexto do plurilinguismo dialogizado. Em meio à multidão de
vozes interiorizadas surge o enunciado (Faraco, 2009).
O sujeito dialógico é aquele que emerge na condição de autor dos sentidos que o
atravessa e que são engendrados em um espaço limitado, não isento de tensões e não
soberano. É o que Rey (2007) afirma, advertindo, no entanto, que à medida que a pessoa
declina de sua participação na produção de sentidos subjetivos referidos às áreas de sua vida,
permanece submetido ao outro. A trama dialógica, portanto, dá ao sujeito tal condição que, ao
permitir a produção de sentidos subjetivos, favorece o compromisso com uma ação localizada
no campo de uma singularidade, posta em um campo de subjetivação próprio de um espaço de
subjetividade social. E não se trata de uma soma de subjetividades, mas antes, de
configurações discursivas assumidas em um processo de diálogo, como comentado antes com
respeito ao sentido subjetivo. A propósito, não existe diálogo sem que resulte na emergência
de um sujeito, afirma esse autor. Vejamos suas palavras sobre isso:
O sujeito emerge sempre como possibilidade de produção de
sentidos subjetivos comprometidos em uma ação que constitui
um campo de subjetivação singular em um espaço de
subjetividade social (p. 162).

Com isso, a criança, mesmo sem ter decidido deliberadamente ingressar em um
processo psicoterápico, é um sujeito produtor de sentidos em potencial nesse espaço
dialógico. A questão é poder pensar que discurso vem sustentando essa premissa... e como se
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vem sustentando. Isso porque, se a subjetividade social se manifesta “nas representações
sociais, nos mitos, nas crenças, na moral, na sexualidade, nos diferentes espaços em que
vivemos e está atravessada pelos discursos e produções de sentidos que configuram sua
organização subjetiva...” como nos diz Rey (2005, p.24), há um discurso a ser circunscrito
sobre o fato de a criança ser posicionada na condição de paciente por um adulto que demanda
algo nesse processo e ser recebida por um psicoterapeuta na condição de objeto de cuidado e
intervenção.
O caráter dialógico da nova concepção de psicoterapia na era pós-moderna situada por
esse autor é o que nos interessa frisar, já que é nessa perspectiva que supomos delimitar um
caminho para apreender o fato discursivo presente nas vicissitudes do tratamento, mais
especificamente, como já dissemos, na relação que o psicoterapeuta estabelece com a criança
na psicoterapia. Nesse cenário, Rey (2007) afirma que:
Sem o resgate da intenção e o posicionamento ativo do sujeito para
sua própria mudança, o processo terapêutico se converte em uma ação
externa à pessoa, sem nenhuma possibilidade para a geração de novos
sentidos subjetivos. Nessa situação, o cliente corre o risco de se
converter em um usuário passivo das “posições” do terapeuta,
desenvolvendo, no melhor dos casos, um relacionamento de
dependência com ele (p. 164).

Com base nessas referências questionamos que, se a psicoterapia se baseia numa
condição dialógica, como o psicoterapeuta opera nessa relação com a criança? Já que ela é
trazida com um sofrimento que não necessariamente é o seu, ou então é posta numa lógica
sintomática segundo a concepção de um adulto, como pensar o lugar do terapeuta enquanto
agente facilitador da emergência de novos sentidos nesse cenário? Que discurso ele assume e
o que espera (ou planeja) acontecer na relação psicoterápica com a criança?
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Quando a criança chega ao psicólogo, trazida por um adulto, podemos dizer que ele,
em alguma medida, demanda algo em causa própria, ainda que seu discurso queira expressar
o quanto está atento à suposta desorganização de sua criança. Nesse panorama, com que
discursos ela é posta na situação psicoterápica? Qual discurso a situa no que se refere ao seu
lugar de sujeito?
Se relembrarmos que a criança é posta em processo psicoterápico por um outro, como
manejar essa abertura à construção de novos sentidos empreendidos por ela? Como a criança
tem sido conduzida nesse processo quanto ao seu posicionamento diante da queixa que o
adulto elabora sobre ela? É nessa direção que se segue quando se leva adiante um processo
psicoterápico infantil? Ou seja, que a produção de novos sentidos pela criança possa ser
direcionada quanto a ser sujeito de seu próprio processo psicoterápico? Novamente
questionamos: em que grau o discurso do psicoterapeuta, em seu manejo psicoterápico, tem
ido ao encontro do sujeito criança? O que ele diz?
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PARTE III – A análise do discurso

Apresentaremos agora os princípios teóricos da Análise do Discurso em suas duas
vertentes: como campo de estudo e como ferramenta de investigação científica, para, em
seguida, tecer breves considerações acerca de como pode contribuir para a análise do discurso
da infância na clínica psicológica com crianças.

1. Um campo de estudo e uma ferramenta

A Análise de Discurso (AD) está circunscrita como um campo de estudo situado no
seio da linguística, como bem lembra Mazière (2007). Nesse campo epistemológico, a AD
apresenta alguns princípios que a autora chama de sólidos, quais sejam: levar em
consideração as línguas particulares situadas em um espaço-tempo; considerar as sintaxes e os
vocabulários de línguas particulares, descritos em conjuntos semânticos singulares; configurar
enunciados de modo heterogêneo segundo um saber linguístico, histórico, político e
filosófico; propor a construção de interpretações a partir de dados de histórias que partiram de
sujeitos falantes, em condições não individuais ou autônomas.
Assim, para Mazière (2007) a AD singulariza-se no campo das análises de produções
linguísticas quando destaca que as produções discursivas têm um sentido e ele se faz histórico
e ideológico. Propõe então uma semântica do discurso. É o que diferencia o discurso de uma
frase, oração ou uma simples categoria gramatical. Na verdade, o discurso ultrapassa a
gramática ao se constituir como um interdiscurso, na medida em que assume valor em relação
a outro discurso. Ou seja, o discurso parte sempre de uma interação e contextualização. Por
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esse motivo, o discurso é assumido, pois irá situar a atitude do próprio sujeito em relação a
suas referências pessoais e espaciais.
Crucial referir também outra significativa posição ocupada pela Análise de Discurso,
cuja proposta é oferecer um gênero de procedimento de leitura, que ao articular condições de
produção de um discurso a seus processos constitutivos, revela o engendramento de uma
significação. Isso é o mesmo que afirmar que a AD transita no espaço entre um discurso
forjado em um determinado contexto e as condições sociais e históricas que permitiram sua
produção. Neste espaço se constituem os efeitos de sentido. Com a AD buscamos, justamente,
alcançá-los.
Nesse modo de conceber a AD constitui-se a pergunta: O que aquilo que está sendo
produzindo significa? Essa pergunta impõe uma tarefa, implica um fazer e a ocupação de
certo lugar para olhar uma determinada realidade. Como uma lente através da qual será
possível enxergar os detalhes de um determinado objeto de apreciação. Apoiada nessa dupla
pertença, a escolha em analisar o discurso da infância em contexto da clínica psicológica
implica um vasto e necessário espaço de trabalho, descortina um imenso percurso reflexivo a
ser trilhado. Principalmente porque tomar o discurso produzido sobre a infância, no contexto,
da clínica é caminhar na complexa relação entre adultos e crianças. E nesse caso, enfatizar o
que está implícito ou obscuro no discurso do adulto sobre ela.
Sobre essa complexidade cabem algumas observações julgadas importantes. Em
primeiro lugar, o fato de que a infância na clínica psicológica é tomada como um discurso, na
medida em que o adulto tem uma intencionalidade sobre a criança, um plano no qual ela deve
situar-se, segundo suas expectativas e ideais. Isso quer dizer que as demandas que
comparecem na clínica psicológica chegam como efeito dos parâmetros que o adulto tem
sobre a infância e, consequentemente, sobre a ideia que este construiu e vem construindo
sobre a criança.
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A prática da clínica se embasa, por esse mesmo motivo, em certa normativa ou
normalidade sobre a infância construída ao longo da história da humanidade. Não há nada de
novo nessa assertiva. Isso é possível de observar a partir mesmo de uma análise apressada,
ingênua ou mesmo simplista. As circunstâncias de um cotidiano na clínica psicológica já
evidenciam algo nessa direção: um adulto que traz uma criança com um pedido formulado
(que não é o dela). Uma criança que deverá passar por um dispositivo de avaliação e análise,
partindo da fala de um adulto.
O espaço psi se apresenta como legítimo para acolher os planos que o adulto traz em
relação à criança. E usualmente ele vem numa condição que aquele ideal foi quebrado em
alguma medida, em algum ponto. Então, não é incomum que a primeira configuração seja, de
fato, a de um adulto pedindo por um ajustamento em relação à criança.
Em que pesem as particularidades dessas circunstâncias, sobretudo em relação à
pertinência ou não do engajamento da criança em um processo clínico, há um discurso sobre a
infância que deu origem, de algum modo, àquela prática. Ou seja, o dispositivo da clínica,
representada pela figura do psicólogo clínico, basear-se-á nessa produção discursiva;
responderá a ela, prestando contas a um mecanismo de base. Produção que foi engendrada a
um tempo e espaço históricos. Não é demais lembrar que a existência de um discurso é um
fato inexorável nas relações sociais: não há relação que não seja interdiscursiva, não há
contexto que não tenha tido como mote um discurso e sua intencionalidade.
Para a Análise do Discurso o sujeito é dialógico, uma vez que singulariza seu discurso
por meio da atmosfera heteroglóssica, assumindo uma posição estratégica no contexto do
plurilinguismo dialogizado. Para Faraco (2009), o enunciado surge da multidão de vozes
interiorizadas (Faraco, 2009).
Nesse sentido, mesmo sem saber ou perceber, nossos enunciados são discursos
citados. Em outros termos, nosso discurso comporta a alteridade. Vejamos as palavras do
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próprio Faraco (2009): “nossos enunciados expressam a um só tempo a palavra do outro e a
perspectiva com que a tomamos” (p. 86).
Alguns elementos são de obrigatória circunscrição nesse trabalho de escrita. Justo
quando se trata de cuidar para consolidar a heteroglossia do discurso, quais sejam: Definir
quem é o sujeito da enunciação e qual o contexto em que ela se deu; delimitar o lugar de onde
o sujeito fala, ou seja, seu componente ideológico e, nesse sentido, questionar de onde vem o
discurso produzido e o que significa aquilo que ele está produzindo. Enfim, elementos
necessários para compor, de modo amplo, o significado do discurso.
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PARTE IV - O trabalho de campo

Chegamos ao espaço destinado à contextualização do campo da pesquisa e à apresentação
do trabalho de análise de discurso, que dela decorreu. Neste trabalho as enunciações e os
sentidos observados têm valor em função de sua natureza social. Aqui recorremos à Bakhtin
(2009) quando afirma que a enunciação liga-se às condições da comunicação e estas, às
estruturas sociais. Desse modo, nos ensina que a palavra é uma espécie de arena onde surgem
os confrontos e conflitos relativos à comunidade semiótica. O autor esclarece que “a
comunicação verbal implica conflitos, (...), relações de dominação e de resistência, adaptação
ou resistência à hierarquia (...)” (Bakhtin, 2009, p. 14). Esse é o sentido com o qual nos
revestimos para tecer todas as considerações que ora seguem.

1. O contexto da pesquisa

1.1. O local

O local da pesquisa foi um Serviço de Psicologia pertencente a uma universidade.
Caracteriza-se por ser um serviço voltado à comunidade, vinculado ao curso de Psicologia.
Sua estrutura física está organizada para a realização de atendimentos individuais e grupais. O
Serviço funciona com base no ano letivo, de segunda a sexta, nos três turnos, cumprindo os
seguintes horários: manhã, das 7h30 às 11h30; tarde, das 13h30 às 17h30; noite, das 18h30 às
21h30 (o horário pode ser alterado, de acordo com orientações institucionais).
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Sua estrutura física dispõe de:
 Recepção e sala de espera;
 Salas destinadas ao atendimento individual;
 Sala para a prática de ludoterapia;
 Sala de vídeo;
 Salas de supervisão;
 Sala destinada aos estagiários;
 Sala destinada à coordenação;
 01 almoxarifado;
Serviços oferecidos:
 Psicoterapia individual e grupal realizada por alunos do 90 e 100 períodos;
 Plantão psicológico com prévio agendamento – realizado por alunos do 80, 90 e 100
períodos;
 Aconselhamento psicológico – realizado por alunos do 80, 90 ou 100 períodos,
conforme decisão do encaminhamento por parte da reunião de equipe;
 Visitas e atendimentos domiciliares;
 Matriciamento e Grupos terapêuticos.
Com essa estrutura, o serviço oferece aos estudantes de psicologia um campo de
estágio supervisionado, nas seguintes áreas: Psicologia Clínica; Psicologia Escolar; Psicologia
Organizacional do Trabalho e Psicologia Social e comunitária, além de atividades de pesquisa
e extensão. O serviço atende crianças, adolescentes, adultos, idosos, oferecendo-lhes as
seguintes possibilidades de intervenção: atendimento de sala de espera, acolhimento, plantão
psicológico, aconselhamento psicológico, psicoterapia individual, psicoterapia em grupo,
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ludoterapia,

grupos

psicossociais,

orientação

vocacional,

avaliação

psicológica

e

psicodiagnóstico, além de consultorias a empresas.

1.2. As participantes

Para a seleção dos sujeitos da pesquisa foram definidos os seguintes critérios de
inclusão: Ser estudante de Psicologia em estágio profissionalizante obrigatório, estar em
prática clínica supervisionada com crianças, receber supervisão segundo a concepção
histórico cultural. Os participantes foram abordados após consulta a respectiva supervisora.
Observamos que na ocasião da consulta, o grupo dos alunos em supervisão era constituído
apenas por mulheres.
Assim, participaram de nossa pesquisa quatro estagiárias cursando o 10 0 período do
curso de Psicologia, portanto, em processo já de conclusão de curso. Seus nomes fictícios são
Alice; Laura; Hava e Pérola, todas com idade entre 23 e 28 anos de idade. Os nomes foram
escolhidos por elas mesmas durante o processo das entrevistas. Nessa ocasião, as alunas se
encontravam em período de confecção do relatório final e participação na Mostra final de
práticas de estágio, evento cuja participação é obrigatória para os alunos concluintes do curso
de Psicologia da Universidade.
Essa condição nos impôs a necessidade de situá-las quanto ao discurso, levando em
consideração o tempo específico de sua formação. Isso porque, quando o sujeito é convocado
a produzir uma fala em uma determinada circunstância de investigação de pesquisa, faz isso
segundo uma posição que assume diante de uma condição específica. Neste caso, a condição
que estão sendo convocadas a falar sobre aspectos de sua atuação profissional, que ainda está
em processo avaliativo, apesar de já caminhar para seu fechamento.
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Em função disso, precisamos considerar que os discursos de nossas participantes
estão, de algum modo, atravessados pelos efeitos da circunstância de que ainda precisam dar
alguma mostra de um conhecimento adquirido. Mais, ainda, que estão prestes a enfrentar os
desafios do mercado de trabalho com o saber que tinha sido possível construir até aquele
momento. Provavelmente, não sem dúvidas e angústias.

1.3. Os Procedimentos

Os instrumentos de construção do corpus da pesquisa foram: depoimentos colhidos
por meio de entrevistas semiestruturadas, fichas de sínteses de sessões e relatos de entrevistas
com os pais.
Segundo Rizzini, Castro e Sartor (1999), as entrevistas semiestruturadas são aplicadas
a partir de um pequeno número de perguntas, facilitando a sistematização dos elementos
observados. Nesse sentido, muitas questões podem ser formuladas espontaneamente durante a
entrevista, assim como as irrelevantes podem ser abandonadas.
Em nossa tese, os temas abordados, por meio dos procedimentos investigativos, foram:

a) Conceituação e definição da Infância – esse tema foi abordado com base na
entrevista semiestruturada, a partir da formulação dos seguintes questionamentos:
Como você entende o sujeito com o qual você está trabalhando na clínica?
Como você percebe a criança na atualidade?
Na sua concepção, qual a distinção entre criança e infância?
Como você descreve a relação entre pais e filhos na atualidade?
Quais os procedimentos que definem sua atuação na clínica com crianças?
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b) Escolha em trabalhar com criança na clínica – na abordagem desse aspecto a
entrevista semiestruturada formulou as seguintes perguntas:
Como sua trajetória acadêmica influenciou a escolha por trabalhar com crianças na
clínica?
Quais os fatores que levaram à escolha de trabalho com a clínica com crianças?

c) Posicionamento diante das demandas institucionais – para a abordagem desse item
foram consultados os seguintes documentos institucionais: prontuários clínicos, nos quais são
registradas a descrição da queixa inicial, a procedência (se a procura pelo serviço se deu por
iniciativa própria ou por indicação institucional), a descrição do encaminhamento com
justificativa após o atendimento no plantão, deliberado na reunião de equipe. Além disso,
foram consultados os relatos de atendimento aos pais e responsáveis pela criança. Por fim, nos
baseamos também no seguinte questionamento:
Em sua opinião, qual a concepção de infância e criança segundo as instituições
(Escolas, Creches, Instituições assistenciais, etc.)?

