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A criança tem cem linguagens (e depois cem cem cem) mas roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. 

Dizem-lhe: de pensar sem as mãos 

de fazer sem a cabeça 

de escutar e de não falar 

[...] 

Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho 

a realidade e a fantasia 

a ciência e a imaginação 

o céu e a terra 

a razão e o sonho 

são coisas que não estão juntas. 

Dizem-lhe enfim: que as cem não existem. 

A criança diz: ao contrário, as cem existem. 

(Loris Malaguzzi) 

 

 



 

 

RESUMO 

Na Psicologia Analítica, o estudo das crianças foi marcado por uma série de fantasias 

sobre a infância e perspectivas diversas sobre o desenvolvimento da personalidade. Por 

isto, este trabalho buscou investigar as concepções acerca dos fenômenos relacionados à 

infância a partir da exploração e comparação das ideias de C. G. Jung e dos autores que 

historicamente estruturaram o saber sobre a criança no campo junguiano, isto é, Erich 

Neumann e Michael Fordham. Para isto, tomamos um caminho hermenêutico que 

permitiu compreender os horizontes dos autores para fazê-los dialogar a partir de seu 

próprio material, mediados pelo pesquisador na busca de outros arranjos teóricos e 

questões para o estudo da infância. Nesse sentido, identificamos como a infância tem sido 

uma categoria da experiência construída pelos adultos e pela cultura, sendo marcada por 

fantasias de menoridade que inserem as crianças, por vezes, em uma posição objetal em 

relação a eles. Diante desse contexto, as teorias analíticas se produziram balizadas por 

posições que chamamos de éticas e, além disso, abordaram os fenômenos da infância 

enfatizando ferramentas metodológicas diferentes: o contar histórias, o desenvolvimento 

sistemático, a linguagem simbólica. Embora sejam comumente usados em conjunto, os 

autores têm também divergências fundamentais, e buscamos enfatizar o fenômeno como 

regulador final dessas tensões, destacando de que modo suas perspectivas podem ser 

lentes para facilitar a observação. 

Palavras-chave: Infância; Desenvolvimento da personalidade; Psicologia Analítica; C. G. 

Jung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In Analytical Psychology, the study of children was marked by a series of fantasies about 

childhood and diverse perspectives on the development of personality. For this reason, 

this work sought to investigate the conceptions about the phenomena related to childhood 

by explorating and comparing the ideas of C. G. Jung and the authors who historically 

structured the knowledge about children in the Jungian field, that is, Erich Neumann and 

Michael Fordham. For this, we took a hermeneutic path that allowed us to understand the 

horizons of the authors in order to make them dialogue based on their own material, 

mediated by the researcher in search of other theoretical arrangements and questions for 

the study of childhood. In this sense, we identify how childhood has been a category of 

experience constructed by adults and by culture, as it is marked by fantasies of minority 

that sometimes place children in an object position in relation to them. In face of this 

context, analytical theories were produced based on positions that we call ethical and, in 

addition, they approached childhood phenomena emphasizing different methodological 

tools: storytelling, systematic development, symbolic language. Although they are 

commonly used together, the authors also have fundamental divergences, and we seek to 

emphasize the phenomenon as the ultimate regulator of these tensions, highlighting how 

their perspectives can be a lens to facilitate observation. 

Key Words: Childhood; Development of personality; Analytical Psychology; C. G. Jung. 
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Para se colocar a caminho 
 

Tô com uma tristeza que só sai quando os adultos participam da brincadeira 

(Maria, 5 anos) 

 

Esta pesquisa foi feita para nos colocar na direção de vozes que não são bem 

ouvidas. A caminho de gerações que não entraram na brincadeira, de crianças tão diversas 

e de tantos lugares, de suas fantasias que não tiveram importância e daquelas que nem 

puderam existir. Ela faz lembrar o íntimo em nós e, por isso, talvez fale também para 

você, caro leitor. O pesquisador que a escreve nem sempre soube falar a língua da 

pesquisa, mas sempre soube se questionar. Esta é a única coisa que posso aqui oferecer: 

questionamentos, alguns elaborados na eternidade da minha própria infância, outros na 

pressa do tempo dos adultos. Compartilhar esses questionamentos e apontar o que 

imagino como caminhos de respostas foi, antes de tudo, um jeito de fazer presente o 

método sobre as coisas da vida que só uma criança tem. É, como foi dito, um jeito de nos 

colocarmos a caminho. 

A necessidade dessa tarefa é outra questão. No campo junguiano, o estudo da 

criança e da infância demorou a ser encarado com o mesmo entusiasmo que a pesquisa 

de outros temas como os contextos mitológicos – que aparecem usualmente relacionados 

ao entendimento do adulto. O reconhecimento da análise de crianças pelas instituições 

formadoras em Psicologia Analítica, em meados dos anos 1980, foi um marco de 

relevância, pois contribuiu para o crescimento das pesquisas sobre o assunto sem que 

outras preocupações teóricas passassem a um segundo plano. Alguns analistas foram 

diretamente responsáveis pela insistência que finalmente movimentou o interesse pela 

criança e, desde que o campo começou a ganhar mais espaço, eles tiveram suas 

perspectivas realçadas como referências para a compreensão do desenvolvimento da 

personalidade. Neste sentido, destacam-se como fundamentos de grande influência, para 

além da ênfase de Jung na análise dos pais, as contribuições sobre a relação mãe-bebê de 

Michael Fordham e as articulações de Erich Neumann sobre a vida infantil na psique 

objetiva. 

 Nas últimas décadas, novas perspectivas têm surgido abordando de forma sólida 

a fantasia e o trauma como chaves compreensivas dos fenômenos da infância. Os bons 

avanços teóricos sempre se assentam, contudo, sobre uma boa fundamentação, que se 

produz pelo exame crítico e amplificado das contribuições predecessoras. É necessário 
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observar, em vista disto, que a história da Psicologia Analítica tem sido, segundo o 

historiador Sonu Shamdasani (2011), repleta de más interpretações e utilizações 

epistemológicas questionáveis, produzindo semblantes de um saber junguiano que se 

comparam a “cheques teóricos em branco” (p. 22). Apontar para grossos afrouxamentos 

compreensivos nada tem a ver com desconsiderar evoluções e aplicações das ideias 

básicas (a Psicologia Analítica não é nenhum dogma), mas com fazer uma distinção entre 

os sentidos fundamentais de uma ideia e seus sentidos originais. 

 Ao mapear a literatura científica sobre a criança, percebe-se que as pesquisas 

analíticas estão sustentadas na experiência prática, de modo que o estudo de caso se 

encontra frequentemente entre as metodologias utilizadas. É na fundamentação teórica 

que há uma tendência centrífuga, a partir da qual esses trabalhos se apoiam numa rede 

mais ampla de saberes. Muitos autores utilizam, além das referências de Jung, discussões 

apontadas pela psicanálise ou, para outros, formulações das teorias do apego; uma parte 

trabalha exclusivamente com os resultados do Jogo de Areia1, enquanto alguns começam 

a incorporar as neurociências como um nível de base, e assim por diante. Em todos estes 

casos, uma quantidade significativa de autores se vale ou parte das contribuições de 

Fordham, Neumann e, é claro, Jung. Aí, o diálogo entre os três nomes é produzido de 

formas diversas, geralmente utilizando de suas ideias em conjunto e em adição a outras 

para explicar os fenômenos observados (Allain-Dupré, 2005). 

É notório, contudo, que seus diferentes pensamentos sobre a criança ora 

convergem e ora divergem fundamentalmente, o que implica a necessidade de que os 

estudos tensionem o conhecimento tácito ao discutir como os articuladores teóricos 

utilizados podem transpor seu contexto original para aquela situação em análise. Embora 

alguns trabalhos internacionais forneçam, há algumas décadas, chaves importantes para 

o entendimento da criança, no Brasil existem poucas pesquisas que discutem 

particularmente as concepções ligadas ao modo como a infância é vista e escutada, e os 

fundamentos teóricos produzidos aí pelos nossos autores. 

Logo, este estudo busca investigar as concepções acerca dos fenômenos 

relacionados à infância a partir da exploração e comparação das ideias de Jung e dos 

autores que historicamente estruturaram o saber sobre a criança no campo junguiano – 

 
1 Técnica psicoterápica criada por Dora Maria Kalff entre 1954 e 1956, que consiste em oferecer ao paciente 

caixas de areia nas quais ele poderá montar cenários utilizando miniaturas que representam as mais variadas 

coisas – animais, pessoas, construções, transportes, etc. Nesses cenários forma-se “um meio ativo através 

do qual os conteúdos da imaginação são feitos reais e visíveis" (Franco & Pinto, 2003, p. 96). 
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isto é, Neumann e Fordham. Revisitar os fundamentos é tarefa que permite revelar novas 

facetas compreensivas e realçar algumas já existentes. Embora os pesquisadores recentes 

conheçam bem essas contribuições clássicas, há ainda, no Brasil, pouco acesso a textos 

que condensem comparativamente a discussão entre nossos autores. Por causa dessa 

necessidade de visibilidade, que foi essencial para orientar os caminhos deste estudo, 

formulamos um quadro de referências contendo algumas das produções que enfocam 

fundamentos teóricos nas línguas portuguesa, inglesa, espanhola e francesa – disponível 

ao leitor no Apêndice I. 

Para a análise do corpo teórico de três autores altamente produtivos, porém, se faz 

necessário um recorte que permita alcançar os pilares de sua estrutura de conhecimento. 

No nosso caso, essa estrutura se disponibiliza em um conjunto de textos – que 

abordaremos no capítulo dois – para os quais uma pesquisa documental-bibliográfica se 

torna apropriada como uma modalidade de leitura e análise de documentos de valor 

científico. Desse modo, livros, artigos, revistas e mesmo cartas são reunidos para nos 

colocar em relação com o saber transmitido por seus autores (Oliveira, 2007).  

Diante disso, partimos do princípio de que o objeto estudado pela ciência se 

constrói na multiplicidade de pontos de vista que estão inexoravelmente em relação com 

o sujeito pesquisador (Minayo, 2014). Como observa Shamdasani (2011), Jung foi um 

dos psicólogos que se preocupou em refletir criticamente sobre essa relação para a 

cientificidade da Psicologia, compreendendo que nesse campo a psique é ao mesmo 

tempo o objeto e o instrumento da pesquisa. Isto depreende que “levar em consideração 

o condicionamento subjetivo dos conhecimentos em geral e dos conhecimentos 

psicológicos em particular é a condição essencial da valorização científica” (Jung, 2012, 

p. 24, §8).  

Por isso, é preciso que o pesquisador em Psicologia Analítica assuma sua posição 

subjetiva na investigação e adote uma atitude simbólica frente à produção de um autor, 

para encontrar, por meio da imersão nas ideias deste, aquilo que se mostra inconsciente 

para ele, abrindo a possibilidade de expansão do conhecimento. O símbolo, para Jung, 

pode ser concebido como a produção que melhor traduz um fato que não está claramente 

compreendido pela consciência. Uma atitude simbólica é, portanto, caracterizada pela 

pressuposição de que o fenômeno estudado enuncia e significa algo para além do que o 

conhecimento atual sobre ele pode dizer. Tal ideia é um sustentáculo do sentido de 

hermenêutica praticado pelo autor – método que utilizaremos aqui para a análise dos 

documentos teóricos que, de maneira inescapável, são atravessados por fantasias e 
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contextos. Jung encorajava esta atitude do pesquisador, deixando claro que não se trata 

de descobrir uma “essência oculta” do fenômeno, mas de compreendê-lo a partir de um 

diálogo, produzindo novos elementos que se relacionam à singularidade das partes que 

dialogam (Gadamer, 1999; Vechi, 2018). Atingir este objetivo, nas palavras de Jung,  

só se torna possível se eu deixar ao outro a oportunidade de apresentar seu 

material o mais completamente possível, sem limitá-lo pelos meus 

pressupostos. Ao colocar-nos dessa forma, o sistema dele se relaciona com o 

meu, pelo que se produz um efeito dentro do meu próprio sistema. Este efeito 

é a única coisa que posso oferecer [...] legitimamente (Jung, 1981, p. 3, §2). 

Esta posição dialética é modo de trabalhar característico da clínica junguiana, 

constituindo-se como uma direção metodológica sobre a qual o caminho da análise 

aparecerá sempre no caso a caso. Nesta qualidade, contudo, é também um modo de 

investigação, pois investigar é parte fundante do trabalho analítico. Podemos, assim, 

aplicar os princípios deste método à pesquisa em Psicologia Analítica, campo em que os 

conceitos articuladores do diálogo são posicionados como os próprios símbolos, isto é, 

de forma aberta a novos sentidos. Assim, o método hermenêutico para Jung se relaciona 

ao que Gadamer (1999) apontou como uma fusão de horizontes. Para o filósofo, o 

horizonte se constitui como o limite da percepção de cada um, de modo que a verdadeira 

compreensão só se dá a partir da operação em que somos capazes de recuperar as ideias 

passadas de maneira que estas se envolvam no nosso próprio horizonte, fundindo nosso 

conceber àquele anteriormente formulado.  

Neste sentido, é uma necessidade hermenêutica estar sempre além da mera 

reconstrução, pois é preciso refletir sobre o que não era questionável para um autor, e no 

que, à vista disso, ele não pensou. Estas questões, que se manifestam na fusão dos 

horizontes, requerem do pesquisador um balanço de movimentos analítico-redutivo e 

sintético-construtivo, tal como Jung (2014) sugere como método clínico. Em pesquisa, 

isto sugeriria o primeiro movimento de retornar às ideias e concepções ao nível do objeto 

estudado, decompondo e compreendo a visão dos autores e reconhecendo os limites de 

cada um, para então construir, num segundo ímpeto, novos apontamentos e caminhos 

futuros, incorporando-os novamente no campo do saber a partir da amplificação e do 

diálogo evocados pelo sujeito-pesquisador. Tais movimentos são produzidos, 

respectivamente, nos capítulos dois e três, onde primeiro compreendemos as ideias de 

nossos autores para então produzir diálogos reconstrutivos. 
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Por fim, podemos compreender com Gadamer e Jung que a construção de uma 

pergunta de pesquisa, a partir da qual a interpretação do texto se compreende como uma 

resposta, passa antes, pelo nosso próprio perguntar. Nesta medida, lançar luz no terreno 

de fantasias e pressupostos sobre as crianças se firma sob uma responsabilidade primeira 

para com elas, apostando que fazer dialogar elementos dos largos horizontes de Jung, 

Neumann e Fordham, a partir da nossa posição, possa pulverizar novos sentidos sobre a 

infância no leitor que, por sua vez, participa do diálogo conosco.  

Por isto, é necessário explicitar também o nosso horizonte, que se baseia em três 

aspectos fundamentais: 1) A Psicologia Analítica proposta por Jung como referência 

teórica utilizada para a leitura das ideias que concernem à infância. 2) A experiência 

clínica com crianças e famílias como fonte de acesso ao objeto empírico, com a qual se 

verifica múltiplas implicações dos fundamentos aqui analisados. 3) O posicionamento de 

que compreender a criança como um sujeito pleno e um indivíduo psicológico é uma ética 

inseparável à posição do analista. Este último aspecto, que será melhor abordado no 

capítulo um e costurado por todo o trabalho, trata de oferecer à psique da criança o mesmo 

status de maioridade atribuído ao adulto.  

Neste esforço de intensa leitura, uma outra posição fundamental é aquela que 

compartilhamos com Mia Couto (2011): certa vez o poeta disse perceber que a palavra 

ler compartilha sua etimologia com o verbo eleger. Para ele e para nós, é encantador 

revelar que ler é poder escolher mundos possíveis, eleger entre este ou aquele outro, não 

se tratando de uma ação passiva de transmissão, mas de efetivamente reconhecer na forma 

com que lemos as nossas fantasias – nossa criação da realidade, como diria Jung. 

Por isso, uma compreensão de fundamentos teóricos que não observa criticamente 

sua historicidade não pode servir a uma prática analítica, pois ela está sempre amarrada 

aos tecidos vivenciais e sociais que moldam a forma do pensamento. No último capítulo, 

propomos uma posição que atenda às implicações disso para a infância, mas destacaremos 

desde já que as formas de compreendê-la se edificaram – não só em Psicologia Analítica, 

mas na própria compreensão da infância ocidental – sobre a atenção a crianças 

majoritariamente europeias, judaico-cristãs, em famílias patriarcais e suficientemente 

abastadas, que embora compartilhem com as outras infâncias inúmeros fundamentos 

psicológicos, dizem de características constitutivas que precisam de contextos. Assim, 

com a tarefa de estabelecer contextos, começamos nosso estudo.  
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1. A menoridade da criança e a fantasia moderna 

A infância tem sido estudada não apenas como forma de compreender as questões 

que acometem o grupo social das crianças, mas também os modos de vida dos adultos e 

suas construções sociais, psicológicas e intelectuais. Ela não é um dado particularmente 

natural, mas uma noção que aparece e desaparece em diferentes períodos históricos como 

um processo complexo, marcado pelo discurso dos adultos – não apenas em seu conteúdo, 

mas também em sua forma de comunicação da cultura. Assim, fatores como a organização 

social do trabalho, os papeis de gênero e o surgimento de novas formas de comunicação 

de massa parecem influenciar ou determinar a forma como a infância é produzida 

socialmente. Compreender algumas dessas influências nos permitirá explorar, neste 

capítulo, como se formou o terreno dos estudos sobre a criança e como despontaram nele 

as posições da Psicologia Analítica (Ariès, 2012; Postman, 1999; Badinter, 1985). 

1.1. Do sentimento de infância ao estudo da criança 

Os estudos sobre a criança se desenvolveram na era científica graças à 

consolidação do que Philippe Ariès chamou de “sentimento de infância”, isto é, a noção 

de que a criança seria um ser particular em relação ao adulto. Como nos lembra o 

historiador, o fato de não haver este sentimento até os últimos séculos da Idade Média 

não significa que não houvesse afeto pela criança. O que não havia era a noção de sua 

particularidade, que foi surgindo sobretudo a partir do século XIV. Esta indiferenciação 

entre adultos e crianças implicou que estas fossem exploradas em sua força de trabalho, 

assassinadas como forma de controle populacional e abandonadas para o controle 

financeiro das famílias. Evidentemente, fatores socioeconômicos estavam e estão, ainda 

hoje, intrinsecamente ligados à subalternização da criança, de modo que as disparidades 

sociais em todos os períodos da História nos obrigam a falar de múltiplas infâncias. 

Assim, o tratamento da criança passa sempre, em maior ou menor grau, pelo modo como 

ela e sua família são socializadas, de maneira que crianças de grupos oprimidos tendem 

a ser duplamente desfavorecidas em sua importância social (Ariès, 2012; Badinter, 1985). 

Nas famílias de classe alta e economicamente livres, porém, a indiferenciação 

entre a criança e o adulto também se mantinha, de modo que o sentimento de infância foi 

crescendo especialmente a partir delas, arraigando-se na mentalidade europeia apenas no 

século XVII. Antes disso, o aparecimento gradual desse sentimento foi dando às crianças 

um lugar nas fotografias de família e roupas específicas que as distinguiam dos adultos, 
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até que se movimentou a compreensão das idades da vida, atribuindo uma noção de 

precocidade às crianças de até cerca de dez anos (Ariès, 2012; Badinter, 1985). 

Graças a construção dessa inocência particular das crianças, o sentimento de 

infância se caracterizou por uma ligação emocional em que elas, por sua ingenuidade, 

graça e amabilidade, tornaram-se um objeto de distração e relaxamento para o adulto. 

Esse primeiro sentimento de infância, que Ariès chama de “paparicação”, permitiu que 

amas e mães dispensassem uma atenção especial aos bebês e crianças, o que os levaria ao 

centro da vida familiar no fim do século XVIII. Isto se dá em confluência, ainda, com a 

construção de um amor materno, que foi relegado às mulheres como naturalmente 

propensas ao cuidado. Com o surgimento da paparicação, foi incentivado que estas 

mulheres se apegassem às crianças e manifestassem o prazer de se relacionar com elas 

como forma de garantir a sobrevivência dos herdeiros e perpetuar o lugar social do 

feminino exclusivamente na casa e no materno (Ariès, 2012; Badinter, 1985). 

Desde o século XVII, porém, “quando não era objeto de distração, a criança era o 

instrumento de uma especulação matrimonial e profissional, destinada a promover um 

avanço da família na sociedade” (Ariès, 2012, p. 188). Com isso, passa a haver uma 

preocupação inédita sobre a educação e a moralização das crianças, e entre os educadores 

desse período começa a se formar um segundo sentimento de infância, no qual o apego à 

infância não se exprimia mais por meio da distração e da brincadeira, mas por meio de 

um seminal interesse psicológico e da preocupação moral. Tratados educacionais do 

período mostram como a criança era vista a partir de uma “insipidez da infância que 

repugna a razão sadia [...] e não é mais que o esboço grosseiro do homem racional” 

(Gratien, 1646, citado por Ariès, 2012, p. 104). Esse segundo sentimento a livrou, dentre 

outras coisas, do comportamento dos adultos de brincar naturalmente com seus órgãos 

genitais, e abriu espaço à moralização da infância para além de uma criança-boneca, 

visando agora a moldagem das crianças em pessoas de honra e razão. 

Os sentimentos de infância tornaram o histórico desinteresse pela criança mais 

contrastante e, no início do século XIX, o pensamento romântico ajudou a tomar de vez 

as sociedades com a compreensão de que essa fase era um estado natural e genuíno. Os 

debates públicos começam a se ocupar ainda mais da situação das crianças, agora 

marcadas pela disparidade entre as classes capitalistas e aquelas vindas do proletariado 

operário. Mantenedores da desigualdade, a burguesia, contudo, censurava publicamente 

a classe baixa pela forma despreocupada com que criavam seus filhos, permitindo que 

mesmo os mais novos trabalhassem e vagueassem pelas ruas como modo de contribuir 
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para o sustento da família. Com o debate moral do que seria apropriado, o foco da opinião 

coletiva foi devagar se aproximando da criança como um ser mais heterogêneo do que o 

imaginado, abandonando cada vez mais a ótica de pouca diferenciação entre as mudanças 

que ocorrem dentro da própria infância (Sandin, 1999; Ariès, 2012). 

Nesse sentido, no século XIX, a divisão das crianças em classes escolares passou 

a ser mais parecida com o que conhecemos hoje, sistematizando melhor as diferentes 

idades da criança como diferentes momentos de seu desenvolvimento. No Brasil, porém, 

a infância era popularmente dividida em três fases: o período de amamentação, o 

acompanhamento do cotidiano dos pais e a inserção no trabalho externo ou doméstico – 

para meninos e meninas, respectivamente. A exatidão destes momentos variava conforme 

a condição social da criança, de modo que as crianças negras escravizadas começavam o 

trabalho forçado por volta dos quatro anos, aprendendo um ofício não necessariamente 

com seus pais, o que separou muitas famílias negras por gerações. As crianças brancas 

iniciavam no trabalho livre mais tarde, mas algumas passaram a frequentar as escolas 

públicas criadas no fim do século XVIII. Nacional e internacionalmente, muitas destas 

instituições eram influenciadas não apenas pelo ideal pedagógico, mas vinculadas a 

órgãos de saúde e assistência, apoiando-se no fortalecimento da Higiene e da Pediatria 

como especialidades médicas encarregadas das crianças na sociedade. Os dois 

sentimentos de infância, que na prática ainda coexistiam na família, passam a se associar 

a um novo elememento: a saúde (Ariès, 2012; Kuhlmann Jr, 2005; Rizzini, 1997; 

Sant’Anna, 2009; Del Priore, 2008). 

A pediatria fez com que o interesse científico pela infância ganhasse um 

importante espaço. Na interseção com as ideias higienistas, os pediatras desenvolveram 

a puericultura como uma subespecialidade que tinha o objetivo de melhorar a saúde e as 

condições de vida da criança especialmente por meio do aconselhamento das mães, 

consideradas diretamente responsáveis pela criação e educação dos filhos. Este objetivo 

se ligava, tanto na Europa quanto no Brasil oitocentista tardio, diretamente à tarefa prática 

de garantir “o futuro da nação” e ao sentimento de que esse futuro estava nas crianças em 

geral, que precisariam agora de especial atenção. O objetivo urgente era reduzir as 

altíssimas taxas de mortalidade infantil durante a Revolução Industrial europeia, ao passo 

que no Brasil, a mortalidade igualmente escandalosa se dava principalmente por doenças 

ligadas ao comportamento e às tradições da população portuguesa. Diferentemente dos 

povos indígenas – que valorizavam o banho, o contato com a terra e a leveza das 

vestimentas –, os europeus enfaixavam as crianças com roupas apertadas e cultivavam a 
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sujeira do bebê como forma de livrá-las de bruxarias e mau-olhado, além de mantê-las 

longe dos ventos dentro de casa. Os médicos passam, então, a prescrever hábitos e formas 

de se comportar, que a princípio estavam ligados à higiene, mas logo passaram a outros 

tipos de cuidado (Martins, 2008; Degani-Carneiro & Jacó-Vilela, 2012; Del Priore, 2008). 

A intervenção dos médicos nos saberes tradicionais sobre o parto e a criança – que 

se deve ainda à necessidade de afirmação dessas especialidades nascentes – compuseram 

o quadro geral do projeto puericultor, cuja premissa o jornalista Franklin de Oliveira 

ilustrou em 1953: “não basta que o amor materno tenha a força de um sentimento 

instintivo: é preciso iluminá-lo com os conhecimentos da puericultura para que todo o 

bem feito ao bebê seja um bem consciente e lúcido” (citado por Martins, 2008, p. 3). Para 

isto, era necessário atingir o maior número de famílias possível – inclusive as de renda 

baixa –, de modo que os médicos começaram a escrever, em linguagem acessível, 

manuais sobre como criar seu filho, colunas em jornais e programas de rádio, misturando 

seu saber ao espírito da época e consolidando suas ideias no senso comum do nascente 

século XX. Assim, o médico pediatra e puericultor passa a ocupar um papel cada vez 

mais central na vida das famílias, que agora consideravam indispensável o discurso da 

ciência na distinção de quais eram os melhores hábitos para o cuidado de seus filhos 

(Martins, 2008). 

A questão da criança vinha ocupando tal lugar que, em 1900, Ellen Key2 publicou 

o livro “O século da criança”, no qual antevia um século XX de tempos melhores e mais 

desenvolvidos, pois levaria adiante um novo lugar social para a criança. Seu pensamento 

era compartilhado por muitos outros e, como o título da obra apontou, o vigésimo século 

ficou mesmo conhecido desta maneira já em suas primeiras décadas. Desde os anos 1870 

e 80, a percepção de que os primeiros anos de vida desempenhavam – física e 

mentalmente – um papel crucial na vida posterior despertara um interesse generalizado, 

gerando novas demandas de orientação dos campos acadêmicos. Assim, outras 

especialidades começaram a produzir saberes sobre a criança, notadamente a Neurologia, 

a Psiquiatria e a nascente Psicologia – incluindo aqui a Psicanálise (Sandin, 1999; Lima, 

2012). 

 
2 Ellen Karolina Sofia Key (1849-1926), escritora feminista sueca que escreveu sobre diversos assuntos nas 

áreas de família, ética e educação. Foi uma das primeiras a advogar por uma educação centrada nas próprias 

crianças e a sustentar que os governos deveriam prover sustento às mães e seus filhos. A obra “O Século 

da Criança” foi logo traduzida para dezesseis línguas. 
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Inicialmente, a preocupação da puericultura estava concentrada na solução dos 

problemas relacionados à mortalidade infantil e à qualidade dos cuidados familiares para 

garantir o futuro da nação. No entardecer do século XIX, contudo, o desenvolvimento da 

criança começa a aparecer sob novas formas dentro das ciências, se inscrevendo nas 

pesquisas no intuito de compreender que tipo adulto que ela se tornaria. Logo, a relação 

da criança com a família – e com isto queremos dizer com a mãe, vista como a única 

responsável por esses cuidados – passa a ser enfatizada também sob a dimensão 

psicológica. A relação considerada patológica pelo saber médico indica, portanto, um 

risco tanto ao futuro nacional quanto ao desenvolvimento individual (Lima, 2012; Cairns 

& Cairns, 2007; Rizzini, 1997). 