d) Concepção acerca do lugar de condução dos processos clínicos – para alcançar esse
item da pesquisa, foram consultadas nos prontuários clínicos (principal documento de
registros formais dos atendimentos), que contém as sínteses com o resumo dos atendimentos
por sessão. Nas sínteses estão registradas não somente, a descrição da sessão, mas as
percepções dos estagiários sobre o andamento do caso, a avaliação de suas próprias
intervenções, bem como as conclusões sobre as finalizações dos atendimentos.
Os depoimentos sobre os temas enumerados acima permitiram a circunscrição do
posicionamento do estagiário de Psicologia sobre as concepções de clínica e infância, no
ponto em que se articulam às intervenções e propósitos terapêuticos em relação à criança.
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O uso da entrevista semiestruturada justificou-se assim, pela importância em colher o
depoimento, ao mesmo tempo em que favoreceu a constituição de um espaço para elaborar
outros questionamentos embasados no discurso do participante. Os demais instrumentos, a
saber, os prontuários clínicos e os relatos de sessão ofereceram maior subsídio à análise dos
depoimentos, uma vez que, de alguma forma, representaram uma materialização do discurso
dos estudantes de Psicologia que lidam com essa demanda.
Em um primeiro momento, entramos em contato com a supervisora de estágio, cuja
abordagem terapêutica é a Histórico cultural. Solicitamos então a autorização para consultar
as estagiárias concluintes, que estivessem disponíveis para participar formalmente da
pesquisa.
Contato estabelecido, uma primeira reunião foi realizada com as quatro estagiárias que
prontamente concordaram em participar do trabalho. Naquela ocasião, foi esclarecido o
objetivo amplo de investigação, assim como os métodos de construção do corpus da pesquisa.
Em seguida, as entrevistas foram agendadas com cada participante separadamente, de acordo
com a disponibilidade destas. As entrevistas foram realizadas entre o mês de junho de 2016 e
dezembro do mesmo ano e foram gravadas com a autorização das participantes.
Foram realizadas 12 (doze) entrevistas, que foram organizadas da seguinte maneira:
Na primeira fase, cada estagiária foi entrevistada em dois momentos diferentes. Nessas
entrevistas foi possível esboçar alguns efeitos de sentido derivados dos pontos acima
elencados. Importante observar que, entre uma entrevista e outra, o material gravado foi
analisado. Isso fomentou novos pontos investigativos, que, por sua vez, implicou no convite
para uma segunda entrevista. Partindo desses pontos, outros aspectos foram surgindo no
discurso de cada entrevistada.
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1.4. Considerações sobre a estrutura do Serviço de Psicologia

O serviço busca atender tanto o público interno (alunos e funcionários da instituição),
como também o público externo de baixa renda. Todos podem chegar ao serviço por inciativa
própria ou por meio de encaminhamentos provenientes de instituições escolares, bem como
rede pública ou privada de saúde. Os serviços ali prestados estabelecem valores simbólicos,
havendo ainda a possibilidade de isentar o usuário dessa taxa, caso possa comprovar sua
condição socioeconômica que inviabilize o pagamento.
O quadro de pessoal do serviço é composto por recepcionistas, tutores de práticas e
um supervisor de campo que coordena o serviço. Os tutores de práticas acompanham os
estagiários, auxiliando-os em suas atividades acadêmicas no serviço. Nesse sentido,
diariamente, ao fim dos turnos matutino (11h30) e vespertino (17h30), são realizadas as
reuniões de equipe entre os alunos e o tutor de práticas, ambos escalados naquele turno. Nas
reuniões, cada estagiário apresenta os casos atendidos ao grupo para que sejam deliberados os
devidos encaminhamentos, sob a orientação do tutor.
Os supervisores acadêmicos, que são também professores do curso de Psicologia da
Instituição, acompanham as atividades clínicas dos estagiários do 90 e 100 períodos,
orientando os alunos com base em seu referencial teórico próprio, no tocante à abordagem
clínica. Cada supervisor é responsável por um grupo fixo de estagiários, que poderá ser
formado por turmas de 3 (três), 6 (seis), 9 (nove) ou 12 (doze) estagiários – composição
estabelecida pela Instituição para limites mínimos e máximos quanto ao cálculo para
remuneração de carga horária ao supervisor. A cada turma com 3 (três) estagiários
correspondem duas horas semanais de supervisão. Essa distribuição irá depender de uma
equação entre a quantidade de alunos que indicam sua demanda a determinado supervisor, a
disponibilidade pessoal do professor e a quantidade de horas que a Instituição dispõe para
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remunerar a atividade de supervisão. As supervisões têm frequência semanal e acontecem em
grupo, com base nos relatos que os estagiários trazem de seus atendimentos. Os supervisores
definem seu próprio método de supervisão, quanto à possível alternância dos
acompanhamentos dos atendimentos individuais ou em grupo e/ou a demanda por estudos
teóricos pertinentes aos casos clínicos atendidos.
Os estagiários precisam atualmente cumprir, ao todo, 18 h (dezoito) de atividades
semanais do estágio profissionalizante, distribuídas entre as práticas clínicas de atendimento
psicoterápico continuado, participação em reuniões de equipe, acolhimento em sala de espera,
plantão psicológico, participação nas supervisões, estudos teóricos individuais e práticas
diversas de elaboração dos documentos necessários aos processos de trabalho do estágio
(relatórios, sínteses clínicas, relatos de sessão e demais registros que se façam necessário). Os
alunos estagiários são distribuídos no Serviço conforme escala semanal estabelecida pelo
Supervisor de Campo responsável pelo serviço. É, com base no cumprimento dessa escala,
que são acompanhadas as presenças e faltas dos estagiários.
Quanto ao fluxograma dos atendimentos temos a seguinte disposição: o usuário
ingressa no serviço via Plantão psicológico, quando é aberto um prontuário e o estagiário
registra, por escrito, a síntese do(s) atendimento(s) de plantão. Em seguida, o atendimento é
levado para a reunião de equipe, que acontece sempre ao fim de cada turno, para fins de
deliberação sobre os possíveis encaminhamentos do caso. Importante observar que o
supervisor acadêmico costuma não participar da reunião de equipe. A reunião frequentemente
ocorre com os estagiários e o tutor de práticas do turno, que é o supervisor de campo. Nessa
fase do processo, não está em questão o referencial teórico específico para analisar a demanda
inicial, apresentada pelo usuário no plantão. O objetivo mais amplo é discutir na equipe quais
encaminhamentos pertinentes ao andamento do caso, considerando os vários serviços
disponíveis para acolhimento da queixa ora apresentada.
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Assim, conforme discussão e decisão da reunião de equipe, o caso pode ser
encaminhado para atendimento psicoterápico individual. Nesse caso, os tutores de práticas
clínicas fazem a distribuição do caso para os estagiários que estiverem disponíveis para
atender (cada estagiário costuma acompanhar em média cinco casos). Só então o caso clínico
passa a ficar sob a responsabilidade do supervisor acadêmico. Nessa fase, o estagiário passa a
elaborar as sínteses dos atendimentos (uma para cada sessão), levando-as para serem
discutidas nos momentos de supervisão, conforme deliberação do supervisor.
Outra observação importante é que o aluno que realizou um determinado atendimento
no plantão não é necessariamente aquele que acompanhará o caso em caráter continuado.
Como já dito, isso irá depender da disponibilidade do estagiário para acompanhar o caso, em
relação ao número máximo de atendimentos que pode assumir, e da concordância do
supervisor acadêmico ou outros motivos institucionais, relativos à logística do serviço. É
digno de nota observar, ainda, que o processo de plantão pode contemplar, em média, até
quatro atendimentos, até que seja definido seu encaminhamento definitivo.
Os atendimentos se encerram ao final do semestre, em função da conclusão de curso
pelo estagiário. Então, o prontuário é encaminhado a outro estagiário que assumirá no
semestre seguinte ou será arquivado, conforme análise e decisão estabelecida na supervisão,
levando-se em conta as particularidades clínicas de cada caso. Os usuários são informados
desse trâmite no início do processo psicoterápico. Os prontuários, que por motivos diversos,
forem arquivados podem ser resgatados sempre que o usuário solicitar. A medida visa dar
andamento à fila de espera que costuma se formar no Serviço. Por esse mesmo motivo, os
prontuários também podem ser arquivados, caso o usuário falte três vezes consecutivas ao
serviço, sem justificativa. Importante observar, que neste caso, o usuário poderá solicitar
reabertura posterior, se for o caso. Nesse sentido, o prontuário retornará para a fila de espera
ou não, de acordo com o critério da urgência.
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1.5. Considerações sobre os processos do trabalho clínico

Dentre os aspectos que fazem parte do fluxo dos atendimentos do serviço de
Psicologia destacamos os questionamentos que, por vezes, se fazem presentes na fala dos
usuários, sobretudo, no início dos atendimentos continuados. Trata-se do fato de não serem
necessariamente acompanhados pelo mesmo aluno que os atenderam por ocasião do plantão.
Isso acontece porque a logística do processo de entrada dos usuários ao serviço, por meio do
plantão psicológico, implica uma quantidade de prontuários abertos que excede a capacidade
de atendimento dos alunos em caráter psicoterápico. A rotatividade dos atendimentos e a
grande procura de pessoas acabam por desenhar esse contexto. De qualquer forma, os
usuários costumam questionar o fato de terem que verbalizar novamente sua queixa ao aluno
que o acompanhará dali por diante. Isso ocorre independente da idade do usuário ou da queixa
apresentada.
Outro ponto a ser destacado e que representa certo desdobramento da situação citada
acima, diz respeito ao encaminhamento dos casos, definidos nas reuniões de equipe. Em
função do foco de nossa investigação, destaquemos os atendimentos com crianças no plantão
psicológico. Nesses, o fluxo costuma cumprir a seguinte sequência: atendimento inicial aos
pais ou responsáveis, atendimento à criança e um terceiro, aos pais, já para a devolutiva
(fechamento) do processo de plantão. Os pais são então informados que devem aguardar pelo
encaminhamento a ser feito posteriormente (se a criança será atendida já em caráter
psicoterápico ou aguardará na fila de espera). Frequentemente, esse processo totaliza entre
dois e três atendimentos em sessões de 30 minutos, cada, numa frequência semanal.
Considerando que a primeira sessão é sempre com os pais ou responsáveis, caso a
criança compareça no primeiro atendimento e ofereça resistência para ficar na recepção sob a
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supervisão do estagiário da sala de espera, será convidada a entrar para a sessão. Nesse caso,
costuma-se dividir a sessão em dois tempos de 15 minutos para a escuta dos pais e da criança,
separadamente. A sessão seguinte, frequentemente, é só com a criança e, a última, com os
pais para informar sobre o fechamento do processo de plantão.
Com isso, há que se questionar qual o discurso produzido na reunião de equipe que
termina por decidir iniciar o processo psicoterápico infantil, considerando uma temporalidade
com pouca variação entre os casos.
Quando o prontuário é, finalmente, encaminhado para a psicoterapia infantil, o tutor
de práticas procede com a distribuição regular para os estagiários que estão disponíveis para
atender crianças. Essa distribuição será acompanhada pelo supervisor acadêmico, que avaliará
quando e quantos casos seu estagiário poderá ou deverá atender. É interessante observar,
nessa particularidade, os diversos impasses que vão surgindo na fala dos estagiários, quanto a
iniciar e conduzir os atendimentos infantis, como anteriormente foi mencionado. Vale
investigar que elementos do discurso comparecem nos considerados impasses trazidos pelos
estagiários e em que medida pode se remeter à decisão antes proferida na reunião de equipe,
que apontaram a necessidade do atendimento psicoterápico para a criança.
Igualmente digno de nota é considerar a condução do processo, na medida em que
revela as relações estabelecidas entre a queixa dos pais e o que a criança traz para os
atendimentos. Em outras palavras, entre o discurso dos pais e o da criança, que discurso do
estagiário comparece nesse contexto e como maneja essa circunstância clínica que desenha o
tratamento infantil. Da mesma forma, é importante delimitar o discurso no tocante aos
fechamentos dos processos clínicos com a criança, no sentido de observar que narrativas
surgem para circunscrever os finais dos atendimentos, seja pelo fim do ano letivo, seja em
função das particularidades dos atendimentos.
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1.6. Considerações acerca do contexto das demandas no serviço

O Serviço organiza a entrada dos usuários ao serviço, registrando algumas
informações em planilhas, alimentadas em sistema on-line. Dentre as várias informações
contidas nesses documentos interessou por ora destacar os seguintes registros: o número do
prontuário, a idade da criança atendida [entre 2 (dois) e 12 (doze) anos], o sexo (ambos), a
queixa (o que é trazido por pais e/ou responsáveis) e a origem do encaminhamento.
Contemplamos os registros das planilhas dos anos de 2015 e 2016 (este, apenas até o mês de
maio, data da realização das entrevistas). Acrescentando, além disso, que os atendimentos
registrados nas planilhas são de sessões realizadas entre março e novembro de 2015 e entre
março e maio de 2016.
Com base nessas informações agrupamos, inicialmente, pelo tema da queixa (por
ordem crescente recorrente de demanda); em seguida, por faixa etária; por quem trouxe a
criança; e a origem do encaminhamento. O intuito foi, tão somente, contextualizar o campo de
construção do corpus da pesquisa, considerando que as entrevistas com as estagiárias foram
desenvolvidas, tomando por base os elementos desse contexto.
Nessa fase da construção do corpus da pesquisa, a ênfase recaiu sobre o tema da
queixa. Com isso, partimos do princípio de que a queixa, por si só, já configura um discurso
produzido sobre a criança. Como já dito no início do presente trabalho, a criança não costuma
vir por ela mesma ao serviço, mas, acompanhada por um adulto que traz, digamos, uma
produção discursiva elaborada sobre ela, que é registrada como “queixa”, justificando, assim,
a demanda de atendimento.
Com base em uma brevíssima quantificação dos registros das planilhas, as
informações nelas contidas revelam, em termos gerais, que as queixas mais recorrentes, em
ordem decrescente, no período relatado foram: agressividade, dificuldade de aprendizagem,
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inadequação comportamental, agitação e hiperatividade e déficit de atenção. Interessante
observar que nos registros das queixas, quando aparece o termo “dificuldade de...”, está
associado a: ...socialização, ...fala, ...relacionamento, ...interação, ...leitura, ...concentração,
...adaptação, ...lidar com o filho, ...controlar....
Dentre as queixas relacionadas acima, a de “agressividade” e “dificuldade de
aprendizagem” foram as mais frequentes e representaram, em média, 20% do total das
queixas registradas no período. Outra observação é a de a queixa de “agressividade” está
frequentemente descrita de modo amplo e generalizado, como um adjetivo dado à criança,
sem muitas especificações, a não ser quando aparece relacionado ao comportamento.
Igualmente significativo relacionar que cerca de 50% das entradas no serviço são por
iniciativa própria (dos pais ou responsáveis). A outra metade divide-se em encaminhamentos
institucionais: escolas, médicos, conselho tutelar, centros de referência de assistência social,
dentre outras instituições públicas.
Consideramos oportuno fazer essas breves observações sobre as queixas registradas na
planilha, mas é digno de nota relembrar que nossa intenção com isso é contextualizar o
discurso que as estagiárias produziram, tomando por base o trabalho que desenvolveram nesse
espaço clínico que por ora assim caracterizamos.

2. Análise do corpus da pesquisa

2.1. Observações preliminares

Antes de darmos prosseguimento à análise do corpus da pesquisa de fato, é importante
descrever o referido processo quanto à sua estrutura, sequência, assim como quanto à
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colocação de algumas observações, que têm o intuito de contextualizar os procedimentos de
análise.
A construção do corpus da pesquisa estruturou-se a partir das entrevistas com as
estagiárias, bem como da leitura de prontuários dos casos atendidos, selecionados por elas
para esse fim (o critério era que escolhessem um caso com o maior tempo de
acompanhamento). A sequência se deu da seguinte forma: após consolidado todo o processo
de trabalho de campo, fizemos uma leitura fluida do material originado das entrevistas e da
leitura dos prontuários de casos já concluídos.
Os discursos das quatro estagiárias foram situados segundo dois aspectos amplos, a
saber: o Discurso do psicoterapeuta, atravessado pelo discurso que a família, as instituições e
os profissionais trazem para a estagiária antes de acontecer o atendimento com a criança; e o
Discurso da criança, que compareceu nas narrativas das estagiárias quando descrevem ou
comentam os processos que conduziram. Nesta fase, os discursos foram agrupados segundo
aspectos que se repetiram entre as quatro participantes (descritos e analisados mais adiante).
De modo que, no primeiro agrupamento, temos os depoimentos de cada estagiária e no
segundo agrupamento, apresentamos uma organização segundo eixos discursivos. Quando se
fez necessário, contextualizamos algumas particularidades das entrevistas e das anotações dos
prontuários feitas pelas participantes.
Quanto ao Discurso do psicoterapeuta especificamente, vale esclarecer que se trata de
um discurso assumido no processo, atravessado pelo sentido advindo de sua condição de
aprendiz no processo de estágio, com atendimentos clínicos individuais. Nessa condição, não
se pode deixar de considerar que as estagiárias, na ocasião das entrevistas se encontravam em
processo avaliativo, cuja figura principal é o supervisor clínico que atribui nota às
intervenções por elas realizadas. Isso quer dizer, como já sinalizamos antes, que suas
colocações estavam significativamente marcadas pelo receio de estarem respondendo
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“correta” ou “incorretamente” às perguntas da entrevista, apesar de terem sido comunicadas
que não se tratava, no caso da pesquisa, de um procedimento avaliativo. Além disso, é
fundamental colocar que, na situação psicoterápica, seu discurso é permeado pelo que escuta
previamente dos pais e/ou pelos responsáveis e pelas instituições que costumam encaminhar a
criança para o atendimento, com uma demanda específica. Nesse sentido, é importante
observar também que depois de iniciado o processo de escuta das primeiras entrevistas,
percebemos a importância de destacar as concepções de criança e infância que as estagiárias
traziam antes mesmo de iniciarem o próprio estágio.
No tocante ao Discurso da criança, estruturado no processo de atendimento,
destacamos o discurso que o estagiário produz como efeito de sentido, advindo do encontro
com a criança. E, nessa condição, destacamos especificamente o discurso das estagiárias
diante das falas da criança nas sessões, bem como quando registra, formalmente, seu
posicionamento sobre esta nos prontuários clínicos. Para ambas as análises, utilizamos, como
já pontuado, a Análise de Discurso segundo os pressupostos das ideias linguísticas do Círculo
de Bakhtin.
Após fazermos algumas reflexões e articulações a partir desse primeiro agrupamento,
estruturamos a segunda fase da análise. Nela, considerando os objetivos da pesquisa,
estabelecemos o eixo temático principal que denominamos Concepção de Infância, e seus sub
eixos, nomeados de: 1.1 – Ser que desperta medo; 1.2 – Criança: mobilização peculiar; 1.3 –
Ser criança x Ser adulto. O último sub eixo deu origem a mais outros três pontos para análise:
1.3.1 – O discurso da incapacidade e fragilidade infantil; 1.3.2 – O discurso da criança
normatizada e 1.3.3 - O discurso da criança que não fala.
Sobre o discurso em si mesmo, temos algumas colocações que julgamos importantes
para a contextualização da análise do corpus da pesquisa. Trata-se do fato de que, no processo
de destacar algumas falas para serem analisadas, corremos o risco inevitável de deixar de fora
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outras que poderiam ser igualmente valiosas para nossa análise. Nesse caso, delimitar alguns
trechos do discurso é, ao mesmo tempo, assumir que é impossível esgotar as possibilidades de
material para análise. Nesse mesmo sentido, alguns discursos destacados sugerem
ambiguidade ou pouca clareza, mas não puderam ser elucidados, seja porque foram registros
de atendimentos já finalizados, seja porque não foi circunstancialmente possível obter
esclarecimentos nas entrevistas, uma vez que se procurou não insistir nessas questões, para
não prejudicar o andamento da entrevista e colocar a entrevistada em situação desagradável.
Outro ponto faz referência ao fato de que, solicitar esclarecimentos sobre as colocações das
entrevistadas poderia implicar no risco de suscitar nelas o efeito de se sentirem
supervisionadas. Por outro lado, ao intervir no discurso das participantes ao longo da
entrevista, não pudemos evitar o comparecimento de efeitos de sentido na fala da estagiária,
sobretudo, os de cunho avaliativo. Isso porque, a estagiária já atribui significado à própria
presença da entrevistadora. Assim, quando essas circunstâncias surgiram, tentamos
problematizá-las em sua própria condição, extraindo delas algum sentido, mesmo indicando
ressalvas.
Embora tenham análises pontuais relacionadas a esse seguimento do discurso, essas
análises estão levando em consideração o discurso e, consequentemente, o posicionamento do
sujeito como um todo.
Quanto aos sujeitos descritos e problematizados segundo os dados dos prontuários,
trata-se de quatro crianças, atendidas individualmente, cada uma com uma estagiária
diferente, tal como descrito anteriormente quando comentamos sobre os prontuários. Como
citado antes, cada participante indicou um prontuário de uma criança, para ser analisado.

2.2. Apresentando o discurso das participantes: entrevistas iniciais
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Dos elementos discursivos que compareceram na fala das entrevistadas escolhemos
destacar os seguintes aspectos: o sentimento de “medo” relacionado ao atendimento de
criança, o que, de algum modo, resvalou no lugar que o estagiário ocupa no processo
psicoterápico com a criança. Optamos por destacar esses pontos, porque de algum modo,
foram elementos que se repetiram nas quatro entrevistas, ainda que com especificidades
diferentes.
A palavra “medo” surgiu no discurso das entrevistadas, quando foram interrogadas
sobre a escolha ou não em trabalhar com crianças, já que a opção pelo estágio em si não tinha
como prerrogativa, o atendimento exclusivo com o público infantil. Ou seja, todas as
estagiárias entrevistadas sabiam, de antemão, que iriam atender todas as faixas etárias. Então,
quando perguntadas se tivessem podido escolher ou não atender crianças, chamou a atenção
que as respostas incluíram, em algum momento, a palavra “medo”. Em face disso, surgiu
como um desdobramento dessa particularidade a atuação das estagiárias; mais precisamente,
seu lugar na aliança terapêutica com a criança.
Segue, abaixo, o que pudemos extrair dos depoimentos de cada participante.

2.2.1. O medo no discurso de Pérola

O medo de errar aumenta com criança!

Pérola escolhe o estágio em função da empatia que nutria em relação à figura da
supervisora, bem como por uma afinidade com a abordagem terapêutica sociocultural, ou seja,
sua opção pelo estágio foi prioritariamente teórico-metodológica. Revelou que se pudesse
escolher a faixa etária para trabalhar, atenderia adultos, mais precisamente idosos, mas que
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ficou feliz por poder diversificar sua prática com as diversas faixas etárias, dentre elas, a da
criança.
Na entrevista da participante, o elemento discursivo “medo” surgiu relacionado ao
“medo de errar”, que com a criança, “aumenta”. Em seu depoimento Pérola revela que o
atendimento com criança requer um “cuidado a mais”, se comparado ao atendimento com
adultos. Questionada sobre a diferença entre errar com a criança e errar com o adulto, ela diz
que isso é “sem explicação”, mas reforça na entrevista que o medo de errar é pelo fato do
paciente “ser criança”. Revela que costumava se perguntar: “e seu eu errar?”.
Para a estagiária, atender criança assusta ao mesmo tempo em que é “fantástico”.
Principalmente, porque para a entrevistada, no atendimento ao público infantil, é preciso sair
da condição de adulto, se reinventar e estar aberto a novas possibilidades.
Sobre a posição na relação psicoterápica com a criança, observamos no discurso de
Pérola, que algo do “ser” criança, de algum modo parece se colocar para ela como um
obstáculo ao manejo da condução psicoterápica. Além disso, o fato de “ser” criança, por si só,
implicava além do medo, um receio quanto a sustentar a continuidade do processo
psicoterápico. Sair de sua posição de adulto foi uma saída encontrada por Pérola para, de
algum modo, vislumbrar as evoluções do processo com a criança. Destacamos suas palavras
ao falar de sua concepção de criança: “criança tem peso muito forte”.
Para Pérola, parece não ser muito claro por que o medo de errar com crianças é maior
que o medo de errar com adultos. Também não parece claro delimitar que erros seriam esses e
que consequências teriam para o processo em si. No entanto, em um momento de seu discurso
ela tenta esboçar alguma justificativa para essa questão, mencionando o fato de a criança ser
pequena. Como quer que seja, ainda não parece possível para Pérola nominar uma diferença
que ela própria identifica quanto ao medo e receio serem mais intensos quando se trata de
atender crianças.
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2.2.2. O medo no discurso de Hava

Ai meu Deus! Criança não!

A pretensão inicial de Hava era, a princípio, estagiar na área hospitalar. Mas, por
motivos de disponibilidades institucionais, não foi possível realizar o estágio nessa área
específica. A escolha então se deu em função da disponibilidade do campo de atuação que
havia na ocasião: o estágio na clínica da própria universidade.
Para a entrevistada, atender crianças foi desde sempre um desafio. Ela relatou que
“tinha medo” de atender crianças por medo “do que ia vir”. Mas, pensou que só iria saber o
que significava esse sentimento se passasse por essa experiência. Justificou seu sentimento de
medo dizendo que é mais fácil para ela aceitar o sofrimento que venha do adulto do que se
deparar com o sofrimento que vem da criança. Nesse caso, o sofrimento que costuma se
revelar no processo psicoterápico. Para Hava, a criança não pode se defender, pois depende do
outro em muitas circunstâncias. Observa que esse outro, inclusive, nem sempre está
disponível para ajudar ou defender a criança.
Nesse sentido, sua posição como psicoterapeuta era a de poder fazer algo pela criança
na ausência daquele adulto que deveria tê-la protegido antes. Nesse sentido, o processo
psicoterápico se materializa em sua fala como uma espécie de oportunidade de proteger a
criança, de sua suposta incapacidade de se defender sozinha.
Hava parece ter uma concepção de criança que, em alguma medida, faz referência a
um ser indefeso, com uma submissão significativa ao adulto. Condição que parece se
estender, inclusive, a ela própria na condição de psicoterapeuta, na medida em que se vê na
condição de ofertar proteção à criança por meio da psicoterapia. Em sua entrevista, Hava
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reconhece que precisa rever uma questão que chama de pessoal, pois identifica que chegou a
se posicionar em um determinado processo psicoterápico com elementos da sua própria
pessoalidade, de querer “proteger a criança”, localizando essa questão como inapropriada.

2.2.3. O medo no discurso de Laura

“(...)... medo que eu tinha de como trabalhar, de como chegar a trabalhar determinadas
queixas com criança”.

A intenção de atender crianças estava em segundo plano no início do estágio de Laura.
Afirmou que seu desejo genuíno era passar pela experiência de atendimentos em hospitais.
Mas, em razão da indisponibilidade de vagas para alunos de Psicologia no período do início
do estágio, precisou ser remanejada para o Serviço de Psicologia, enquanto aguardava vaga
para o hospital. Nesse serviço, passou a realizar atendimentos clínicos em caráter de plantão
psicológico, como também a conduzir processos psicoterápicos individuais. Foi então que, no
decorrer do estágio, decidiu permanecer no serviço de Psicologia, pois havia se identificado
bastante com os atendimentos clínicos lá desenvolvidos.
Esclareceu que a escolha inicial pelo campo hospitalar deveu-se ao medo de trabalhar
determinadas queixas com crianças, tais como abuso sexual e luto, conforme afirmou na
entrevista:
“A questão de trabalhar com crianças ficou em segundo plano, (...) até mesmo pelo
medo que eu tinha de como trabalhar, de como chegar a trabalhar determinadas queixas com
criança”.
Afirma, nesse sentido, que sempre teve receio de não saber como acessar nas crianças
as informações necessárias ao seu processo psicoterápico. Questionava-se se iria dar conta de
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fazer o processo fluir, já que nunca havia tido experiência clínica com criança. Sobre isso
comenta:
“É uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação”.
E, mais adiante, acrescenta:
“Eu nunca tinha tido acesso às crianças, eu sempre tinha atendido adultos. Então, era
um receio do desconhecido”.
Além disso, acrescentou de modo comparativo que o trabalho com adultos é com a
linguagem e que apesar de ser possível utilizar o lúdico também com esses sujeitos, com a
criança é necessário identificar o brincar dela, no sentido do que simboliza em sua
brincadeira. Isso porque a estagiária acredita que a criança revela seu contexto por meio do
brincar. Assim, enquanto o adulto verbaliza, a criança traz sua realidade para o contexto
lúdico. A estagiária resume que “identificar isso e trabalhar com isso era um receio”. Para
ela, com o adulto é possível trabalhar com o dito e com o não dito. Já com a criança, o que se
utiliza é o brincar, ainda que como uma maneira também de linguagem.
Para a participante da pesquisa, na maneira de brincar reside a possibilidade de
identificação da verdadeira queixa da criança. Nesse sentido, distingue as questões que os pais
trazem em relação ao filho do que é observado na brincadeira da criança. Esclarece que, no
brincar, precisa observar de que maneira acontecem as brincadeiras e quais as que são
escolhidas naquele momento. Observa que, para cada criança, existe um brincar diferente; que
o brinquedo pode ser o mesmo, mas o brincar é diferente. Sobre isso, a estagiária não faz
qualquer observação acerca do brincar como uma ferramenta clínica que visa fazer emergir o
discurso da criança, ainda que, na medida de suas possibilidades. Ou seja, parece não tomar o
brincar em sua intencionalidade clínica, a saber, como uma estratégia de acesso à
subjetividade e ao sofrimento psíquico da criança.

151

Volta a comparar o adulto com a criança dizendo que, no atendimento do adulto,
existe a linguagem verbal e então é possível fazer o mapeamento, mas com a criança o acesso
à sua linguagem dependerá de sua idade. Segundo a estagiária, a idade orienta a escolha da
brincadeira. Nesse sentido, explica que crianças mais novas escolhem preferencialmente jogos
de montar, enquanto que crianças mais velhas escolhem jogos que envolvem e exigem
raciocínio e compreensão. Para esclarecer melhor oferece um exemplo: “Era uma criança (...)
que não se comunicava, não falava uma palavra, só fazia gestos, se comunicava muito pouco
(...) era uma questão dele não ter desenvolvido ainda”.
Questionada sobre a diferença que essa questão traria para o processo psicoterápico,
Laura afirmou que a questão da idade orienta a escolha que ela própria faz, acerca das
ferramentas utilizadas para lidar com determinadas queixas relacionadas ao sujeito. Observa,
no entanto, que a queixa inicial trazida pelo adulto costuma “transformar-se” noutra queixa
conforme se debruça sobre o caso. Nesse ponto, questionamos acerca de uma possível
mudança na posição de escuta da estagiária, quanto ao seu entendimento da queixa em
momentos diferentes da psicoterapia. Supomos, assim, que não se trata da transformação de
uma queixa em outra propriamente, ainda que algo dessa natureza possa acontecer em alguma
medida, mas, não deixar de considerar a possibilidade de tratar-se de um outro lugar que a
estagiária passa a ocupar no processo psicoterápico.
Laura afirma, além disso, que as relações entre pais e filhos permanecem atravessadas
pela quantidade de tempo que os pais dedicam aos filhos. A estagiária disse que os pais não
observam o que acontece com seu filho em razão do convívio reduzido com a criança. Não
raro, não observam o que, de fato, acontece com a criança.
Quanto à demanda que as instituições endereçam ao serviço, Laura observou que é por
força dos encaminhamentos que os pais levam a criança ao serviço. Ao longo de sua
experiência observou que as instituições costumam demandar uma mudança comportamental
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da criança em algumas situações ou contextos específicos, nos quais a criança parece
comprometer, em algum ponto, a conservação dos princípios institucionais. Quando essa
mudança não ocorre, encaminham-na para o psicólogo para que ele intervenha nessa direção.
A estagiária afirmou que em seu trabalho levou questionamentos sobre essa demanda para a
instituição. Algumas acolhiam bem, outras não. Sobre essa questão, Laura afirmou que o
posicionamento dos pais era o de que, se a instituição alega algo sobre seus filhos, não há o
que fazer, senão levá-las ao serviço para ingressarem na psicoterapia.
Laura descreve sua atuação ao longo do estágio como um processo muito proveitoso.
Acrescenta que, diante do receio que tinha em atender crianças, acredita que foi um momento
de crescimento profissional. Sente que abriu mão do medo e que foi um tempo de verificar
que conseguiu atender crianças e acessar suas queixas.
Finaliza descrevendo seu entendimento de criança, a saber, como uma fase de
descoberta. Equipara a criança a uma fase de construção. Quanto à infância, descreve-a
também como uma fase, mas de desenvolvimento. Afirma que a distinção está em que a
infância passa, mas nunca se deixa de ser criança: “Todo adulto tem uma criança que lhe
acompanha”.

2.2.4. O medo no discurso de Alice

“Era algo que eu tinha muito medo... De acabar enviesando (...) a demanda que a criança
trazia, pela visão dos pais. Como que eu ia enxergar a visão da criança ali?”

Sobre seu trabalho na clínica como estagiária, Alice afirma que não esperava atuar
nesse campo, porque seu percurso na Universidade tinha sido voltado para a área
organizacional. No entanto, após ter vivenciado atendimentos com crianças na disciplina de
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Plantão Psicológico (disciplina que antecede o estágio profissionalizante), viu despertar um
desejo de “enfrentar o campo da criança”, mais precisamente, o trabalho psicoterápico com
essa faixa etária. Sobre isso, ela afirmou também que era algo do qual “não queria fugir”,
pois não pretende escolher faixa etária para atender quando for profissional.
O enfrentamento de que Alice se referiu seria que, diante dos atendimentos, não
poderia afetar-se ao ponto de não saber estabelecer o que ela chamou de “marcações
psicológicas” inerentes ao processo psicoterápico. Afirmou que se questionava até que parte
estaria sendo Alice e não uma psicoterapeuta. Não queria que essa posição influenciasse
negativamente em seus atendimentos.
Cita certa dificuldade em utilizar o lúdico na psicoterapia e relaciona-a ao medo de
não conseguir enxergar o “real” cliente nos atendimentos, que, para Alice, é a criança. Seu
medo faz referência ao risco de “enviesar” a queixa da criança pelo que os pais trazem sobre
ela, já que a criança sempre é trazida para a clínica por outro. A consequência seria, portanto,
a de não conseguir reconhecer a demanda que a própria criança traz.
Nesse sentido, diz sentir-se “afetada”, por não saber seu real papel no processo
psicoterápico. As perguntas que fazia a si mesma eram: “O que é que eu faço? Por onde
começo? Como eu faço para a criança entrar no processo? Como entendo o tempo dela?”
Alice afirma que tinha alguma dificuldade em se sentir disponível para entrar no processo,
perceber o desenvolvimento da criança e esperar pelo tempo dela. Afirmou que esse era o
ponto que mais a mobilizava em relação ao seu papel no processo psicoterápico. Com o
adulto, achava que a resposta era visualizada mais rápida do que com a criança e justifica
dizendo que é assim porque os pais não explicam para os filhos os motivos de o terem levado
para o psicólogo.
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Alice parece reconhecer que tomar a criança por sua especificidade é fundamental para
dar andamento ao processo psicoterápico. Mas não ficam claros ainda os possíveis sentidos
que acompanham seu medo de não conseguir operacionalizar essa questão.

2.3. Apresentando o discurso dos prontuários

Após a realização das entrevistas, avançamos em direção ao exame e análise dos
prontuários. Para tanto, a estagiária indicava qual processo psicoterápico poderia ser
analisado. A escolha deveria atender ao critério da criança que permaneceu o maior tempo em
atendimento. Assim, destacamos dos prontuários alguns aspectos registrados, no sentido de
situá-los como um discurso. Com isso, verificamos como o discurso da criança e da infância
comparecem ao longo dos registros formais de atendimentos na clínica psicológica. Após a
análise dos prontuários, outra entrevista foi agendada com o intuito de retomar com a
estagiária algumas anotações cujo entendimento não nos era claro ou julgadas merecedoras de
um maior detalhamento.
Vejamos abaixo algumas reflexões resultantes da leitura dos prontuários.

2.3.1. Sobre o atendimento psicoterápico conduzido por Pérola

Ela só falou no palhaço...