Assim, o campo de estudos sobre o desenvolvimento da criança floresceu na 

Psicologia graças ao espírito de época dos anos 1880, não sem alguma resistência das 

correntes positivistas que se concentravam na experimentação e observação do adulto. 

Apesar disto, em 1888, o pai da psicologia infantil americana, Granville Stanley Hall3, 

foi capaz de encontrar cerca de oitenta estudos publicados sobre o desenvolvimento 

psicológico da criança. Nos anos 1890, o estudo do desenvolvimento da criança cresceu 

exponencialmente, e criaram-se institutos de pesquisa na Universidade Clark (1890) – 

chefiado pelo próprio Stanley Hall – e na Universidade Sorbonne (1893), onde Binet 

desenvolveu seus estudos. Na mesma década, surgiram diversos periódicos e manuais 

teóricos sobre o assunto, dentre os quais se destacam Pedagogical Seminary (1891), The 

Mind of the Child (1892), L’Année Psychologique (1894) e Mental Development in the 

Child and the Race (1895) (Cairns & Cairns, 2007). 

Além de Hall e Binet, duas outras personalidades contribuiriam especialmente 

para moldar a forma dos estudos sobre a criança: James Mark Baldwin e Sigmund Freud. 

As ideias do primeiro influenciaram diversos experimentos, como os de Piaget, mas é a 

teoria de Freud que se mantém em um curioso lugar entre os fundamentos da psicologia 

do desenvolvimento. Diferentemente de outros psicólogos, Freud nunca publicou um 

estudo empírico sobre o desenvolvimento. Suas contribuições estavam voltadas para a 

compreensão da personalidade e da psicopatologia e suas conclusões se baseavam nas 

rememorações de seus pacientes adultos e da observação de algumas crianças (dentro e 

 
3 Foi Hall quem estabeleceu e popularizou a adolescência como um estágio do desenvolvimento 

psicológico, a partir de seu denso estudo Adolescence: Its Psychology and its Relations to Physiology, 

Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education, publicado em 1904. Historicamente, o 

conceito já se encontrava nos manuais médicos do século XVI, embora tenha sido mais bem diferenciado 

pela divisão das classes escolares por idades no século XIX (Traina, 2005; Ariès, 2012). 
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fora do setting terapêutico). Ainda assim, a Psicanálise se ergueu como uma das 

influências mais importantes – se não a mais importante – para os estudos do 

desenvolvimento infantil no século XX. Esta influência ganhou mais espaço quando, em 

1909, Stanley Hall convidou Freud e Jung para proferirem conferências sobre a psicologia 

da criança no aniversário da Universidade Clark (Cairns & Cairns, 2007). 

A teoria psicanalítica, que enfrentava sérias resistências na Europa, ganhou uma 

nova entrada nos Estados Unidos, onde também estava sendo apropriada com 

obscuridade. Stanley Hall teve um papel fundamental na divulgação das ideias 

psicanalíticas sobre o desenvolvimento e a personalidade, que começaram a ser aceitas e 

estudadas. Esta ascendência possivelmente se deve à sistematização teórica dos anos 

iniciais como formativos e determinantes, o que vai ao encontro das demandas do espírito 

de época às quais nos referimos anteriormente (Cairns & Cairns, 2007). 

A permanência da teoria psicanalítica, contudo, nunca se deu pacificamente. 

Apesar da perseverança de Freud em provar a teoria da sexualidade infantil, havia muitas 

críticas a esse aspecto de seu pensamento, o que submergiu a própria comunidade 

psicanalítica em múltiplos conflitos e dissidências. A ideia da sexualidade infantil era 

provocante e, para além da crítica intelectual, Freud teve importância ao marcar aí uma 

dessacralização da criança, na contramão do juízo moral judaico-cristão – que, como 

mencionamos, teve papel fundamental na construção da ideia de infância (Ariès, 2012; 

Corso, 1998). 

A Psicanálise foi, pelo menos idealmente, um campo aglutinador da psicologia do 

inconsciente, mas seus dissensos e dissidências fertilizaram o campo da Psicologia 

Infantil em larga medida. Assim, após deixar definitivamente os círculos psicanalíticos 

em 1913, Jung publica uma segunda edição, já em 1915, do texto de sua conferência sobre 

a psicologia da criança. Ele aponta que a obra precisou de alterações de sentido, pois seu 

pensamento havia se afastado da teoria da sexualidade. Jung não nega este ponto de vista, 

mas enfatiza agora os aspectos do caso que dizem da formação intelectual da criança 

(Jung, 1985a). 

Até a primeira década do século XX, a Psicologia do Desenvolvimento já estava 

consolidada e se relacionava principalmente às teorias da personalidade e à psicobiologia. 

O crescimento desse campo, contudo, seria ainda maior a partir da década de 1920. 

Apesar de surgirem aí os primeiros estudos sobre o envelhecimento, o investimento na 

pesquisa com crianças era ainda muito superior, especialmente no que dizia respeito ao 

desenvolvimento intelectual, à maturação e ao crescimento. É aqui que percebemos, pela 
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primeira vez, a preocupação de Jung em relação à ênfase que estava sendo dada ao estudo 

da infância. Notando que os processos de amadurecimento perdiam espaço para a 

preocupação social com a criança, ele sentiu que era necessário enfatizar a 

responsabilidade ética dos adultos com o seu próprio desenvolvimento psicológico (Mota, 

2005; Jung, 1985b). 

Nesse sentido, veremos que a afirmação de que Jung não tinha uma preocupação 

com a infância é falsa. Trata-se, na verdade, de uma forma específica de se preocupar, 

que talvez possa ser comparada à tradição romântica da educação. Na ciência do século 

XX, todas as concepções sobre a infância estavam construídas sobre duas tradições de 

pensamento fundamentais, influenciadas por divergentes ideias de Locke e Rousseau. Na 

tradição Protestante, a criança é uma tabula rasa, um ser sem forma que através da 

educação, razão, autocontrole e vergonha poderia se tornar um adulto civilizado. Para a 

tradição Romântica, por outro lado, a criança está muito próxima do estado de natureza, 

de modo que não é a criança sem forma o problema, mas o adulto deformado. A criança 

possui ao nascer uma capacidade natural à curiosidade, ao entendimento e à 

espontaneidade que são abafados pela educação, razão, autocontrole e vergonha. Se na 

primeira a educação dos filhos consiste em um processo de adição de influências positivas 

que modelam o caráter, na segunda, constitui um processo de subtração de condicionantes 

negativos que atrapalham o florescer individual (Postman, 1999; Dessen & Costa, 2005). 

  Como um psicólogo prático, Jung notou que o adoecimento que acometia a 

criança respondia ou repetia, na maioria das vezes, o adoecimento de seus pais. O 

desenvolvimento da criança estava, pois, ligado não só ao modo como o adulto escolhia 

educar a criança, mas ao modo como educava sua própria personalidade. Na contramão 

do espírito de sua época, ele enfatizou que não é da criança a responsabilidade por uma 

geração falida psicologicamente. Este encargo é, ao contrário, do próprio adulto, que 

desconhecendo sua situação psíquica transmite à criança seus piores demônios, 

impedindo-a de seguir seu caminho natural. Discutiremos as implicações disto para a 

infância mais adiante, mas é importante destacar aqui que, por estes motivos e inserido 

neste contexto, Jung deixou de se aprofundar na psicologia infantil, sendo um dos 

primeiros nomes a estudar profundamente a problemática do desenvolvimento na segunda 

metade da vida (Jung, 1985c; 1985d; 1985e). 

Se, por um lado, Jung destacaria reiteradamente esse argumento pelas décadas 

seguintes, por outro, uma ênfase significativa dos estudos do desenvolvimento na 

compreensão da criança continuaria a se estender até o período de 1960-1989, quando só 
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então o desenvolvimento passou a ser mais estudado ao longo de todo o ciclo vital. Pode-

se dizer que foi apenas após 1990 que esta postura se cristalizou completamente, quando 

se torna consensual a maior adequação dos estudos da Psicologia do Desenvolvimento ao 

campo de uma Ciência do Desenvolvimento. Esta passa a levar em consideração outras 

áreas – como a antropologia e a educação – e nela se observa um maior interesse da 

Psicologia por estudos contextuais e sistêmicos sobre o curso da vida (Mota, 2005). 

Entre 1923 e 1942, Jung frequentou diversos eventos sobre Psicologia e Educação, 

falando a pais, educadores, médicos e psicanalistas sobre a necessidade ética de analisar 

o adulto e a atenção ao ambiente da criança e ao seu sistema familiar. As publicações dos 

textos destas palestras passaram a compor o volume 17 de suas obras coligidas, intitulado 

“O Desenvolvimento da Personalidade”. Assim, como os escritos de Jung sobre a infância 

insistiam no trabalho sobre a psique dos pais, as indicações teóricas sobre uma análise da 

própria criança tornaram-se escassas.  

Embora Jung nunca tenha negado a possibilidade da análise de crianças, a partir 

de seu posicionamento depreendeu-se a fantasia ainda existente de que a análise infantil 

não poderia ser praticada na Psicologia Analítica, que ela deva estar em segundo plano 

ou ainda, amparando-se no tom cauteloso de Jung, que o estudo e análise da criança 

deveria ser algo extremamente reservado e de grande dificuldade. Talvez por isto os 

analistas junguianos, em geral, não tenham desenvolvido trabalhos com crianças no 

tempo em que Jung viveu. Há, contudo, uma historicidade na postura do autor, não se 

podendo perder de vista que o acesso a seu pensamento sobre a criança se dá quase 

inteiramente por meio de registros de palestras endereçadas a um público específico, em 

um tempo específico, por motivos específicos. 

Atualmente, as fantasias sobre a inutilidade da análise infantil têm se tornado cada 

vez mais raras, mas persistiram no pensamento novecentista e precisaram ser combatidas 

pelos analistas que se interessavam por esta temática. O primeiro a questionar o lugar 

marginalizado do estudo e análise da criança foi Michael Fordham. Por volta de 1934, 

após formar-se em Medicina, o analista inglês empregou-se como psiquiatra em uma 

clínica que tratava de demandas infantis e familiares. No mesmo ano, conheceu Jung em 

Zurique e, ao se orientar pelo pensamento do suíço, Fordham se deparou com uma 

significativa lacuna teórica diante da necessidade prática de trabalhar com crianças. Após 

ser chamado como consultor em inúmeros centros de tratamento especializados em 

crianças, Fordham passou a defender no campo analítico a pertinência da observação e 

estudo sistemáticos da infância, empreendendo ele mesmo estas atividades. Vivendo na 
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Inglaterra e apostando no tratamento da criança, Fordham não encontrava nos círculos de 

Zurique muitos ecos para suas demandas e se viu na posição de dialogar com o fértil 

terreno das análises de crianças propostas por psicanalistas como Donald Winnicott e 

Melanie Klein, também residentes em Londres (Astor, 2001). 

O método clínico desta última foi especialmente influente para Fordham, pois foi 

um dos primeiros a oferecer à criança uma análise que fosse mais do que um tratamento 

moral ou quase inteiramente pedagógico4. O uso do jogo, evidenciado por Klein, foi um 

ponto de virada no estudo analítico da criança, marcando uma outra forma de escutá-la. 

A partir daí, Fordham ousou escutar seriamente as crianças, buscando compreendê-las 

como indivíduos e acessando mais experiências infantis de modo original (Fordham, 

1993; Astor, 2001). 

Fordham organizou as Obras Coligidas de Jung e ajudou a criar a Sociedade de 

Psicologia Analítica (SAP) da Inglaterra, em 1946 – a primeira do mundo a oferecer a 

formação para se tornar analista junguiano. Graças ao interesse do britânico, essa 

formação incluía o treinamento em análise de crianças, precedendo em décadas o 

reconhecimento internacional dessa atividade na Psicologia Analítica. Além disso, ele 

participou da criação de um dos mais importantes periódicos do campo analítico até hoje, 

o Journal of Analytical Psychology, do qual foi editor por quinze anos, abrindo espaço 

para as publicações sobre a infância (Astor, 2001). 

Fora da Inglaterra, porém, ainda havia muita resistência ao estudo da criança e 

considerava-se a análise dos pais como o caminho geralmente mais apropriado. Foi o 

médico alemão Erich Neumann que começou a introduzir, entre os analistas mais 

próximos a Jung, o estudo do desenvolvimento da consciência que se desdobraria, mais 

ao fim de sua vida, em um modo de compreensão da ontogênese da criança (Astor, 2001; 

Jung & Neumann, 2015). 

Neumann foi incentivado a investigar o tema por Jung, que acompanhou o 

processo de escrita de seu livro “História da Origem da Consciência”, especialmente do 

ponto de vista filogenético. Neumann estava convencido da teoria de que a psique 

recapitularia na ontogênese o desenvolvimento da filogênese humana, ideia que estava no 

espírito científico daquele tempo, como veremos mais adiante. Sua morte prematura, 

 
4 Após intensas discordâncias com Anna Freud, por volta de 1926, Klein já se tornara conhecida por 

sistematizar modos de levar a psicanálise às crianças, baseada na concepção de que elas não são 

fundamentalmente diferentes dos adultos – apenas são mais governadas pelo inconsciente devido à parca 

estruturação de seu Eu (Corso, 1998). 
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porém, apenas permitiu a publicação póstuma de seu trabalho sobre as implicações deste 

ponto de vista para o desenvolvimento infantil. A obra, intitulada “A criança”, foi levada 

a termo e publicada em 1963, antes que Jung – falecido havia dois anos – também pudesse 

comentá-la (Jung & Neumann, 2015).  

Diferentemente de Fordham, Neumann não atendeu crianças diretamente, tendo 

contato constante apenas com seus filhos e com outros analistas que trabalhavam com 

crianças. Suas conclusões foram, por este motivo, muito criticadas pelos pesquisadores 

ingleses. Ainda assim, o trabalho de Neumann foi reconhecido – inclusive por Fordham 

– como fundamental no despertar do interesse pela psicologia da criança, mostrando o 

quanto o estudo desta etapa da vida poderia acrescentar ao pensamento analítico como 

um todo, isto é, mesmo às produções sobre os adultos ou sobre a cultura (Fordham, 1981; 

Jung & Neumann, 2015).  

As ideias de Neumann e Fordham produziram maior ou menor distanciamento em 

relação ao pensamento de Jung, o que os vem posicionando, de formas diferentes, como 

pensadores pós-junguianos. Andrew Samuels estudou alguns métodos de classificação 

desses pensadores e renomeou o espectro de analistas em três escolas: a “clássica”, a 

“arquetípica” e a “desenvolvimentista”. Nessa classificação – talvez ainda a mais adotada 

– a escola desenvolvimentista é caracterizada pelo legado do pensamento de Fordham, 

enquanto Neumann estaria mais próximo às ideias clássicas de Jung e seu círculo mais 

adjunto. Estas posições e suas afiliações são sempre alvo de debates, especialmente se 

considerarmos os atuais analistas de crianças, que se orientam por princípios tão diversos 

uns dos outros que é difícil enquadrá-los em algum desses rótulos. Por isto, seria mais 

apropriado que, por ora, fiquemos com a ideia de um espectro – já apontada por Samuels 

– para que não se enrijeça desde já as posições de nenhum dos autores em relação ao 

pensamento de Jung, o que será fundamental para nosso debate (Samuels, 1989; Allain-

Dupré, 2005). 

A consolidação de um grupo de analistas que se identifica como 

desenvolvimentista, porém, teve um papel político importante na definição de um marco 

no campo de estudos da infância: em 1983, a Associação Internacional para a Psicologia 

Analítica (IAAP) validou a existência de analistas junguianos de crianças, reconhecendo 

oficialmente a prática por meio de uma declaração que continuou tendo o apoio das 

presidências seguintes. Esse processo assinala um ponto de virada a partir do qual os 

estudos sobre a infância começam a crescer exponencialmente, em um esforço inverso ao 

campo geral da Psicologia do Desenvolvimento, que se preocupava agora com a 
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cristalização dos estudos sobre a segunda metade da vida (Allain-Dupré, 2005; Mota, 

2005). 

É preciso, contudo, olhar criticamente para este crescimento. A analista francesa 

Brigitte Allain-Dupré (2005) nota que esse marco parece ter interessado unicamente aos 

analistas de crianças. Embora estes não sejam fundamentalmente diferentes dos analistas 

de adultos, o campo de estudos se comporta como se houvesse uma implícita dissociação 

entre as psicologias do adulto e da criança. Salvo alguns nomes que sucederam em 

consubstanciar as temáticas (e.g. Fordham, Gordon, Hubback & Lambert, 2018; Jacoby, 

2010; Kalshed, 2003), essa dissociação contribuiu para o crescimento de uma produção 

especializada, que diz apenas dos interesses da infância e do que está diretamente 

associada a ela.  

É oportuno notar que essa especialização nos estudos da criança – não só na 

Psicologia – vem crescendo no mercado editorial precisamente nos últimos cinquenta 

anos, com títulos que se associam em grande parte a um projeto de pedagogia materna, 

atualizado desde o século XIX. Como se pode perceber, nas últimas décadas as famílias 

têm expressado mais publicamente as dúvidas quanto ao modo de cuidar e criar suas 

crianças. A quantidade de informações em livros, sites e redes sociais destinadas a 

“conselhos” científicos (ou não) produz não só espaço para diferentes formas de cuidar, 

mas simultaneamente uma profusão de inseguranças, que vão desde o parto e a 

amamentação até os métodos educativos e transformações da adolescência (Martins, 

2008). 

Se, por um lado, a marginalização do estudo da criança na Psicologia Analítica 

poupou as publicações dessa área de um ativo engajamento na pedagogia materna, por 

outro, omitiu suas potentes ferramentas de resposta aos problemas do projeto puericultor. 

Há que se pensar ainda se a ausência destas discussões tem perpetuado essa pedagogia 

dentro dos consultórios, onde frequentemente se utiliza a interpelação dos pais como parte 

do tratamento da criança. Aí, deve-se levar a posição fundada por Jung como denunciante 

de um modo de funcionamento da família e da cultura ocidentais, ultrapassando a 

tendência de reduzir a ênfase nos pais a uma resistência pessoal do autor. 

 

1.2. O sujeito e a razão na Filosofia e Psicologia 

Para analisar estas implicações culturais e inserir aí a denúncia junguiana, será 

preciso compreender como a modernidade se posicionou em larga medida a partir de uma 
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determinada concepção de sujeito, que se desdobra ainda hoje como nomeação filosófica, 

psicológica e social. Esta noção será uma lente possível (embora não a única) para marcar 

como a psicologia junguiana pode se diferenciar de construções da criança assentadas em 

fantasias que reiteram sua menoridade. Assim, faremos o caminho de volta: do saber 

científico à posição da criança, demarcando a crítica analítica. 

A ideia de sujeito remonta a uma divisão discursiva entre filosofia e ciência, 

mudança que se inscreve na passagem do pensamento escolástico medieval para o 

pensamento filosófico moderno. É nesse ponto de virada que René Descartes se propõe o 

exercício filosófico de duvidar de toda a realidade e, ao fazê-lo, chega à conclusão de que 

só não duvida do fato de que duvida. A resposta de Descartes a uma crise no espírito de 

seu tempo ficou conhecida a partir da enunciação “penso, logo sou”. Com a validação 

desta máxima, o pensamento e a consciência passam a predicar o ser enquanto substância, 

até então concebido como uma fruição do espírito divino ou de formas eternas. Descartes 

concebe, assim, que eu sou apenas no ato da razão, e que só poderia existir para além 

deste ato por meio de Deus. A teoria cartesiana não só reafirma a consciência como objeto 

de estudo e meditação, mas confere a ela o status de sujeito desse saber, aquele que atua 

sobre o mundo e sobre o próprio pensamento (Kugler, 1993; Elia, 2010). 

Voltando-se pela primeira vez para o agente do saber, a inauguração desta linha 

ideológica posiciona o sujeito no centro do pensamento ocidental. A divisão criada por 

Descartes entre a consciência e os corpos físicos determinará a produção intelectual 

europeia nos dois séculos seguintes, diluindo a ideia de um sujeito apartado do objeto na 

modernidade. Embora filosofia e ciência passem a se observar a partir do distanciamento 

dessa divisão, elas ainda se entrecruzam substancialmente no século XIX, especialmente 

à luz da teoria do conhecimento, que retomará o questionamento da validade do saber a 

partir de critérios como “subjetivo” e “objetivo”. Assim, a tensão da dicotomia cartesiana 

modificará diversos campos do conhecimento e, entre eles, surgirá a Psicologia científica, 

que começa a se desenvolver a partir da preocupação em compreender os fenômenos da 

consciência (Kugler, 1993; Elia, 2010; Nagy, 2003; Aranha & Martins, 2009). 

Tão logo os estudos de Psicologia se interessaram pelo adoecimento e pelos 

fenômenos anômalos, passaram também a se interessar por processos mentais que 

sugeriam a relevância de um conhecimento ou uma experiência que existisse para além 

da consciência. Isto rearranjou o diálogo com as discussões filosóficas e movimentou a 

noção de sujeito. Kant, por exemplo, que havia esmaecido na maré de Hegel e Schelling, 

passou a ser revisitado na última metade do século XIX, especialmente porque a ciência 
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positivista ainda não havia se estabelecido como uma epistemologia dominante. A 

“Crítica da Razão Pura” foi recebida como uma obra complexa e aberta a uma variedade 

de interpretações sobre o caminho para conhecer (Nagy, 2003). 

Kant rejeitava a metafísica e apostava em um conhecimento fenomênico, isto é, 

aquele que aparece para nós através dos sentidos e do entendimento. A princípio, ele 

desejava superar a contradição entre racionalistas e empiristas5, postulando que o 

conhecimento é constituído por algo que recebemos da experiência (a posteriori) e algo 

que já existe em nós mesmos, anterior à experiência (a priori). Assim, o conteúdo de 

nosso conhecimento viria da experiência sensível do mundo, embora sua representação 

esteja condicionada a certas categorias ou intuições que lhe dão forma (Nagy, 2003; 

Aranha & Martins, 2009). 

 Para Kant, portanto, não podemos conceber os objetos como coisa em si, mas 

apenas a partir de sua apresentação, do fenômeno, que não pode ser feita senão por 

condicionantes como espaço, tempo, causalidade, etc. Nesse sentido, o filósofo alemão 

contraria a noção de Sujeito como um sujeito da razão pura e o admite como sujeito 

transcendental, termo que em seu pensamento “significa aquilo que dá condição de 

possibilidade da experiência” (Aranha & Martins, 2009, p. 182). Embora existam 

segmentações da noção de sujeito em Kant, a ideia de um sujeito transcendental se 

diferencia de concepções filosóficas anteriores pelo fato de que, com ela, mundo externo 

e mundo interno atuam ao mesmo tempo – por meio da experiência sensível que, por sua 

vez, não seria possível conceber sem um aparato anterior (Martins, 2004; Aranha & 

Martins, 2009). 

 Mais tarde, estas concepções de Kant serão influentes chaves epistêmicas para a 

experiência clínica e psicológica de Jung. Mas, para além das ideias filosóficas, foi a 

observação empírica que despertou o campo da Psicologia para a vacilação do sujeito 

puramente racional. Esta compreensão deu um importante salto a partir da sistematização 

freudiana de um método de investigação do inconsciente, que se somou às experiências 

de Janet, Forel, Flournoy, Charcot, Bleuler, Breuer e outros estudiosos, contribuindo para 

uma nova mudança epistemológica tão importante quanto aquela impetrada por Descartes 

(Jung, 1985e). Assim, 

 
5 Empirismo e racionalismo são correntes filosóficas que apontam para um dualismo. De forma simples, os 

primeiros acreditam que todo o conhecimento vem dos sentidos, ao passo que para os segundos, tudo o que 

pensamos vem de nós mesmos. 
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excetuando-se as alusões que encontramos em Leibniz, Kant, Schelling e 

Schopenhauer e os esboços filosóficos de Carus e von Hartmann, foi somente 

a psicologia moderna que descobriu, a partir do final do século XIX, com seu 

método indutivo, as bases da consciência, demonstrando empiricamente a 

existência de uma psique extraconsciente. Esta descoberta relativizou a 

posição até então absoluta do eu, quer dizer: este conserva sua condição de 

centro da consciência; mas como ponto central da personalidade se tornou 

problemático (Jung, 2013, p. 17, §11). 

 Nesse contexto, o problema da relação sujeito-objeto tornou-se caro às psicologias 

profundas e localizar esse problema na Psicologia Analítica não supõe aqui a recuperação 

de meros conceitos, mas apontar o declínio da hegemonia do Eu e a noção de uma 

autonomia do inconsciente como fundamental para um modo de compreender a criança. 

Jung não produziu conceitos no sentido filosófico – ele apenas dava nomes aos 

fenômenos psicológicos que apareciam. Deste modo, seu pensamento se arranja como 

uma teia de fenômenos, isto é, como um sistema complexo de relações entre fatos da 

experiência psíquica que recebem um nome identificatório. Nesta teia, diversos nomes 

como “alma”, “personalidade”, “anima” e “psique” retomam uns aos outros em diversos 

sentidos, mas com uma distância tal que não se configuram, em geral, como uma 

tautologia. Jung adverte que uma crítica filosófica a qualquer de suas noções encontrará 

toda espécie de defeitos, pois precisa antes perceber que “não se trata do conceito, mas 

sim de uma palavra, de uma ficha de jogar que só tem importância e aplicação por 

representar a soma das experiências que, lamentavelmente, não posso transmitir aos meus 

leitores” (Jung, 2013, p. 48, §63). Por isto, Jung não vai conceber um sujeito em sua 

Psicologia, mas apenas perceber experiências que podem se ligar a esta noção, a partir de 

como ela é entendida enquanto nomeação. 

Se a modernidade foi marcada por uma divisão entre sujeito e objeto sobre a qual 

se produziu o sujeito como Eu racional, Jung desloca essa noção a partir da observação 

de outra ordem da experiência. Desde muito cedo em seu trabalho, ele discordava da ideia 

de que o inconsciente seria um depósito de experiências rejeitadas pela consciência ou 

reprimidas pela moral. Ele o caracteriza como uma dimensão criativa e anterior à 

consciência, da qual emergem conteúdos nunca antes observados por ela. Nesta condição, 

percebeu que o agente dos fenômenos oníricos, dos atos-falhos e dos delírios não era um 
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“agente racional” – nem mesmo um agente racional adoecido –, mas tratava-se da 

ordenação espontânea da psique. 

 À vista disto, nas definições dadas em “Tipos Psicológicos”, Jung designa o 

sujeito como “o inconsciente”, asseverando-o como a percepção do que vem de dentro, 

em oposição à percepção do que vem de fora (o objeto). Ele diz: 

Entendo por sujeito, em primeiro lugar, aquela emoção vaga e obscura, 

sentimentos, pensamentos e sensações que não nos advêm comprovadamente 

da continuidade da vivência consciente com o objeto, mas que provindo do 

íntimo obscuro, dos planos de fundo da consciência, perturbam ou inibem e, 

por vezes, ajudam, constituindo, em sua totalidade, a percepção da vida 

inconsciente. O sujeito, considerado como “objeto interno”, é o inconsciente. 

(Jung, 2012, p. 426-427, § 881). 

 Talvez este seja um dos únicos trechos no qual Jung descreve diretamente uma 

ideia de sujeito. É importante notar que, ao fazê-lo, posiciona o sujeito em uma constante 

relação de aparecimento como perturbação à consciência. Como fenômeno de marca 

inconsciente, não se relaciona apenas a sua dimensão negativa – isto é, sua característica 

de exclusão da consciência – mas à percepção de que algo atua como um objeto interno, 

algo se impõe na continuidade da vida consciente. 