O processo psicoterápico da criança foi pautado, numa medida significativa, pela
averiguação das deficiências que a criança supostamente apresenta. Deficiências que foram
afirmadas na queixa inicial tanto pela família, como pela escola e pelos médicos. Nesse
sentido, laudos, pareceres e avaliações médicas, além de sugerirem a deficiência e atraso da
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criança, sobretudo, no âmbito cognitivo e neuropsicomotor, recomendavam fortemente a
necessidade de que ela tivesse cuidado interdisciplinar permanente e supervisão contínua,
descritos pela expressão “por tempo indeterminado”. O que pode ter implicado inclusive,
numa das demandas específicas apresentadas pela mãe da criança: que a Psicologia emitisse
um relatório para confirmar as dificuldades que o filho apresenta. O objetivo maior, com esse
relatório, era poder solicitar ajuda especializada na escola. Na ocasião, a escola se queixava de
que as professoras precisavam segurar nas mãos da criança para que ela fizesse as atividades
escolares, como se acreditassem na irreversibilidade da dificuldade que a criança
provavelmente estava passando naquela ocasião.
Provavelmente, esse conjunto de aspectos tenha contribuído para compor o discurso da
estagiária, situado marcadamente em torno das observações sobre o desempenho deficitário
da criança nas sessões, principalmente quanto à forma de lidar com os jogos e desenhos
enquanto ferramentas clínicas. Isso porque, com base nos registros dos prontuários, observase frequentemente que a estagiária refere-se ao fato de que, por várias vezes, “mesmo tendo
explicado” à criança as regras do jogo, fica “perceptível” que ela “não compreende”.
Costumava utilizar, em vários momentos, a expressão “fica perceptível a dificuldade...” ou
“fica perceptível a desorganização” da criança. Também registra que a criança não responde
ao que ela pergunta (menciona que ela só dá respostas objetivas), como também não
compreende o que a criança fala.
Quanto ao dispositivo do desenho, também encontramos um discurso que indica a
visão deficitária com a qual a criança fica marcada. Como, por exemplo, o fato de que a
criança apresenta um desenho que “não condiz com a idade dele”. Outro aspecto que chama a
atenção é que, por vezes, a estagiária costumava desenhar a pedido da criança, atendendo as
sugestões dela sobre temas específicos (temas circenses). A criança então passa a desenhar
sobre os desenhos feitos pela estagiária. No entanto, a condução dos atendimentos não explora
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os possíveis sentidos do discurso que a criança produz nas sessões, seja por seus desenhos,
seja por suas palavras, não favorecendo a elaboração da criança. O que isso pode significar?
Que concepção de criança pode estar por traz desta afirmação?
Nesse sentido, a estagiária afirma que, diante da tentativa de conversar com a criança,
“ela se limitou” a falar no circo, e “só falou” no palhaço. Destacamos o fato de que o
discurso da criança tenha sido localizado nesse momento como limitado. Mencionar o circo
foi sua resposta diante da interpelação da estagiária, mas esse aspecto, além de ter sido situado
como algo restritivo, não foi explorado em suas possíveis significações.
No vínculo estabelecido com a estagiária, a criança solicitava que a mesma ou
desenhasse ou, quando fazia ela mesma, costumava perguntar “se era assim...”, como a
buscar uma autorização ou legitimação da estagiária quanto às suas produções. Reconhece
que a criança solicita sua participação a certa altura dos atendimentos, mas não explora esse
aspecto, deixando de contextualizá-lo dentro do processo, como algo que possa ter significado
para a criança. Em outros momentos, solicita organização da criança nas sessões (na
arrumação dos brinquedos), aspecto esse importante de se observar, visto que a estagiária
parece assumir uma posição, de certa forma, central na psicoterapia, em detrimento da fala da
criança. Utiliza a expressão “deixei que ela jogasse”, “deixei ela à vontade”.
O processo termina com a conclusão de que a criança apresenta, de fato, uma
dificuldade e precisa, então, ser encaminhada para a avaliação psicológica. Pensamos, com
isso, que o olhar dirigido à criança foi atravessado pelo movimento da estagiária em legitimar
a deficiência e o atraso da criança, tal como foi pontuado por vários profissionais desde o
início do processo. Podemos supor que suas produções e seu movimento de se dirigir à
estagiária solicitando sua presença não foram concebidos no campo do sentido elaborado pela
criança, mas como elementos provenientes de sua suposta dificuldade e atraso na
compreensão da realidade. A alegação de que a criança precisava de acompanhamento,
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supervisão e reabilitação por tempo indeterminado talvez tenha sido a lente com que foi vista
ao longo dos atendimentos.

2.3.2. Sobre o atendimento psicoterápico conduzido por Hava

“Você ainda é uma criança”

O processo psicoterápico conduzido por Hava indica uma posição marcada pela via do
cuidado e proteção à criança. A estagiária parece se apropriar do discurso da família – no qual
a criança se apresenta como incapacitada para realizar funções corriqueiras e atrasadas quanto
ao aspecto cognitivo, para assim traçar suas estratégias de intervenção. Em seu depoimento, a
estagiária deixa entrever um sentimento de preocupação com a condição da criança diante da
família, para a qual ela “não fala coisa com coisa”. Relata que se sentiu tomada por um
ímpeto de protegê-la e, ainda que tenha reconhecido como inapropriada essa posição, suas
intervenções psicoterápicas se articularam em torno das resoluções sobre a vida prática da
criança. Cita, como exemplos, seu empenho em reorganizar o contexto familiar da criança, no
sentido de favorecer a atenção dispensada a ela, bem como o planejamento de encontros com
a direção da escola e o acionamento do serviço social para averiguação das condições da
criança.
Sem desconsiderar a importância dessas ações quanto ao que poderia representar no
andamento do processo psicoterápico, é relevante destacar que o sofrimento da criança diante
de seu contexto familiar parece não ter ocupado o mesmo lugar na escuta da estagiária. Sobre
a anotação referente a um dos atendimentos, no qual a criança revela que “se sente só”, não
há nenhuma consideração ou indício de que esse aspecto tenha sido explorado pela estagiária.
O que parece ser uma postura avaliativa sobre a criança, de certo modo, prevaleceu em suas
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intervenções. Em outra anotação do prontuário, Hava descreve-a como uma criança de boa
oratória e bom desempenho social. Justifica seu registro descrevendo a comparação que fez
entre a alegação inicial da mãe sobre os supostos problemas do filho para fazer amizades e a
observação posterior da criança durante o processo psicoterápico, quando identificou sua
desenvoltura para se comunicar com as pessoas da recepção da clínica e com a própria
estagiária.
Quanto ao uso dos procedimentos nas sessões com a criança, percebemos que, em
alguns momentos, Hava parecia assumir uma posição de controlar o uso que a criança fazia
do brinquedo. Em uma de suas anotações escreve: “deixei que usasse o brinquedo dentro do
armário”, referindo-se ao fato de a criança pegar o brinquedo que ela não havia separado
previamente para ser usado na sessão. Também utiliza a palavra permissão para referir-se ao
fato de ter consentido que a criança ficasse em silêncio durante a sessão, em alguns
momentos. Com isso, faz referência às expectativas de respostas que fazia em relação à
criança, incomodando-se, inclusive, porque não tem suas perguntas respondidas.
Sobre o aspecto da abordagem da criança nas sessões, a estagiária registra a seguinte
frase: “ela não responde à minha pergunta”. Nesse momento, parece deixar suas próprias
expectativas em destaque, em detrimento do discurso da criança. Da mesma forma, quando
narra que a criança “não quis dizer o que houve” e não diz a ela “exatamente o que ocorre”,
parece indicar que elabora antecipadamente o discurso que deveria ser produzido nas sessões.
O que pode assinalar, além disso, que a estagiária se pauta pela informação de outra pessoa
sobre a criança e não sobre o seu próprio discurso.
Acrescentamos, ainda, que concluir que a criança não quer falar poderia ter implicado
na investigação dos possíveis motivos que fazem a criança não querer falar. Ao invés disso, o
que parece ter ficado em destaque foi a percepção de que a criança não colabora com a
psicoterapia. Com isso, inferimos que o processo parece pertencer mais à estagiária do que à
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criança propriamente. Outra observação interessante é a de que, em um dado momento, a
criança diz que tem algo para falar para a estagiária, mas que não fará isso para não deixá-la
confusa. Esse ponto também não é investigado, ou seja, a possibilidade de interrogar que
imagem da estagiária a criança antecipa em seu discurso, a ponto de não querer desapontá-la.
Um último aspecto a ser considerado sobre os atendimentos é que, em uma das
sessões, a criança, enquanto brincava de banco imobiliário, fala sobre seu desejo de pagar as
contas da avó. A intervenção da estagiária nesse momento foi interrogar a existência daquela
preocupação “já que ele era ainda uma criança” e não deveria estar preocupado com essas
questões. Sobre isso, podemos dizer que o discurso da criança não foi investigado sobre seus
possíveis sentidos. O fato de se preocupar com o aspecto financeiro da família, sobretudo com
a situação da avó, revela minimamente uma posição de angústia frente a um aspecto de sua
realidade concreta. Mas, essa questão não foi desdobrada na escuta da criança.
Examinando esses registros, podemos supor que a escuta do sujeito no contexto
psicoterápico parece comprometida quanto à preservação do lugar da criança como ator
social. Deixando a estratégia de proteção como eixo das intervenções, o sofrimento da criança
parece secundário no processo. Nesse sentido, a estagiária permanece no centro do processo e,
a criança, como seu objeto de intervenção. Em seu depoimento, revela que identificava em si
um sentimento de orgulho ao considerar que ajudou a modificar o contexto da criança ao
longo do processo.

2.3.3. Sobre o atendimento psicoterápico conduzido por Laura

“criança apresentou inquietação, desatenção e impulsividade”
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O cenário inicial da psicoterapia conduzida por Laura foi caracterizado pela
apresentação de um laudo médico afirmando que a criança apresentava “Transtorno
hipercinético de conduta”48, assim como de um relatório elaborado pela escola, sem data
especificada, descrevendo o “comportamento diferenciado da criança”. A demanda escolar
era a de que a Psicoterapia pudesse “elaborar soluções psicológicas” para o seu modo
agressivo de se comportar na escola, já que as tentativas de mudança de turno e as abordagens
da criança pela equipe pedagógica não estavam surtindo o efeito esperado: o de que a criança
ficasse mais calma. A escola sugere, inclusive, o afastamento da criança da instituição, apesar
de registrar que ela não apresenta qualquer dificuldade no processo de aprendizagem. Ao
contrário, descreve-a como uma criança que “compreende com facilidade as explicações”,
“aprende rápido” e “realiza as atividades com rapidez e corretamente”.
O discurso da mãe reproduzia, de certa forma, as demandas institucionais, uma vez
que reiteradas vezes trouxe seu desejo de que o filho “fosse normal, sem doença mental”.
Nesse sentido, revela seu pedido ao médico de que aumente a dosagem dos remédios, já que
não estavam fazendo mais efeito. Observação confirmada pela escola no já mencionado
relatório. A mãe declara também sobre sua angústia em não conseguir dar conta da agitação
do filho, nem exercer sua autoridade para com ele. Nesse sentido, descreve os episódios de
agressões do filho com ela própria, quando ele se sente contrariado.
Nessa conjuntura, é relevante, antes de qualquer coisa, destacar o discurso da
instituição sobre a criança, que parece concebê-la como um objeto suscetível a ajustes. Sobre
isso, é importante tecer algumas colocações: primeiramente, chama a atenção o empenho e a
minúcia com os quais a instituição descreve os comportamentos ditos “desviantes” da criança,

48

Importante observar que durante o atendimento a mãe da criança especifica o diagnóstico do filho
acrescentando o termo “nível cinco”. Ela teria escutado essa especificidade no CRAS, onde a criança recebe
atendimento. Mas, nos documentos que se encontram anexados ao prontuário, como o relatório da escola e o
laudo médico, não foi encontrado o registro dessa especificidade.
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em detrimento de qualquer outra reflexão acerca de sua dimensão psíquica e/ou condição
sócio afetiva. Além disso, o documento encaminhado pela escola atribui sentimentos e
intenções à criança, os quais são impossíveis de se verificar objetivamente. Quando afirma
que a criança “se alegra em oprimir os colegas” ou que “não sente arrependimento ao ver
seus colegas chorando”, a instituição infere aspectos emocionais de ordem intrapsíquica, que
somente o próprio sujeito teria propriedade para expressar.
Além disso, a instituição alega que os esforços “físicos e mentais” empregados ao
longo de quatro anos, na intenção de cessar os constantes episódios de agressividade da
criança no contexto escolar, esgotaram-se, esvaziando as possibilidades de intervenção
pedagógica. No entanto, a escola não deixa claro como tais intervenções aconteceram, nem
menciona que possíveis ações foram empreendidas no sentido de abordar a criança de forma
particular. Isso nos faz interrogar a visão da instituição sobre a criança, já que parece assumir
uma posição marcadamente pragmática diante de uma problemática evidentemente tão
complexa. Não à toa, encaminham para o serviço de Psicologia para que sejam elaboradas
“soluções psicológicas”.
Quanto ao processo psicoterápico em si, destacamos que, logo no primeiro
atendimento, Laura parece, em alguma medida, observar a criança também desse lugar, uma
vez que seus registros iniciais destacam que a “criança apresentou inquietação, desatenção e
impulsividade”. Outra observação diz respeito à ocasião na qual pergunta para a criança se ela
sabe por que ela está ali e recebe uma resposta negativa. Laura, no entanto, não esclarece se
explicou ou não algo para a criança.
De modo geral, os registros consultados não deixam claro o percurso que o tratamento
seguiu. O que foi possível acessar em termos de prontuário demonstra que algumas
intervenções se destinaram a investigar a relação mãe e filho, talvez em razão da angústia
materna ter comparecido desde os primeiros atendimentos. Nesse sentido, a mãe relatava que
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não sabia lidar com seus filhos (não somente com a criança em atendimento), tendo, inclusive,
declarado que uma vez havia dito a eles que iria fugir e deixá-los.
Outra importante observação feita pela estagiária, diz respeito aos contextos de
violência que compareciam no discurso da criança, tais como episódios de assassinatos, que
costumavam ocorrer no bairro onde mora. Após um desses episódios a criança comenta na
sessão sobre a morte de uma pessoa que conhecia. Posteriormente, a estagiária descreve que a
mãe revela que seu filho costumava dizer que quando crescesse “iria ser bandido”. Relembra
que, após um episódio de tiroteio próximo à sua casa, a criança teria guardado uma cápsula de
bala, a qual a mãe não conseguia encontrar para jogar fora.
Quanto à relação da mãe com seus filhos, a estagiária tenta posteriormente abordar o
assunto com a criança, mas registra que “a criança não se dispõe a falar sobre a família”.
Vale destacar, porém, que em uma das sessões a criança relata sobre o quanto gosta de fazer
carinho quando está junto da mãe. Em seguida, faz um desenho sobre a família, solicitado
pela estagiária, escrevendo nele: “mãe, eu te amo”. Assim, o processo psicoterápico parece
não investigar mais detidamente os sentidos que a criança faz de sua relação familiar, da
posição que ocupa na escola, tampouco acerca de sua relação com a mãe. O que o processo
produziu quanto a direcionamentos mais claros foi ter sido encaminhada para o grupo de
queixa escolar, bem como para o núcleo de Psicologia social. Segundo Laura, o fim do
processo psicoterápico, em razão do término do ano letivo, foi marcado pelas sucessivas faltas
da criança nas sessões. Desse modo, não foi possível um momento de fechamento do
processo, nem com a criança, nem com a sua mãe. Por esse motivo, o prontuário foi
encaminhado para dar continuidade no ano letivo de 2017.
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2.3.4. Sobre o atendimento psicoterápico conduzido por Alice

“Costumou mudar o foco do jogo relatando fatos de sua vida”

Em termos amplos, o processo psicoterápico infantil conduzido por Alice indica uma
escuta clínica caracterizada pela percepção das dificuldades apresentadas pela criança,
atribuídas pela família, mais especificamente, pela avó. Nesse sentido, já no primeiro
atendimento, quando interrogada sobre o que esperava da psicoterapia, a avó respondeu que
queria melhoras para a suposta desobediência da criança e o seu comportamento agressivo,
tanto em relação ao outro como a si mesma, principalmente quando era contrariada. A criança
permanecia sendo acompanhada por um centro de reabilitação infantil e tomava
medicamentos controlados. Sobre isso a estagiária parece não investigar as indicações que
justificassem essa medicalização, registrando no prontuário apenas que a avó não disse o
porquê das medicações terem sido prescritas. No encaminhamento do referido centro para que
a criança estivesse em psicoterapia, o texto referia-se ao fato de que a criança “era incapaz
para qualquer atividade”.
Diante da solicitação que faz a avó, de um laudo que atestasse a incapacidade da
criança, a estagiária diz que não poderia fornecer tal documento em virtude de não ter
percebido, nos atendimentos, as dificuldades, do modo como afirmava a avó. A intenção da
família era que a criança se aposentasse para que, assim, o valor recebido pudesse cobrir as
despesas com seus cuidados. A criança não morava com os pais, que eram separados e não
contribuíam financeiramente para o seu sustento. E foi com esses argumentos que a avó
respondeu quando a estagiária a questiona sobre o que ela pensa da aposentadoria da criança.
Diante das respostas, a estagiária parece não investigar sobre outras possíveis motivações ou
sobre outros prováveis aspectos subjetivos envolvidos nessa decisão de aposentadoria.
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No decorrer dos atendimentos surge também um documento emitido pela escola em
que consta que a criança era diferente em relação às outras. Para tanto, a instituição utiliza o
termo crianças regulares. Diante desse documento, a estagiária pontua para a avó que a
criança tem seu tempo e sua forma própria de fazer as atividades, mas que ela tem condições
de conseguir realizá-las.
Nos atendimentos com a criança, a estagiária costumava utilizar variados jogos. Em
relação às sessões, registra, por diversas vezes, que a criança não cumpre as regras do jogo,
mesmo tendo sido advertida sobre elas. Observa que a criança “tenta burlar”. O que pode ser
curioso, pois se ela burlou, em alguma medida compreendeu as regras do jogo e, por alguma
razão, precisou ou quis quebrá-las. Mas, não há observações ou reflexões no prontuário a esse
respeito. Conclui que a criança tem dificuldades de compreender as regras do jogo. Observa
também sobre a dificuldade que a criança apresenta em relacionar palavras com imagens em
um determinado jogo. Em um dado momento, institui que a criança só poderia trocar de jogo
quando finalizasse a tarefa do que fora primeiro proposto. Registra então que “ela conseguiu
terminar sem meu auxílio”. Sobre uma de suas observações de que a criança se atém às
regras do jogo, talvez faça referência ao fato dela própria parecer sempre atenta, desde o
princípio, a esse aspecto ao longo dos atendimentos com a criança.
Nesse mesmo sentido, registra, já ao final dos atendimentos à criança, que “percebe
um desenvolvimento de suas funções superiores, com uso de recursos próprios” e que isso
“contrasta com os relatos da avó sobre a criança”.
Nas intervenções, a estagiária mantém a posição de questionar a criança sobre suas
dificuldades, principalmente quanto às suas relações familiares. Conduz os atendimentos, ao
que parece, mantendo o foco na verificação da habilidade da criança para compreender as
regras do jogo e desempenhar as atividades propostas. Essa suposição se sustenta em duas
observações: primeiro, no fato de que ao fim dos atendimentos, na devolutiva com a avó,
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enfatiza que a criança tem seu próprio tempo para aprender e desenvolver atividades, como
uma resposta à sua observação inicial que a criança é incapaz de desenvolver qualquer
atividade e à demanda de aposentadoria, quando a encaminha ao serviço de “Queixa escolar”,
com a observação de que o desenvolvimento dela foi acima do esperado. Em segundo lugar,
na devolutiva com a própria criança, quando lhe comunica que ela consegue desenvolver as
atividades, no início com auxílio, mas depois sozinha. A estagiária então registra: “A criança
concorda”.
Concluímos que o processo psicoterápico parece ter mantido como ponto central de
intervenção a construção de uma resposta específica ao encaminhamento inicial, que versava
sobre a “incapacidade” da criança em desempenhar atividades, justificando assim, sua
aposentadoria. Isso porque, outros aspectos se fizeram presentes no discurso da criança, como
a relação com a mãe e com os avós (a quem chamava de mãe e pai), mas não foi alvo de uma
investigação dentro do processo. O encaminhamento final da criança ao serviço que investiga
queixas escolares parece resumir a intencionalidade do processo.

2.4. Apresentando os eixos temáticos

2.4.1. Concepção de infância

O que dizem as estagiárias a respeito da criança? Que concepções têm sobre o sujeito
criança na situação de atendimento? A análise de seus discursos, tanto a que incidiu sobre o
depoimento das entrevistas, como a que se originou dos registros dos prontuários, constituiu o
arranjo que segue abaixo. É oportuno colocar que esses discursos funcionam como um
interdiscurso, uma vez, que sendo parte de um eixo temático específico, fazem também
referência a outro, tecendo uma rede em que as significações se entrelaçam, se conectam e se
166

complementam. Os recortes destacados ao longo de nossa análise são escolhas que funcionam
como materializações do discurso, compondo uma trama discursiva sobre a criança. Essa
estrutura só foi possível em função das entrevistas e do exame dos prontuários que
precederam a análise aqui apresentada. E, como dito anteriormente, consiste em uma das
muitas possibilidades de estudo que poderíamos empreender.

a) Ser que desperta medo

Observamos uma ideia de criança que compareceu logo no início do procedimento das
entrevistas, assim que as estagiárias eram solicitadas a narrarem suas trajetórias acadêmicas
até o momento em que deram início ao estágio profissionalizante. Trata-se da criança
concebida como um ser que desperta medo, sobretudo quando as estagiárias falaram do receio
que antecedeu o contexto das intervenções com a criança na situação psicoterápica.
Consideramos que tais discursos parecem revelar, antes de tudo, componentes do
imaginário de cada estagiária e, portanto, parece fazer referência à visão de criança que
edificaram até aquele momento e com a qual seguiram em suas práticas no estágio. Seguem
alguns discursos:


“Criança tem peso muito forte” (Pérola)



“Eu tinha medo de atender crianças por medo do que ia vir” (Hava)



“Eu tinha esse receio... ai meu Deus! criança não!” (Hava)



“Eu nunca tinha tido acesso às crianças, eu sempre tinha atendido adultos.
Então, era um receio do desconhecido”. (Laura)



“Era algo que eu tinha muito medo, de acabar enviesando a queixa que a criança
trazia, pela visão dos pais. Como eu ia enxergar a criança ali e não somente o
que os pais traziam?” (Alice).

(Grifos nossos)
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São discursos, nos quais podemos verificar composições metafóricas, tais como as que
sublinhamos acima, sobre as quais as estagiárias relataram não conhecer sua origem;
tampouco, souberam elaborar uma compreensão. O referido discurso evidencia uma
concepção de criança marcada pelo sentido do que é incógnito, obscuro e, por isso, daquilo
que não se pode elaborar. O que nos chama a atenção é o fato de que, na clínica, com efeito,
se lida com a imprevisibilidade, inerente ao que o sujeito irá trazer para os atendimentos e
como o processo transcorrerá. Não é o mesmo significado que possui o uso do qualificativo
“desconhecido” atribuído à criança. Este, aparentemente, relaciona-se ao que é enigmático ou
inexplorado. Resta o questionamento quanto ao efeito de sentido que possui a posição de
“medo” diante da possibilidade de lidar com a criança nos atendimentos – posição assumida
por todas as estagiárias entrevistadas nesta pesquisa – e o fato de não ser possível oferecer
alguma compreensão sobre a origem de suas inquietações. Sobre isso, vejamos os recortes que
seguem:
 “Eu sempre tive medo de atender criança, mas nunca entendi.” (Hava)
 “Atender criança me assusta, porque eu tenho medo de errar com ela, porque é
uma criança. Eu sempre tive medo de errar com tudo e com a criança aumenta... é
sem explicação” (Pérola).

(Grifos nossos)

Foi com um aparente estranhamento em si mesmas que as estagiárias afirmaram sua
impossibilidade de explicitar a gênese desse receio. Interessante observar que, ao mesmo
tempo, parece questionarem-se quanto à significação desse suposto “desconhecido” que
reveste a criança. O que significa dizer que essa percepção não apenas comparece em seus
discursos, revelando uma concepção de criança, mas, sobretudo, implica no lugar que a
estagiária atribui à criança na relação psicoterápica que maneja.
Em relação à situação psicoterápica, assinalamos o elemento que frequentemente
marca a chegada da criança à clínica, a saber, o fato de que é o discurso do outro que costuma
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balizar os inícios dos tratamentos. A escuta do adulto antes da escuta a criança inaugura e põe
em andamento o processo da psicoterapia infantil. Isso significa que escutamos uma
interpretação sobre a criança, antes de escutá-la. E isso pode representar importantes
implicações na escuta e na condução do tratamento. Isso porque, à concepção ideológica que
habita o imaginário social acerca da criança, soma-se o discurso com que o adulto a reveste,
quando traz uma demanda de tratamento psicoterápico para ela. Flesler (2012) resume que são
pelas ressonâncias que geram no adulto, que uma criança chega aos consultórios. Esse fato,
por si só, já indica que o discurso da criança não é o mesmo dos pais, das instituições, embora
se apresente significativamente atravessado por estes.
Sigamos então com a reflexão sobre como a escuta da estagiária permanece
determinada por uma complexa trama discursiva formada pelos componentes ideológicos que
veiculam uma ideia de sujeito infantil, pelo discurso dos pais e/ou instituições, bem como pela
demanda acadêmica inerente ao processo de aprendizado do estágio profissionalizante.
Articulados simbolicamente, esses componentes antecipam uma determinada ideia de criança
às estagiárias, isto é, antes que o atendimento infantil aconteça. O “medo” de atender crianças
torna-se, assim, uma espécie de signo que emerge em meio a uma gama de vozes sociais,
como um efeito de sentido dessa complexa trama. Composição que é regida por uma
confluência de discursos que tornam o encontro com a criança um ponto diante do qual se
veem mobilizadas, mesmo que não encontrem uma clara definição para isso. Que concepção
de criança decorre de toda essa trama discursiva?
É o que, em alguma medida, podemos observar nos recortes destacados nos próximos
tópicos.
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b) Criança: mobilização peculiar

Nesse tópico, como dito acima, abordaremos o discurso das estagiárias com base em
seus depoimentos acerca da inquietação e da angústia que afirmaram sentir, tanto antes de
iniciarem o atendimento da criança, como no decorrer do processo psicoterápico com ela. Em
alguma medida, é legítimo dizer que os discursos das estagiárias refletem o lugar atribuído à
criança e comparecem no modo como trabalham com ela. Com efeito, é desse lugar que as
estagiárias, ao assumirem estratégias de intervenção com a criança, comprometem-se nessa
posição e, desse modo, mobilizam os papéis na relação psicoterápica. O olhar atravessado por
inquietação, angústia e questionamentos é, de algum modo, efeito da concepção da criança
que está em jogo e quando a estagiária maneja a relação psicoterápica, sempre o fará com
base nessa concepção. Com isso, tocamos a questão da relação dialética, marcada por um
complexo jogo de inter-relações. Por isso, nesse campo, podem surgir infinitas peculiaridades,
como as que aqui enfatizamos, a saber, os atravessamentos que marcaram o contexto inicial
dos atendimentos com a criança, caracterizados por uma inquietação quanto ao seu lugar de
adulto, de onde se sentiam convocadas a sair ou se reposicionar para ser possível escutar a
criança na sessão. Abaixo apresentaremos alguns segmentos de discursos que ilustram nossas
reflexões:


“(...) Em relação a você sair daquela posição... se você tiver que ir pra o chão e
brincar, você vai pra lá, você senta, você brinca, você se reinventa ali, trabalha
com aquela possibilidade” (Pérola)



“A forma de se tratar com a criança que é diferente, no sentido de você ter um
cuidado a mais” (Pérola) (Grifos nossos)

Nos segmentos de discurso acima, destaca-se a inquietação das estagiárias em lidar
com o universo infantil, aqui situado no âmbito da diferença em relação ao universo adulto.
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Diferença que emerge no discurso, caracterizada pelo lugar de destaque que parece ocupar o
fator faixa etária na escuta da criança. Nesse sentido, não devemos esquecer que a Psicologia
histórico cultural oferece uma pertinente crítica em relação à ênfase na questão da faixa etária,
sobretudo quando se trata de considerar a criança em contextos de desenvolvimento. A ênfase
deve recair sobre as inserções e interações que o sujeito estabelece com o meio, não sobre a
idade. Esta continua sendo uma referência, mas declina de seu lugar de preponderância, isto é,
não determina sozinha a compreensão das manifestações do sujeito no meio em que vive. A
esse respeito, visualizamos um ponto de tensão no discurso das estagiárias, que se manifesta
com as características a seguir:


“... Esperar pelo tempo dele... acho que essa espera é que me movia mais. Porque,
dos atendimentos de outras faixas etárias, sem ser da infância, que eu tive, a
percepção era... a resposta para o atendimento era mais rápida. Mais rápida que
eu falo de que eu conseguia visualizar isso. Só que com o atendimento infantil
delongava mais tempo por que às vezes não era... não era... quando eu... exemplo,
quando eu questionava por que dele tá ali naquele espaço e ele não tinha
conhecimento, ele não sabia (...). eu não conseguia ver por conta disso, porque
eles não falavam verbalmente pra mim, como em outras faixas etárias eles falam:
eu vim por conta disso e disso” (Alice)



“... Com o adulto eu já consigo deixar que ele fique mais à vontade pra dizer
agora ou daqui a duas semanas ou não dizer e com a criança eu já acho que eu
tenho que ficar perguntando, pra ela falar logo...” (Hava) (Grifos nossos)

Essas citações nos trazem um discurso que coloca a linguagem da criança e do adulto
em planos diferenciados, marcando o lugar da escuta das estagiárias: diante do adulto, a
percepção é a de que sua linguagem comunica algo de forma mais clara e mais rápida; diante
da criança, a ideia é que o discurso é menos claro, requerendo da estagiária uma disposição
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diferente em relação à escuta clínica. Além disso, há uma espécie de expectativa em relação
às expressões da criança. No discurso de Hava, é mais fácil aguardar o tempo necessário para
que o adulto fale, enquanto que, para a criança, não é possível ter a mesma disposição.
Faz-se necessário observar, nesse caso, que a escuta clínica destina-se ao sujeito em
relação à apreensão de seus modos de interação com o outro, para além de sua faixa etária.
Em face disso, não poderá haver distinção entre o tempo de escuta que se destina à criança e o
que se disponibiliza para o adulto. Consequentemente, poder aguardar até que o sujeito
verbalize algo na sessão é uma posição que não deve se balizar em função da idade. Para a
criança, há que se reservar o tempo necessário, no qual ela possa elaborar seus conteúdos
psíquicos.
Nessa perspectiva, as estagiárias parecem conceber o discurso da criança segundo sua
condição de linguagem verbal atrelada à faixa etária e nesse sentido, terminam por compará-la
ao discurso do adulto, aquela linguagem que comunica e é compreensível por sua suposta
objetividade. Diante desse estado de coisas, o efeito de sentido que surge revela que, com o
sujeito adulto, a comunicação teria uma fluidez maior do que com o sujeito criança. Isso
significa dizer que a faixa etária parece ocupar outra vez um lugar preponderante na escuta
dos “ditos” da criança, assim como definir o lugar que é atribuído a ela mesma. O ponto de
tensão manifesta-se na medida em que a não linguagem da criança oferece um obstáculo à
escuta do estagiário, indicando que a criança não tem formas de expressão verbal suficientes
para o atendimento.
Enfatizar a faixa etária nesses processos reserva menos espaço à vivência da criança e,
nesse sentido, destitui, em alguma medida, o lugar que os modos de inserção da criança em
seu meio e, consequentemente, em suas internalizações, precisam ocupar no processo
psicoterápico. Com Vygotski (1935/2014) a vivência é definida como a relação que se
estabelece entre a criança e a cultura. Nesse entendimento, a vivência pode ser um
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entrelaçamento entre os elementos do meio e os aspectos das particularidades do sujeito. Na
apreensão da vivência da criança, entram em jogo os modos como esta se posiciona em
relação ao que se apresenta diante de si, bem como ao que solicitam dela. Trata-se de
enfatizar a posição da criança na relação com o outro, evidenciada em seu discurso, e não
apenas o que se espera dela com base no indicativo da sua idade. Vejamos as citações abaixo:


“(...) Me afetava de não saber qual era o meu real papel ali, de atendimento. O
que era esperado, tanto por mim, quanto pelos pais, quanto pelo próprio
atendimento infantil: o que é que eu faço? Por onde que eu faço? Como é que eu
conheço esse sujeito que tá aqui? Como é que eu faço ele entrar no processo?
Como eu percebo isso? Como é que eu entendo o tempo dele diante do processo?
Essa era a afetação que eu tinha, que mexia comigo (... ) eu tinha dificuldade de
compreender essas questões mais com criança do que com adulto”. (Alice)



“A gente está no momento que a gente fica muito procurando o certo e o errado
no atendimento (...) e com criança às vezes eu percebo que tem mais essa angústia
... Acho que pelo cuidado de que talvez a criança não... sei não... não sei! (risos)
... Eu acho que é diferente, eu me vejo diferente, não consigo dizer o porquê!”
(Hava)

Aqui temos outros discursos portadores de indícios dos atravessamentos vivenciados
pelas estagiárias, sob a forma de dúvidas, afetações e questionamentos envolvendo o
significado de atender crianças, cujas razões afirmaram desconhecer e sobre as quais não
conseguem elaborar.
Os questionamentos versaram sobre as angústias que perpassam a posição de aprendiz
que ocupavam por ocasião do estágio profissionalizante, agravadas pelo fato dos
atendimentos serem especialmente com crianças. Como uma espécie de angústia em
acréscimo, despertada na estagiária pelo lugar que atribui à criança quando da situação de
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atendimento psicoterápico. Atravessada por essa “dupla angústia” sobre a qual não sabe dizer,
o lugar de estagiária faz alusão à concepção de criança que a habita. Uma participante da
pesquisa vê-se diferente quanto ao seu lugar de estagiária e atribui sua dificuldade de
elaboração ao fato de ser com a criança o atendimento, sinalizando um ponto obscuro quanto
à interação que estabelece com esta no processo. Sobre isso, é importante dizer que, ao
mesmo tempo em que o sujeito se coloca em um lugar, ele diz do lugar do outro e, quando ele
se coloca no lugar do outro, diz do lugar dele. Essa é a condição que denominamos dialógica,
no sentido de sua heterogeneidade, posto tratar-se de uma “articulação de múltiplas vozes
sociais, (...), ponto de encontro e confronto dessas múltiplas vozes” (Faraco, 2009, p.60).
Assim, ressaltamos o complexo de forças presente no papel que a estagiária se atribui
e atribui ao outro (supervisor, criança, os pais ou responsáveis), interrogando-se sobre seu
“real papel” no atendimento à criança. É digno de nota declarar que o processo psicoterápico
não pertence ao psicoterapeuta. Trata-se de um processo dialógico que, nesse caso, parece não
ter sido localizado como tal. Nele, o lugar da criança parece acessório e não central, como
deveria ser posto no processo. No tópico seguinte, veremos alguns discursos que opõe criança
e adulto.