 No entanto, na obra de Jung poderemos encontrar a utilização desse termo como 

sinônimo de consciência, ou mesmo em contextos que dificultam a inferência de uma 

diferenciação. Por esse motivo é que é preciso considerar a presença dos conceitos como 

nomes, pois ao tentar dar forma às experiências psíquicas, Jung frequentemente utiliza 

palavras diferentes para definir um mesmo fenômeno e a mesma palavra para fenômenos 

diferentes. Em suas próprias palavras: “eu me esforço de forma bastante consciente e 

deliberada pela ambiguidade da expressão, porque esta é superior à univocidade e reflete 

a natureza da vida” (Jung, 1973a, p. 70, tradução nossa6).  

Se Jung emprega o termo Sujeito ora como inconsciência, ora como consciência, 

isto não se deve, portanto, a uma incoerência do autor, mas à nomeação dessa experiência 

a partir das relações estabelecidas entre os fenômenos ou entre as partes e o todo:  

 
6 No original, “I strive quite consciously and deliberately for ambiguity of expression, because it is superior 

to unequivocalness and reflects the nature of life”. 
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Enquanto o Eu for apenas o centro do meu campo consciente, não é idêntico 

ao todo da minha psique, mas apenas um complexo entre outros complexos. 

Por isso, distingo entre Eu e Si-Mesmo. O Eu é o sujeito apenas de minha 

consciência, mas o Si-Mesmo é o sujeito do meu todo, também da psique 

inconsciente. Nesse sentido, o Si-Mesmo seria uma grandeza (ideal) que 

encerraria dentro dele o Eu (Jung, 2012, p. 444, §796).  

Mas é preciso destacar aqui que o inconsciente, incluindo seu aspecto coletivo, 

não é uma entidade metafísica, substancializada ou topológica, mas uma qualidade da 

experiência vivida. Nesse sentido, a noção de sujeito passa a causar certa confusão a partir 

da ideia representacional e subjetiva que carrega em sua concepção filosófica. Graças a 

esse resto, o Si-mesmo7 costuma ser personificado teoricamente como uma espécie de 

mônada ou agente. No entanto, o inconsciente só é “inconsciente” do ponto de vista do 

humano, mas não necessariamente de si mesmo, pois trata-se antes de uma condição 

objetiva que é fonte de toda criação e subjetividade. A obra de Jung aponta para a 

realização dessa condição no indivíduo e, assim, a psique se apresenta ao mesmo tempo 

em seu caráter objetivo e subjetivo (Damião, 1997). Trata-se aqui de uma dicotomia 

diferente daquela filosófica, criadora de um entrave na Psicologia, o qual 

exige um terceiro ponto de vista conciliador. [...] Ora, a ideia e a coisa 

encontram-se na psique do homem. No fim das contas, o que é a ideia se a 

psique não lhe facultar um valor vital? Que é a coisa objetiva, se a psique a 

privar da força condicional da impressão sensível? E o que é a realidade senão 

uma realidade em nós próprios, um esse in anima [ser na alma]? (Jung, 1976, 

p. 80). 

Por isto, o problema que “Kant demonstrou para o pensamento lógico também é 

válido, e em muito maior grau, no que diz respeito à psique” (Jung, 1976, p. 356).  Como 

percebe Jung, se na alma se unifica aquilo que é subjetivo e objetivo, pessoal e impessoal, 

então a cisão entre corpo e psique, entre o mundo como realidade e representação mental 

deixa de fazer sentido. Esse terceiro ponto de vista é particularmente estranho para o 

pensamento eurocentrado, mas guarda afinidades com saberes originários e 

 
7 Nas traduções brasileiras em Psicologia Analítica, tanto o termo “Si-mesmo” quanto o termo “Self” são 

usados para o original alemão Selbst, a depender da obra e do autor. Neste trabalho, optamos por preservá-

lo da forma como aparece nas traduções de Jung, Fordham e Neumann, para facilitar a eventual pesquisa 

do leitor em suas obras.  
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afrodiaspóricos no Brasil até hoje (cf. Oliveira, 2003). Para Jung, é a fantasia, como 

possibilidade do real, que supera o que chamamos de externo e interno, instalando aí uma 

lógica paradoxal. A fantasia cria mundo e, nas palavras de Jung, “sempre foi e continua 

sendo o elemento que serviu de ponte entre os requisitos irreconciliáveis de objeto e 

sujeito, de extroversão e introversão. Só na fantasia se encontram unidos ambos os 

mecanismos” (1976, pp. 80-81; Jung, 1951/2011).  

 

Imagem 1 – Fita de Moebius II, por M. C. Escher, 1963. 

 Assim, sujeito e mundo estão, pela atividade da fantasia, em continuidade. Na 

fantasia, como na fita de Moebius, não existem dois lados, apenas uma única dimensão 

que, no entanto, aparenta ao inseto que nela caminha como a dupla experiência do exterior 

e do interior. Essa aparência se dá quando olhamos a imagem pela perspectiva do inseto, 

isto é, de sua experiência subjetiva. De forma similar, o que chamamos de subjetividade 

em Psicologia Analítica é a vivência de uma perspectiva, o ponto de vista de nossa 

pessoalidade – que, contudo, continua fazendo parte da unidade objetiva da fita. 

Percebemos aquilo que está fora do nosso Eu como uma alteridade e é a relação com esses 

outros, produtora de narrativas que tecem sentidos, que fará os arranjos de nossa 

subjetividade. Deste modo, 

 Jung introduz o termo “psique objetiva” para frisar que a psique é 

dificilmente sujeita à vontade, mas ao invés vive seu próprio destino, e afeta 

aos indivíduos quer gostem ou não, como certamente faz a “realidade 
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objetiva”. A “psique objetiva” é essencialmente equivalente ao inconsciente, 

[...], a introdução do termo “objetivo” não revela uma nova entidade; ao 

contrário, é um adjetivo que frisa “apenas” que a psique não deve ser 

compreendida ou limitada pelas fronteiras da individualidade pessoal, cuja 

psicologia pessoal é organizada em torno do “ego”. Então, não se está 

estritamente falando da psique dela ou dele mas sim da psique na qual ele ou 

ela possuem perspectivas individuais e desempenham suas partes (Brooke, 

1991, p. 77, citado por Damião, 1997). 

Como sabemos, a personalidade não é um fenômeno coeso e estanque, mas se 

desdobra em múltiplos complexos funcionais que possuem interesses relativamente 

próprios. A psique é composta, assim, da totalidade dessas variadas “personalidades 

parciais”, que atuam no palco psíquico independentemente da vontade do Eu. Jung dá o 

exemplo popular de alguém que dizemos ser “anjo na rua, carrasco em casa”, ou ainda 

alguém que se torna irreconhecível reagindo a uma determinada situação. Este 

desdobramento da personalidade não está apenas nos manuais de psicopatologia, mas faz 

parte da vida cotidiana. Somos, ao mesmo tempo, um e muitos – fato que se observa 

empiricamente nos sonhos, cujas imagens personificam tais processos autônomos (Jung, 

1976; Jacobi, 1995). 

Assim, o complexo do Eu ganha destaque em nossa experiência pois se apoia no 

efeito da diferenciação do inconsciente. Ao aparecer com uma tal continuidade na vida 

diária, garante uma sensação de identidade e poder de ação a partir dos conteúdos 

conscientes que a ele se ligam. Estas sensações são, contudo, apenas relativas, e 

escancaram a ilusão da maioridade do Eu empreendida desde o princípio da modernidade. 

A consciência, como afirma Jung, é um ator que esqueceu estar representando um papel, 

acreditando ser o todo quando na verdade é uma parte (Jung, 1939/2013). 

A revelação da objetividade psíquica não quer dizer, é claro, que a subjetividade 

não tenha importância, e sim que ela se organiza na tecitura de narrativas e sentidos. A 

linguagem/narrativa dada à fantasia adquire um poder constitutivo na singularidade, pois 

aponta para a construção de sentido possibilitada a partir da dimensão simbólica. Assim, 

“não é de todo indiferente chamar-se a alguma coisa de mania ou de ‘Deus’” (Jung, 

2011b, p. 44, § 55), ou se a experiência é narrada como neurose ou possessão. Vemos aí 

como a subjetividade está ordenada a um campo semântico que é dado na espontaneidade 

da fantasia, assim como sua configuração na cultura (Damião, 1997). Logo, “ser na alma” 
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aponta para a realização da fantasia em nós, processo localizado na noção de 

individuação. Em vista disso, 

Uma determinada época cria símbolos que nascem e morrem, possuindo 

como uma de suas funções orientar e criar valores que possibilitem a 

existência desta cultura no mundo [...] Assim, quando se fala em 

“inconsciente”, “consciência”, “eu”, “corpo” e “sujeito”, por exemplo, o que 

se estaria fazendo é imaginar formas de estar no mundo. Imagens que não são 

criadas pela subjetividade, mas emergem na atualização da disposição de 

homem e mundo, que se dá na experiência do “inconsciente coletivo”, e são 

a própria subjetividade se constituindo (Damião, 1997, p. 57). 

 

1.3. A criança objetalizada e o indivíduo na fantasia 

Se compreendemos agora como a fantasia se encontra inseparável da constituição 

dos indivíduos e do mundo, produzindo com a cultura valores e formas de imaginar, será 

importante demarcar de que modo ela vem criando a realidade no que concerne a questão 

da criança, afim de elucidar sua posição na contemporaneidade. 

Como vimos anteriormente, a forma como se concebe o grupo social das crianças 

é historicamente determinada, e esses condicionantes se relacionam na modernidade à 

alta mortalidade infantil, ao gerenciamento moral e familiar e, particularmente no Brasil, 

à perspectiva do atraso do país a nível educacional, tecnológico e racial (na concepção 

racista dominante). As condições, entretanto, não são apenas materiais, mas carregadas 

de significações psicológicas, decorrentes dos efeitos emocionais que se relacionam ao 

“sentimento de infância” (Ariès, 2012; Rocha, 2003). 

Este, como apontou Ariès (2012), se constituiu em dois processos fundamentais: 

1) a tomada de consciência pela qual a criança passa a ser considerada como um ser 

particular em relação ao adulto, aprofundando a expressão das ligações emocionais entre 

adultos e crianças com a paparicação e 2) a moralização da infância e educação orientada 

para o futuro, visando a criação de pessoas de sadia razão. Assim, o sentimento de 

infância e a preocupação daí decorrente torna a morte de um filho uma vivência de 

desespero e sua vida indispensável ao projeto familiar, pois a criança foi então coberta 

por um valor – vista como um ser especial, gracioso, angelical e por fim instrumental. 
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Embora Ariès analise a criança como um objeto social, ele aponta a valoração 

moral e emocional como fator determinante na consolidação do sentimento de infância. 

Como elemento de excitação psicológica, a emoção faz aparecer imagens psíquicas, 

símbolos que possibilitam sentido a uma determinada vivência. Isto torna relevante a 

consideração da infância também como imagem, isto é, a indagação de como as 

necessidades psíquicas dos adultos, eliciadas pela emoção, relacionam-se com a 

concepção da infância, aproximando o objeto social criança de um objeto imaginal 

surgido neles. 

Quando a criança é posicionada como personagem necessário ao futuro, ela passa 

a se aproximar da imagem de uma salvadora, daquela que trará o novo. Sua vida garantirá 

o amanhã e, assim, reveste-se de importância psicológica. A forma como o adulto a 

concebe está, pois, ligada à sua própria necessidade de mudança e progresso. Essa 

necessidade psíquica, conforme demonstrou Jung, costuma aparecer simbolizada pelo 

motivo arquetípico da “criança”, isto é, da novidade e criação. Ele destacou que esse 

motivo tem uma vitalidade permanente, de modo que a criança real não é o pressuposto 

causal do tema arquetípico da “criança”. O que apontamos aqui, portanto, é que com a 

atenção emocional e moral dada à criança social, também a infância passa a se relacionar 

de novos modos com uma imagem psíquica de “criança”, e que confundir essas duas 

coisas termina por apenas atualizar necessidades psicossociais do adulto na infância8. A 

aparição desse motivo como sintoma dos tempos no século XX está ligada, como apontou 

Jung, à profunda dissociação em que se viu o homem industrial, levando a vida consciente 

ao extremo num momento histórico cuja palavra de ordem é “progresso” (Jung, 

1951/2011; Jung, 2008). 

Jung assinala que, enquanto nossa exaltação do progresso proporciona toda sorte 

de realizações das vontades conscientes, “a consciência diferenciada é continuamente 

ameaçada de desenraizamento, razão pela qual necessita de uma compensação através do 

estado infantil ainda presente” (Jung, 1951/2011, p. 125). Para ele, o tema da “criança” 

surge como uma tentativa de unificar opostos dissociados e aponta para a necessidade de 

transformação da personalidade – a renovação da atitude psicológica que compreende 

simbolicamente a geração de vida nova (Jung, 1951/2011). 

 
8 É preciso mencionar aqui o trabalho precedente de Hauke (1996), um dos únicos a mostrar pela 

iconografia, como faremos em seguida, as crianças como símbolo contextualizado no século XX, chamando 

atenção para como mesmo eventos políticos tornam-se imagens com crianças incluídas. 
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Isto justifica a insistência de Jung para que o homem adulto se responsabilize por 

seu desenvolvimento pessoal. De forma perspicaz, ele parecia estar atento a um processo 

de projeção das expectativas progressistas e neuróticas de seu tempo sobre as crianças. 

Ao posicionar a fantasia no centro de seus esforços, Jung denuncia a crescente atenção à 

infância como um empreendimento pouco honesto do ponto de vista da preocupação 

consciente com a criança: 

Eu tenho minhas dúvidas quanto à real sinceridade desse entusiasmo 

pedagógico e psicológico, tal como se manifesta na época atual: fala-se da 

criança, mas deveria falar-se da criança no adulto. No adulto está oculta uma 

criança, uma criança eterna, algo que ainda estará em formação e que jamais 

estará terminado, algo que precisará de cuidado permanente, de atenção e 

de educação (Jung, 1932/1986, p. 175, §285, grifo do autor). 

Em seminários de 1939 sobre a obra de Nietzsche, Jung é ainda mais direto: 

Vocês acham que a felicidade é algo a ser atingido no futuro, que não podem 

atingí-la, mas que seus filhos a terão. Desse modo vocês enchem sua vida 

com ambições para o reino que virá, e ele nunca vem. Cada geração faz 

alguma coisa nesse sentido. [...] E assim, quando uma nação inteira estiver se 

torturando em prol dos filhos, uma herança de miséria é tudo o que será 

deixado para o futuro, uma espécie de promessa não realizada (Jung, 1988, 

pp. 1543-44, tradução nossa9). 

Como mostramos, preocupar-se com a saúde e a educação da criança significava 

garantir melhores condições e satisfações para a vida da família, além de futuros cidadãos 

produtivos à sociedade. Se do ponto de vista material isso é uma realidade capitalista-

nacionalista, do ponto de vista imaginal – que não nega o material, mas o enriquece – essa 

preocupação reafirma os esforços pelo progresso e projeta na criança as frustrações de 

uma geração falida e profundamente explorada. A imagem da infância passa a ser a de 

uma criança redentora que vai corrigir os erros dos pais e liderar os povos rumo ao tão 

esperado “futuro da nação” (Jung, 1985b; Jung, 1951/2011; Rocha, 2003).  

 
9 No original, “You think happiness is something to be attained in the future, that you cannot attain it, but 

your children will have it. So you fill your life with ambitions for the kingdom to come and it never comes. 

Every generation is doing something towards it. [...] And so when a whole nation is torturing itself for the 

sake of children, an inheritance of misery is all they leave for the future, a sort of unfulfilled promise”. 
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Imagem 2 – Cartilha do Estado Novo trazia imagens de crianças na posição de salvadoras da 

geração mais velha, justificando a transformação do modelo escolar nacional “em fator eficiente de 

formação do caráter das novas gerações” (texto da imagem). Essa iconografia reflete processos típicos 

dos movimentos ditatoriais da época, mas serve como exemplo amplificado do que aqui descrevemos. 

Publicada pelo DIP, 1937 a 1945. Rio de Janeiro, CPDOC. 

A preocupação de Jung com a projeção dos complexos dos pais no nível individual 

e familiar encontra, assim, ressonância no nível social mais amplo, implicando muitas 

vezes uma verdadeira objetalização das crianças em relação ao sujeito adulto10. Hannah 

Arendt nos fornece um bom exemplo dessa objetalização em sua discussão sobre o 

processo de dessegregação racial nos Estados Unidos.  

No final dos anos 1950, foi decidido que o processo de integração racial fosse 

iniciado, dentre todos os lugares possíveis, justamente nas escolas. Arendt denuncia, 

lembrando fotografias como as representadas abaixo, que “certamente, não havia 

 
10 Utilizamos a noção de “objetalização” no lugar de “objetificação” para indicar que, para além de um 

sentido restrito – mas possível – de coisificação dada pelo último termo, as crianças foram compreendidas 

psiquicamente de maneira objetal. 
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necessidade de muita imaginação para ver que isso sobrecarregaria as crianças, brancas e 

pretas, com a elaboração de um problema que os adultos por gerações se confessaram 

incapazes de resolver” (2004, p. 271)11. 

 

Imagem 3 – Ruby Bridges, de 6 anos, foi a primeira a dessegregar uma escola para brancos de Nova 

Orleans, EUA. Ela precisava ser escoltada por quatro agentes federais. Foto de 1960, colorizada por 

Marina Amaral. 

 

Imagem 4 – Elizabeth Eckford, menina negra de 15 anos, suporta o estresse racial vindo de 

adolescentes e adultos em Little Rock, EUA. Foto da Associeted Press, 1957. 

 
11 Cabe destacar que essa sobrecarga não se dá de forma simétrica entre as crianças brancas e negras e que 

a análise de Arendt tem problemas do ponto de vista dessa consideração racial. 
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A fantasia que atravessa a infância é, assim, um processo da psique que, em cada 

contexto cultural, produz uma dimensão social, política, familiar e individual. Na era 

moderna, ante as consequências das necessidades psíquicas adultas para a criança real, 

Jung assinalou que a posição do adulto estava diretamente ligada ao adoecimento infantil, 

apontando para “o fato de que não posso corrigir na criança os erros que continuo a 

cometer. As crianças decerto não são tolas como supomos. Percebem muito bem o que é 

verdadeiro e o que não é” (Jung, 1932/1986, pp. 175-6, §286). A partir de tais processos 

inconscientes, percebe-se como a preocupação em melhorar as condições de vida da 

criança não significou de fato sua escalada à posição de um sujeito social pleno ou, pelo 

menos, a parcialidade da criança na posição de indivíduo tornou vagarosa a 

problematização de sua objetalização mais sutil. 

Isto se evidencia no fato de que, embora desde o último quarto do século XIX já 

se falasse no “século da criança”, o primeiro movimento em direção à necessidade de 

reconhecer os direitos desse grupo mundialmente só foi feito em 1959, pela ONU. Na 

verdade, este primeiro movimento foi sobretudo uma convocação aos países para pensar 

a questão, de modo que a mobilização da discussão a nível internacional só se deu em 

1989 (UNICEF, 2019). 

No Brasil, a doutrina da proteção integral da criança, que a reconhece 

efetivamente como um sujeito social, só foi instituída em 1990 com o Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Antes disso, a tônica dos Códigos de Menores (de 1927 e, 

posteriormente, 1979) versava quase unicamente sobre a repressão dos infratores e o 

destino dos abandonados. As políticas relacionadas à maternidade, de modo similar, 

despontaram na década de 1940 pela propaganda do Estado Novo, sustentadas fortemente 

pela ótica do futuro da nação (Degani-Carneiro & Jacó-Vilela, 2012). 

 É preciso destacar que estes avanços, produzidos graças a um sentimento de 

infância já transformado, foram de fato tentativas de deslocar a criança para fora de uma 

posição objetal. Houve um esforço genuíno nesse sentido, inclusive no campo científico, 

como vimos anteriormente12. Contudo, se tomarmos as mudanças legislativas como 

indicativos dos avanços sociais, observaremos como o cuidado com a criança só foi 

lentamente sendo estabelecido. Se considerarmos que estas mudanças muitas vezes não 

são acompanhadas pela superação dos valores sociais sobre os quais legislam, 

 
12 Para uma discussão sobre como os movimentos de direitos da criança podem ter influenciado a psicologia 

de Fordham, cf. Main (2008). Em foco, as duas posições de luta pela criança que ele aborda – os child-

savers e os kiddy-libers – alertam perfis possíveis das produções sobre a infância. 
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perceberemos que nem todas as crianças são consideradas, ainda hoje, como verdadeiros 

indivíduos, respeitados tanto em seu dizer quanto em suas particularidades entre si e em 

relação ao adulto.  

Na verdade, sua objetalização se faz ainda visível no exercício de poder que os 

adultos fazem dos corpos e da subjetividade das crianças: quando planejam seu futuro 

profissional ou sexual, quando as agridem fisicamente, quando as medicam para sua 

própria paz de espírito e as tratam mal quando fazem algo de errado ou não são capazes 

de lhes compreender. Quando exigimos que elas sejam apenas agradáveis publicamente 

e que nunca reclamem sobre o que vestem ou o quanto comem, e assim por diante. Em 

muitos casos, basta se perguntar: este adulto agiria dessa maneira caso seu interlocutor 

fosse outro adulto? Vemos, assim, que a noção de criança se constrói não apenas sobre 

uma menoridade jurídica (historicamente importante), mas também ontológica.  

Nesse sentido, a infância é permeada pela noção de um “ainda não”, como aquela 

que só será de fato em outro momento, num suposto futuro. Mesmo no campo da 

Psicologia, como criticou Walter Benjamin13, já se condicionou observar a criança do 

ponto de vista da falta, daquilo que ela ainda não adquiriu. Ao remetê-la sempre ao futuro, 

corre-se o risco de deixar de compreendê-la em seu momento presente como um sujeito 

que já é legítimo em suas experiências.  

Ao mesmo tempo, é importante notar que o futuro tem sido uma dimensão 

fundamental para a criança real, como já ressaltou Jung (2011a). É essa ideia de um “outro 

momento” que, por fim, distingue-a do adulto, dando-lhe uma particularidade. Ainda 

assim, a forma como se fantasia essa diferença entre a infância e a adultez é produzida no 

espírito de cada época e cultura. O desvelar crítico dessas dinâmicas de poder vem aos 

poucos transformando a condição social objetalizada da criança. Mas sequer conseguimos 

concluir esse processo e a posição da infância já se desloca no espírito hipermoderno – 

uma mudança discursiva que ameaça anunciar uma outra morte do sentimento de infância, 

para o usar a expressão do sociólogo Neil Postman14 (1999). 

 
13 Benjamin (2005) estudou o processo de objetificação da criança nas ciências, questionando a teleologia 

das teorias psicológicas sobre a infância em sua defesa de uma linha crescente de habilidades que ainda 

devem ser adquiridas, o que passa a justificar uma constante e excessiva intervenção dos adultos. 
14 A tese de Postman movimentou os estudos sobre a infância apontando que quando a comunicação entre 

os adultos permite o segredo e a necessidade de educação, como no surgimento dos livros impressos, incide-

se uma particularidade entre as faixas etárias. Quando a comunicação permite o livre acesso à informação 

e a educação pode ser adquirida individual e virtualmente, como no surgimento da televisão e da internet, 

inclina-se ao desaparecimento das diferenças entre as faixas etárias. 
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 No século XXI, vemos se aprofundar a dificuldade dos pais em estabelecer uma 

posição de referência com os filhos como aprenderam com as gerações anteriores. Ao 

tentar fazê-lo, frequentemente recaem sobre um autoritarismo que os objetaliza. Nessa 

dinâmica, há crianças que se sentem absolutamente lançadas no mundo, desconhecem os 

limites do que podem ou querem e rumam para uma experiência de frustração com a vida 

inteiramente diversa dos saltos geracionais anteriores (Lima, 2009). 

Vemos a relação do adulto com a criança se tornar mais pareada, colocando em 

questão a particularidade da infância. É uma relação que converge com o discurso 

consolidado na hipermodernidade, cujo declínio da autoridade vem sendo anunciado com 

a desconcentração do poder social patriarcal, a homogeneização do acesso à informação 

pela televisão, passando pelos slogans “é proibido proibir” e “abaixo o poder” da década 

de 70 e chegando, mais ultimamente, ao projeto neoliberal atual de um indivíduo 

“empreendedor de si mesmo”, no qual a autoridade do patrão – nome cuja etimologia 

vem da palavra “pai” – foi substituída pelo próprio indivíduo que deve ser seu próprio 

regulador, a fim de alcançar um futuro de sucesso supostamente proporcional à sua 

regulação (Han, 2018; Postman 1999; Lima, 2009). 

Desse modo, vivemos um momento em que muitas crianças (mas não todas a todo 

tempo) encontram uma infância de suposta “autonomia liberal” sem, contudo, realmente 

modificar sua posição objetal. Para as novas crianças paparicadas, a fantasia da infância 

como um estado de menoridade apenas encontra um movimento compensatório que, mais 

uma vez, não se preocupa com as necessidades reais da criança em relação à fantasia 

social desse tempo. Outra vez, a criança é um sintoma da infância.  

Como concluiu Postman, “nada me parece mais óbvio do que o fato de que a 

infância é uma função do que a cultura precisa comunicar e um meio que ela tem de fazê-

lo” (1999, p. 109, tradução nossa15). Assim, podemos pensar a infância como uma 

imagem que, em certo sentido, destaca-se da criança mesma, de modo que, se há um 

arrefecimento da particularidade em relação à adultez, isto parece mais uma vez encobrir 

as necessidades do indivíduo que se encontra nessa infância. 

O que buscamos aqui é, pois, perceber a criança como um indivíduo que, após ter 

sido concebido em uma ideia de infância, precisa achar seu lugar na mediação com o 

adulto e as imagens da cultura veiculadas por ele. Afinal, a noção de infância apenas faz 

sentido para o adulto, pois para a criança trata-se de um nome que a posiciona em relação 

 
15 No original, “Indeed, nothing seems more obvious to me than that childhood is a function of what a 

culture needs to communicate and the means it has to do so”. 
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a este, mas não necessariamente diz de sua própria experiência como si mesma. Isso se 

nota nas falas das crianças que dizem “quando eu era criança...” para se referir a um tempo 

anterior ou, como um menino de dez anos certa vez disse, “a infância é aquilo do qual os 

adultos falam quando lembram que foram crianças” (Lajonquière, 2006, p. 90). 

 O saber psicológico, nesse sentido, não deve ter a pretensão de ser aquele capaz 

de compreender uma “verdade essencial” que revele o que de fato a criança é, muito 

menos se converter em uma “pedagogia parental”, mas deve apenas consentir um espaço 

no qual ela possa dizer e imaginar sua experiência, isto é, deve se concentrar em uma 

posição dialógica, que abre mão do poder. Sabemos que, no campo da saúde mental, a 

criança foi tratada com um saber que se confunde com o pedagógico, que colocou a 

aplicação de um código de conduta social sobre qualquer necessidade outra do indivíduo.  

Imaginadas como faltantes, elas têm sido definidas pelos adultos ocidentais por 

representações de “pouca experiência”, de “ingenuidade”, de “passividade” e associadas 

às instituições escolares. Deste modo, não é incomum que a infância passe a se confundir, 

em si mesma, com uma instituição escolar, o que insere a criança numa lógica utilitarista. 

Diante destes dados, é necessário, especialmente ao analista, pensar em quais imagens 

herdamos da fantasia social sobre a criança e como estas ainda influenciam o diálogo com 

suas demandas (Ferreira, 2015). 