c) Ser criança versus ser adulto

As citações que aqui destacamos apontam para o lugar no qual a criança foi situada,
segundo as particularidades dos atendimentos e o consequente manejo da situação
psicoterápica. Nessa seção, a criança surge como um vir-a-ser, ou seja, ainda não pronta. Está
localizada como um adulto no qual ainda se tornará. Nesse ponto, recordamos o personagem
Emílio, que Rousseau idealizou como exemplo de uma criança educada para ser homem: uma
criança “projeto de adulto”, localizada como um vir-a-ser. E ainda que Rousseau tenha
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chamado a atenção para a especificidade da criança, o personagem Emílio era uma promessa
de sucesso como futuro homem, como resultado da intervenção do adulto pela via educativa.
A criança “não era” homem ainda; sua posição e condição são bem pontuadas por Rousseau
ao longo de sua obra Emílio.
Segundo Figueiredo (2004) o ideal do vir-a-ser permanece até hoje comparecendo no
manejo das práticas clínicas. Vorcaro (2004) também aponta para essa questão quando afirma
que a tendência ao estado adulto, que a criança representa, permanece sustentada pela via
educativa; uma prova da influência de Rousseau, desde o século XIX até hoje. A autora
afirma, ainda, que as redes de atenção psiquiátrico-psicológica instituem o mecanismo
regulador e corretivo da relação da criança ao campo social.
Com efeito, sempre que situamos a criança como frágil, indefesa e/ou incompleta,
afirmamos isso do alto de uma idealização adulta que testemunhamos desde Rousseau
(1762/1999). Cada vez que indicamos que ela ainda não fala, evidenciamos que não sabemos
ou não conseguimos escutá-la como um sujeito em sua condição de criança. Se, por um lado,
aprendemos com Rousseau sobre o universo particular infantil e tomamos ciência do quão
imprescindível seria considerá-la em sua individualidade, por outro, internalizamos a
ambivalência rousseauniana: reclamar a negligência quanto a desconsiderar o particular da
criança para, ao mesmo tempo, empenhar-se minuciosamente na busca pelo controle dessa
mesma particularidade. Eis a repetição que comparece nas intervenções da clínica de modo
bastante evidente. Como se o desbravamento do íntimo da criança fosse diretamente
proporcional à necessidade de seu controle e/ou vigilância.
Tal como Rousseau (1762/1999) planejou a preparação de Emílio para a vida adulta,
as intervenções aqui destacadas parecem intencionar reviver o “bom adulto” encarnado nesse
personagem. Não por acaso, indicar que a criança precisa ser tutelada por um adulto em
determinados contextos de seu desenvolvimento e em algumas circunstâncias de suas
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experiências é um ponto importante, mas afirmar que ela não sabe se defender por ainda ser
criança constitui uma conotação de incapacidade infantil, que precisa ser repensada, sobretudo
nos processos clínicos. Dizer que a criança não apresenta um discurso que faça uso de termos
ou expressões mais complexas é um aspecto de seu modo próprio de se dirigir ao outro, mas,
asseverar que ela “ainda não fala” é destituí-la como sujeito de linguagem, que ela é desde
sempre.
As intervenções anunciam a promessa de que a intenção é dar à criança um lugar,
todavia, a estagiária deixa transparecer, em seu discurso, que esse lugar é projetado e
sustentado pelas idealizações adultas. Essa é a herança de Rousseau e da qual somos
tributários, até hoje. Quando nos apresentou Emílio, conhecemos um conjunto inimaginável
de conjecturas sobre as necessidades próprias da criança – aquilo que supostamente habitava
no íntimo dela – e, em meio a esse interno da criança, soubemos do acesso para alcançar a
adultez, com a qual passamos a marcar a existência infantil.
Vejamos a seguir como essa condição se manifestou sob três formas peculiares.

c.1) O discurso da incapacidade e fragilidade infantil

Nesse discurso, a criança é comparada com o adulto e atribuída a ela uma condição
menor em relação à condição de adultez.


Quando, na sessão, a criança revela sua preocupação com a situação financeira da
família, a estagiária lhe diz: “Você ainda é uma criança” (Hava)



“Um adulto pode se defender por si só, uma criança não” (Hava)



“Eu tenho ainda um pouquinho desse pensamento... é muito mais fácil aceitar o
sofrimento de um adulto do que o sofrimento de uma criança” (Hava)
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“A criança é incapaz para qualquer atividade” (Registro feito por uma instituição
de reabilitação infantil, retirado das anotações do prontuário elaborado por Alice).

Destacamos da primeira frase a utilização da palavra “ainda”, refletindo sobre seus
possíveis efeitos de sentido, sobretudo, quando escutado pela criança. A utilização do termo
“ainda”, de algum modo, pode indicar que a criança não é sujeito. Além disso, em suas
variadas possibilidades de significação, marca um lugar aquém em relação ao outro. Se a
criança está aquém de algo ou alguém, é sua “incapacidade” que, numa medida ou outra,
nomeia seu lugar para o outro, neste caso, o adulto.
Sendo a incapacidade atribuída à criança, a crença é a de que ela não pode se
defender49. No entanto, trata-se, em certa medida, de um equívoco, advindo da incompreensão
quanto a creditar à criança uma capacidade própria de defender-se, desde que não se tome o
modelo de defesa próprio do adulto, tampouco se credite a essa posição uma materialidade, a
qual a criança não pode assumir. Uma criança defender-se-á do modo dela, lançará mão de
seu próprio discurso para se posicionar diante do adulto.
Outra particularidade ainda nessa direção diz respeito ao fato de que se uma criança é
“incapaz para qualquer atividade”, qualquer tentativa no campo das intervenções
psicoterápicas torna-se inviável. Questionamos então qual o efeito de sentido que um discurso
como esse tem para a criança, a família ou para quem vai atendê-la. Colocando a criança
nessa posição, inclusive, acaba por determinar as ações dos outros em relação a ela.

49

Importante esclarecer que o termo Defesa está aqui recortado e discutido segundo seu sentido metafórico e não
com o significado contemplado pelo ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, como dispõe seu Art. 3º: “A
criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana [5], sem prejuízo
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros, meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade” (p. 5). No Estatuto, de fato, é dever do Estado defender e promover
os direitos da criança. Nesse sentido, com efeito, a criança não se defende sozinha; existe uma legislação
específica que regula as estratégias que garantem a ela que seus direitos sejam prioridade do Estado. E é isso,
inclusive, que consolida seu lugar diante da legislação, fazendo com que ela assuma um lugar no discurso do
outro, como no caso em que estamos pontuando aqui – a relação psicoterápica.
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Outro ponto que se articula a esse posicionamento diz respeito à atribuição de
sofrimento à criança. De um lado, percebe-se, no imaginário social, uma ideia, de certa forma
romantizada, de que o sofrimento psíquico não faz parte do ser sujeito criança, a não ser em
circunstâncias consideradas traumáticas (frequentemente suposta pelo adulto). De outro, o
sofrimento, quando atribuído pelo adulto à criança, pode ensejar uma dimensão diferenciada
daquela que a própria criança pode lhe atribuir. Em uma situação ou outra, ela figura como
vulnerável somente por “ser” criança e quando se acresce o sofrimento, ela se apresenta no
cenário social como um ser que não tem recursos para lidar com essa condição. Com isso,
diríamos que não há o reconhecimento do lugar do sujeito criança, que pode lidar com o
sofrimento que lhe é inerente ou que lhe é circunstancial, com o que lhe é peculiar, segundo
sua condição.

c.2) O discurso da criança normatizada

Aqui apresentamos segmentos de discursos produzidos quando as estagiárias
recorrem, em alguma medida, ao discurso das instituições e da família, que costumam
comparecer nas entrevistas que antecedem o atendimento da criança. Isso significa que, de
uma forma ou de outra, as estagiárias se posicionam de modo a oferecerem respostas às
queixas trazidas, seja concordando ou contradizendo. Em uma situação ou outra, deixam em
evidência no processo psicoterápico discursos que se situam como exteriores à criança.
Abaixo seguem, inicialmente, alguns trechos que indicam o discurso da criança sob o olhar
institucional, mais especificamente, da escola:


Relato da escola: “O aluno iniciou o ano letivo em nossa escola e rapidamente
identificamos um comportamento diferenciado.” (registrado por Laura)
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Relato da escola: “A criança é diferente das crianças regulares” (registrado por
Alice)

Essas citações nos revelam um discurso comparativo, pautado pelo critério da
normalidade x anormalidade. E nesse cenário, a criança surge como desviante de um ideal de
universalidade proposto pela instituição escolar. Em consequência, observamos a presença de
uma demanda de recondução da criança a uma espécie de padronização, tal como nos lembra
Vorcaro (2004) quando destaca a tendência ao estado adulto que a criança representa e que
permanece sustentada pela via educativa. A autora observa que se trata de uma prova da
influência do discurso de Rousseau que termina por destacar a criança como um ser
potencialmente adulto. Vorcaro (2004) destaca também o fato de que o social pode trazer
riscos para a criança e que ela própria pode ser um risco à sociedade. Seria uma espécie de
tutelarização social, na qual habitam objetivos sanitários, educativos, morais e econômicos.
É o que vemos nos discursos abaixo, na forma de demandas que a instituição
encaminha à Psicologia, mais precisamente, ao tratamento psicoterápico, situado aí como uma
estratégia de recondução da criança ao suposto estado de normalidade.


Relato da escola: “Encerro este relatório na certeza de que este será utilizado
como instrumento de elaboração de soluções psicológicas que ajudem... a
transpor diversas dificuldades de socialização” (registrado por Laura).



Relato de uma instituição de reabilitação infantil: “A criança precisa de
acompanhamento,

supervisão e

reabilitação

por tempo

indeterminado”

(registrado por Pérola).
Sobre as colocações acima, importa observar que a criança parece situada como
estando impossibilitada de qualquer avanço, já que o termo “por tempo indeterminado”
parece selar sua condição de impotência permanente. Que efeito de sentido podemos extrair
dessa colocação? É fundamental observar, antes de tudo, que, se a criança precisa de
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acompanhamento, supervisão e reabilitação por tempo indeterminado, há que se questionar
que função ocuparia a intervenção psicoterápica para a criança diante dessa assertiva. Que
lugar é atribuído a essa criança em particular? Que concepção de criança reside nessa
proposição? Ela está em processo de constituição, de desenvolvimento e se essa colocação
ganha um lugar no processo psicoterápico, a rede de relações da criança vai passar a lidar com
essa afirmação, seja na escola, na família ou com os amigos e produzirá outros efeitos de
sentido. Corre-se fortemente o risco de que a criança se veja privada de experiências que
poderia ter. Experiências que poderiam permitir o seu desenvolvimento.
Nesse sentido, nos deparamos com alguns discursos que compareceram nas entrevistas
com a família e que dão indícios dessa circunstância. Isso porque, é frequente, ainda nas
primeiras entrevistas, o fato de os pais relatarem um discurso em consonância com o das
instituições, das quais seus filhos fazem parte. Eis alguns deles:


Relato de uma avó sobre o neto: “ele não fala coisa com coisa” (registrado por
Hava)



Relato de uma mãe: “Eu queria que meu filho fosse normal, sem doença mental”
(registrado por Laura)

Não é demais relembrar que os discursos vindos das Instituições, seja por meio de
encaminhamentos formais, laudos, pareceres e relatórios, seja por representantes dela, na
forma presencial, passam a compor o conjunto dos outros registros que formam o prontuário
da criança, juntamente com as sínteses das sessões e os desenhos feitos por ela. Por esse
motivo, têm o mesmo valor dos registros dos atendimentos com a criança. Isso quer dizer que,
como discurso, refletem no olhar clínico que a estagiária lança sobre a criança, bem como no
discurso que produzirá sobre esta ao longo dos atendimentos. Discurso que se apresenta
atravessado pelo da Instituição e da família. Podemos dizer que ocorre certa apropriação do
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discurso da Instituição, por aquele que está na posição de escuta da criança em situação
psicoterápica. Vejamos as citações a seguir:


“Mesmo tendo explicado a regra do jogo fica perceptível que ela não
compreende” (Pérola)



“Fez um desenho que não condiz com a idade dele” (Pérola)



“Era uma criança de quatro ou cinco anos de idade que não se comunicava, não
falava uma palavra, só fazia gestos” (Laura)



“A criança estava desatenta durante a sessão” (Laura)



“A Criança apresentou inquietação, desatenção e impulsividade” (Laura)

Os discursos acima parecem sinalizar que há certa expectativa feita em relação à
criança, como a indicar um modo universal de se portar na sessão psicoterápica. As
expressões: “só fazia gestos”, “desatenta durante a sessão”, “não condiz com a idade” e
“não se comunicava” parecem ilustrar uma posição avaliativa e de certa forma, depreciativa
em relação à criança. Isso nos convida a relembrar e retomar brevemente aqui um padrão que
norteou todo o contexto de nascimento da história da Psicologia do desenvolvimento. Padrão
determinado pela faixa etária, em relação à qual as crianças são situadas, sob pena de serem
colocadas em outro lugar. A sociologia da infância edifica uma importante crítica em relação
a essa questão, mais especificamente, sobre o risco da faixa etária ter mais evidência que os
fatores culturais e as interações do sujeito em seu meio. Vale lembrar que a idade continua
como referência, mas precisa ser destituída de seu lugar determinante em relação ao
desenvolvimento do sujeito.
Na sequência, temos outros segmentos de discurso que parecem apresentar uma
criança por seu aspecto operativo, descrita com certa ênfase em suas habilidades e
competências, ora como uma resposta da estagiária dada à prévia descrição da família e/ou da
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instituição (confrontando ou concordando com o que foi proferido sobre a criança), ora como
efeito do tratamento psicoterápico. Nesse contexto, a intervenção da estagiária parece
revestida pelo discurso de certa autoridade. O termo “deixei”, tal como destacado abaixo,
sugere posição de certa dominância na condição psicoterápica. Além disso, os segmentos de
discurso parecem priorizar certa objetividade em detrimento do fato subjetivo singular da
criança.


“Criança de boa oratória e bom desempenho social” (Hava)



“Percebe-se um desenvolvimento de suas funções superiores, com o uso de
recursos próprios, o que contrasta com os relatos da avó” (Alice)



“Deixei que ela jogasse, deixei ela à vontade” (Pérola)



“Ela conseguiu terminar sem meu auxílio” (Alice)



“Costuma mudar o foco do jogo relatando fatos de sua vida” (Alice)

O recorte a seguir, no entanto, traz uma circunstância distinta em relação a essa
questão. Nele, a estagiária parece se posicionar de modo a manter a criança apropriada de seu
processo psicoterápico. Vale ressaltar que, na construção do corpus da pesquisa, esse parece
ter sido o único discurso que, de algum modo, ofertou um lugar de protagonismo à criança em
seu tratamento. A expressão “junto com ela” sugere um lugar possível, que situa a criança em
seu processo.


“Diante da experiência que eu tive, (...) eu percebo que durante o processo por
mais que não exista muito auxilio dos pais ou responsáveis, eu entro como alguém
que pode fazer alguma coisa pela criança e junto com ela poder fazer alguma
mudança” (Hava) (Grifos nossos)

Nessa situação específica a estagiária faz uma expectativa quanto ao andamento do
processo terapêutico, mas situa a criança como ativa no processo. Isso porque, de fato, o
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trabalho não flui somente com o psicoterapeuta. Embora ele esteja em papel diferenciado no
processo, essa diferença não está configurada numa hierarquia vertical. A condição de ativo
revela como interage no processo e, no caso do recorte acima, indica o papel e o sentido que
ela atribui à criança: de ser protagonista em seu tratamento.

c.3) O discurso da criança que não fala

Etimologicamente, lembremos rapidamente com as palavras de Pacheco (2012) que o
termo infância remete à ideia de dependência, quando referido ao momento histórico no qual
a criança não fazia parte da vida dos adultos. Como tal, ela era o infante, ou seja, aquele que
não fala. Sem voz, a criança inexistente. Quando Ariès “descobre” a infância, a partir do
século XVII, o sentimento em relação à criança se transformou e, como tal, ela passa a ser um
indivíduo, com personalidade própria, que sofre influências de valores e crenças que
comparecem em seu cotidiano.
A relação estabelecida entre a criança e a cultura está situada em Vygotski
(1935/2014) pela definição do termo vivência, que consiste numa unidade que se constitui na
complexa articulação entre os elementos do meio e da personalidade. Sobre esse ponto Toassa
e Souza (2010) resumem que as vivências delimitam, desde o nascimento, a relação do
indivíduo com o mundo. Relação que se torna mais complexa, na medida da estruturação da
consciência, implicando nos processos de internalização e compreensão em relação ao meio.
As autoras destacam, além disso, que a vivência é um processo dialético, por aludir às
representações e ideias postas no mundo externo, na medida do movimento humano em
estabelecer relações singulares com as condições específicas encontradas, transformando-as
ao mesmo tempo. O sujeito se reconhece, por essa razão, como objeto social no meio (Toassa
e Souza, 2010).
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É forçoso complementar assim, que a criança internaliza e produz cultura a um só
tempo. Significa dizer que recebe e transforma o meio em que está inserida. Por esse motivo,
o processo de internalização não traduz uma posição passiva. Ao contrário, a premissa que
particulariza a psicologia histórico cultural consiste na enunciação de que o sujeito é ator
social. Axioma que orienta igualmente a Sociologia da Infância. Por conseguinte, em qualquer
contexto que ela esteja, permanece transformando-o, significando e internalizando regras,
valores, modos de agir, falar e pensar. Ao internalizar e transformar os elementos da cultura, a
criança se coloca no universo simbólico, posiciona-se no sistema da linguagem, agindo na
cultura.
Mas, como temos nos apropriado dessa concepção? Como tem sido esse processo na
clínica infantil? O que se pode dizer sobre o modo de escutar o discurso que a criança produz
em situação psicoterápica?
Numa leitura ampla, o enunciado a seguir sugere uma concepção de criança situada
como um ser de linguagem que ainda está em desenvolvimento e, por isso, se apresenta como
desconhecida. Vejamos primeiro o recorte abaixo.