Diante do cenário posto pela modernidade, pensar a criança como um sujeito e um 

indivíduo tem uma função política que retira dela a qualidade de ser menor dada pelo fato 

de que está no caminho da construção de um Eu. O fato de a criança não ter sido 

considerada um sujeito pleno nem mesmo dentro da tradição psicológica revela uma 

racionalidade com resquícios cartesianos, pois se a criança é assim percebida, isto se 

relaciona ao fato de ela possuir uma consciência pouco estruturada. Ariès (2012) localiza 

esses resquícios também em Rousseau, reiterando o fato de que “nosso sentimento 

contemporâneo da infância caracteriza-se por uma associação da infância ao primitivismo 

e ao irracionalismo ou pré-logismo” (p. 91). Deste modo, sem uma consciência-Eu tal 

que a possa indicar como um ser de razão ou pensamento, o que significaria sua 

maioridade, ela não é inteiramente reconhecida como um sujeito e recai objetalizada ou 

menor na relação com os adultos. 

No entanto, como entende a Psicologia Analítica, a constituição subjetiva não está 

enraizada na ordem da razão, mas da fantasia – ela se dá constantemente no ventre desta 

que é a “mãe de todas as possibilidades” (Jung, 1976, p. 81). Se apontamos aqui para a 

noção de que o que se chamou de sujeito está envelopado na fantasia, é porque assim 
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posicionamos a criança em uma maioridade da alma. Nesse domínio, crianças e adultos 

tem um mesmo estatuto, cabendo ao analista se abrir a sua linguagem simbólica. O que 

tipicamente o indivíduo faz na infância é diferente do que faz na idade adulta, mas essa 

diferença não pode generalizar o fenômeno singular. Vale lembrar aqui um dos 

apontamentos mais importantes da prática psicológica de Jung: “o individual não importa 

perante o genérico, e o genérico não importa perante o individual” (1981, p. 3 §1, grifo 

do autor). 

Diante da noção de um processo de individuação que se faz na realização da 

fantasia, a compreensão da criança como um processo, inacabada e incompleta, é 

subvertida ao entendermos que a criança é processo não porque infantil, mas porque 

indivíduo. Nesse sentido, se a produção sobre a infância também informa sobre uma 

imagem que se faz desta, buscaremos evidenciar nos próximos capítulos como as crianças 

aparecem nas perspectivas de Jung, Neumann e Fordham. 
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2. A criança na Psicologia Analítica 

 Neste capítulo, apresentaremos as principais ideias dos três autores a que nos 

referimos. Além de suas noções de desenvolvimento da personalidade, serão pontuados 

ainda alguns aspectos contextuais. Posteriormente, eixos de sustentação desses 

pensamentos serão discutidos mais a fundo ao serem analisados comparativamente, mas 

aqui nos preocupamos em apresentar as ideias de forma mais próxima possível à obra dos 

autores. Como dissemos, ao mesmo tempo, trata-se da nossa leitura de um recorte em sua 

vasta produção, baseada especialmente nos seguintes documentos: “O desenvolvimento 

da personalidade” e “Seminários sobre os sonhos de crianças”, livros de C. G. Jung; “A 

criança como indivíduo”, livro de M. Fordham; “A criança”, livro de E. Neumann; 

“Neumann and Childhood”, artigo de M. Fordham; e “Analytical Psychology in Exile”, 

livro editado por M. Liebscher contendo a correspondência entre Jung e Neumann. 

A escolha destas obras se deu a partir de três processos: a) a análise das referências 

bibliográficas dos trabalhos mapeados no estudo exploratório, destacando as que mais se 

repetiam como fundamentação teórica; b) o exame das cartas privadas e textos publicados 

de Jung, Neumann e Fordham nos quais eles debatem a relevância de suas próprias obras, 

bem como as de seus colegas; c) a indagação a analistas ou acadêmicos junguianos de 

acentuado reconhecimento sobre sua opinião científica acerca do grau de importância das 

obras para os objetivos desta investigação. Para facilitar a visualização do caminho mais 

amplo dos estudos de Jung, Neumann e Fordham, bem como a forma com que seus 

trabalhos possam ter influenciado uns aos outros, organizamos uma linha temporal com 

todas as publicações sobre a infância dos três autores no Apêndice II deste trabalho. 

 

2.1. O pensamento de Carl Gustav Jung 

 Ao longo de uma carreira de mais de sessenta anos, as ideias de Jung sobre a 

infância se alteraram em conteúdo e ênfase, de modo que uma consideração geral de seu 

pensamento só pode ser feita observando alguns marcos contextuais no caminho. Isto 

implica ressaltar, como apomtamos, que Jung não estava interessado em construir um 

sistema teórico, mas sim em apontar questões da experiência. Seu pensamento sobre a 

infância não pode ser encontrado de modo linear, pois os problemas do desenvolvimento 

da personalidade não apareceram desta forma para ele. Deste modo, nossa organização 

das ideias de Jung não tem como objetivo converter-se em um sistema teórico, isto é, em 
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uma organização da infância que sugira um direcionamento sucessivo dos fenômenos 

infantis. 

Lançar luz sobre os fundamentos junguianos concernentes à psicologia da criança 

é uma tarefa que nos remete novamente ao contexto da ciência em seu tempo. Em 1866, 

o biólogo alemão Ernst Haeckel publicou a obra “Morfologia Geral”, que expunha suas 

formulações sobre como a história do feto recapitularia a história da espécie – isto é, como 

o desenvolvimento das espécies, desde o ovo até sua estrutura corporal completa, passa 

por uma repetição condensada das formas arcaicas de seus antepassados. Segundo 

Haeckel, a filogênese humana teria deixado marcas no corpo que não são apagadas com 

o tempo, mas apenas transformadas nas disposições superiores que nos foram necessárias 

à adaptação. Esta teoria foi inspirada nos estudos de Darwin, tomando de assalto as 

ciências nas últimas três décadas do século XIX. Como um estudo nascente, logo a 

Psicologia se valeu da ideia de uma memória orgânica, isto é, da suposição de que também 

em relação à psique haveria uma recapitulação da filogênese pela ontogênese. O próprio 

Haeckel, que batizou essa formulação de lei biogenética, especulou sobre esta 

possibilidade, dando suporte a psicólogos como William Preyer, James Sully e Granville 

Stanley Hall, que trabalhavam com o desenvolvimento infantil (Shamdasani, 2011). 

Além deles, outros estudiosos dos processos de consciência e memória 

começaram a trilhar os caminhos propostos por Haeckel, especialmente o fisiologista 

Ewald Hering e – juntando-se a ele posteriormente – o psicólogo Théodule Ribot. Em 

1886, Ribot diferenciou três níveis de inconsciente: um ancestral, que seria constituído 

de formas fixas e herdadas de sentir e se comportar; um pessoal-cenestésico, relacionado 

às sensações corpóreas; e um inconsciente pessoal que se ligava aos estados afetivos 

relacionados a eventos pregressos em nossa vida. Finalmente, em 1900, Ribot 

argumentou que aquilo que no senso comum chamavam de “inspiração” era na verdade 

uma imaginação criativa, oriunda do inconsciente. Entre os produtos da imaginação 

criativa estavam os mitos, pois esta forma de imaginar se constrói por meio de formas 

não-individuais, anônimas e coletivas. Os trabalhos de Ribot foram retomados por 

Auguste Forel, que se dedicou à saúde pública no Hospital Burghölzli. Ao se aposentar, 

passou sua cátedra a Bleuler, que por fim teve Jung como assistente (Shamdasani, 2011). 

Assim, já na década de 1890 a tese de que toda impressão deixava um registro na 

memória havia se tornado muito popular, especialmente diante das suspeitas levantadas 
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pelos casos de criptomnésia16. É neste contexto de diferenciação entre casos de 

criptomnésia e casos cujas imagens pareciam transmitidas de algum modo que Jung 

conduzirá seus primeiros experimentos de investigação do inconsciente (Henriques & 

Melo, 2019). 

As associações de palavras revelaram, mesmo em crianças e adolescentes, a 

existência de ideias carregadas afetivamente que ultrapassavam o indivíduo e atualizavam 

conflitos ocultos dos pais ou de familiares de gerações anteriores. O poder de contágio 

dos complexos ideoafetivos entre pais e filhos tornou-se evidente, apontando para um 

outro tipo de transmissão, de ordem psicológica. Esta foi uma das descobertas que fez 

com que a pressão sobre a psiquiatria descritiva aumentasse, no sentido de que a análise 

anamnésica das doenças mentais fosse ao encontro de um novo tipo de análise, a do 

inconsciente (Shamdasani, 2011). 

Os métodos para esta modalidade estavam no vértice de seu desenvolvimento e 

Freud, levando adiante a ideia de uma gênese psicológica da neurose, começava a se 

tornar conhecido. Concomitantemente a estes eventos, a necessidade de compreender a 

criança sob a ótica médica também crescia na Europa pelo advento dos manuais 

puericultores e do novo lugar que foi dado a ela. As hipóteses psicogenéticas – que 

remetiam as patologias às experiências infantis esquecidas e ao impacto da relação 

psíquica entre pais e filhos – ganhavam cada vez mais espaço e, com elas, a construção 

do saber sobre a criança, no momento em que a Psicologia redirecionava seu foco dos 

estudos laboratoriais para a clínica psicológica.  

Assim, Jung havia recebido grande reconhecimento com os experimentos de 

associação, mas foi a partir de seu trabalho clínico com as psicoses que notou casos 

repletos de imagens psíquicas às quais os pacientes não poderiam ter tido acesso em sua 

experiência pessoal e familiar. Ele sentiu que precisava procurar, “envolto pelo 

pensamento biologicista de sua época, um meio pelo qual fosse possível compreender o 

psiquismo e seus conteúdos, pautando-se na ideia da existência de estruturas psíquicas 

que foram sendo desenvolvidas e, posteriormente, transmitidas” (Henriques & Melo, 

2019, p. 6). 

 
16 Um dos mais influentes trabalhos para a discussão da memória ancestral foi o tratado de Théodore 

Flournoy sobre as recordações de vidas passadas de Hélène Smith. Em 1899, ele demonstrou como as 

lembranças destas vidas eram, na realidade, lembranças de sua própria experiência que haviam estado em 

constante elaboração inconsciente (Flournoy, 1901). Jung atribui a ele grande influência em seu processo 

de formulação da teoria dos arquétipos. 
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 Ao mesmo tempo, precipitou-se sobre a criança o furor curandis que, como vimos 

anteriormente, tornou o século XX conhecido como “século da criança”. Contudo, o 

entendimento dos analistas e educadores de que por meio da análise da criança seria 

possível curar as neuroses familiares e educar a formação da personalidade infantil se 

deparou com a resistência de Jung. O teste de associações apontava para um problema 

que o adulto transmitia inconscientemente a seus filhos. O adoecimento da criança não 

representava, em geral, uma transmissão de ordem genética ou biológica, mas da 

sobrevivência psicológica de complexos com os quais as gerações anteriores não 

souberam lidar. 

Por isto, Jung enfatizou que ao colocar a criança no centro desse esforço 

formativo, o problema tendia a se repetir a cada geração, pois são os adultos que carregam 

a habilidade de construir sua personalidade, e estes sequer eram incentivados a tal 

empreendimento. A psicoterapia era ainda um campo nascente, para o qual o homem 

moderno apenas começara a dar atenção. Sem olhar para si mesmo, o adulto não se 

desenvolve e assume que há algo de errado no modo como foi educado por seus pais. 

Atribuindo a falha à sua própria infância, surge então o desejo de ver a geração seguinte 

livre deste erro, e volta-se novamente à criança como o centro dos esforços, ignorando o 

fato de que é em sua própria alma que reside o conflito. No nível familiar, Jung 

exemplifica este mecanismo por meio da fala dos pais que dizem querer poupar os filhos 

daquilo que sofreram em sua infância. A atitude compensatória leva os pais que foram 

educados severamente a educar seus filhos de forma permissiva; aqueles a quem todo tipo 

de informação foi ocultada na infância, agora tudo revelam aos filhos e assim por diante. 

(Jung, 1985b) 

 Neste sentido, já nas décadas de 1920 e 30, Jung sentiu que deveria participar de 

eventos e debates públicos sobre a educação e a psicologia das crianças. Foi nos 

congressos europeus que proferiu estas ideias sobre a responsabilidade do adulto, 

enfatizando que se estavam todos tão preocupados com a criança, melhor seria que 

enquanto pais, médicos e educadores, cuidassem de seu próprio desenvolvimento. Com 

o tempo, a defesa deste argumento acabou sendo percebida como a pedra angular dos 

fundamentos analíticos sobre a psique infantil. Como dissemos anteriormente, isto 

provavelmente se deve às publicações dos produtos escritos destes congressos, que 

representam o esforço de Jung em trazer à luz um ponto de vista negligenciado.  

 Não podemos esquecer que este fundamento se assenta, contudo, sobre uma 

perspicaz observação do funcionamento da criança: elas são diretamente afetadas por 
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quaisquer acontecimentos na vida psíquica dos pais. Jung notou que a criança reage a 

estes acontecimentos com mudanças no comportamento, sintomas psicossomáticos, 

depressão, etc., mas quando a perturbação dos pais é resolvida, também na criança ela 

costumava desaparecer. Este fato se dá porque a criança ainda não tem uma consciência 

bem estruturada. Durante a primeira infância, sua percepção do mundo se dá 

majoritariamente pela via inconsciente, por meio dos sentidos e pela identidade com os 

pais. Por não ter ainda uma noção estruturada de “Eu”, a criança não consegue se 

diferenciar claramente do objeto, misturando-se à atmosfera psíquica de seus pais. Assim, 

Jung compreendeu que as reações mais fortes sobre as crianças não provêm do estado 

consciente dos pais, isto é, daquilo que escolhem dizer ou fazer a elas, mas de seu fundo 

inconsciente – a atmosfera psíquica mais básica, da qual a criança participa 

involuntariamente (Jung, 1985c). 

Poderíamos nos perguntar como a criança pode receber mais abertamente a 

linguagem do inconsciente, que para nós é tão intrusa e estranha. Devemos nos lembrar, 

contudo, de que esse é nosso estado primordial e que naturalmente é a consciência o 

estado de mais difícil acesso e compreensão – na história da humanidade, ela também foi 

uma aquisição tardia. Além disso, o antropólogo francês Lucien Lévy-Bruhl notou que, 

nas sociedades em que o nível de aproximação entre consciente e inconsciente é maior, 

os indivíduos mostravam estados, por vezes ritualizados, de indiferenciação ou grande 

ligação psicológica uns aos outros ou aos elementos da natureza. Lévy-Bruhl chamou este 

fenômeno de participação mística, e Jung o encontrou de maneira similar na psicologia 

infantil, a partir dessa identidade involuntária com os pais (Jung, 1985c). 

Mais tarde, Jung reconhecerá fenômenos autênticos e inéditos na psicologia de 

crianças pequenas, imagens que escapavam também à transmissão ocorrida nesses 

estados de identidade.  Neste sentido, Jung reconsiderou que há na criança um aspecto de 

recapitulação psicológica, que se baseia em uma transmissão de ordem hereditária. 

Contudo, Jung não está tão interessado em conceber essa transmissão com a mesma 

literalidade da hipótese biogenética de Haeckel – que tornou-se, porém, uma analogia à 

herança da psique arquetípica de grande influência até meados do século XX (Jung, 

1985d, Henriques & Melo, 2019). 

Conforme já indicamos, apesar de certo imaginário sobre a impossibilidade da 

análise infantil, Jung sempre mostrou que há crianças cujas perturbações não se 

encontram ligadas aos pais, e também aquelas que reagem à atmosfera psíquica parental, 

mas que na impossibilidade de tratá-los, necessitam de nossa atenção como terapeutas. 
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Deste modo, é importante enfatizar outros fundamentos, que precisam ser aprofundados 

quando se trata do problema prático da criança.  

*** 

Como vimos, a criança nasce em relação com uma família que já está em 

desenvolvimento psíquico. Ela participa deste desenvolvimento, sendo marcada pelas 

expectativas, pelos destinos e significações que os pais lhe dão. Como a alma coletiva se 

encontra em todo lugar, a criança é capaz de perceber ainda bem jovem a que aspectos 

impessoais os pais se afiliam – sua religião, seus mitos cotidianos, sua benevolência ou 

maleficência –, participando deles. Esta percepção se dá porque além do jogo psíquico 

externo à criança, está disposto também um jogo psíquico interno de apreensão do mundo, 

que vem desde o seu nascimento17 (Jung, 1985c; 1985d). 

Trata-se do ponto de partida da criança: o inconsciente coletivo. Ao nascer, ela 

viverá suas primeiras experiências, consequentes basicamente dos instintos atualizados – 

que na forma de imagens ainda não temos acesso no bebê. A partir daí, a energia psíquica 

vai encontrando novos interesses, que se diversificam nas experiências pessoais que a 

criança adquire. O desenvolvimento será conduzido, assim, pelos diferentes 

investimentos da libido em interesses como a nutrição, a sexualidade, a necessidade de 

cuidado, a formação do pensamento, a construção da identidade, etc. Para Jung, portanto, 

a criança se desenvolve a partir de uma disposição germinal polivalente, isto é, de núcleos 

básicos de energia psíquica que se direcionam a diversas funções da vida humana (Jung, 

1985a; 2011a). 

Esta talvez seja sua única indicação quanto ao que entendemos como 

desenvolvimento, sublinhando que todos os movimentos psíquicos da criança se dão, a 

partir daí, de forma sinuosa, não linear, regressiva e progressiva e, como veremos mais 

adiante, finalista. Estas disposições polivalentes (ou polimórficas), que se expressam na 

plasticidade que vemos na criança, produzem ainda imagens psíquicas que acarretarão a 

saída da concretude dos sentidos pelo exercício da abstração. Por meio deste processo, 

também o homem ancestral organizou a explicação mitológica, libertando-se da 

concretude sensorial (Jung, 1985a). 

 
17 Uma ilustração desta ideia pode ser vista no exemplo de Jung (1985c) sobre os povos que acreditam que 

a criança é a reencarnação de um antepassado, e por isso não se castiga a criança. Além de aspectos deste 

antepassado serem pessoalmente atribuídos a ela, esta crença demonstra intuitivamente a noção da criança 

que carrega consigo a história da humanidade.  
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A proximidade do inconsciente coletivo não significa, entretanto, que a criança 

viva absolutamente no inconsciente. Desde o princípio, ela experimenta flashes de 

consciência, que ainda não se estabeleceram como um Eu. A consciência surge a partir 

de começos, diz Jung, implicando o fato de que ela aparece e desaparece conforme os 

movimentos da energia investida – tal como a luz produzida por um dínamo. Esta 

afirmação ressalta ainda o que dissemos acima: o caminho percorrido pela criança não se 

dá de forma sucessiva ou linear, mas começa e se faz sempre de novo. Mesmo para o 

adulto, consciente e inconsciente não representam algo de estável, mas na primeira 

infância a consciência não tem ainda a continuidade necessária para que exista um senso 

de identidade (Jung, 1985d). 

 Vemos que esta continuidade aparece em algum momento quando a criança 

começa a dizer “Eu”. Pode-se dizer, então, que ela possui aí uma espécie de consciência-

arquipélago – passa a existir como “ilhas” que se vinculam, mas só alternadamente 

ganham força. Consequentemente, a criança pode apresentar características de 

personalidade muito diversas, por exemplo, ora sendo muito malvada e inescrupulosa e 

ora muito amável e dócil. Isto se deve ao fato de que as ligações entre essas ilhas só 

formarão uma coerência mais tarde. A princípio, diversos traços de personalidade podem 

surgir ao mesmo tempo, pois trata-se da vivência das possibilidades arquetípicas que já 

se encontram nela18. Assim, a seleção destas possibilidades pelos processos de 

identificação e diferenciação é o que viabilizará a construção de uma identidade do Eu, 

levando outras características não identificadas ao campo de uma sombra, onde se 

juntarão àquelas potencialidades não desenvolvidas (Jung, 2011a; 1985d). 

Ao se deparar com a alteridade, a criança começa a se identificar naturalmente 

com características da personalidade dos pais. Jung diz que para as elas, a imitação de um 

modelo – alguém com mais maturidade – é um fenômeno natural e pouco problemático, 

pois é necessário que haja um guia que, tendo percorrido os caminhos da vida, espelhe 

para ela as potencialidades necessárias. Contudo, se esta identificação perdurar tempo 

demais, estendendo-se à idade adulta, surge o problema da negação da própria 

personalidade – cuja tendência, desde o princípio, é se desenvolver. Deste modo, a 

 
18 É neste sentido que Jung recusa a nomeação da infância como perverso-polimorfa sugerida por Freud, 

discordando basicamente da adequação dessa terminologia. Para o suíço, a criança é apenas polimorfa, isto 

é, pode assumir inúmeros aspectos humanos que não devem se confundir com a perversão. Freud diz de 

uma naturalidade perverso-polimórfica, apontando que estas mudanças e transgressões da criança 

manifestariam seus aspectos perversos. Para ele, “é impossível não reconhecer nessa tendência uniforme a 

toda sorte de perversões algo que é universalmente humano e originário” (Freud, 1996. p. 180). 
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personalidade não se constitui simplesmente de um conjunto de identificações com os 

outros, mas também de algo completamente autêntico que flui desde sempre. Por isto 

notamos como crianças muito novas já possuem a marca de sua singularidade, algo que, 

apesar das identificações, resiste e se desenvolve nela (Jung, 2011d). 

Este raciocínio se encontra intrínseco à própria noção de personalidade, que para 

Jung designa o conjunto de funções complexas que se relacionam ao que uma pessoa é, 

isto é, às disposições do seu “mundo interno” produzidas pelo Si-mesmo. Portanto, a 

personalidade desponta na infância muito antes que possa ser submetida a qualquer tipo 

de direcionamento ou educação, embora estes sejam participantes de sua construção como 

totalidade (Jung, 1985b; Jung, 1976). 

Assim, Jung aponta que as crianças já abrigam em si aspectos de sua personalidade 

futura; a figura que serão daqui a alguns anos. Jung observou este fato principalmente nos 

sonhos infantis, cujos motivos muitas vezes se entrelaçam a vivências que só ocorreriam 

muitos anos mais tarde: 

Por vezes, futuras formações da personalidade são antecipadas durante os 

processos de desenvolvimento, formações estas que parecem ser totalmente 

estranhas quando analisadas na situação presente e que não podem ser 

explicadas a partir desta. Estes sonhos [antecipatórios], quando causam 

alguma impressão, não são apagados da memória – muitas vezes por uma 

vida inteira (Jung, 2011a, p. 29). 

Jung considerava que esta relação da psique com o tempo estava apenas 

começando a ser explorada e, na ocasião da inauguração do primeiro instituto de 

formação em Psicologia Analítica, em Zurique, sugeriu que os sonhos de crianças fossem 

amplamente estudados, pois ali estavam chaves importantes da continuidade de seu 

pensamento. No fim da vida, Jung escreveu em “O Homem e Seus Símbolos” que a série 

onírica mais fantástica que ele vira foi sonhada por uma criança, e nela podemos ver de 

forma prática esse aspecto prospectivo (Jung, 2008; 2011a; Shamdasani, 2011). 

 Trata-se de doze sonhos, ilustrados num caderno por uma menina de dez anos e 

contados por ela a seu pai – que procurou Jung. Nove dos doze sonhos estavam 

influenciados pelo tema da destruição e reparação, morte e renascimento. Seu simbolismo 

era rico e repleto de imagens de mitos de criação do mundo, e Jung diz ser uma invencível 

dificuldade analisá-los a nível individual. Em um dos sonhos, por exemplo, uma serpente 

com muitos chifres mata e devora todos os animais. É quando Deus surge de quatro cantos 
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e ressuscita todos os mortos. Em outro, ela vê uma bola luminosa e a toca. Então chega 

um homem que a mata. No último sonho, enxames de mosquitos escurecem o sol, a lua e 

todas as estrelas – exceto uma, que em seguida cai sobre a menina19 (Jung, 2008). 

As imagens da série se assemelham aos ensinamentos ministrados aos novos 

adolescentes em cerimônias de iniciação, onde se explica como o mundo se formou pelos 

deuses e como ele será destruído, assim como o significado da morte. Quando Jung tomou 

conhecimento destes sonhos, teve a sensação de que sugeriam um desastre iminente. De 

fato, a menina se aproximava desses dois eventos: a adolescência e a sua própria morte, 

que aconteceu cerca de um ano depois. O esquema coletivo destas imagens surgiu, então, 

para compensar a consciência juvenil da menina, preparando-a simbolicamente para uma 

morte (Jung, 2008). 

É importante observar que, quando nos referimos à antecipação de aspectos 

futuros da personalidade, não dizemos que haja na criança um “destino determinado”, ou 

uma personalidade já dada no nascimento, como uma estrutura. O que se destaca aqui é 

que a personalidade infantil se apresenta nas possibilidades de caminhos. Cada criança 

seguirá alguns caminhos e o desenvolvimento destes só se verificará posteriormente, mas 

é possível compreender a direção de cada caminho por meio das imagens que aparecem 

no processo. Assim, a antecipação da personalidade a que Jung se refere está ligada ao 

caráter finalista de seu pensamento. Isto quer dizer que os produtos do inconsciente, como 

os sonhos mencionados acima, são uma expressão simbólica que representa a apreensão 

prévia de uma parcela do processo psicológico em andamento. É como encontrar um rio 

cavando seu leito e compreender, observando daquele ponto, que ele se movimenta para 

o relevo mais baixo e que, portanto, se direciona para o mar. Não se sabe se ou como 

chegará a ele, mas sua finalidade é de grande importância20. Este talvez seja um dos 

fundamentos mais importantes para compreender a psicologia infantil, como 

esclareceremos a seguir (Jung, 2002). 

Jung (2002) diz que quando um fenômeno psíquico aparece, um dos modos de 

observá-lo é a partir de um ponto de vista redutivo-causal, remetendo-o a um princípio 

regular que explica porque aquele fenômeno aparece. Freud enfatizava este ponto de vista 

e, em sua teoria, a interpretação dos conteúdos psíquicos é sempre atribuída à 

 
19 Dois dos sonhos desta série são analisados em profundidade nos seminários sobre sonhos de crianças de 

1940 (Jung, 2011a, pp. 343-372). 
20 Jung dá este exemplo para pensar também a dinâmica coletiva das imagens psíquicas. Estas se formarão 

nas reações emocionais com conteúdos sempre individuais, mas sua configuração segue mais ou menos um 

sentido já percorrido: a forma sem conteúdo que é como o próprio leito do rio, o arquétipo. 
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psicossexualidade, que para ele é a causa explicativa dos movimentos psíquicos. Todos 

os movimentos para fora do sexual são compreendidos como sublimações ou 

desdobramentos deste princípio básico, de modo que o fenômeno sempre retorna à sua 

estrutura sexual. Mas há ainda um outro ponto de vista, o energético-finalista, cuja ênfase 

é para onde este movimento psíquico se dirige, isto é, não se trata de remetê-lo à sua 

origem, mas de observar a sua ordenação para um fim, que se nota justamente pela forma 

com que ele aparece. Jung diferencia esses dois modos com o exemplo de um determinado 

movimento de regressão da libido: 

Causalmente, a regressão é condicionada pela “fixação na mãe”, por ex. 

Finalisticamente, entretanto, é a libido que regride à imago da mãe, para aí 

descobrir as associações da memória através das quais a evolução pode passar 

de um sistema sexual, por ex., para um sistema espiritual. A primeira 

explicação se exaure ao buscar o significado da causa e ignora totalmente o 

significado finalístico do processo da regressão. Por este modo, o produto 

cultural é um mero sucedâneo decorrente simplesmente da impossibilidade 

do incesto. A segunda explicação, porém, nos permite antever tudo o que 

resultará da regressão e, ao mesmo tempo, compreender o que as imagens da 

memória, que a libido regressiva reanimou, nos têm a dizer (Jung, 2002, p. 

17). 

Jung procurou fazer justiça aos dois pontos de vista, mas sua concepção se 

interessa especialmente pela visão finalista. É mais importante para o autor compreender 

o que o psíquico faz com uma determinada imagem, isto é, como ela se transforma, para 

onde ela aponta, para que se movimenta. Assim, também os aspectos da personalidade se 

direcionam a um determinado curso. Como acontece com o avanço do rio, pode ser que 

algo no mundo ao redor vá perturbá-lo, mas é notório que o caminho está ali 

potencialmente. Ao aparecer na forma de imagens, a energia nos informa um sentido 

psicológico da personalidade, que é bastante perceptível no caso da menina acima (Jung, 

2002). 

Logo, é notório que a personalidade da criança não se desenvolve de forma 

determinista, mas vai se configurando de forma finalista e em relação com o mundo. 

Lembremos aqui o que Jung nos diz sobre a criança: ela se desenvolve a partir de uma 

disposição polimórfica. Disposição significa “estar a psique preparada para agir ou reagir 

numa determinada direção” (Jung, 1976, p. 493). Se a disposição da criança é 
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polimórfica/polivalente, isto implica dizer que a psique se configura para agir em direções 

variadas, para que múltiplos interesses sejam desenvolvidos. Como a criança precisa 

adaptar-se ao mundo, sua relação com ele poderá interferir ou não na tendência de um 

determinado interesse. 

Assim, entre inúmeras potencialidades, a psique elege alguma tendência, 

movimenta-se em um determinado caminho, podendo encontrar ou não um mundo 

receptivo àqueles interesses. Este investimento é próprio daquela criança, mas muitas 

vezes os pais e o ambiente exigem dela outras formas de ser, demandando um desvio para 

outros interesses. É nessa relação que os aspectos da personalidade da criança vão se 

apresentar ora como resposta à família, ora como uma individualidade completamente 

autêntica. Neste processo, há sempre potencialidades que se quedam não desenvolvidas, 

e estes núcleos formarão complexos que podem ou não emergir e se relacionar a 

dimensões desenvolvidas da vida. 

Neste sentido, as possibilidades arquetípicas só aparecerem na criança porque são 

consteladas, isto é, ativadas em determinadas configurações por uma alteração emocional. 

Todo o desenvolvimento de nossas potencialidades passa, desta maneira, pelas 

transformações no movimento libidinal que só a emoção pode colocar em marcha. Este 

fundamento da Psicologia Analítica assume, então, grande importância, pois nos 

emocionamos à medida em que nos relacionamos com os outros e com o mundo. Por isto 

Jung afirma que “não chegaremos a compreender nem a psicologia da criança nem a do 

adulto, enquanto a considerarmos apenas como assunto subjetivo do indivíduo, pois o 

mais importante é seu caráter de relacionamento com os outros” (Jung, 1985c, p. 43, §80). 

No princípio, como se pode observar, a criança ainda é muito marcada por sua 

relação com a mãe, e logo depois com ambos os pais – a depender de uma atuação 

conjunta deles. A experiência parental faz surgir na criança uma imagem materna e/ou 

paterna, cuja estrutura arquetípica já existe nela. Para Jung, a forma que esta imagem 

assume na criança se encontra primeiramente ligada a seu pai e sua mãe reais, pois são 

eles e suas características que causam uma profunda e indispensável impressão 

emocional. Em certo momento, no entanto, o inconsciente procura separar os pais reais 

da imagem arquetípica parental, para que possamos compreender que estas duas coisas 

não são idênticas – há uma diferença entre a imagem da minha mãe e o que ela realmente 

é. Jung afirma que, a partir disto, há uma reconstrução da experiência de mundo 

arquetípica, na qual não sou mais filho de minha mãe, mas sim do arquétipo “mãe”. Trata-

se de dois tipos de realidade que coexistem desde sempre – uma que podemos olhar e 
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tatear e outra que é inacessível aos sentidos físicos, mas que se experimenta pela fantasia 

(Jung, 2011a). 

No entanto, a experiência do arquétipo pode trazer à criança alguns conflitos a 

depender da forma como é vivenciada por ela, incluindo como isto se liga à mãe real no 

laço entre elas. Jung adverte que a imagem da mãe pode assumir dimensões 

desproporcionais dentro da criança. Se isto ocorre, cria-se uma diferença grande demais 

entre a mãe real e a imagem. Deste modo, a relação com a mãe real se torna impossível, 

pois a criança passa a exigir o que ela, enquanto real, não é capaz de lhe dar. Nesse caso, 

temos um estado neurótico, que carrega sua exigência típica de que o Outro deve ser tudo 

para mim (Jung, 2011a). 

O surgimento de imagens arquetípicas particularmente fortes também pode 

significar que a consciência da criança esteja patologicamente enfraquecida. Pode ser 

também que ela tenha se constituído assim, no limiar do inconsciente. Quando estas 

imagens muito potentes aparecem no adulto, geralmente algo de importante está 

acontecendo em sua vida, mas para Jung esta situação é mais difícil de identificar na vida 

da criança. Ele diz que deveríamos procurá-la em todos os lugares e levantar todas as 

hipóteses, pois mesmo eventos significativos ou tensos da vida de outras pessoas podem 

constelar as imagens (Jung, 2011a). 

Assim, para Jung, a dinâmica dos conteúdos psíquicos da criança se deve parte às 

influências externas, parte à atividade própria dos arquétipos que se atualizam nos 

complexos, nos sonhos, nos desenhos produzidos, etc. Estes dois níveis atuam um sobre 

o outro como uma realidade indissociada, de modo que por mais que o ambiente constitua 

muitas das circunstâncias etiológicas das perturbações infantis, os aspectos constelados 

não devem ser ignorados. Foi mesmo a constatação desta condição dupla o que permitiu 

a Jung questionar até que ponto os pais reais podem ser responsabilizados pelas questões 

que acometem a criança. O autor destacou que as influências sobre a psique infantil não 

devem ser atribuídas simplesmente à mãe pessoal – a uma mulher de carne e osso, como 

estava descrito na literatura científica – “mas é muito mais o arquétipo projetado na mãe 

que outorga à mesma um caráter mitológico e com isso lhe confere autoridade e até 

mesmo numinosidade” (Jung, 2000, p. 93, grifo nosso). 

Em uma época em que a pedagogia materna, cuja lógica atua para as mulheres 

ainda hoje, atribuía à mãe toda a responsabilidade pela problemática da criança, este é um 

importante deslocamento para fora de uma psicologia personalista. No que diz respeito 

aos traumas que se ligam à mãe, haveria então aqueles que correspondem a uma 



55 

 

característica da mãe pessoal e suas atitudes, e os que só aparentemente possuem estas 

características, pois trata-se, na verdade, de uma projeção de tipo fantasioso – de fundo 

coletivo – por parte da criança. As questões que surgem na relação mãe-filho, portanto, 

passam pelo modo como a criança lida com os movimentos da libido no sentido de sua 

separação do mundo materno. Em “Símbolos da Transformação”, Jung nos diz: 

A libido progressiva, que domina o consciente do filho, exige separação da 

mãe; mas a isto se opõe a saudade da criança pela mãe sob a forma de uma 

resistência psíquica, que na neurose se expressa através de inúmeros temores, 

isto é, o medo da vida. Quanto mais o indivíduo foge da adaptação tanto mais 

aumenta seu medo [...]. A razão disto geralmente é projetada para fora, para 

circunstâncias externas, ou os pais são responsabilizados. Na verdade é 

preciso averiguar até que ponto é culpada a mãe que não quer deixar o filho 

libertar-se. O filho certamente tentará justificar-se através do comportamento 

da mãe, mas melhor seria desistir dessas tentativas vãs de enganar a si próprio 

sobre sua incapacidade através da acusação da mãe (ou do pai) (Jung, 2011c, 

pp. 355-356). 

Para Jung, a adaptação21 ao mundo e a estruturação de seu Eu constituem a tarefa 

mais importante da infância. Quando necessárias, as intervenções com a criança devem 

caminhar neste sentido, pois seu desenvolvimento naturalmente a empurra para esta 

empreitada. O medo que a criança sente de separar-se pode parecer vir da mãe, mas na 

realidade é frequentemente o receio do indivíduo de desligar-se do materno, do 

inconsciente. Portanto, essa separação está ligada a um alargamento da consciência do 

Eu, “e cada passo adiante representa uma conquista extremamente repleta de dor e de 

esforço, [...] pois nada é mais odioso para o homem do que renunciar a uma parte de seu 

inconsciente” (Jung, 1985e, p. 81, §146).  

A mãe percebe a ligação da criança, e reconhecendo estes processos relacionais é 

que os adultos devem cuidar de si, pois também nos pais existe uma ideia arquetípica da 

criança. Evidentemente, pode ser que a mãe real sufoque a criança com uma ligação 

excessiva ao lugar que esta ocupa em sua fantasia e, se a criança a sente como um 

impedimento para seu desenvolvimento, essa mãe pode facilmente se transformar na 

perseguidora traiçoeira. Neste caso, já não se trata mais apenas da mãe, mas da imago 

 
21 Adaptação aqui não tem o sentido de conformação total com a realidade em que se vive, mas sim o 

sentido de estar no mundo produzindo saídas próprias frente aos seus desafios. 
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materna que faz uma correspondência com ela, na forma arquetípica da Lâmia22 (Jung, 

2011c). 

Como vimos, o desenvolvimento exige que a criança se adapte ao mundo e à 

realidade da cultura em que vive. Para isto, precisa construir um Eu capaz de manejar as 

impressões das realidades interna e externa. Também mencionamos que mesmo aquilo 

que compreendemos como externo só nos é acessível a partir da nossa própria fantasia. 

Para a criança, a fantasia tem uma função ainda mais vital, pois a linguagem simbólica 

lhe é familiar e natural, e somente pela progressiva estruturação do Eu é que se cria uma 

divisão, que na cultura ocidental se caracteriza pela forte racionalização do consciente. A 

investigação da fantasia foi, junto com a sexualidade infantil, talvez a primeira 

problemática da psicologia da criança sobre a qual Jung se debruçou, quando ainda 

colaborava com Freud (Jung, 2011c; 1985a). 

*** 

 Estes dois aspectos foram trabalhados na obra “Sobre os Conflitos da Alma 

Infantil”, texto que reproduz a conferência de Jung na Universidade Clark, em 1909. Na 

mesma ocasião, Freud apresentou o famoso caso clínico da fobia do menino Hans. Jung, 

por sua vez, preparou três palestras: “O método de associações” (Jung, 1995, §939), “A 

constelação familiar” (Jung, 1995, §999) e “Sobre os Conflitos da Alma Infantil” (Jung, 

1985a, §1). As duas primeiras abordavam os estudos experimentais e sua contribuição ao 

entendimento da família. Como o tema do evento era a Psicologia Infantil, Jung também 

preparou um caso clínico para a última palestra, baseado nas observações de sua própria 

filha mais velha, Agathe, chamada no texto de Anna (Lyard, 1998). 

Pouco depois, em 1915, Jung publicou uma segunda edição deste texto, dizendo 

que houve modificações no conhecimento sobre o assunto e que a concepção adotada por 

ele tem por base a suposição de que o interesse sexual na infância desempenha ainda um 

papel causal no processo de formação do pensamento infantil. Isto significa que as teorias 

imaginadas pelas crianças sobre o nascimento e a prática sexual – chamadas por Freud de 

teorias sexuais infantis – podem ser consideradas como uma das primeiras manifestações 

da fantasia ativa na criança, auxiliando-a a desenvolver suas capacidades cognitivas à 

medida em que elabora e reelabora suas descobertas sobre aquilo que é mantido oculto 

 
22 Na mitologia, Lâmia foi uma rainha amante de Zeus. Enfurecida de ciúmes, Hera a transforma em um 

monstro que devora seus próprios filhos e depois todas as outras crianças que pudesse encontrar. As mães 

gregas tinham o costume de ameaçar os filhos com sua figura. Mais tarde, ela também foi associada à 

imagem das bruxas, às madrastas, etc. 
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dela. Assim, Jung compreende a sexualidade infantil não apenas como germe do 

desenvolvimento sexual posterior, ou como função de relação com o outro, mas como 

campo de investimentos da fantasia que tensiona também a formação intelectual (Jung, 

2011a; 1985a).  

A sexualidade e o pensamento, contudo, apenas se associam por alguns momentos 

na infância, de modo que reduzir a função do pensamento à sexualidade seria um erro. 

Esta operação não poderia ser feita, pois como ressaltamos, Jung afirma que a criança se 

desenvolve a partir de uma base libidinal polivalente, e não como consequência da 

sublimação do instinto sexual em todas as outras funções. O fato de a criança se ocupar 

de questões que para o adulto tem indubitável tonalidade sexual não significa que ela se 

ocupe disto a partir dessa mesma tonalidade. Na verdade, os tons que a criança dá à 

sexualidade são mesclados às diversas outras disposições em desenvolvimento, e por isto 

a evolução de seu pensamento se relaciona a ela em determinado momento (Jung, 1985a, 

1985b). 

No caso Anna, há mesmo sonhos e fantasias sobre a questão sexual, mas como 

veremos a seguir, é preciso considerar em que Jung contribui particularmente ao 

entendimento das chamadas teorias infantis. O que ele destaca é a pluralidade de 

interesses aos quais elas respondem. Para além dos temas do nascimento e do sexual, há 

um outro aspecto importante no caso, que as interpretações dos analistas de seu tempo 

tendiam a negligenciar: as teorias dizem também da morte. Esta observação, revisitada 

pelo autor à luz da teoria dos arquétipos, evidencia como nossas formulações intelectuais 

se constroem primeiramente como uma organização narrativa de elementos coletivos. 

Anna imagina que, para que nasça um irmãozinho, alguém deve morrer e retornar à Terra 

através dele. Este modo de compreender se constrói como os enunciados primordiais que 

constituem o motivo da reencarnação encontrado em inúmeras culturas. Por isto, Jung diz 

que o caso Anna “chama ainda atenção para algo muito importante, tanto na teoria quanto 

na prática; trata-se da tendência específica da fantasia infantil de ultrapassar seu próprio 

mundo real” (1985a, p. 9). 

Se compreendemos que o desenvolvimento se dá a partir de uma base arquetípica 

que responde aos diversos interesses da criança, a questão não se relaciona, portanto, à 

negação da sexualidade infantil. Ela constitui um evidente interesse, pois se trata de um 

instinto cuja experimentação pela criança é privada pela cultura, que reserva aos adultos 

o saber sobre isto. Embora a criança não explore a sexualidade como o adulto, cria-se 

nela um sentimento de incompreensão do mistério do nascimento. Por isto, Jung nos diz 
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que para compreender a psicologia infantil é preciso retirar por uns instantes os “óculos 

da cultura”. Ele se refere ao fato de que a civilização ocidental encobriu o modo ancestral 

de pensar, fazendo com que o nascimento perdesse seu valor como o acontecimento mais 

importante na vida de qualquer pessoa. Para a criança, contudo, isto se preserva, pois seu 

psiquismo faz relação com o numinoso de forma mais similar às civilizações não-

modernas do que às europeias, o que justifica sua curiosidade e fascínio em relação à 

reprodução (Jung, 1985a). 

Um dos eventos comuns da infância costuma aparecer precisamente nestes 

momentos em que a criança se sente como que excluída do mundo adulto. Elas costumam 

fantasiar amigos imaginários, como no caso de Anna e seu mágico “irmão mais velho”. 

Este amigo é frequentemente alguém que está em todos os lugares (especialmente aqueles 

em que as crianças não podem estar) e sabe de todas as coisas (incluindo aquelas as quais 

os pais só fazem ocultar). O tema desta fantasia aponta para uma ideia primordial de 

divindade, pois é costumeiramente onipotente e onisciente. Sobre ela a criança encontra 

para si um reflexo da imagem de saber e poder dos pais, que também estimula a 

elaboração de conflitos, para os quais a solução agora conta com o amigo (Jung, 1985a). 

Diante da percepção dos conflitos da alma infantil, seria legítimo se perguntar se 

as histórias sobre a origem dos bebês devem ser mantidas. Afinal, as explicações sobre a 

cegonha e a sementinha acabam sempre desmascaradas, aumentando na criança a 

desconfiança de seus pais. Na verdade, porém, talvez estas histórias sequer possam ser 

evitadas. Jung aponta que notou, contra sua própria expectativa, que as crianças tendem 

a preferir alguma explicação fantasiosa, frequentemente retornando a uma teoria já 

desconstruída quando se deparam com o real da sexualidade. Também em algumas 

civilizações fora da Europa a explicação fantasiosa por vezes é preferida à realidade já 

conhecida. É o caso da crença de que o coito e a gravidez não têm relação. Primeiro o 

europeu pensou que esses povos não conheciam a natureza do sexo, mas o que acontece 

é que a conhecem muito bem – apenas mantêm a explicação mitológica, negando a relação 

entre os dois eventos apenas para seres humanos, mas reconhecendo-a nos outros animais, 

por exemplo (Jung, 1985a). 

A conclusão de Jung é simples: se a criança naturalmente prefere a explicação 

fantasiosa, talvez ela seja a mais indicada. Apesar de real, a explicação científica sobre o 

ato sexual desencanta a atividade da fantasia, fazendo com que o raciocínio da criança se 

descompasse ao seu próprio tempo. Segundo Jung, essas fantasias não trazem prejuízo se 

forem tratadas com naturalidade. Ao invés de reprimir a criança ocultando seu 
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questionamento, é preciso explaná-lo. Em certo momento, Jung pensa em revelar à Anna 

a falácia de sua teoria, mas em vez disto, apenas responde ao que foi perguntado e 

encoraja a menina a pensar sobre aquilo. Esta aceitação – não só do aspecto sexual, mas 

também dos outros interesses – foi justamente o que permitiu à menina descarregar a 

fantasia, impedindo que ela se tornasse excessiva, isto é, que por causa da repressão não 

se desenvolvesse abertamente, produzindo interesses ocultos e sofrimento desnecessário 

à criança (Jung, 1985a).  

Pode ser também que a fantasia se torne excessiva devido ao conflito com o 

mundo real. Se este se torna um ambiente hostil ou desagradável, a criança pode voltar-

se para o mundo interno, hesitando em corresponder-se com a realidade à sua volta. Jung 

diz que este é um conflito comum da infância, constelando no inconsciente imagens 

compensatórias que tentam impedir que a criança se entregue totalmente à fantasia. É o 

caso de uma criança de seis anos que teve o seguinte sonho: “Tinha um belo arco-íris 

formando-se na minha frente. Fui subindo nele até chegar ao céu. De lá chamei minha 

amiga Marietta e disse para ela subir também. Mas ela hesitou durante tanto tempo que o 

arco-íris se desfez e eu caí” (Jung, 2011a, p. 132).  

A criança, que nesta fase começa a ir à escola, se encontra no momento de maior 

necessidade de adaptação, uma vez que começa a se libertar da participação mística com 

o ambiente devido à inserção no mundo exterior à família. Assim, sua atividade 

consciente torna-se exagerada, suas elaborações fantasiosas acarretam uma perda da 

realidade, que aparece no sonho pela subida ao céu na ponte do arco-íris. A amiga 

Marietta permanece no chão e, representando sua sombra, recusa-se a subir. A sonhadora 

então cai das alturas, a realidade se aproxima dela novamente. Desta maneira o sonho 

compensa a atitude dissociada da criança, como que dizendo: “você precisa voltar para a 

terra!” (Jung, 2011a, p. 138). 

Quando a fantasia passa a impedir a adaptação, o Eu pode estar patologicamente 

enfraquecido, ou podem aparecer imagens arquetípicas especialmente potentes. Em 

alguns casos, quando o conflito atinge sobremaneira a criança, pode ser necessária a 

intervenção terapêutica, como Jung recomenda nos Seminários: 

Os senhores me perguntaram como devemos lidar na prática com crianças 

assim. Devemos nos dedicar a essa criança, tentar estabilizar sua consciência. 

A criança deve desenhar para objetivar a fantasia, desse modo o perigo que 
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ronda se torna mais palpável. A escrita e o desenho geram um certo 

esfriamento, as fantasias se tornam menos carregadas (Jung, 2011a, p. 87). 

 Assim, devemos nos lembrar de que a fantasia transporta a expressão simbólica 

dos movimentos da libido e, por meio dela, é possível apreender o caminho do 

desenvolvimento de cada criança. As imagens podem apontar para regressões e 

progressões da energia, e a compreensão destes movimentos é para Jung um problema 

essencial e difícil para o entendimento das crianças (Jung, 2011a; 2011c). 

 Em função das imagens arquetípicas, a criança frequentemente retorna à aspectos 

muito primordiais do psíquico humano. Por vezes, suas fantasias e sonhos podem parecer 

regressivos, mas na verdade se movimentam em retorno para poder avançar. É o que Jung 

chama de reculer pour mieux sauter (recuar para saltar melhor). Nesta expressão, destaca-

se novamente a importância do aspecto finalista em sua noção de desenvolvimento, que 

ele exemplifica com uma das fantasias mais comuns nas brincadeiras infantis – a 

construção de casinhas, cabanas e tendas utilizando lençóis, cobertores e cadeiras: 

Quando interpretamos este fenômeno de modo puramente redutivo, temos 

que compreendê-lo como um esconder-se no ventre materno. Mas esse 

esconder-se é uma forma de isolamento que efetivamente separa a criança do 

mundo circundante. É um isolamento da consciência. Pelo ato de construir 

casinhas, a criança diz: ‘Aqui moramos’. Existem também jogos nos quais as 

crianças traçam limites no chão: ‘Esse país é meu e esse é seu!’. São formas 

de delimitar a personalidade, a participação com o mundo circundante é 

desfeita (Jung, 2011a, p. 137). 

 É pela fantasia e o brincar, portanto, que a criança vai gradativamente marcando 

sua separação dos outros, afirmando sua identidade. Na escola, essa separação se torna 

ainda mais urgente, pois ali ela enfrentará desafios que exigem sua adaptação à vida, que 

representam melhor o mundo real e mesmo a vida futura. O objetivo desta instituição 

deve ser, pois, muito mais do que ensinar às crianças disciplinas acadêmicas ou atividades 

motoras. Para Jung, a escola tem um papel vital no desenvolvimento da personalidade, 

pois ali a criança aprenderá a se tornar consciente, tornando-se claro que ela é uma dentre 

muitas – e que seus pais, seu endereço, seus gostos e medos se ligam ao seu Eu (Jung, 

2011a). 
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Pensando em orientar aquele que trabalha com a criança que está inserida na 

escola, Jung se preocupa em dar informações sobre formas patológicas que podem 

aparecer na infância. Destaca aí cinco grupos: a criança psiquicamente deficiente, a 

moralmente deficiente, a epilética, as neuróticas e as psicóticas. Os três primeiros 

abordam nosologias que hoje se alteraram significativamente, mas são dignos de nota por 

destacar a importância de diferenciar problemas psicológicos graves de aspectos como 

deficiência intelectual e condições neuroetiológicas, bem como traços perversos de 

crianças a quem apenas falta afeto. Quanto aos dois últimos grupos (neurose e psicose), 

uma atenção às breves indicações de Jung é essencial. Nas crianças neuróticas, ele aponta 

que há uma abundância de sintomas e formções patológicas possíveis:  

Encontra-se aí tudo o que vai desde o mau comportamento exacerbado, até os 

ataques e estados declaradamente histéricos. Os sintomas podem ser 

aparentemente somáticos, como febre histérica ou uma temperatura 

anormalmente baixa, espasmos, paralisias, dores, perturbações digestivas, 

etc.; ou assumir aspecto psíquico ou moral, sob a forma de excitação ou 

depressão, mentiras, perversões sexuais, furtos, etc. (1985e, p. 78, §139). 

 De fato, o sintoma se faz como um sinal que aponta para o inconsciente e para o 

aspecto emocional que, na Psicologia Analítica, não pode ser apartado do corpo. 

Frequentemente a criança neurótica fala pelo corpo. Mas, na psicose, os sinais podem ser 

muito diferentes e não são necessariamente identificáveis por um estado de diferença do 

nível racional que a caracteriza na idade adulta. Na verdade, “tais crianças geralmente 

mostram um comportamento estranho e esquisito; são incompreensíveis, a miúdo 

inacessíveis, exageradamente sensíveis, fechadas em si mesmas, completamente 

anormais em seus sentimentos: ou embrutecidas, ou extremamente emotivas diante de 

causas sem nenhuma importância” (Jung, 1985e, p. 79, §140).  

É claro, devemos ressaltar, que essas descrições podem se aplicar a qualquer 

criança em determinadas situações, ou mesmo às crianças neuróticas. Assim, o que Jung 

chama atenção aqui é para crianças que estão de tal modo abaladas pelo inconsciente, que 

direcionam grande esforço para manter-se unidas em si, mostrando tais características. 

Ele adverte que casos assim não são frequentes em crianças como as neuroses, mas podem 

surgir na infância as primeiras fases de um desenvolvimento mais grave na puberdade em 

diante. 
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Por isso, mesmo em outras obras em que menciona o infantil, Jung destacou em 

especial a neurose e, em sua atitude cautelosa em relação à criança, tratou de enfatizar o 

cuidado do trabalho com o inconsciente para que não se produzisse dissociações maiores. 

A neurose infantil é destacada nessas obras também por se encontrar nela uma ligação 

particular com os pais que, segundo Jung (2011b), tem grande importância no destino do 

indivíduo.  

Quanto a isso, Jung mostra como o poder dos pais – o pai foi primeiro enfatizado 

graças à Freud, e depois a mãe em seus próprios estudos – atinge de formas diferentes os 

meninos e as meninas, isto é, as crianças que, conforme se compreendia, identificavam-

se com algum dos progenitores. A semelhança do menino com o pai e da menina com a 

mãe é incentivada pela identificação através da qual a criança molda seu Eu à semelhança 

do modo como os pais fazem – o que inclui, assim, o modo como fazem seu gênero. A 

criança se abre a essa identificação do Eu pela influência numinosa dessa relação parental, 

cujos modos de apreensão podem ser análogos a inúmeras histórias míticas23. Aqui, 

vemos mais uma vez como as questões que atravessam a criança estão postas no campo 

dos complexos familiares e formas culturais que vão se apresentando a ela como destino. 

O indivíduo, porém, deverá recusá-lo para viver seu próprio mito (Jung, 2011b). 

Por fim, cabe apenas mencionar que, no espírito da afirmação dessa 

individualidade, nota-se também na infância o problema dos tipos psicológicos, cujas 

tendências Jung (2012) e von Franz (2016) foram capazes de notar tão cedo quanto na 

primeira infância. Jung diz que observou mesmo em bebês disposições de ajustamento 

em relação ao objeto que podem ser completamente distintas entre filhos de uma mesma 

mãe. Apesar disso, os pais podem perturbar as crianças ao tentar impor a elas uma 

disposição relativamente homogênea – por exemplo, a mais próxima de sua própria 

tipologia ou das habilidades que deseja ver no filho – violentando a tendência individual 

e produzindo uma falsificação de seu tipo natural. Tal falseamento leva frequentemente 

à neurose, que só poderá ser superada ao restaurar a disposição que naturalmente lhe 

corresponde. Nesse sentido, apesar da precocidade das tendências de ajustamento, uma 

função superior só costuma ser mais claramente percebida nesse momento onde a criança 

já vai ao jardim de infância e pode explorar melhor suas preferências por alguma 

ocupação ou comportamento. 

 
23 Jung não aborda, portanto, esses processos de identificação como inerentes a um Complexo de Édipo 

como Freud o entendia, podendo se dar, para ele, em muitas outras analogias míticas re-fantasiadas. 
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2.2. O pensamento de Erich Neumann 

  O médico judeu-alemão Erich Neumann produziu uma variada obra, abrangendo 

temas como a cultura judaica, a psicologia da criatividade, a dimensão do feminino e o 

desenvolvimento da consciência. Sua vida foi marcada pela opressão antissemita e, com 

a chegada dos nazistas ao poder em 1933, decidiu mudar a família para a Palestina, 

vivendo também ali a resistência dos palestinos contra o sionismo. O interesse de 

Neumann pela infância surge alguns anos mais tarde, como desdobramento de uma virada 

do pensamento do autor nos anos de guerra que o desviou dos temas primordialmente 

judaicos para tópicos mais generalistas. Essa passagem se marca, particularmente, com o 

engavetamento de seu livro sobre as raízes da cultura judaica, entre 1938 e 1940, dando 

lugar à produção de uma obra sobre as raízes da consciência humana em geral24 (Löwe, 

2020). 