“É uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação”. (Laura)

Por esse fragmento a estagiária indica que a linguagem infantil é distinta daquela que o
adulto apresenta. Note-se que, nesse contexto, ela utiliza o adjetivo “nova” para qualificar a
linguagem apresentada pela criança. Sobre isso, vale observar, em primeiro lugar, que, de
acordo com Vygotski, constituída como o sistema simbólico por excelência, a linguagem
perpassa todos os outros processos, tais como a percepção, o pensamento e a memória. Assim
considerada, a linguagem é um sistema que está posto, não há como se colocar fora dele.
Significa dizer que, sem ela, não há sujeito. O que irá variar são as estratégias de seu uso,
mas, como quer que seja, adulto e criança são parte do mesmo sistema simbólico.
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Dito isso, temos que a linguagem que a criança manifesta não é propriamente nova,
mas, diferenciada em relação a do adulto. De fato, com a criança é preciso articular uma
forma diversa de linguagem. Isso porque, as possibilidades de uso de estratégias e de
procedimentos dentro do universo simbólico são diferenciadas no universo infantil, tais como
o desenho, os jogos e a brincadeira – ferramentas que comparecem na clínica com crianças.
Por isso, as possibilidades interpretativas em relação a elas são peculiares. Isso se reflete no
cuidado que se precisa ter na relação psicoterápica com a criança. Há mesmo uma linguagem
própria dirigida ao universo infantil, circunscrita, no entanto, no mesmo sistema simbólico no
qual o adulto se encontra.
Assim, em que aspecto a linguagem da criança seria diferente da linguagem adulta? O
que se passa a nível imaginário em relação à posição que a criança ocupa na linguagem? Até
que ponto é legítimo considerar que o sentido do infante, que marca a criança como aquela
que não fala, vem sendo preservado nos processos clínicos de hoje?
Em primeiro lugar, parece tratar-se de um equívoco quanto à distinção entre o conceito
de linguagem, discurso, enunciado e fala.
O campo da linguagem remete ao sistema das significações que constitui a
subjetividade. Para Vygotski, é em função da linguagem que o pensamento da criança evolui.
A condição para isso é o domínio dos meios sociais do pensamento. Assim, a criança
responde tanto ao que o outro lhe demanda, como envia ao outro suas próprias solicitações.
Por isso, torna-se capaz de uma variação quanto a sua forma de pensar, falar, escutar o outro
e/ou se dirigir a ele. Quando a criança edifica novas significações sobre as coisas e processos
dos quais compreende que faz parte, constrói simbolicamente um modo de enlaçamento ao
outro.
Quanto ao discurso, Mazière (2007) define-o como um elemento que ultrapassa a
gramática ao se constituir como um interdiscurso. Nessa condição, assume valor em relação a
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outro discurso, ou seja, parte de uma interação e contextualização. Por esse motivo, o discurso
irá situar a atitude do próprio sujeito em relação a suas referências pessoais e espaciais. Não
se pode esquecer que a condição para que haja discurso é que haja linguagem. Por essa razão,
o discurso é um laço social ordenado pela linguagem.
Em relação a falar, é fundamental esclarecer que o discurso condiciona uma fala e esta
é uma materialização dele. Quando a criança se dirige ao outro dizendo algo, é preciso extrair
de seu discurso, seu modo de se enlaçar ao outro. Mesmo quando lança mão de uma
sequência de palavras, gestos, desenhos, brincadeiras ou jogos, haverá um sentido investido
nessas formas de linguagem. Consistem assim nos nossos enunciados que, segundo as
palavras de Faraco (2009), “expressam a um só tempo a palavra do outro e a perspectiva com
que a tomamos” (p. 86).
Nos recortes abaixo percebemos que os enunciados infantis são tomados pelas
estagiárias na materialidade das palavras. Como se esses ditos pudessem se apresentar, em
algum momento, desatrelados de um sentido. Na verdade, diríamos que a questão está voltada
muito mais para uma posição na escuta da criança, que apenas para um equívoco teórico
acerca do conceito de enunciado. As colocações das estagiárias revelam que, do discurso da
criança, a escuta recaiu sobre a concretude das palavras proferidas.


A estagiária afirma que ao tentar falar com a criança: “Ela se limitou a falar no
circo... e só falou no palhaço” (Pérola) (Grifos nossos)

A colocação do termo “se limitou” e o uso do advérbio “só” sugerem que a posição na
escuta da criança era de que nada havia a investigar em termos de sentido, quanto ao uso das
palavras circo e palhaço. E sabemos, com o campo de estudos da Análise do Discurso, que a
realidade da palavra é muito mais ampla que a materialidade dela. Na mesma direção,
situamos as frases abaixo:


“Ela não responde à minha pergunta” (Hava)
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“Ela não quis dizer o que houve” (Hava)

De igual forma, diríamos, em relação a estes exemplos de discursos, que a criança
responde do modo como pode responder, seja quando lança mão de elementos de uma
realidade concreta, de signos culturais; seja quando não oferece um dito como retorno ao que
solicitaram que ela respondesse. As repostas são as que comparecem no espaço dialógico.
Desse modo, o silêncio é uma resposta, assim como pode ser, por exemplo, o brincar ou outra
resposta – aparentemente – sem relação com a pergunta elaborada.
Sobre o brincar, é digno de nota esclarecer que, na medida em que se trata da principal
atividade de uma criança, pela qual e com a qual ela se expressa simbolicamente, se configura
como um discurso que representa algo. Brincar é dizer. Em função disso, é legítimo alegar
que, com a brincadeira, a criança adquire certo entendimento da realidade, estruturando seu
desenvolvimento psíquico. Ao brincar, a criança produz um discurso, assumindo nesse fazer
uma posição diante do outro. O que está em relevo, portanto, não é a modalidade ou
finalidade da brincadeira em si mesma – como se pudesse ser tão somente uma atividade de
entretenimento envolvendo jogos e brinquedos – mas, é o que ela diz com o brincar e ao
brincar que estabelece papéis, reproduzidos na relação com o outro do psicoterapeuta. Nesse
sentido, brincando ela diz algo para ser escutado.
Assinalamos aqui Lazaretti (2011) e seu estudo sobre Daniil Borisovish Elkonin,
destacado Psicólogo soviético que, investigando acerca do desenvolvimento humano,
debruçou-se mais detidamente sobre A Psicologia do jogo. São suas as palavras: “a
brincadeira é mediada pelo princípio histórico e cultural” (p.66). Nesse sentido, podemos nos
estender e dizer que o brincar é manifestação da linguagem, porta um discurso. Uma das
características da brincadeira enfatizada por esse autor é o fato de que seu alvo reside no
processo do brincar e não no resultado da ação em si.

187

O brincar é, desse modo, um posicionamento cabível na situação psicoterápica, que
diz da condição de um sujeito tocado pelas peculiaridades da condição de criança. Como quer
que seja, são formas de se posicionar diante do outro e, como tal, estão situadas na linguagem,
materializadas como um discurso possível que circula na relação psicoterápica.
Não há possibilidade então do brincar se manifestar desatrelado de um sentido,
esvaziado de sua significação. O Psicoterapeuta, a exemplo de um pesquisador, busca escutar
e acessar uma trama discursiva que pode emergir de várias maneiras, sobretudo no brincar,
atividade que é inerente ao universo infantil. Vejamos o que disse uma das estagiárias numa
dada circunstância em que considerou a possibilidade de brincar com a criança (trata-se de um
mesmo recorte destacado anteriormente, mas agora em outro viés):
“(...) Em relação a você sair daquela posição... se você tiver que ir pra o chão e
brincar, você vai pra lá, você senta, você brinca, você se reinventa ali, trabalha com aquela
possibilidade” (Pérola)
Nesse sentido, a questão de sair de sua posição ou se reinventar, sugere que o adulto
precisa atuar ou encenar com a criança um fazer deslocado de seu lugar de adulto. Suposição
que deixa em relevo certa assimetria na relação psicoterápica e que vale uma reflexão. Nela,
parece embutida uma ideia de que para falar com a criança é preciso desenvolver uma
estratégia específica diante de uma dificuldade supostamente esperada: falar com a criança
seria “naturalmente” difícil? Como se a frase “trabalha com aquela possibilidade” estivesse
se referindo a um aspecto limitante atrelado à abordagem da criança na sessão?
Francischini e Fernandes (2016), discutindo acerca dos desafios éticos para quem faz
pesquisa com crianças, destacam a cautela que o pesquisador deve ter durante o processo de
investigação, no que diz respeito à interferência no mundo das crianças. Nesse sentido,
destacam a salvaguarda da liberdade e da vontade de participação da criança na investigação,
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como quanto ao resguardo contra dinâmicas que possam comprometer os direitos básicos de
proteção da criança.
Se levarmos em conta que a psicoterapia se assemelha, sobremaneira, a um processo
investigativo, no que concerne ao exame de produção de sentidos pela criança quando é
trazida à clínica pelo adulto, diríamos também que alguma cautela é necessária. No entanto, é
importante distinguir a cautela imprescindível com a qual abordar os signos que as crianças
criam e portam em suas várias maneiras de dizer algo, da “hesitação” em se dirigir a ela, tal
como parece revelar o trecho do discurso que coloca a partícula condicional “se” na frase:
“Se Você tiver que ir para o chão, você vai”...
O recorte destacado acima, além de nos levar a pensar que os papéis da criança e do
adulto, na relação psicoterápica, parecem posicionados numa relação marcadamente
assimétrica, na qual o adulto está hierarquicamente “acima” da criança, supõe-se uma
demarcação de condições e circunstâncias específicas para poder acessar a fala da criança,
mas que não parecem ser sempre necessárias.
De igual forma, na afirmação “... Ela não responde à minha pergunta” reside a
indicação de que, em alguma medida, a estagiária se coloca no lugar de quem tem o direito de
perguntar e a criança o dever de responder segundo uma determinada expectativa. É uma
colocação que pode sugerir que à criança parece não ter sido atribuído o direito de responder
com o silêncio ou com outro elemento não esperado pela estagiária. Ambas as situações
denotam certa hesitação em localizar o silêncio ou uma resposta “indireta” como um
enunciado e, consequentemente, como posições no discurso.
Recorremos a Francischini e Campos (2008) nesse ponto, para ressaltar acerca da
relação entre adulto e criança, que os autores tratam quando se referem a contextos de
pesquisa. A analogia desse tipo de procedimento formal com a psicoterapia nos serve, outra
vez, na medida em que a criança, por ocasião da pesquisa, ocupa o lugar de sujeito de
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investigação. No processo psicoterápico configura-se uma posição, de certa forma,
semelhante, visto também se tratar de escutar a criança com viés de investigação de um
discurso revelador da trama familiar na qual ela foi colocada. E o pesquisador, tal como o
psicoterapeuta, fará isso com base nos referenciais com os quais se identifica para proceder
com a investigação daquele sujeito. Assim, a estagiária posicionar-se-á na relação
psicoterápica, conforme entende a criança e concebe seu discurso. E, como os autores acima
lembram, o discurso pertence à primazia da linguagem e como tal, revelam crenças, valores e
concepções, cabendo ao pesquisador desvelar seu significado. É esse estado de coisas que
terminam por balizar as relações tecidas entre adulto e criança, demarcando a assimetria entre
eles e configurando a dinâmica interativa que desenhará essa relação. Circunstância
semelhante se dá na relação psicoterápica. Nunca é demasiado assinalar que:
“... O conceito de infância é determinado pelas condições sóciohistóricas e pelas práticas discursivas que perpassam essas condições
para assinalar que essa posição teórica determina práticas de
investigação em que as ações humanas são compreendidas e
explicadas

nas

suas

relações

com

as

condições

históricas,

institucionais e culturais nas quais elas ocorrem e que a linguagem é
considerada prática social privilegiada...” (Francischini e Campos, p.
107).
Quando se observa que a criança não responde a essa ou àquela pergunta pontual e se
deixa entrever esse fato como podendo causar algum impasse ao andamento da psicoterapia,
deve-se questionar que lugar ocupa no processo a ideia da própria relação psicoterápica e,
consequentemente, a criança atravessada pela condição dialógica, uma vez que é “mediada
por signos e práticas sociais do sujeito com o outro” (Francischini e Campos, 2008, p. 107).
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Retomando brevemente a ideia de sujeito dialógico, segundo a Análise de Discurso,
lembramos com Faraco (2009) que o sujeito é dialógico quando singulariza seu discurso por
meio da atmosfera heteroglóssica, ou seja, assume uma posição considerada estratégica no
contexto do plurilinguismo dialogizado. É em meio à multidão de vozes interiorizadas que o
enunciado surge, diz esse autor. O sujeito dialógico emerge como autor dos sentidos que o
atravessam e que não está isento de tensões, nem é soberano em seus enunciados. Por isso, a
criança é um sujeito produtor de sentidos nesse campo dialógico e, ainda que a decisão de
estar no processo psicoterápico não tenha sido sua originalmente, ela vai assumir alguma
posição nesse cenário. O modo como se escuta o discurso da criança nesse processo indica
seu lugar para o outro e, por efeito, definirá os destinos das intervenções. É esse lugar que fica
em questão, como um ponto nevrálgico, aberto a muitas possibilidades de sentido.
Ainda com Francischini e Campos (2008), a criança pode produzir discursos sobre si
mesma, sobre outros e sobre os eventos, existindo assim, a partir de seu discurso próprio, sua
forma de ver e pensar. Resta continuar a refletir de que forma o adulto concebe essa
possibilidade e que destino confere ao processo psicoterápico, quando alguns atravessamentos
comprometem a legitimação desse lugar dado ao universo infantil.
A insistência com a qual a criança segue marcada pelo adultomorfismo – concepção
segundo a qual as manifestações da criança são situadas conforme certo ordenamento e
classificadas de modo que possam atender ao projeto da sociedade ideal adulta – vai de
encontro ao que preconiza a Sociologia da Infância, a saber, sua afirmação de que a criança
tem possibilidade de participar ativamente de seus processos de desenvolvimento, nos vários
contextos de seu cotidiano. Assim, a ênfase no papel de protagonista que a criança pode
assumir, bem como a possibilidade de produzir conhecimento acerca de seu lugar para o outro
é um princípio fundamental que precisa estar presente no manejo do processo psicoterápico.
Porém, nem sempre esse processo se pauta pelo referido princípio. Os discursos analisados
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denunciam, em sua grande maioria, que à criança não está sendo ofertado esse lugar e essa
contingência. Há uma espécie de intervalo entre os ditos que concretamente anunciam os
princípios teóricos que regem uma psicoterapia infantil e o discurso que vai comparecendo no
decorrer de toda a condução do processo psicoterápico com a criança.
Evidenciamos, de algum modo, que “o encontro” com a criança revela-se, com
frequência, desde sempre uma espécie de signo que convoca ao receio, desde o momento em
que ainda é uma expectativa, passando pelo curso do processo e no fechamento da
psicoterapia. Um efeito de sentido que reveste o olhar da estagiária, de modo tal que
compromete, em algum grau, a participação da criança em seu processo. Mais uma vez, põese em marcha uma dada concepção de criança que baliza as intervenções que norteiam o
tratamento psicoterápico. Os discursos das estagiárias vão revelando suas concepções sobre a
criança e estas noções, por sua vez, vão se materializando na forma de certa resistência quanto
a considerar a criança um ator social.
Francischini e Fernandes (2014), ancoradas nos pressupostos da Sociologia da
Infância, enfatizam que as crianças, na condição de atores sociais, são seres competentes e,
por isso, participam ativamente nos diversos contextos em que estão inseridos. As autoras
relembram, ainda, que as crianças constroem significações sobre os objetos, eventos e
acontecimentos de seu cotidiano. Isso quer dizer que produzem um discurso em nome próprio,
do modo como é possível, segundo seu contexto e condição subjetiva. E é desse lugar que
podem autorar no processo psicoterápico, no qual ocupam lugar central. E ainda que estejam
situadas segundo as intenções do adulto, como “objeto” de intervenção dele, podem, não
somente se posicionarem em relação a um discurso que as colocam nesse lugar, como também
encontrar espaço e condição para articular o que lhes é próprio, subjetivamente falando.
No processo psicoterápico, há talvez um equívoco quanto ao sentido que poderia
adquirir a definição formal de autoria, a saber, assumir “como seu” um discurso, quando o
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ponto de partida é a fala do outro. É o que Faraco (2009) diz acerca de assumir uma
determinada posição no contexto de um discurso, no qual já comparece uma vasta gama de
vozes sociais. Não podemos afirmar, portanto, que a criança tem voz diante do que dizem a
seu respeito, se o que fortemente se destaca no processo é a confirmação ou a contraposição
em relação à demanda inicial declarada pelo adulto. Trata-se do fato de que a criança possa
assumir seu discurso e que isso implique no outro um efeito de sentido transformador. Sendo
assim, o que mudaria seria o olhar sobre a criança, e com ele o modo de operar as
intervenções da psicoterapia. Nesse sentido, o discurso da criança se sobressai em relação à
preponderância da demanda que o adulto faz em relação a ela. O objetivo não é, portanto,
confirmar, tampouco contradizer o discurso apresentado pelo adulto sobre a criança ao final
do processo, mas escutar o discurso dela, localizando-o e reposicionando-o na trama de
significações da qual faz parte. É dessa consistência que carece, muitas vezes, o trabalho
desenvolvido na psicoterapia infantil.
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Considerações finais