 Esse trabalho, “História da Origem da Consciência”, considerado um dos mais 

impactantes de Neumann, foi conduzido no período de correspondência com Jung – que 

chegou a opinar sobre os manuscritos durante o processo de criação. Publicado em 1949, 

a obra conta com duas partes enfocando a filogênese e ontogênese humana, 

respectivamente. Anos mais tarde, Jung se mostrou interessado pelos paralelos que 

poderiam ser feitos com o material infantil, dizendo estar “ansioso para a sua aplicação 

da história das origens à psicologia das crianças. De fato, haveria material ilustrativo ali” 

(Jung & Neumann, 2015, p. 329, tradução nossa25). 

 Nesse sentido, depois da publicação, Neumann levou adiante o interesse pela 

infância, passando a treinar analistas de crianças e a dialogar com eles. A partir desse 

trabalho, decidiu reunir novas considerações sobre a psicologia infantil, obra que redigiu 

até sua morte em 1960, em consequência de um câncer. Esses manuscritos foram editados 

por Julie Neumann – sua esposa e também analista junguiana – e publicados quase sem 

alterações como a obra póstuma “A criança”, de 1963 (Neumann, 1980; Löwe, 2020). 

 Nela, Neumann detalha especialmente o que chamou de relação primal e os 

movimentos de separação do Eu dessa estrutura arquetípica. A hipótese espinhal de seu 

trabalho sobre a infância é a de que há uma estruturação arquetípica que contextualiza em 

certos estágios típicos o desenvolvimento da personalidade. Para Neumann, esta estrutura 

 
24 É também em 1939 que Neumann escreve seu primeiro ensaio direcionado à Psicologia Infantil, ainda 

não publicado, intitulado Bemerkungen zur Psychologie des Kindes und der Paedagogik (Notas sobre a 

Psicologia das Crianças e a Pedadogia, em tradução livre). 
25 No original, “I am looking forward to your application of the origins history to the psychology of children. 

There would indeed be illustrative material there”. 
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guarda um paralelo evolutivo com o processo de diferenciação da consciência humana, 

na medida em que também na ontogênese “esses estágios do desenvolvimento se 

organizam numa sequência ordenada e determinam assim todo o desenvolvimento 

psíquico” (Neumann, 1995, p. 17). 

 Ao se deter sobre os fenômenos desenvolvimentais da infância, Neumann também 

percebia certa lacuna instrumental na Psicologia Analítica – que a essa altura já contava 

com contribuições de Fordham (cf. Apêndice II). Nesse sentido, afirmou ser necessário 

“inventar uma nova terminologia” para se diferenciar dos termos psicanalíticos, 

apontando que “os adeptos da Psicologia Analítica até agora tem negligenciado essa 

imposição e a consequência tem sido ocorrer uma perda na clareza” (Neumann, 1980, p. 

10). Aqui, destacamos duas noções formuladas por ele que guiarão o processo de 

desenvolvimento como um todo: a de centroversão – isto é, a função de totalidade que 

leva a formação de centros da personalidade como Eu e Si-mesmo – e a de automorfismo 

– que se refere ao relacionamento dos sistemas consciente e inconsciente e a tendência 

desta relação a formar os elementos particulares que constituem o indivíduo. 

 Cabe destacar que, por causa das duradouras consequências da guerra, Neumann 

produziu sua obra relativamente isolado intelectualmente, comunicando-se com o círculo 

de Zurique por cartas que levavam muito tempo para serem respondidas. Ainda assim, 

ocasionalmente conseguia permissão para voltar à Europa e participar das conferências 

de Eranos. Ali, nutriu diálogos com o zoologista Adolf Portmann, proponente da teoria 

de que o filhote humano passa por um desenvolvimento embrionário extrauterino, ao 

contrário de outros mamíferos que têm filhotes relativamente independentes ao nascer. 

No caso humano, graças a sua breve gestação, o bebê é “retirado das mãos da mãe-

natureza e entregue a uma mãe humana” (Neumann, 1980, p. 9). É nesse acolhimento 

humano, que Portmann localizou como um período uterino social, que a criança faz sua 

entrada enquanto corpo na dimensão da linguagem e da cultura, que vão sendo 

incorporadas pelos primeiros lampejos do Eu. 

 Para Neumann, esse fenômeno básico e especificamente humano estabelece o 

contexto para uma marca da cultura na natureza, pela qual a criança, participando 

psiquicamente de sua mãe, é moldada pelo cânone cultural “cujos valores e linguagem 

influenciam, inconscientemente mas de modo efetivo, o desenvolvimento” (Neumann, 

1980, p. 10). Neumann chamou essa participação entre mãe e criança de relação primal, 

destacando que é por meio desta união dual que os núcleos do Eu, presentes desde o 

início, adquirem uma unidade e tornam-se mais ou menos estruturados. 
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A relação primal  

Ao nascer, a criança reconhece a figura humana que lhe faz um investimento 

libidinal, isto é, que ao tocá-la, falar e se emocionar com ela, constela um campo 

arquetípico entre eles, fazendo surgir para a criança uma Mãe – não “o indivíduo enquanto 

pessoa e sim o maternal em termos genéricos que se constitui no fundamento 

indispensável da vida da criança” (Neumann, 1980, p. 19) 

Cabe apontar desde já, portanto, que Neumann reconhece que “mãe” se refere a 

uma posição na relação com a criança, mais do que aquela que a dá à luz ou que seja 

mulher. Esta posição é precisamente a do sujeito que veicula o lugar arquetípico da Mãe, 

função que faz um laço continente para o filho, que evoca segurança, que responde a sua 

demanda e que é para a criança um mundo sem limites e organizado, isto é, cósmico. É 

comum dizer que é também a criança que dá à luz a mãe, na medida em que é sua própria 

posição nessa relação que desperta no indivíduo que investe nela um devir materno que 

se atualiza em sua particularidade. 

Assim, a relação de participação mútua entre criança e mãe não se faz entre 

quaisquer indivíduos, mas para aquela mãe que é despertada por aquela criança, isto é, 

aqueles que se veem enredados por uma realidade unitária (einheitswirklichtkeit). Talvez 

pudéssemos imaginar com Neumann que o par mãe-criança remete a um encontro entre 

disposições arquetípicas em ambos. A maternagem poderia ser, nesse sentido, uma 

construção dual a partir dessa significação, que é dada na ordem do materno. Neumann 

via no estudo da relação primal um ponto de conexão com as ideias sobre a 

sincronicidade, abordado inicialmente por ele em um ensaio metapsicológico de 1952 (cf. 

Neumann, 1989).  

Assim, para um bebê, a relação primal não é apenas uma relação subjetiva, mas 

uma realidade unitária na qual os mundos parciais do interior e do exterior ainda não 

existem. Ele está contido em sua mãe e, por isto, Neumann chama essa fase pré-egoica 

da relação primal – quando o Eu ainda está adormecido ou aparece fragmentado – de 

urobórica, remetendo ao símbolo da serpente que morde a própria cauda (uróboros). Esta 

imagem caracteriza a unidade sem limites na qual estão contidos todos os opostos que, 

nesse momento, atuam paradoxalmente para a criança. 

Como os limites do corpo só serão identificados com a unidade do Eu a partir da 

relação com o outro, a fase urobórica é ainda um estado de identidade inconsciente com 
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a mãe, pelo qual o Self do bebê não é algo propriamente individual, mas se confunde com 

a própria mãe que lhe dá contornos. Há uma identidade biopsíquica entre seu corpo e o 

mundo, entre bebê e mãe, de maneira que “a regulação da totalidade do organismo da 

criança, que designamos pelo símbolo do Self Corporal, ainda está como que abarcada 

pelo self da mãe” (Neumann, 1980, p. 11).  

Se a noção de Self designa, na Psicologia Analítica, tanto a totalidade da 

personalidade quanto uma função organizadora da psique, Neumann descreve em parte 

para o bebê um Self essencialmente corporal, pelo qual a experiência de sua totalidade é 

a de um corpo flutuante. Na mesma medida, o aspecto funcional do Self é encarnado na 

mãe, que organiza e torna formativa a experiência da criança. Assim, “quando falamos 

em uma divisão em dois do Self na relação primal, estamos tentando expressar, do ponto 

de vista de nossa consciência polarizadora, a condição paradoxal prevalente na relação 

primal” (Neumann, 1980, p. 16). 

Nesse sentido, a experiência urobórica sem graves intercorrências é caracterizada 

como um estado sem tensões entre o Eu e o Self, uma vez que, imersa na segurança dessa 

realidade urobórica, qualquer demanda surgida no corpo do bebê é, com maior ou menor 

rapidez, satisfeita pela mãe. Como as primeiras experiências do Eu fragmentado são 

essencialmente as de prazer/desprazer vividos nesse corpo participante, o fato de que o 

bebê depende da mãe para ser nutrido e cuidado – assim como para entrar em relação com 

o mundo e os seres humanos – faz com que ela se posicione na função de Self, de corpo, 

de Outro e de mundo para esta criança (Neumann, 1980; Lyard, 1998). 

Cabe ressaltar que se a criança participa dessa relação primal em totalidade, a mãe 

entra aí sempre não-toda, de maneira que a unidade que formam é dual. Há, por isto, uma 

necessária assimetria do par mãe-bebê, pois ao passo que este vive com ela uma relação 

arquetípica matriarcal, a mãe não habita apenas a maternidade, mas responde também às 

demandas de sua vida afetiva e social. Desta maneira, a criança vive o momento primal 

essencialmente ao nível do Self, ao passo que a mãe possui também uma consciência do 

Eu que a permite ter relações objetais para além do bebê (Lyard, 1998).  

Em vista disto, Neumann considera que, do ponto de vista do bebê, não há 

propriamente uma relação primal, pois não há a percepção da mãe como um objeto com 

quem ele se relaciona. Por outro lado, não poderíamos concluir que por não haver uma 

separação sujeito-objeto o bebê seja autoerótico, como pensava Freud sobre o narcisismo 

primário, pois a ausência de um verdadeiro relacionamento implica, neste caso, a 

identidade impessoal com o materno. A nível do investimento no corpo, isto implica dizer 
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que não há “seu” corpo, mas um corpo que está identificado a um Outro ainda anônimo. 

Não é possível contrapor narcisismo à relação objetal, pois a experiência paradoxal do 

Self na relação primal já contém, nesse “fluido-mãe psíquico”, uma constelação de Eros, 

o fundamento de toda relação futura (Neumann, 1980; Meier-Seethaler, 1982). 

É pelo corpo que o bebê vai ser capaz de criar focos de consciência – sem a qual 

não há diferenciação entre Eu e Tu. Na medida em que as zonas corporais são estimuladas, 

passam a atrair esparsamente a atenção consciente da criança, criando ilhas de Eu por 

todo o corpo, percebido ainda como fragmentado. Por isso, Neumann afirma que 

Uma das dificuldades essenciais no desenvolvimento da criança consiste no 

fato de o ego precisar ir se instalando gradualmente no corpo único, próprio, 

individual da criança. Este processo, que caminha lado a lado com o 

desenvolvimento do ego da criança, é responsável pela extraordinária 

importância de toda experiência corporal na primeira fase da infância. [...] A 

superfície do corpo com suas zonas erógenas é o palco principal da 

experiência da criança, tanto de si mesma como dos outros (Neumann, 1980, 

p. 26). 

 A teoria freudiana das zonas erógenas tem, nesse sentido, um lugar de valor para 

Neumann, que destaca a pele como um território sobre o qual há a percepção de uma 

experiência de exterior, enquanto o enfatizado trato alimentar é a primeira marca de algo 

interno. Zonas como a boca e o ânus se tornam muito ativas como corporificação de 

fronteiras e trocas entre dentro e fora. Atento a estes sentidos, Neumann salienta como 

essas zonas são mais do que fontes de satisfação para a criança, mas do ponto de vista do 

desenvolvimento automórfico constituem territórios de conhecimento, zonas 

gnoseógenas. A formação da consciência se refina, assim, amparada pelo lugar simbólico 

do corpo, que vai direcionando os limites da criança a partir das reações ao mundo que a 

atravessa pelos sentidos. Destacando a amplitude gnoseógena do corpo, Neumann 

adverte: 

O “leite” pertence naturalmente à esfera oral, mas o oral aqui é símbolo de 

toda troca com o mundo. [...] Oral não é apenas sugar e lamber, mas também 

balbuciar, falar e cantar. Daí, quando se diz que determinada coisa é oral, não 

se trata, como acreditam os psicanalistas, da expressão de um estágio infantil 
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da libido, mas do ponto de emergência de um mundo arquetípico de símbolos 

da maior importância. (Neumann, 1980, p. 27).  

Nesse sentido, o desenvolvimento saudável depende justamente da fluência e 

riqueza dessa vida simbólica que constitui o verdadeiro nutriente da relação primal. O 

que intercorre de maneira adoecedora na relação primal não é, por isso, tanto a perda 

literal do leite materno, como a do “leite” que pode ser o falar, o cantar, o alimentar, o 

sorrir, o beijar, etc. É claro que, tratando-se das crianças no Brasil, onde 23,3% da 

população urbana e 40,1% da população rural passam fome, torna-se sensível analisar as 

consequências dessa perda nutricional na relação primal, que já foi associada, por 

exemplo, à agressividade e à psicose na fase adulta (Martins, 2012; Mendes et al., 2009; 

IBGE, 2020). Se consideramos que o corpo é dimensão inseparável da psique, a oralidade 

é, em todo sentido, um modo arquetípico de assimilar o mundo e de se integrar a ele. 

Do mesmo modo, a analidade é de grande importância para a relação com a cultura 

que se faz inicialmente pela mãe. Como se sabe desde Freud, as tensões nessa zona não 

são experimentadas apenas em termos de desconforto e prazer. Os primeiros sentimentos 

de esforço e produção ligam-se ao ato de defecar e, por isto, de maneira particularmente 

importante para Neumann, “o polo anal também é criativo. No nível do corpo, ‘exprimir-

se’ sempre significou colocar para fora alguma coisa de si mesmo, criar algo material, 

acrescentar algo ao mundo” (Neumann, 1980, p. 29).  

Tanto o polo oral quanto o anal são vividos passiva e ativamente pela criança, no 

demandar e receber que formam a base da experiência relacional necessária à formação 

do Eu. Quanto mais a consciência da criança reconhece um Tu, mais a vivência 

arquetípica do materno se humaniza. Nesse processo, a criança passa por um 

reconhecimento da mãe pessoal, isto é, do indivíduo que veicula a posição materna. O 

investimento da mãe nessa criança deixa de ser anônimo, e as demandas do bebê passam 

a se dirigir a esta mãe, com suas particularidades. Assim, paralelamente ao 

desenvolvimento do Eu que permite esse reconhecimento, a função reguladora da unidade 

primal pode agora fluir para a própria criança, de modo que o Self se desloca da mãe para 

formar uma relação ordenadora particular com o Eu. A autonomia do Self constitui, para 

Neumann, o verdadeiro nascimento da criança, por volta de um ano e meio de idade. 

Nesse sentido, a disponibilidade ou indisponibilidade da mãe para se relacionar 

com o filho é crucial para o modo como se constrói a consciência da criança, que se funda 

inicialmente sobre as sensações de segurança ou insegurança experimentadas tanto no 
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corpo como no aspecto relacional do Self. O que marca a relação primal é sobretudo a 

confiança que o Eu faz em relação ao Self – que é percebido ao mesmo tempo como 

aquilo que lhe é mais próprio e como um Outro primordial. Essa segurança pode ser 

observada no quanto o bebê consegue se entregar ao sono, cedendo a vigília do Eu, ou o 

quanto é capaz de suportar os desconfortos impostos pelo mundo e suas condições 

materiais. Ora, uma vez que o Self não estará para sempre ligado à mãe, mas se desloca 

para o próprio indivíduo, “não é somente a relação da criança com o ‘tu’, com a sociedade, 

mas também a sua relação consigo mesma que é determinada pela relação primal” 

(Neumann, 1980, p. 36). 

Com a humanização da Mãe e o reconhecimento do Tu, começa uma segunda fase 

da relação primal, que rompe o uróboros inicial pela diferenciação dos primeiros opostos. 

É a fase matriarcal, na qual o arquétipo da Mãe ainda domina a vivência da criança, mas 

agora a partir de um outro lugar, isto é, na relação com o Eu integral que se vê inserido 

numa consciência de ordem matriarcal. Esse tipo de consciência não é aquela marcada 

pelo Logos que caracteriza o adulto moderno, mas nasce pela emergência do Materno, “a 

saber, o princípio de Eros, uma experiência de ordem e significado que é 

predominantemente determinada pelo sentimento, [...] que emerge da emoção profunda” 

(Neumann, 1980, p. 44). 

O desenvolvimento do Eu integral começa na fase urobórica, mas apenas na fase 

matriarcal chega ao primeiro plano, isto é, assume uma posição como centro de gravidade 

do eixo Ego-Self, sobre o qual se sustenta todo o desenvolvimento automórfico da 

criança. Cabe destacar, pois, que falar em automorfismo não é o mesmo que falar em 

alargamento do Eu, mas precisamente do desenvolvimento desse eixo onde o Eu assume, 

nesse momento, uma posição atrativa dos investimentos libidinais. Graças a esse 

movimento de centroversão, a criança na fase matriarcal começa a se ver de maneira 

antropocêntrica, ou seja, como o centro não exatamente de um mundo particular, mas do 

mundo como tal. Neumann adverte que essa situação nada tem a ver com uma onipotência 

mágica do Eu, que só surge posteriormente, mas é uma expressão do próprio “estar em 

relação com o todo” da criança, pelo qual ela se abre à experiência da coletividade. 

A segurança adquirida até esse momento capacitará ou não o Eu a integrar as 

crises que surgirão tanto interna quanto externamente. Os modos relacionais entre o Eu e 

o Self como um todo constituem, por isto, a base dos problemas na formação da 

personalidade. Nesse sentido, Neumann destaca que as relações consciente-inconsciente 
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só poderão ser pensadas no atravessamento da cultura, que colocará um conjunto de 

demandas às tendências individuais da criança.  

As inibições impostas por todo código ou influência cultural sobre a 

individualidade e a polivalência da criança em geral se fazem sentir no 

decorrer da relação primal e nos primeiros anos do desenvolvimento da 

criança. Mas é uma questão da maior importância se a criança é conduzida 

suave e facilmente para o interior do padrão cultural, a ponto de nem precisar 

dar-se conta do processo de inibição, ou se é forçada a enquadrar-se com uma 

brutalidade que pode lesar a sua consciência (Neumann, 1980, p. 57). 

Na esteira do que ensinou Jung, a educação de uma criança provoca um conflito 

entre o automorfismo natural e a necessidade de adaptação cultural. Uma relação primal 

negativa – insegura ou perpassada por uma Mãe insuficiente ou devoradora – obstrui a 

capacidade da criança de integrar esses conflitos, pois desafiam o Eu tanto em sua 

capacidade de interação com o Tu, que o demanda castração26, como também com o Self, 

que o demanda autenticidade.  

Na relação primal matriarcal, quando a relação do Eu com o Self é positiva, cria-

se uma maior independência do primeiro e um desenvolvimento automórfico que leva ao 

desdobramento seguro das potencialidades pessoais. A criança torna-se capaz de suportar 

as inibições que lhe são impostas sem demasiada resistência, ou pelo menos sem sofrer 

feridas duradouras. Ela se torna criativa em se adaptar às demandas do Outro, aceitando 

certos limites e posicionando-se na recusa de outros sem que isso perturbe criticamente 

sua psique. O Eu integral, na medida em que é resultado desse eixo seguro e positivo, é 

aberto por todos os lados, percebendo e se expressando. Trata-se de um funcionamento 

ligado ao inconsciente, característico da consciência matriarcal. Um Eu rígido é, por isso 

mesmo, um Eu inseguro, que não sustenta essa integralidade e não se abre à experiência 

(Neumann, 1980). 

O predomínio de uma relação primal negativa inunda o Eu, dissolvendo a 

integralidade egoica. Embora haja aí diferentes níveis de severidade, trata-se da 

experiência de fome, vazio, desamparo e solidão que caracteriza a fenomenologia de uma 

 
26 Empregamos esse termo à luz da discussão entre Jung & Neumann (2011, p. 195 et seq.), na qual o suíço 

aponta que a noção de castração se inclui no arquétipo do sacrifício, termo que daria sentido menos genital 

para a questão. Neumann se opõe à substituição dizendo que é preciso retomar o uso de termos que foram 

reduzidos simbolicamente e mostra como sua formulação não representa uma perda de significado. Jung, 

por fim, não se opõe ao uso do termo.  
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Mãe Terrível e, por isto, desperta reações de autodefesa ou de alarme na criança. O Eu 

busca se afastar da relação primal e pode se reduzir ou, por outro lado, tornar-se bastante 

narcísico de maneira compensatória. A situação patológica de uma criança assim pode 

fazer com que ela entre em erupções de raiva e agressões ou, ainda no simbolismo 

alimentar, em desejos de devorar a mãe, que são tanto um modo de se defender quanto de 

se integrar com ela. O simbolismo da fome e do vazio que lhe é característico é o principal 

aqui, e pode ter consequências na vida futura em tentativas neuróticas de reparar e 

compensar o “desamor” sentido na relação primal (Neumann, 1980).  

Crianças com um eixo Ego-Self inseguro não são, contudo, necessariamente 

carentes, podendo se mostrar muito independentes, o que é nada mais que a expressão de 

um Eu reduzido a seus próprios recursos, isto é, que não pode contar com a segurança da 

dependência do Outro. Como dissemos, pode tornar-se egoísta e inflado, ou, pelo 

contrário, pouco estruturado, facilitando a neurose mais séria ou a psicose. Neumann 

adverte ainda que o Eu ferido, como chama esse estado negativizado, pode ser narcisista, 

mas não antropocêntrico, pois a base do antropocentrismo é precisamente a solidez do 

eixo Ego-Self e o resultante enraizamento do Eu em um elemento transpessoal. 

Não há, contudo, como garantir um enraizamento positivo, por maiores que sejam 

os esforços da mãe e da pedagogia materna veiculada pela sociedade. Uma mãe pessoal 

“boa” pode tornar-se para o filho uma Mãe “terrível” pela preponderância de fatores 

negativos transpessoais, que podem surgir no modo individual da criança de perceber a 

mãe, ou por doenças e perdas que acometem um dos dois, ou mesmo pelo modo como 

rejeita certas condições culturais veiculadas por ela. Neumann destaca que “por essa 

razão, uma anamnese restrita a fatores personalísticos nunca é adequada para a 

compreensão do desenvolvimento, seja ele sadio ou não. Os fatores cruciais são sempre 

as experiências arquetípicas da criança e nunca apenas os dados objetivos” (1980, p. 62).  

O principal sintoma de uma relação primal perturbada aparece, segundo 

Neumann, na experiência da criança. É o sentimento de culpa, característico da sociedade 

ocidental. Mas a culpa primária à qual Neumann se refere aqui não se relaciona àquela 

manifestada no Complexo de Édipo, nem se trata de uma reflexão consciente da criança, 

e sim da convicção de que não ser amado é o mesmo que ser condenado, ou até inamável, 

uma vez que a criança sente seus esforços como vãos. Neumann descreve esse sentimento 

típico da fase matriarcal como obedecendo à lógica: “Ser bom é ser amado pela própria 

mãe; como sua mãe não ama você, você é mau” (1980, p. 71). Uma relação primal 
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negativa não significa que a mãe pessoal não ame a criança, mas graças à vivência do 

arquétipo Mãe, é assim que ela geralmente percebe. 

Para Neumann, o problema da ansiedade e da culpa não podem ser 

verdadeiramente compreendidos sem o reconhecimento da relação do Eu com uma outra 

instância: o Superego. Esse nível freudiano é absorvido pelo alemão a partir de outro 

fenômeno, isto é, não mais como oriundo da introjeção dos fatores sociais legislativos 

veiculados pelo “pai”, mas alimentado desde antes por uma moralidade matriarcal – que 

se relaciona com o Eu nessa última fase da relação primal. Neumann considera que Freud 

tem uma visão na qual as mulheres e o feminino nada tem a ver com a origem da 

moralidade, o que não corresponde à organização matriarcal como dinâmica externa ao 

patriarcalismo ocidental. Contudo, talvez por sua própria inserção nessa sociedade, 

Neumann também considera o caráter transicional na formação do Superego, que 

efetivamente “surge e ganha importância quando a criança deixa a relação primal ou, em 

outras palavras, quando deixa a fase matriarcal do desenvolvimento psíquico e entra na 

fase patriarcal, na qual domina o arquétipo do pai” (Neumann, 1980, p. 72).  

Ao passo que a culpa primária de uma relação primal negativa se refere ainda a 

um Superego matriarcal, o desenvolvimento do Eu para dentro dos padrões da cultura – 

algo especificamente humano – faz com que toda criança se veja diante das leis culturais, 

quer tenha ou não uma boa relação com a mãe. São essas exigências que atravessarão 

agora o eixo Ego-Self, demandando dele uma sistematização da consciência, necessária 

à adaptação. Diante disso, constela-se um modo de funcionamento típico do patriarcado, 

que vem sobrepor as relações com o materno e com o inconsciente. 

 

A fase patriarcal 

Pelo fato de as crianças serem ainda de todo dependentes na relação primal, seus 

modos de funcionamento aí são muito mais condicionados instintivamente do que na fase 

patriarcal que se inicia. Agora, com a gradual diferenciação da assimetria entre mãe e 

filho, tem lugar uma notável separação entre consciente e inconsciente, na qual a 

consciência se desenvolve sob a influência da vida cultural que é sentida pela criança 

como uma norma à qual ela deve se submeter.  

Por isto, o cânon cultural dominante é, para ela, expressão imagética do arquétipo 

legislador do Pai, condicionada pela época e sociedade. A mãe que antes ninava a criança 

para dormir, agora a sacode para acordar (Lima Filho, 2002); ou então ela volta ao 
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trabalho, ou dá mais atenção ao seu círculo social (Lyard, 1998). Há ainda o clássico pai 

que “rouba” a mãe da criança – são todas imagens que colocam em questão a segurança 

da regulação de seu corpo e personalidade, antes confiada à relação primal. Deste modo,  

o ego da criança entra num conflito entre dependência e liberdade, entre 

heteronomia e autonomia. O problema do desenvolvimento e da consolidação 

do ego torna-se um problema social, impessoal, que deve ser solucionado 

entre o ego e o “tu”, o que significa primariamente, mas de forma alguma 

exclusivamente, entre mãe e filho (Neumann, 1980, p. 104). 

De outro lado, o desenvolvimento do Eu é também um processo que se desdobra 

internamente, na relação com o Self. O vínculo criativo entre um e outro desempenha um 

papel decisivo no sucesso desse confronto, pelo qual a criança pode se abrir às 

possibilidades da fantasia para criar outra forma de estar no mundo. No entanto, sempre 

que a cultura entra em conflito direto com a disposição natural da criança, restringindo 

linhas de desenvolvimento muito investidas e particulares, a consequência é um Superego 

patriarcal violento, que entra em conflito direto com o Self, castrando a raiz nutritiva das 

disposições mais individuais do sujeito (Neumann, 1980). 

Por isto, se até aqui o adulto criou o hábito de regular inteiramente a criança, é 

importante que se depare agora com sua individualidade. Como a mãe está 

necessariamente inserida na cultura, é ela quem primeiro veiculará o dinamismo paterno 

em termos genéricos. Assim, quando a mãe passa a demandar da criança e a educá-la 

propriamente, o que oferece para ampará-la “não é mais o abrigo protetor expresso em 

forma de colo, mas os parâmetros oferecidos pelo pai como modelos, padrões e 

recomendações de como ser” (Lima Filho, 2002, p. 74). É no estranhamento dessa 

mudança que a criança se abre ao universo impessoal do Pai.  