Agora autentico o que sempre escutei sobre constituir tarefa árdua pôr fim a uma tese
de doutorado. Difícil sustentar que é preciso inserir um ponto final na questão a que me
propus discorrer. Sou tomada por uma forte sensação de que não existem os finais das
considerações, mas, ressalvas indicando que o que aqui foi dito não é tudo, nem poderia ser,
mas mesmo assim é preciso terminar de dizer, até daqui a pouco pelo menos. Eis aí minha
contribuição aos muitos clichês que costumam comparecer em finais de tese.
Dito isso, retomo brevemente a introdução desse trabalho. Nela, questionava acerca da
concepção de criança em situação psicoterápica. E até onde pude dar-me conta, esse
questionamento nasceu de minhas muitas inquietações na condição de supervisora clínica,
diante daquilo que interpretei como um incômodo vindo dos estagiários ante à possibilidade
de atender crianças. Em meio aos comentários deles de que a criança “só” brincava ou ainda,
diante da pergunta de “como se deve falar com a criança, já que ela não fala”, crescia um
incômodo em escutar aquelas afirmações.
O sentimento que emergia era o de que havia ali um determinado entendimento de
criança que precisava ser debatido, repensado, revisto ou algo nessa direção. E que não
parecia consistir em meros comentários feitos por alunos que se encontravam em processo de
conclusão de curso – como um argumento equivocadamente considerado óbvio. Mesmo
porque, aquelas colocações que eu ouvia eram parte de um universo discursivo muito maior,
haja vista serem, ao mesmo tempo, produto e produtor de um contexto formado por: espaço
de supervisão clínica de um serviço de Psicologia, pertencente a uma universidade. Essas
inquietações se intensificaram e terminaram por implicar no objetivo desta tese: Descrever e
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analisar as concepções de infância no contexto da clínica psicológica com crianças, para
estagiárias de Psicologia.
Questão de objetivo formulada era preciso fazer escolhas quanto ao caminho
epistemológico que deveria adotar para respondê-la. Decidi que, antes de qualquer coisa,
tentaria descrever o cenário no qual esse questionamento nasceu e acabou por tomar
proporções significativas o suficiente para desembocar numa tese de doutorado – o contexto
de supervisão clínica. A ideia foi levar o leitor a conhecer a diversidade de circunstâncias que
estruturam a dinâmica dos atendimentos a crianças, em um serviço de Psicologia de uma
determinada universidade. Nessa descrição, estaria caracterizada não apenas um detalhamento
do que ocorre na logística formal dos atendimentos, mas também algumas observações,
impressões e pontuações relativas à realidade dos atendimentos de crianças. Era preciso
descortinar o cenário para ensejar nosso propósito maior. Tratava-se de apresentar a atual e
complexa trama, na qual a criança está situada e, muitas vezes, sitiada, em meio às demandas
do mundo adulto. A certeza era de que circulava um determinado discurso sobre a criança que
ingressa no tratamento psicoterápico. Empenhamo-nos em alcançá-lo.
O passo seguinte – o que compôs a I parte da tese – foi eleger uma base teórica
legítima serviu-se de eixo para não só empreender a pesquisa, mas orientá-la em toda a sua
extensão. Que autores contribuiriam de maneira significativa nessa direção? Dentre tantas
possibilidades, recorri a três grandes pensadores que, na modernidade, apresentaram ao
mundo suas ideias revolucionárias sobre a criança.
Primeiramente, ressalto a escolha que recaiu sobre Freud e Rousseau, tomados nesse
sentido, segundo um viés prioritariamente histórico. A justificativa mais coerente foi que
esses pensadores propuseram novos paradigmas acerca da especificidade da criança em sua
infância, aos quais se recorre até hoje. Com Rousseau (1762/1999), os destaques foram suas
reflexões acerca da complexa articulação entre Razão, Natureza e Liberdade, indicando que é
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preciso possibilitar à criança o conhecimento sobre suas potencialidades, sua natureza, para
assim conduzi-la à liberdade e em seguida, à sua razão. Já em Freud, foram as concepções de
infantil e de sexualidade inconsciente que constituem a subjetividade desejante da criança,
preconizando que o infantil é uma posição psíquica não suplantada pela vida adulta. Com
Freud e Rousseau estava semeada a importância em assegurar a singularidade da criança,
constituindo numa das maiores heranças deixadas ao campo do infantil de que se tem
conhecimento. Em tempos diferentes, Rousseau no século XVIII e Freud na aurora do século
XX, ajudaram o mundo a enxergar a criança de outro lugar. Os efeitos para quem os precedeu
são indiscutíveis e era essa a intenção: que o leitor pudesse sentir os efeitos deixados por dois
grandes pensadores sobre o olhar dirigido à particularidade da criança.
As ideias de infância e criança, segundo a concepção histórico cultural, vieram na
sequência. No entanto, não mais atravessadas pelo prisma histórico, representando, na tese, o
eixo epistemológico que serviu como âncora para pensar todos os argumentos que surgissem
em termos discursivos. Os princípios de Vygotski sobre o desenvolvimento infantil, o sentido
que ele deu ao nascimento cultural da criança em sua condição de ator social, passaram a
orientar a concepção de criança, a qual foi, ao longo da tese, referência fundamental. O
conceito de vivência desenvolvido por ele foi ponto central, uma vez que se tratou de deixar
em evidência a possibilidade que a criança tem de, singularmente, estabelecer relações com as
condições específicas encontradas. Isso significa que, por intermédio de sua vivência, a
criança é ativa na transformação do meio em que vive.
Para fortalecer essa premissa que deixamos no centro de nossas considerações,
recorremos à Sociologia da Infância. Isso porque, o posicionamento desse recente campo de
estudo sobre a infância e sua concepção de criança orienta-se igualmente pela ideia desse
sujeito como ator social. A intenção foi enfatizar que considerar a participação da criança em
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seus processos de desenvolvimento é tomá-la segundo seu lugar de protagonista no cenário
social.
Na parte II da tese, como um desdobramento necessário para a discussão da questão
proposta, foi preciso destinar espaço à clínica psicológica com crianças, percorrendo sua
trajetória histórica e, ao mesmo tempo, evidenciar os lugares que a criança ocupou ao longo
dessa que considero uma verdadeira jornada. A intenção, com isso, foi de descrever que
elementos discursivos estruturaram-na como um lugar de escuta e de cuidado da criança.
Importante foi trazer à tona a ideia de que, historicamente, há, de fato, uma intenção de se
intervir na infância e na criança com vistas de certa readaptação para, assim, atender ao ideal
adulto. Depreende-se daí que há um prejuízo sobre considerar a especificidade da criança.
Em função disso, tornou-se fundamental que ainda nessa segunda parte fosse
concedido um espaço para falar sobre o que a perspectiva histórico cultural tem a dizer sobre
a criança no contexto da clínica. Mas, a intenção não foi expor a dimensão técnica do
tratamento e, sim, a ideia de que a criança, mesmo sem ter decidido ingressar em um processo
psicoterápico, produz sentidos nesse espaço que é considerado dialógico. O fato de ela ser
posicionada na condição de paciente por um adulto que demanda algo dela marca uma
posição na qual o psicoterapeuta a receberá, na condição de seu objeto de intervenção.
Posição atravessada por uma concepção de criança que internalizou.
Após tantas observações e marcações teóricas, estava chegando a hora de preparar o
terreno para escutar os discursos das participantes da pesquisa: as estagiárias que passaram
pela experiência de atender crianças. Uma a uma falaram dessas vivências. Sem dúvida, um
dos momentos mais enriquecedores. Elas puderam não apenas descrever a experiência em si,
mas falar sobre suas percepções, questionamentos e angústias pelas quais passaram quando
conduziam os processos com as crianças. Nesse sentido, arriscaria a dizer que as estagiárias
elaboraram algumas das questões que fizeram parte do depoimento delas.
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A Análise de Discurso (AD) ancorada nos pressupostos de Bakhtin foi a ferramenta
que escolhemos para analisar os discursos das estagiárias e que apresentamos na III parte da
tese. Na condição de ferramenta de análise, portanto, a AD nos serviu de lente com a qual
examinamos os discursos das participantes. Aos enunciados pronunciados por ocasião das
entrevistas, era preciso agregar-lhes um sentido, entendendo que todo discurso parte de uma
interação e contextualização e que, por essa razão, é um discurso assumido diante do outro.
Restava nomear esses depoimentos, conforme a posição assumida pelas estagiárias em relação
à criança.
O processo de construção do corpus da pesquisa aconteceu com base em duas etapas:
as entrevistas e a análise dos prontuários. Com os depoimentos e observação dos registros, a
estrutura de análise ficou representada pelo eixo temático: 1. Concepção de criança. Esse eixo
dividiu-se nos seguintes subeixos: 1.1 – Ser que desperta medo; 1.2 – Criança: mobilização
peculiar; 1.3 – Ser criança x Ser adulto. O último sub eixo deu origem a mais outros três
pontos para análise: 1.3.1 – O discurso da incapacidade e fragilidade infantil; 1.3.2 – O
discurso da criança normatizada e 1.3.3 - O discurso da criança que não fala.
Já nas primeiras entrevistas emergiu um sentimento de medo relacionado ao
atendimento. Esse elemento, direta ou indiretamente perpassou o discurso das quatro
participantes em várias dimensões e circunstâncias. Enquanto elemento do discurso, o medo
emergiu fortemente associado à expectativa de atender e conduzir o processo psicoterápico
com crianças. Dentre outras possibilidades, chegou-se à conclusão de que esse sentimento faz
alusão ao início do processo psicoterápico infantil, quando a escuta precisa abranger uma
gama de discursos exteriores à criança, antes mesmo de escutá-la. Não por acaso, a concepção
de criança apareceu atrelada à ideia de algo desconhecido, que provoca medo e receio.
O medo e receio também se articularam à peculiaridade da atuação do aluno estagiário
e, consequentemente, de sua condição como aprendiz. No contexto da supervisão fica claro o
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quanto o movimento de atender à demanda do adulto, venha ele em sua função de pai, de
mãe, seja representando a família, a instituição ou o profissional de saúde (podendo incluir-se
aí psicólogos de outros campos de atuação), costuma atravessar o estagiário, caracterizando
sua posição de escuta e intervenção em relação à criança. Em parte, é preciso não esquecer
que isso se deve a alguns elementos, de certa forma esperados, como os que seguem: estar
ainda se apropriando de uma atuação e de não estar, de certa forma, ainda seguro das
proposições teóricas necessárias à condução dos atendimentos; permanecer sob a avaliação do
supervisor e nesse sentido, por uma expectativa de nota atribuída à sua atuação. A
preocupação em atender às exigências acadêmicas de bem atuar, dando mostras concretas de
seu trabalho, tanto à instituição, quanto à sociedade, em um tempo no qual seu aprendizado
está em processo de consolidação formal, leva o estagiário a ceder ao imaginário social de
incapacidade e fragilidade pelo fato de a criança ainda não ser adulto. Essa é uma ressalva
que considero importante constar nestas Considerações Finais.
A concepção de criança na clínica revelada pelos outros subeixos mostrou-se
entrecortada pela ideia ampla de que a criança estabelece com o adulto uma relação
hierarquicamente diferenciada quanto a alguns aspectos. Sua linguagem considerada aquém
da linguagem do adulto, sua compreensão da realidade, sua forma de estabelecer relações,
seus modos de interação com o outro e as modalidades de seu sofrimento psíquico foram
tomados numa referência marcadamente inferior em relação ao que o adulto pode apresentar
quanto aos mesmos aspectos.
O termo “diferenciada” seria o mais adequado para caracterizar alguma assimetria que
possa existir entre um adulto e uma criança, mas nunca inferior a ele. Não à toa, as
intervenções no contexto psicoterápico dirigem-se prioritariamente à demanda do adulto.
Começa-se com ela e para ela retorna.
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Defendo também no presente trabalho, que o tempo na academia que antecede à
chegada do estágio, ou seja, aquele período em que o estudo teórico vai balizando para o
aluno a possibilidade de compreensão formal do que se entende por criança e infância, não
parece destituir por completo a ideia de que a criança seria um adulto ainda não pronto. Seus
resquícios ainda perseveram provocando efeitos e comparecendo, de maneira velada ou não
tão velada assim, no discurso das estagiárias.
Nesse entendimento, cumpre destacar – e relembrar – que não fez parte das intenções
da tese, empreender qualquer modalidade de avaliação do processo de formação das
estagiárias, posicionadas na condição de atendimento clínico. Por outro lado, é preciso
reconhecer que os dados da pesquisa nos trazem, ao menos, um alerta: o processo de
formação acadêmica precisa estar atento aos manejos do atendimento clínico pelo estagiário,
bem como alerta às particularidades das demandas com crianças. É preciso refletir acerca da
condução dos processos clínicos com crianças. Isso porque, os pontos ressaltados na análise
do corpus da pesquisa instigam e ao mesmo tempo trazem reflexões acerca do lugar do
supervisor, o lugar da teoria e o lugar da prática do estágio. Significa dizer que, ainda que a
tese não tenha como proposição discutir a formação do estagiário em Psicologia, os elementos
da tese nos convocam para pensar essa articulação.
Ressaltamos, com igual ênfase, o cuidado quanto à generalização indevida dos
resultados aqui apresentados. Precauções precisam ser tomadas, uma vez que se trata de
elementos construídos a partir de um grupo específico, atravessado por condições específicas.
Dito isso e antes de encaminhar os últimos parágrafos, penso ser de extrema relevância
apontar duas dimensões de um mesmo aspecto – as relações criança/psicoterapeuta –, com as
quais a presente investigação foi se deparando ao longo deste trabalho, mas que em razão do
risco de se desviar do objetivo a que se propôs, resolveu lançá-las como propostas para
pesquisas futuras. A primeira das dimensões visualizadas refere-se às próprias crianças
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submetidas ao processo psicoterápico, seja em relação ao discurso que produziriam acerca do
lugar em que foram situadas pelos pais ou responsáveis, seja quanto aos sentidos que
edificariam quanto à posição que ocupam no próprio processo em si. A segunda dimensão faz
referência à condição do estagiário de Psicologia nesse processo. Talvez fosse interessante
investigar mais detidamente seu discurso em relação à sua condição de aprendiz: submetido às
exigências de desempenho acadêmico e, ao mesmo tempo, autorizado a intervir como
psicoterapeuta de crianças, dando mostras de sua autonomia. Que discurso produziria desse
lugar de formação? Penso que esses dois aspectos, cada um separadamente, compareceram, de
algum modo, na presente pesquisa. A problematização dos mesmos fica, no entanto, para
pesquisas futuras.
Com essas considerações, vou concluindo, retomando a observação de que, reconhecer
a particularidade da criança sempre implicou e sempre implicará responder às insígnias de
uma determinada conjuntura social, em uma dada temporalidade. Assim, ao mesmo tempo em
que se reconhece a singularidade infantil, ofertando-lhe com isso um lugar possível, inquietase amiúde diante dos efeitos do protagonismo da criança. Dessa maneira, a relação adultocriança segue marcando o campo da clínica infantil, compreendido tanto como um lugar
ofertado à escuta das manifestações da particularidade da criança, como também um
dispositivo constituído para manejar o que do singular da criança não pode escapar ao
controle do adulto.
Nessa compreensão, a escuta da criança segue comprometida quanto à captura de sua
particularidade no processo psicoterápico. Sendo assim, sua condição de sujeito e,
consequentemente, seu lugar de ator social, estão de certa forma anulados no processo. Não se
crê que a criança é um sujeito, não se atribui, nem se dá a ela o direito de ocupar esse lugar. A
psicoterapia se revelou um processo no qual comparece uma especificidade: é esperada uma
mudança na conduta e nas ações da criança, na forma dela se portar e de se colocar nas
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relações sociais. E uma mudança que é esperada em função de uma queixa que, na quase
totalidade das vezes, não é dela, mas do outro. Nas intervenções com a criança, a situação não
é diferente, pois amiúde não se concede à criança o espaço para que ela elabore sobre se
reconhecer ou não no papel em que ela é colocada pelo adulto. O fato de centrar as
intervenções em confirmar ou contradizer uma queixa que não é propriamente da criança
revela que a escuta dela, naquilo que lhe é próprio, revelou-se, no mínimo um exercício
difícil.
É preciso reconhecer que a criança tem uma vivência e que é esta que deve orientar os
processos de intervenção na relação psicoterápica. É preciso advertir que se trata de um
reconhecimento que deve se situar muito além de uma mera verificação teórica – quase
sempre mais tranquila em garantir – mas, de uma autenticação outra que passa pela
representação desse lugar que a criança pode e deve se apropriar, a seu tempo e na condição
que lhe for possível, para se dirigir ao outro, se posicionar e talvez questionar: O que você
quer de mim?
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Apêndice

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Este é um convite para você participar da pesquisa: Infância (s) e criança (s) sob o olhar da
psicoterapia: concepções de estagiárias em psicologia, coordenada pela doutoranda Karina
Carvalho Veras de Souza. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá
desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso acarrete em nenhum
prejuízo para o senhor (a). Esta pesquisa objetiva descrever e analisar as concepções de
infância e criança no contexto da clínica psicológica infantil, para estagiárias de psicologia.
Assim, em seu desenvolvimento, parte do pressuposto em Vygotski, segundo o qual a história
do desenvolvimento infantil e o nascimento cultural da criança definem sua condição de ator
social. Nessa perspectiva, tomamos o processo psicoterápico como dialógico, no qual a
criança produz sentidos acerca do lugar em que foi posta pelo adulto. Caso decida aceitar o
convite, você será submetido(a) a uma entrevista individual. Os riscos envolvidos com sua
participação são: acentuação de provável constrangimento e angústia, uma vez que estarão
narrando em grupo suas dificuldades e impasses pessoais decorrentes de sua prática clínica.
Para minimizar a possibilidade de ocorrência de tal risco, disponibilizaremos o SIP - Serviço
Integrado de Psicologia, como local de acolhimento e atendimento individual ao aluno, caso
constitua uma demanda de escuta que serão minimizados por meio de um encaminhamento a
um suporte psicológico no SIP (Sistema Integrado de Psicologia). Todas as informações
obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. A entrevista
será gravada, os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será
feita de forma a não identificar os voluntários. Se você tiver algum gasto que seja devido à
sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se
você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a
indenização. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Karina Carvalho Veras de Souza
(Coordenadora da pesquisa) no email kaveras@hotmail.com.
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Consentimento Livre e Esclarecido:
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa
Assinatura do participante da pesquisa: __________________________________
Impressão
Datiloscópica
Nome do Coordenador da pesquisa: Karina Carvalho Veras de Souza
Assinatura do Coordenador da pesquisa:
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