Nesse sentido, a mãe é sempre menos anônima para a criança do que o pai, que 

está sobremaneira ligado a dimensões coletivas. De um lado, aparece como predisposição 

especificamente humana para a lei enquanto oposição à natureza; de outro, como os pais 

da tradição coletiva de cada cultura particular (Neumann, 1980). Em vista disto, Neumann 

afirma que mesmo o pai pessoal se relaciona com a criança em grande medida a partir 

dos modelos de sua cultura, que dizem que tipo de pai ele deve ou tem permissão de ser. 

Daí podermos dizer que, na prática, nossa cultura tem produzido – embora não se 

interesse por sua revelação em manuais puericultores – uma pedagogia paterna.  
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Logo, embora possa criar uma relação pessoal com o filho a partir da construção 

de um papel na vida dele, o pai se pessoaliza de maneira diferente da mãe, para quem 

uma pedagogia materna será sempre ineficaz. “A mãe é de um filho só, de um filho por 

vez e de cada um dos filhos, pois reinventa a maternidade a partir do estímulo que cada 

filho individual traz para ela. O pai, ao contrário, é tribal” (Lima Filho, 2002, p. 74). 

No entanto, por meio da relação com um representante humano do Pai, inaugura-

se para a criança um aprofundamento da dimensão do Outro, não apenas como arauto do 

diferente, mas agora também do semelhante. O Pai, em seu aspecto positivo, pode ser 

protetor e atrair a criança para o mundo. Como dinâmica que se diferenciou há pouco do 

uróboros inicial, tem um aspecto confiável e transmite estabilidade – o que antes era 

familiar como materno. Ao mesmo tempo, a mãe já é percebida como não-toda e sinaliza 

a necessidade formativa do Pai para a adaptação. Por isso, a continência materna vai 

abrindo espaço à noção de uma referência paterna e a sensação de segurança 

proporcionada pela Mãe pode tornar-se, assim, algo incapacitante para o Eu que precisa 

avançar para dentro da cultura. É aqui que Neumann retoma o complexo de castração 

formulado pela psicanálise, para compreendê-lo de um ponto de vista arquetípico. 

Como se sabe, a criança sofre a angústia de perder o mundo matriarcal anterior, 

mas ao mesmo tempo deve sacrificar a Mãe. Nesse momento, o conflito entre 

dependência e independência tende a uma aderência ao desenvolvimento já conquistado. 

Essa aderência é, por sua vez, simbolizada pela ameaça de que o Eu seja devorado pela 

Mãe-dragão, que se torna terrível do ponto de vista adaptativo. Por isso, a ansiedade que 

vem dessa ameaça  

é um sintoma necessário da centroversão, isto é, da tendência inata do homem 

a desenvolver-se como uma totalidade e, progredindo de fase para fase, 

superar em cada caso o aspecto terrível da aderência do mundo arquetípico. 

Quando não sufoca o ego, esse medo é um sinal de desenvolvimento; ele 

informa o ego a respeito do que deve ser temido e, deste modo, torna possível 

uma nova orientação (Neumann, 1980, p. 132). 

O medo retorna como função a cada passagem no desenvolvimento e a criança 

atribui a suposta ameaça de ser castrada/sacrificada em sua potência heroica à pessoa que 

veicula esse aspecto terrível. Nesse sentido, a passagem da fase matriarcal para a 

patriarcal também compreende o simbolismo do desmame – que não depende, 

evidentemente, da perda real do seio, embora esta possa ter importância no processo de 
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separação da Mãe. Nesse sentido, o desmame só oferece dano quando há uma quebra 

abrupta da relação primal, pois representa, em todo sentido, “uma perda do paraíso, que 

é a base arquetípica do complexo de castração” (Neumann, 1980, p. 93). 

Aliás, uma das vias afortunadas pelas quais a criança pode superar uma relação 

primal negativa ainda na infância é através de um relacionamento compensatório de 

identificação com o pai. Neumann diz que esse desenvolvimento é típico na mitologia do 

herói, e pode ser visto na história de Hércules. Perseguido pelas “serpentes da deusa”, isto 

é, a Mãe Terrível, ele vê triunfar seu vínculo divino com Zeus. Ainda criança e com a 

força desse pai, estrangula as serpentes e luta para se libertar da Mãe. 

Da mesma forma que acontece com a Mãe, a ausência do representante do Pai 

também se torna danosa: a criança pode invadir o mundo, pois faltam limites e regras, ou 

se deixar invadir por ele, pois não há o aspecto do Pai que incentiva a enfrentá-lo e 

instrumentaliza para isso. Como elemento arquetípico vinculado à cultura, o Pai está 

sempre presente e renasce para cada criança, embora sua veiculação por uma pessoa 

específica possa faltar. Mas o Pai também não é apenas uma inscrição cultural, e precisa 

se apresentar em seu fator humano e vivo, para além de um lugar totêmico. 

O Pai protetor e formativo, como aspecto seguro do desenvolvimento, vem sendo 

desmantelado pelas sociedades patriarcais, graças à forte recusa destas a qualquer fator 

imaginado como feminino. Assim, “o polivalente arquétipo do pai é, em grande parte, 

reduzido ao nível de um deus legislador e, como sua contraparte na consciência 

individual, o superego, com suas injunções e proibições, torna-se um componente dos 

valores conscientes tradicionais da coletividade” (Neumann, 1980, p. 157).  

No contato com a cultura típico da fase patriarcal, a consciência passa a se 

desenvolver pela incorporação da linguagem, da qual a criança passa a fazer uso. Num 

primeiro momento, a criança utiliza a linguagem essencialmente como imagem que 

possibilita o conhecimento, que a torna ativa e inserida no mundo. Depois, a linguagem 

é usada para dar limites e encadeamento ao que é conhecido e produzido na realidade. A 

consciência patriarcal relaciona-se, em princípio, com uma nomeação da realidade, uma 

fotografia que revela o mundo, pela qual o conhecimento é sempre uma operação que 

destaca, enquadra e delimita (Lima Filho, 2002; Neumann, 1980). 

Até chegar ao ponto em que a criança consegue agora se separar do mundo, 

delimitá-lo e operar sobre ele com cada vez mais independência, o Eu passa por um 

caminho que Neumann associou à jornada mítica do herói e às descrições da psicologia 

etnográfica. Dentro das grandes fases matriarcal e patriarcal, ele destacou estágios 
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representativos dos modos de funcionamento do Eu infantil, que caracterizaremos 

brevemente a seguir. 

 

O desenvolvimento do Eu e as características da consciência 

Estágios do desenvolvimento do Eu e da consciência 

Estágio Dinamismo Breve Descrição 

Fálico-ctônico – fases 

vegetativa e animal 
Matriarcal Passiva e dirigida 

Mágico-fálico Matriarcal Considerável atividade própria 

Mágico-guerreiro Transição 
Supera a dependência do 

matriarcado 

Solar-guerreiro Patriarcal 
Eu identificado com o arquétipo do 

Pai 

Solar-racional Patriarcal 

Eu patriarcal adulto; relativo livre-

arbítrio; Eu cognitivo relativamente 

livre 

Quadro 1 - Estágios do desenvolvimento do Eu e da consciência. Reprodução de Lima Filho (2002, 

p. 35). 

No momento inicial da relação primal, onde reina a participação mística e não há 

separação sujeito-objeto, o Eu está ainda caracterizado pela dimensão inconsciente, e por 

isto Neumann identifica essa experiência como um estágio fálico-ctônico. Ao passo que 

o termo “ctônico” se refere mitologicamente ao mundo subterrâneo, o termo “fálico” não 

se relaciona aqui à sexualidade, mas à designação mitológica original desse termo, que 

significa a corporificação daquilo que fascina. Neumann diz que “numa fase primitiva da 

história humana, o falo tomou-se o fascinum para ambos os sexos, enquanto que numa 

fase ainda mais primitiva o fascinum era a fertilidade e a menstruação da mulher”, de 

modo que “o falo é o símbolo da autonomia do inconsciente e do corpo.” (Neumann, 

1980, p. 112). 

Assim, no estágio fálico-ctônico, o Eu é esse que se orienta no próprio corpo, isto 

é, no corpo como biopsíquico que se faz na criança mesma como também na mãe. 

Neumann distingue aqui duas fases, remetendo a analogias com o nível de autonomia – 

que corresponde à qualidade fálica do Eu. A fase vegetativa corresponde ao período em 

que o Eu é totalmente dependente dos cuidados da Mãe que, na qualidade de Senhora da 
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Terra, nutre o Eu que se enraíza nela como uma semente (Neumann, 1980; Lima Filho, 

2002). 

Com o gradual surgimento de uma autonomia do Eu, que por outro lado é ainda 

orientado diretamente pela Mãe, surge uma fase animal. Nela, o Eu já faz seus 

movimentos próprios, mas ainda de forma bastante intuitiva e não a partir de uma intenção 

da consciência. Como um satélite da Grande Mãe, torna-se análogo aos animais que a 

acompanham nas imagens mitológicas. Esta autonomia coincide e se amplia com o início 

da manipulação de objetos pela criança, com suas primeiras locomoções, estratégias para 

dar conta das ausências da mãe, etc (Neumann, 1980; Lima Filho, 2002). 

Na relação primal, o Eu e o Self se encontram em tal dinâmica que os limites da 

experiência pessoal da criança não foram ainda estabelecidos. Por isso, chega o momento 

em que ela experimenta, como mencionamos, um sentimento ilimitado de existência do 

qual o Eu participa ainda a nível da emoção. Seu pensamento aqui é caracterizado não 

pela operação mental, mas pela imagem que ainda não perdeu sua ligação direta com o 

mundo e as experiências do corpo. Trata-se do estágio mágico-fálico, no qual o Eu, “que 

está justamente começando a adquirir independência e ainda não está diferenciado do 

Self, é necessariamente inflado, pois ultrapassa os limites objetivos da experiência e da 

ação, que ainda não existem para ele” (Neumann, 1980, p. 116). 

O mundo torna-se à disposição do Eu, que tenta dar passos por vezes maiores do 

que as pernas alcançam. Neumann enfatiza que isto não significa desde já um sentimento 

de poder, mas uma primeira sistematização da consciência, à qual ainda faltam limites. O 

Eu, enquanto um novo agente da experiência, sente-se mágico e exerce esse fascínio. A 

base desse estágio consiste no fato de que o Self, enquanto totalidade que se faz em 

continuidade com o mundo, “é vivenciado como pertencente ao ego que exerce sua 

autoridade mágica. Essa relação do Self com o ego é percebida como análoga à relação 

do corpo com os membros, que ficam sob o comando do ego” (Neumann, 1980, p. 119).  

A personalidade, então, começa a se identificar com o Eu enquanto centro da 

consciência. O Eu antropocêntrico é vivido como o centro do mundo, embora esse mundo 

seja sobremaneira um Self Corporal. Os rituais cotidianos, como a hora do banho, de 

comer e ouvir histórias, passam a formar a base segura para que a criança experimente 

uma centralidade do Eu, que começa a criar focos de concentração mais estáveis. Nos 

desenhos infantis, isto se expressa na mudança da garatuja descontínua para o círculo, 

que manifesta a centroversão da personalidade e a tentativa de ordenação da flutuação 
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psíquica – simbologia encontrada também nos casos de psicose (Jung, 2000; Lima Filho, 

2002).  

O fortalecimento do pensamento mágico – como atividade de domínio sobre o 

próprio corpo/mundo – equivale à progressiva independência do Eu, que produz uma 

primeira diferenciação da ordem do materno. Neumann recorre aqui a relatos etnográficos 

que mostram como a atividade guerreira dos homens caçadores se ligava, para alguns 

povos, a rituais mágicos nos quais a mulher – como elemento de fertilidade – ocupava 

um papel central. A superação do aspecto mágico pelos guerreiros é mostrada nas lendas 

como a instauração de um mundo patriarcal. Nesse sentido,   

dentro da fase mágica do ego, temos distinguido o estágio mágico-fálico, no 

qual o ego é determinado essencialmente pelo arquétipo da mãe, do estágio 

mágico-guerreiro, no qual o ego não apenas começa a opor-se ao arquétipo 

da mãe, mas também ganha consciência da masculinidade que irá culminar 

no estágio solar do patriarcado (Neumann, 1980, p. 126). 

 É aqui que a ameaça de castração como ameaça de dominação, isto é, a castração 

matriarcal, implica o Eu em uma consolidação reativa, pela qual a libido tomada pela Mãe 

passa a ser investida no Eu para que haja a conquista do mundo. O Eu passa a se relacionar 

então com o aspecto matador e posteriormente guerreiro que o remetem ao Pai. É sobre 

esses aspectos que o Eu vai se autorizar a ir ao mundo na posição de confronto, pelo qual 

começará a explorar o nascimento de outras possibilidades não mais ligadas à dimensão 

protetora e continente da Mãe. 

 Por essa superação matriarcal, o Eu se comporta como o Sol que por meio de suas 

“flechas” elimina o mundo da noite, iluminando o que antes não podia ser visto. Nesse 

novo estágio, solar-guerreiro, o Eu se identifica ao arquétipo do Pai. Imaginado como 

celestial nas mais diversas narrativas, este traz à tona um mundo espiritual, que não se 

liga mais ao corpo e à matéria, mas a algo que está “no ar”, que para a criança é a própria 

cultura. É essa entrada ativa do Eu na cultura que o destitui como centro do mundo 

(materno) e o reposiciona dentro do mundo como coletivo social ao qual passa a 

pertencer. O desligamento da Mãe é, deste modo, como o novo nascimento que se observa 

nas iniciações masculinas, pelas quais 

o indivíduo renasce como membro do grupo. Nesses ritos, onde o iniciado é 

“nascido” e deve comportar-se ritualmente como um recém-nascido, ele não 
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é parido por uma mãe pessoal, mas por um ser transpessoal, a casa de 

iniciação, por exemplo, cujo simbolismo está sempre ligado com a figura 

arquetípica do pai (Neumann, 1980, p. 132) 27. 

 A “casa de iniciação”, para a criança, é aquele fenômeno em sua vida que a faz 

nascer para fora da relação primal. Como afirma Neumann, não se trata de um parente 

pessoal da criança, mas antes de uma função que a insere em uma fraternidade cultural. 

O processo de desenvolvimento do Eu passa do mágico para o totêmico, pois como pai 

fundador, o totem (ou princípio superior solar) procria uma fraternidade de homens que 

é gerada por um ato espiritual. 

Com a entrada da criança nesse dinamismo, o caráter diferenciador do Pai passa a 

se fazer mais presente. A oposição entre o mundo inconsciente, da noite e do materno e 

o mundo consciente, do dia e da cultura torna-se maior. Ela agora precisa distinguir entre 

as normas do mundo e se posicionar em relação a elas. Há um Eu que precisa negociar 

suas demandas com um Outro e que, para isto, precisa ser criativo e racional. O arquétipo 

paterno que agora se relaciona com o Eu se faz não apenas como o princípio diferenciador 

e legislativo, mas também impulsiona ao movimento criativo que habilita o Eu e faz da 

linguagem uma ferramenta mais ativa. É um estágio solar-racional. 

Esse princípio espiritual – entendido aqui como uma dimensão cultural ou oposta 

à natureza como dada – surge no indivíduo marcado por uma ausência de forma, isto é, 

trata-se de um princípio que se desprende da matéria e é invisível, embora não menos 

eficaz em sua ordenação simbólica. Neumann o diz: “O princípio que se move 

invisivelmente, sem forma porém formativo, como o vento criador, o sopro criador e o 

verbo criador, é um dos símbolos mais antigos” (Neumann, 1980, p. 149). 

Trata-se do princípio de logos, que é experimentado por ela tanto pela imposição 

da racionalidade cultural quanto pela sua própria atividade criadora no mundo. É a lei 

coletiva que se impõe ao seu corpo tanto quanto seu impulso por criar outras leis. O 

indivíduo não é apenas passivo diante da cultura, mas criador dela. Esse “instinto de 

espírito”, como Neumann o chama, é nada mais que a tendência humana para criar e 

pertencer a uma sociedade, que está demonstravelmente presente em toda parte.  

Esse estágio solar-racional é, por essa marca do logos, o que melhor caracteriza a 

estrutura coletiva da modernidade. Inicia-se aí uma hiperdiferenciação da consciência, 

 
27 Neumann não associa, contudo, esse momento ao simbolismo das iniciações femininas, talvez pelo fato 

de que ele as via relacionadas a uma simbologia do corpo e não do espírito, como pretendia postular aqui. 
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que passa a valorizar a racionalidade como forma de estar no mundo. Neumann, na esteira 

de Jung, localiza nessa forma de desenvolvimento o estado de desenraizamento do mundo 

e sua consequente dominação.  

Originalmente, mundo e psique, assim como espírito e natureza, eram 

vivenciados como uma unidade polarizada. Foi a decadência subseqüente do 

pensamento ocidental que levou primeiro o homem a ver uma oposição entre 

espírito e natureza, e a confundir espírito com consciência e razão, ou até 

mesmo com pensamento intelectual (Neumann, 1980, p. 149).  

 Em todo caso, é aqui que a consciência da criança adquire um caráter mais 

independente do inconsciente, que a torna adaptada à nossa sociedade e hábil a exercer 

sua criatividade dentro da consciência coletiva que agora a orienta. O Eu torna-se mais 

diferenciado e, portanto, a criança tem um senso maior de individualidade. Pelo caráter 

patriarcal desse estágio, o Superego é revestido da autoridade não apenas da objetividade 

externa, mas do “espírito da consciência” que está conectado ao arquétipo do Pai. A 

consciência se torna, ela própria, uma lei para o Eu e critério de ética e moralidade. 
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2.3. O pensamento de Michael Fordham 

As contribuições de Fordham para a infância têm origem em seu trabalho prático 

com crianças evacuadas da Segunda Guerra Mundial, bem como em sua atuação em uma 

clínica para famílias de Londres. Percebendo as lacunas no trabalho de Jung para a 

formação de um modelo que permitisse compreender as mudanças desenvolvimentais 

com as quais lidava, Fordham não só construiu sobre a base dada por Jung, mas propôs 

mudanças a ela.  

Nesse sentido, suas conclusões pouco a pouco estabeleceram um modelo coerente 

para o desenvolvimento que aplicou à infância as ideias que Jung havia indicado sobre a 

psicologia do adulto. Foi a observação de crianças na década de 1940 que fez com que 

Fordham reunisse evidências suficientes para considerar o Self como fenômeno também 

presente na infância28. Dentre elas estavam desenhos, sonhos, jogos e a ligação destes 

com o estado emocional e os movimentos de organização psíquica das crianças. Na 

qualidade de uma experiência transpessoal na qual estão integrados os potenciais básicos, 

Fordham procurou definir empiricamente qual seria o estado primário do Self a partir da 

experiência inicial dos bebês. Ao fazê-lo, foi obrigado a reconhecer que esse estado “não 

pode ser experimentado - não tem características que possam ser experimentadas; mas 

como o DNA, ele se desdobra quando colocado em relação com um ambiente adequado” 

(Fordham, 1993, p. 6, tradução nossa29). 

Assim, Fordham (2017; 2002) infere um Self primário que, na esteira das 

descrições feitas por Jung, caracteriza o estado da totalidade do psicossoma, no qual as 

experiências corporal e psíquica estão em princípio integradas para o bebê. O Self 

primário é uma abstração que localiza o potencial para que essas experiências sejam 

desenvolvidas por meio da interação com o mundo, e por isso Fordham também o chamou 

de “uma ausência grávida”. Tal formulação se tornou necessária não apenas para 

relacionar os conceitos da psicologia analítica à infância, mas para facilitar a compreensão 

de fenômenos primevos. 

Nos anos 1940, Fordham organizava um treinamento no qual os estudantes 

deveriam observar bebês e suas mães do nascimento aos dois anos de idade, com 

 
28 Como vimos, Jung simultaneamente pesquisava esse e outros fenômenos nos sonhos da infantis, mas 

Fordham só teve conhecimento disso após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, o autor aponta 

que Neumann tomou parte das ideias formuladas em 1947 na construção de sua teoria (cf. Fordham, 1981). 
29 No original, “When I did so I had to recognize that it cannot be experienced - it has no features that can 

be experienced; but like DNA it unfolds when brought into relation with a suitable environment”. 
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discussões semanais sobre os dados recolhidos. A inferência de que o Self seria um fato 

presente entre os bebês ganhou maior peso a partir da continuidade longitudinal dessas 

observações, pelas quais se constatou que “o bebê mostra que é uma pessoa cuja natureza 

é consistentemente reconhecível (continuidade do ser), tendo uma individualidade própria 

(nenhum bebê é igual a qualquer outro)” (Fordham, 2002, p. 51, tradução nossa30).  

Portanto, a noção de Self na primeira infância expressava ainda como os bebês 

são, desde o princípio, indivíduos separados de suas mães, embora o relacionamento entre 

eles tenha um caráter formativo de dependência. Se o estado mais primário do Self é uma 

experiência de integração e estabilidade, os estímulos que o atravessam ainda antes do 

nascimento, por outro lado, obrigam-no a uma abertura à experiência, que perturba o 

estado integrado do bebê, desorganizando o psicossoma. A criança lida desde o útero com 

seu ambiente e demonstra mesmo aí modos particulares de reagir a ele – aos diferentes 

tipos de música, às relações com o espaço, às vozes, ao próprio corpo, etc. Quando 

atravessado por algo que o incita a reagir, o Self precisa se deintegrar, isto é, decompor 

um modo de reação diante da experiência perturbadora – que será, em um segundo 

movimento, reintegrada a ele (Fordham, 2002; 1993). 

Quando a criança deintegra parte do Self, responde a uma demanda por meio da 

atualização de esquemas de reação. Nessa reação, conhece e qualifica uma experiência 

de mundo e se reintegra o Self como uma nova estrutura psíquica enriquecida por essa 

experiência. A ideia de deintegração surge, pois, como uma forma de explicar como o 

Self se abre ativamente ao meio e busca encontrá-lo, para então voltar a um estado estável. 

Nesse sentido, para Fordham, o desenvolvimento é algo que se dá pelas sequências 

complementares de deintegração e reintegração, que são vivenciadas nas relações do bebê 

com o mundo e, em particular, com a mãe – aqui entendida como o parceiro humano que 

se relaciona com a criança se oferecendo como objeto e laço afetivo (Fordham, 2017; 

Lyard, 1998). 

Fordham primeiro notou a alternância dos estados organizados e desorganizados 

nas atividades básicas do bebê: o sono e a alimentação. O estado de repouso, integrado, é 

perturbado por um atravessamento como a fome, diante do qual o Self deintegra sua 

capacidade humana de responder à demanda. Esse deintegrado – como Fordham chama 

o produto da deintegração, aqui um impulso arquetípico – manifesta-se no momento em 

que o bebê chora e procura ativamente o seio. Independente se ele será atendido 

 
30 No original, “the baby shows that he is a person whose nature is consistently recognizable (continuity of 

being), having an individuality of his own (no baby is the same as any other)”. 
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brevemente, se haverá alimento suficiente ou se falam com a criança, quando retornar ao 

repouso da satisfação, o Self reintegrará não apenas o simples impulso, mas um corpo-

psique marcado por essa experiência qualificada (Lyard, 1998). 

Fordham imaginou que este processo deveria ocorrer mesmo nas experiências pré-

natais, embora nelas o bebê ainda se encontre em um ambiente relativamente estável. Foi 

apenas mais tarde que ele compreendeu como ao longo da vida há momentos mais críticos 

marcados por ondas massivas de deintegrações, localizando a primeira delas no 

nascimento. A inundação de estímulos fornecidos pelo nascer produz ansiedade – a 

expulsão do corpo, a liberação da respiração e do choro, a multiplicidade imediata de 

sensações e a mediação de um Outro certamente sugerem um profundo estado 

deintegrativo. Supõe-se que grande parte dessa experiência seja reintegrada antes de se 

iniciar a primeira mamada, com a qual ocorre uma nova deintegração (Fordham, 2002). 

Fordham notou que a experiência de reintegração do processo de nascimento se 

dava significativamente com menos intercorrências se a criança fosse colocada nos braços 

da mãe e acolhida por ela na primeira hora de vida. Ali, em contrapartida, a criança 

participa ativamente no processo de vinculação com a mãe e de adaptação ao novo 

ambiente, o que se nota em certa variação na forma como as crianças se comportam no 

colo e como começam ou não a mamar. Para sobreviver, a criança precisa fazer uma 

relação com a mãe, de modo que busca não apenas se apegar a ela, mas ativamente cativá-

la de volta com sinais e formas primárias de comunicação, pelas quais indica suas 

necessidades sorrindo, chorando, aninhando-se, rejeitando, etc. (Fordham, 1993; 2002).  

De maneira ainda mais surpreendente, ao se posicionar nessa relação, os bebês 

reagem às capacidades emocionais da mãe, certamente a partir da segurança que sentem 

nela. Fordham dá exemplos oriundos dos seminários de observação, como o caso do bebê 

chamado de N:  

Nos seminários sobre mães e bebês, as observações de N obrigaram os 

participantes a pensar nele como um bebê “poupador”: sua mãe tinha uma 

tolerância muito baixa para agressões e seus recursos internos eram limitados. 

O bebê N parecia saber precisamente isso e de que forma, em um estágio 

muito inicial, obter o melhor dela, poupando-a de qualquer ataque agressivo 

ao seio ou gritos indevidos, etc. N não era o único e gostaria de mencionar 

outro bebê cuja mãe estava muito insegura quanto às suas capacidades como 

mãe. Seu bebê deu a ela sinais tão claros do que precisava que, seguindo-os, 
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ela descobriu o que estava dentro dela e então literalmente se tornou uma 

“mãe suficientemente boa” sob a direção de seu bebê (Fordham, 2002, p. 53, 

tradução nossa31). 

 É claro que há outros bebês que respondem de maneira insegura e não são 

compreensivos, mas é justamente isso o que faz com que Fordham se atente à experiência 

objetal que cada criança faz da mãe. A ideia bastante evidente de que cada relação mãe-

filho é particular não pode ser atribuída apenas a uma modificação nas fantasias da mãe 

em relação a cada novo bebê, mas precisa incluir as posições individuais que cada criança 

impõe, demandando algo específico à mãe que se relaciona com ela. Por isso, Fordham 

valorizou as formulações de Melanie Klein e Donald Winnicott quanto às relações 

objetais e, mais tarde, a teoria do apego. 

 

Relações de objeto 

Contudo, ao contrário do que postularam os psicanalistas, Fordham afirma que a 

vivência inicial da criança em relação aos objetos seria melhor descrita como uma 

experiência de objetos totais. O seio, como objeto, só é parcial do ponto de vista do adulto, 

embora, para a criança, toda a mãe faz parte dele em uma experiência total. Por isto, o 

bebê entra em um estado de fusão com a mãe, isto é, um estado de identidade com aquelas 

partes de seu ambiente que correspondem muito proximamente às suas necessidades e 

padrões imediatos. Não existe uma experiência de sujeito e objeto no sentido que essas 

palavras posteriormente terão – como totalidades diferenciadas. Contudo, o fato de as 

experiências iniciais serem pré-pessoais e objetivas não indicam que o bebê não lide com 

o objeto de nenhuma forma (Fordham 2017; 2003). 

Através das sequências deintegrativas, o seio pode ser percebido como um objeto 

parcial – assim como os elementos do próprio corpo e outras fontes de estímulo. 

Posteriormente, tais objetos serão sofisticados pela diferenciação dos opostos na 

apreensão das experiências com a mãe/ambiente como boas ou más. É a deintegração 

 
31 No original, “In the mother-infant seminars, the observations of N compelled its members to think of him 

as a ‘sparing’ baby: his mother had a very low tolerance for aggression and her inner resources were limited. 

Baby N seemed to know just that and how, at a very early stage, to get the best out of her by sparing her 

any aggressive attacks on the breast or undue screaming etc. Baby N was not unique and I would like to 

mention another baby whose mother was very uncertain as to her capacities as a mother. Her baby gave her 

such clear signs of what he needed that by following them she discovered what was in her and so she 

literally became a ‘good enough mother’ under her baby's direction”. 
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arquetípica a responsável pela divisão dos opostos e pela formação ulterior das imagens 

da fantasia, que se tornam mais particularizadas quando o bebê reintegra essas partes do 

mundo produzindo novas figuras totais (Fordham, 1993; 2002). 

Antes disso, no entanto, o estado inicial da consciência é vago e os objetos são 

apenas gradualmente construídos pela aquisição da experiência e maturação fisiológica. 

Inicialmente, o que o bebê encontra são objetos do Self, nos quais a imagem não está 

definida e bem diferenciada dos dados sensoriais. Estes objetos são aqueles estímulos que 

vão ao encontro das necessidades do Self e que são integrados como “seu”. Ao mesmo 

tempo, nem todos os dados sensoriais do ambiente se tornam integrados, de modo que 

alguns são vivenciados como um não-Self. Tais dados se apresentam como um outro tipo 

de objeto com o qual o bebê se relaciona, que Fordham chamou de objetos da realidade 

ou objetos reais. 

Quando afirmo que o bebê se relaciona com o objeto, quero dizer que ele pode 

distinguir entre o que é ele mesmo e as partes da mãe com as quais tem 

contato, apesar de não estar consciente de fazê-lo – isso vem depois. [...] A 

observação indica que ele tem alguma percepção nítida da realidade, mas que 

também forma objetos a partir do self em relação ao ambiente. Esses objetos 

são considerados arquetípicos [... e] podem ser observados na amamentação, 

quando um seio é tratado de modo diferente do outro e nos ataques periódicos 

à mãe ou nas tentativas de entrar em seu corpo: tudo isso tem características 

padronizadas (Fordham, 2003, p. 103). 

O que Fordham sustenta aqui é que, embora a criança não reconheça ainda o objeto 

como tal, ele atua desde o início, podendo ou não ser entendido como uma parte desse 

Self. Tais relações parecem ser registradas como familiar ou invasora, como mais 

correspondentes às necessidades do Self ou ao excesso inassimilável do ambiente. Como 

não é possível falar de relações separadas de consciência-inconsciência nesse momento, 

a percepção do objeto no bebê pequeno pode ser melhor descrita como uma experiência 

afetiva, que desliza em relação a esses padrões de apreensão do mundo subjacentes, como 

mostra a fórmula: objeto do self ↔ objeto real (Fordham, 2002). 

Fica evidente, assim, como a criança deintegra objetos de si mesma junto ao 

mundo, que vão se tornando mais fantasiosos a partir da experiência do real. A 

deintegração de uma imago materna é, em todo sentido, um decodificador da função 

materna que se elabora nesse par afetuoso e a estrutura daí reintegrada constituirá o 
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complexo materno – enriquecido por outros componentes vividos nas sequências 

ulteriores de deintegração-reintegração. Por outro lado, o próprio corpo constitui a 

experiência com a qual a criança mais se ocupa – ainda que os brinquedos, especialmente 

os apresentados pela mãe, possam ir aparecendo também como objetos do Self (Lyard, 

1998; Fordham, 2002). 

Os processos corporais são predominantemente idênticos às fantasias iniciais, e a 

experiência arquetípica dessas partes – boca, ânus, seio, etc. – constituem para a criança 

uma espécie de mitologia do corpo. Ao criar objetos do Self, o bebê pode brincar com 

eles, exercendo esta que é uma das primeiras atividades humanas. Assim que o seio se 

torna um objeto, a criança brinca com o mamilo e outras partes do corpo da mãe, o que 

continua em seu próprio corpo quando está longe dela. Logo, esse brincar se tornará um 

método no qual o bebê estabelece uma relação consigo mesmo e com o mundo, que será 

fundamental na organização dos objetos. Observa-se aí as primeiras constelações do Eu, 

que acontecem especialmente quando o bebê consegue produzir estados de integração 

(Fordham, 2017; 2003).  

Ao dar tamanha atenção à experiência do bebê com o seio, Fordham destaca o 

sentido mais amplo a que essa imagem se refere: trata-se da experiência de relação 

afetuosa com a mãe, que desde o começo se faz não como paradisíaca, mas cheia de 

conflitos. O que está em questão é o ato relacional – o olhar e o segurar, o brincar e o 

acalmar que um faz com o outro. A concretude do corpo e da voz são os primeiros 

materiais pelos quais o bebê, a partir da continuidade dessa relação, começa a “alucinar” 

imagens da mãe a partir de si mesmo, construindo representações dos objetos parciais que 

passam então a ser experiências deintegradas e reintegradas como objetos bons e maus 

(Fordham, 2003). 

Como representações, esses objetos ampliam o espectro da consciência, e podem 

causar grande ansiedade pela sensação de que são onipotentes e inevitáveis. Mas a 

frustração que o bebê sente, desde que tolerável, o impele a administrar os objetos bons 

e maus, fazendo com que ele reaja e ganhe maior controle sobre eles. Assim, não só o 

seio e a alimentação são administrados passiva e ativamente, mas também os excrementos 

fazem importante função como objetos endereçados e percebidos como cativantes, 

destrutivos ou inevitáveis. Com a atividade consciente ampliada, começam a surgir os 

processos de projeção e introjeção, embora tal dinâmica “seja mais insinuada que 

existente, pois só quando o ego cresce o bastante para que haja fronteiras entre o bebê e 
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a mãe é que podemos dizer que o ego projeta, introjeta e se identifica com objetos” 

(Fordham, 2003, p. 106). 

Após um tempo nessa administração, frequentemente o bebê ou a criança elege 

um objeto que parece essencial ao seu bem-estar, como um pedaço de pano ou um 

brinquedo especial – principalmente os macios. A criança resiste veementemente à 

remoção desse objeto, assim como às tentativas de questionar seu significado e sua 

necessidade na vida dela. Tal necessidade, como primeiro demonstrou Winnicott, mostra 

como ele não faz parte de seu mundo interior, mas também não pertence ao mundo 

exterior e à mãe. Chamado de objeto transicional, trata-se, para Fordham, de uma tentativa 

de representação do Self32 que corresponde a uma primeira forma de simbolização, 

permitindo superar os aspectos conflitivos das experiências parciais (Fordham, 2002; 

2003).  

Assim, é também um objeto de posse, pelo qual a criança pode lidar em seus 

próprios termos com a onipotência das várias partes de si, da mãe e do mundo. Ela exerce 

aí sua própria onipotência, pela qual o objeto pode ser amado, odiado, destruído e 

reconstruído, ou até preservado e escondido dos adultos. Por meio dele, as crianças criam 

diversas ilusões carregadas de sentido, e por isso o fenômeno transicional não se restringe 

ao objeto, mas se refaz em brincadeiras, histórias, sonhos, etc e tem origem na experiência 

segura do bebê com a mãe – embora Fordham (2002) tenha feito reservas à generalização 

desse fenômeno como algo tão preliminar. De toda maneira, assim que o objeto literal 

cumpre sua função para a criança, é abandonado naturalmente e substituído por formações 

da fantasia. Por isso, os objetos transicionais podem permanecer por longos anos como 

indicador dos modos seguros de relação com a própria personalidade e com o mundo 

conflitivo que invade (Fordham, 2002; 2003). 

Nesse sentido, a transformação da percepção do objeto como parcial para um 

objeto total representa uma mudança radical na experiência infantil. Ela acontece 

tipicamente entre seis e sete meses de idade e implica que o que antes era sentido como 

bom ou mau, satisfatório ou frustrante, familiar ou intrusivo, pode agora ser reconhecido 

em um mesmo objeto. Assim, as tentativas da criança de destruir a mãe e outros elementos 

estáveis de seu ambiente entram em conflito com sua necessidade desses objetos. Diante 

 
32 Marie-Louise von Franz dava um sentido similar a esse tipo de objeto que vale a pena mencionar: “Penso 

que a relação da criança pequena com uma boneca, seu urso, ou qualquer objeto privilegiado, contém a 

primeira projeção do Self. É o objeto mágico do qual depende a vida da criança, com o qual ela dialoga, e 

graças ao qual pode conservar sua própria essência” (1995, p. 207). 
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disso, ela entra em uma posição de preocupação com as relações objetais – nos termos de 

Melanie Klein, uma posição depressiva, em oposição à posição parcial e persecutória 

anterior (esquizo-paranóide). Surgem aí os primeiros sentimentos de culpa e desejos de 

reparação, dando ensejo também a outras formações simbólicas (Fordham, 2003). 

Com o amadurecimento da consciência, “as imagens simbólicas substituem cada 

vez mais a representação do objeto concreto. O aumento na noção que o bebê tem da 

realidade é simultâneo à formação de sua autoimagem e, portanto, de sua capacidade de 

construir seu mundo interior” (Fordham, 2003, p. 112). Esse passo é parte essencial da 

formação dos objetos totais, a partir dos quais se passa a construir – e não apenas intuir e 

perceber – uma imagem da mãe e de si própria.  

Se as relações com o objeto vão se fazendo desde o início, Fordham questiona a 

visão difundida que simplifica o bebê como participante de um estado de identidade 

primária com sua mãe desde o nascimento até a formação do Eu. “Essa ideia, que 

desempenhou um papel útil na história da psicologia infantil, ignora que o bebê é 

primariamente separado de sua mãe e tem que passar por um longo processo de vir a 

conhecê-la, assim como ela precisa conhecê-lo” (Fordham, 2002, p. 43, tradução nossa33). 

É por estar separado dela que o bebê aprende a identificar quem é a mãe, reconhecendo 

também o pai e diferentes Outros mesmo antes da consolidação do Eu, como constata a 

experiência. Para Fordham, a participação na psique dos pais não é dada, mas produzida 

pelos processos de deintegração, que abrem o Self do bebê à experiência inconsciente de 

seu ambiente. 

Resulta daí que o bebê não está o tempo todo em um estado de identidade, mas dá 

sinais de passar por inúmeros estados mentais até atingir um status de unidade por volta 

dos dois anos. Graças a essa experiência fluida,  

torna-se provável que um bebê seja capaz de um amplo espectro de 

experiências. Ele não funciona apenas em um estado contínuo de identidade 

primitiva no qual sujeito e objeto não podem ser distinguidos e onde 

pensamento e ação são um. Ele pode mostrar evidências de estar em tal estado 

 
33 No original, “This idea, which played a useful part in the history of child psychology, overlooks that the 

infant is primarily separate from his mother and has to go through a long process of getting to know her as 

she has to get to know him”. 
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de espírito, mas não continuamente. Não existe mais um estado de espírito 

característico, mas muitos (Fordham, 2002, p. 54, tradução nossa34). 

 É claro que, dentro dessa dinâmica, a ligação e dependência do bebê com a mãe 

ocupa um lugar particular na sobrevivência humana, o que justifica a relação 

profundamente emocional que o filhote humano faz com seu cuidador. Nesse sentido, 

Fordham é cuidadoso em reafirmar os processos de fusão/participação que ocorrem nas 

primeiras semanas de vida sem que isso caracterize um estágio de desenvolvimento – e 

sim um estado periódico, que acontece ao longo do amadurecimento (Urban, 2015). De 

todo modo, nos primeiros meses de vida, é essencial que o bebê adquira suficiente 

segurança e experiências satisfatórias a fim de que exista uma base apropriada para a 

separação dessa ligação profunda. Outro requisito para isso é o primeiro sentimento firme 

de limite entre o bebê e a mãe que vem da formação dos objetos totais (Fordham, 2017). 

 

 Separação-Individuação 

 Os sinais mais nítidos dessa diferenciação aparecem, porém, quando a criança 

começa a se locomover sozinha – engatinhando e, principalmente, andando. A partir daí 

ela ganha uma independência inédita e pode explorar o ambiente, brincar com brinquedos 

de sua escolha em momentos de sua escolha, assim como manipular uma grande 

variedade de objetos que a coloca em uma relação toda particular com um mundo de 

imagens. Isto permite uma liberdade de fantasia e posicionamento que desenvolve as 

relações sociais a partir de um meio objetivo de comunicação, muitas vezes precedente à 

fala.  

 Por isto, o brincar criativo, que desenvolve tanto o Eu quanto as relações 

familiares, normalmente requer que as outras pessoas o apreciem, especialmente os pais. 

Pode haver também uma brincadeira autoerótica, pela qual a criança busca desenvolver 

sozinha outras questões, com uma onipotência que não é possível no brincar coletivo. 

Geralmente, é nessa fase que as brincadeiras começam a incorporar o elemento da regra, 

que é a princípio usada para dominar as ansiedades que não puderam ser administradas 

no cotidiano. Assim, a criança cria e ao mesmo tempo se depara com formas possíveis e 

limitadas de rejeitar o que é mau, como mostram os exemplos de Fordham (2003). 

 
34

 No original, “it becomes likely that a baby is capable of quite a spectrum of experience. He does not just 

function in a continuous state of primitive identity in which subject and object can not be distinguished and 

where thought and action are one. He may show evidence of being in such a state of mind but not 

continuously. There is no longer one characteristic state of mind but many”. 
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 Embora brinque sozinha, a criança nessa fase não tolera a ausência da mãe por 

muito tempo sem demonstrar aflição, e pode ir até ela por um instante para depois retomar 

suas atividades. Esse brincar também elabora a crescente separação em termos de 

presença e ausência do Outro que antes a amparava inteiramente – e é por isso que “há 

claros indícios de que a criança esteja desenvolvendo suas funções egoicas nessas 

atividades independentes, que em breve prescindirão da presença da mãe” (Fordham, 

2003, p. 115). Nesse momento, a simbolização propriamente dita, como atividade que 

requer tanto o consciente como o inconsciente, aparece e leva adiante um processo de 

individuação que despontou de seu potencial com o reconhecimento dos objetos totais.  

 Quando Fordham afirmou que as origens do processo de individuação estavam na 

infância, recebeu protestos quanto a um uso desse termo divergente do que Jung 

pretendia. Contudo, Fordham considerava que embora as imagens produzidas pelas 

crianças fossem diferentes daquelas dos adultos e não representassem a formação de uma 

filosofia de vida individual, sua fenomenologia era compatível com os sentidos 

fundamentais dessa noção como definida por Jung. Para evidenciar esses sentidos, 

Fordham recorre à letra junguiana que destaca: “A individuação coincide com o 

desenvolvimento da consciência que sai de um estado primitivo de identidade. Significa 

um alargamento da esfera da consciência e da vida psicológica consciente” (Jung, 2012, 

p. 469, §856, grifo do autor). Quanto ao que seria esse “estado primitivo”, Jung diz que 

se trata do 

resíduo da primitiva indiferenciação psíquica entre sujeito e objeto, portanto, 

do estado inconsciente primordial; também é característica do estado de 

espírito da primeira infância e, finalmente, é característica do inconsciente do 

adulto civilizado que, na medida em que não tiver se tornado um conteúdo da 

consciência, fica em permanente estado de identidade com o objeto (Jung, 

2012, p. 456, §823). 

 Além disso, Jung (2012) afirma que o processo de individuação está intimamente 

relacionado à simbolização, “porque ela traça as linhas de desenvolvimento individuais 

que não poderiam ser adquiridas pelos caminhos prescritos pelas normas coletivas” (p. 

468, §854) e que tal processo de conscientização da individualidade leva não ao 

isolamento, mas a um relacionamento mais intenso com os outros. Assim, Fordham nota 

que apesar de Jung se referir aí aos processos da segunda metade da vida, “a combinação 
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dessas definições pode facilmente levar o leitor a deduzir que ele acreditava que tudo 

começou na primeira infância” (2002, p. 40, tradução nossa35). 

 Mais do que as articulações teóricas e deduções possíveis a essas definições, 

Fordham destaca os fenômenos da infância como provas desse movimento gradual de 

diferenciação e conscientização da própria individualidade. Ao se abrir à possibilidade de 

uma individuação infantil, ele pôde elucidar, por exemplo, os desenhos de uma menina 

de oito anos, os quais só compreendeu ao revisitar a sequência de imagens alquímicas que 

Jung usou para ilustrar a psicologia da transferência (cf. Jung, 1987). Com a compreensão 

dessas imagens típicas, Fordham demonstrou que a conjunção dos opostos levou, também 

na infância, a uma imagem de totalidade, tendo como consequência a transformação de 

uma menina abatida e quase completamente absorvida pelo choro em uma personalidade 

capaz de se reconhecer e se defender bem sozinha (cf. Fordham, 2013; Astor, 2001).  

Aí se vê igualmente como a adaptação é requisito indispensável. Por isto, 

estudando as crianças no período de separação, Fordham compreendeu como os processos 

de impulso à individualidade estão presentes e, na relação com os outros, entram em 

conflito com as tendências primevas de identidade com o objeto, que são ainda 

necessárias para a criança. 

Certamente, há muitos sinais de identificação além dos processos de 

individuação. A necessidade que a criança tem de reunir-se à mãe ainda se 

evidencia entre as atividades exploratórias, mas nesse período não resta 

dúvida de que a identidade primária ou, conforme a chamou Jung, 

participation mystique, esteja entrando em progressiva dissolução (Fordham, 

2003, p. 115). 

 Assim, com cerca de dois anos a criança consolida seu Eu de maneira a confrontar 

o mundo, além de poder agora articular as imagens pelo desenvolvimento da fala. Aí 

pode-se dizer que o Eu atingiu um ponto suficiente para que os processos integrativos 

preponderem sobre as sequências deintegrativas-reintegrativas que vinham acontecendo 

rapidamente, como direção dada pelo Self aos fins adaptativos da criança. A linguagem 

passa a direcionar relações e expressar separações, como os primeiros aparecimentos da 

palavra Eu indicam (Urban, 2015; Fordham, 2003). 

 
35 No original, “the combination of these definitions might easily lead the reader to deduce that he believed 

it began in infancy”. 
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 É também no entorno dessa fase que os rabiscos infantis abrem espaço aos 

círculos, que depois serão transformados nas primeiras figuras humanas. O aparecimento 

constante dessa ordem nos desenhos permitiu que fosse possível compreender essas 

expressões em termos desenvolvimentais, e a observação de um menino de pouco mais 

de um ano ilustra bem o processo em curso. Ele desenhava na parede rabiscos que foram 

se tornando circulares – até que, enquanto concentrava-se no círculo, espontaneamente 

sentiu vontade de dizer uma única palavra: “Eu”. Os círculos então pararam e a criança 

voltou a brincar (Fordham, 2017; Astor, 2001). 

Cabe ressaltar que tais imagens não se fazem apenas como o sinal da integração 

psíquica que agora prepondera, mas também como movimento de proteção que pode ser 

comparado à imagem arquetípica do círculo mágico. Produzir essas imagens traz 

contenção à insegurança que a criança sente nessa fase, embora o círculo também possa 

coincidir com a formação anterior dos objetos totais ou mesmo parciais. Nesse caso, a 

criança isola as vivências parciais terríveis e más, ou protege as boas e satisfatórias, 

criando uma fronteira que separa dentro e fora (Fordham, 2017; 2003). 

 Há casos, porém, em que essas estratégias de administração do mundo objetal, 

com o qual as crianças agora conseguem negociar, estão severamente prejudicadas. Esse 

tipo de experiência levou Fordham a observar seriamente os casos de autismo – categoria 

que ocupou lugar de destaque em seu pensamento e que quedava inexplorada pela 

Psicologia Analítica. Nesses casos, a desordem nas relações com os objetos estava posta 

desde a mais tenra infância. Ao passo que alguns eram sentidos como exageradamente 

intrusivos e intoleráveis, outros pareciam ser indispensáveis e correspondiam 

adequadamente às necessidades do Self.  

 A partir disso, Fordham compreendeu que essas crianças estavam fixadas em 

objetos do Self, de modo que muitos objetos reais (não-Self) “passam a ser sentidos como 

um perigo ou mesmo uma ameaça total à vida, e devem ser atacados, destruídos ou ter 

seus efeitos neutralizados. O foco está, portanto, no não-Self e pouco ou nenhum mundo 

interior pode se desenvolver” (2017, p. 91, tradução nossa36). Por isso, Fordham confronta 

as teorias que dizem que as crianças autistas vivem presas em seu mundo interno; na 

verdade, elas vivem em um mundo de objetos (e isso inclui partes de seus próprios 

corpos), cujos arranjos são frequentemente muito precisos, organizados e controlados, 

 
36 No original, “Not-self objects then come to be felt as a danger to or even a total threat to life, and must 

be attacked, destroyed or their effect neutralized. The focus is therefore on the not-self and little or no inner 

world can develop”. 
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embora não sejam, em princípio, distribuídos em termos do que é interno ou externo 

(Fordham, 2017). 

 Se os objetos reais – desde sons à presença do Outro – são intoleráveis, vê-se aí 

como o autismo se produz como um modo de defesa do Self, no qual o estado integrado 

se torna rígido e resiste à deintegração. Quando esta acontece, há ainda grande dificuldade 

na reintegração, que normalmente acomodaria essas experiências. Os casos Alan e James 

derivam os aspectos essenciais dessas formulações (cf. Fordham, 2017) e, com o acúmulo 

da experiência, Fordham mostrou como graças a persistência dessa autopreservação os 

desenvolvimentos futuros podem resultar não em deintegração, mas em desintegração da 

personalidade, ou também em sistemas de defesa hostis que vão na contramão do laço 

social e da comunicação amorosa com o objeto (Fordham, 2017; Urban, 2015). 

Os processos de separação-individuação, para o autista, precisam ser pensados a 

partir de outra posição, pois o desenvolvimento da simbolização está frequentemente 

prejudicado ou ausente, o que se nota na grande literalidade com a qual lidam com as 

imagens e a linguagem – que nem sempre é adquirida nessa fase. Além disso, essas 

crianças já sustentam uma separação do Outro como um modo próprio de ser, mas não se 

trata efetivamente de uma separação relacional, não há uma vivência significativa de falta. 

Nem mesmo a relação materna é sempre capaz de constelar os padrões arquetípicos que 

geralmente conduzem o desenvolvimento do Eu, o qual se estrutura em oscilações 

maiores (Fordham, 2017; Araújo, 2001). 

Ainda assim, Fordham ressalta que as crianças autistas não são inacessíveis como 

a postulação teórica fez parecer, de modo que a adequada relação com seus objetos e 

mundo organizado pode criar um ambiente favorável ao seu desenvolvimento particular. 

Nesse sentido, o investimento libidinal dessas crianças em ilhas de interesse que pareçam 

atrativas pode desenvolver competências e potenciais específicos, que não deintegram a 

personalidade de maneira ampla, mas abrem caminho à um modo específico de adquirir 

conhecimento e relacionar com o objeto. O caso de James mostra como ele se lembrava 

dos objetos que havia guardado nas sessões anteriores (atividade do Eu), mas esses 

objetos não tinham significação simbólica. Por outro lado, seu grande interesse 

especificamente em relógios, incluindo o que Fordham usava, permitiu a manipulação e 

representação dos objetos como objetos do Self (Fordham, 2017; Araújo, 2001). 

Para as outras crianças, ao contrário, essa fixação dá lugar, nessa fase, a uma 

ampla plasticidade de seus investimentos libidinais, que se acentuam e cristalizam à 
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medida em que cresce a diferenciação do Eu. Portanto, Fordham afirma que os processos 

de separação dos pais que aqui se iniciam são responsáveis por 

desenvolver uma ilusão necessária de independência que pode (ou não) 

evoluir para o reconhecimento da individualidade. Se for bem sucedida, uma 

vez que esta ilusão tenha servido ao seu propósito, a criança não se divorciará 

dos pais, mas os compreenderá e avaliará à luz de sua própria experiência, um 

processo que continuará ao longo da vida (2017, p. 28, tradução nossa37). 

A experiência de independência, contudo, será antes sentida como ameaça – a 

iminência da separação que a criança sente dos pais e a percepção de que eles têm outras 

relações trará para o primeiro plano o sentimento arquetípico de castração, que começa a 

aparecer com a preocupação e culpa da criança na posição depressiva. Com a ansiedade 

que vem daí, forma-se a base para os conflitos edipianos que começam a surgir. Tais 

conflitos representam, na visão de Fordham, o processo pelo qual há um realinhamento 

das identificações do Eu, que culminarão com o estabelecimento de uma identidade de 

gênero e sexual a partir do confronto das próprias fantasias com a relação parental (Urban, 

2015; Fordham, 2003). 

 

O conflito edipiano 

O aspecto desse período para o qual Fordham chama atenção é o conflito de 

identidade que aqui se impõe, no qual a criança se coloca ainda diante dos sentimentos 

de pertença ou não pertença a um determinado gênero. Se a criança tiver uma relação de 

confiança bem manejada com os pais, poderá expressar as dúvidas que a invadem sobre 

a diferença e a função sexual, que surgem tanto por causa da percepção da relação erótica 

entre eles quanto pela erupção das pulsões genitais, que percebem também o corpo do 

outro em termos de suas diferenças. 

Essas percepções já aconteciam no período pré-edípico, mas agora a criança torna-

se consciente delas e as elabora ativamente. O pai, que até aqui pode ter tido uma função 

observadora ou, por outro lado, similar à da mãe, adquire uma importância como alguém 

a partir do qual se faz uma triangulação. Ciúme e a rivalidade em relação ao casal parental 

 
37 No original, “to develop a necessary illusion of independence which may (or may not) develop into 

recognition of individuality. If successful, once this illusion has served its purpose, the child will not divorce 

himself from the parents but will understand and evaluate them in the light of his own experience, a process 

that will continue throughout life”. 
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se manifestam, por isso, a cada vez que a criança é excluída de uma atividade entre eles. 

Mesmo na fantasia da criança, essas operações de separação e conjunção do casal 

aparecem, como se nota nas brincadeiras em que ela também se coloca no lugar de um ou 

de outro, no lugar dela mesma ou ainda de ambos. Pode haver também regressões a um 

aspecto oral, que remontam os atos eróticos com a boca entre os pais ou com a volta do 

seio para a boca de um novo irmão. Aspectos anais também podem se dar se a criança 

entende a atividade sexual ou de nascimento nesses termos. 

Contudo, o desfecho desses conflitos se dá no momento em que a criança 

estabelece uma nova identificação do Eu com um dos pais e aceita propriamente o limite 

que existe entre ela e os outros – a conjunção só pode se dar de fato em termos relacionais 

a partir da separação. Com isso, os atos sexuais e eróticos se reorganizam a partir de uma 

nova identificação pela qual a criança imita aquilo que o respectivo cuidador faz em 

termos de relacionamento com o Outro. As identificações com outro(s) gênero(s) também 

permanecem, mas por não se identificarem ao Eu são reprimidas no mundo interior da 

criança, de onde passam a aparecer como imagens anímicas.  

A base é formada aqui para a comunicação de padrões sexuais da cultura, que 

desempenham um papel tão decisivo nos ritos de iniciação primitivos. Eles 

ainda são importantes hoje, embora a moralidade sexual esteja mudando e a 

fusão do comportamento de cada sexo esteja aumentando (Fordham, 2017, p. 

34, tradução nossa38). 

Apesar de Fordham já apontar para esse conflito como atravessado pelas formas 

culturais, deve-se acrescentar criticamente que seu formato edipiano é parte da 

experiência da criança inserida no modelo de família nuclear patriarcal e, nesse modelo, 

é aqui que o pai geralmente tinha/tem um interesse em aprofundar seu relacionamento 

com a criança. Daí ocupa, como indivíduo, a posição de terceiro, trazendo o elemento 

externo à relação do Dois no par afetuoso. Sobre essa fase, porém, Fordham destaca ainda 

que com o conflito da identidade em cena, começa propriamente o sentido de adaptação 

do qual Jung falava, isto é, a criança negocia agora com os modos de funcionamento da 

sociedade em que vive e investe de energia tentativas adaptativas, nas quais os processos 

 
38 No original, “The basis is here formed for the communication of sexual culture patterns, which play such 

a decisive role in primitive initiation rites. They are still importante today, even though sexual morality is 

changing and the merging of behaviour by each sex is increasing”. 
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de identificação desempenham papel crucial como função de espelhamento e 

aprendizagem. 

Mas, na verdade, não há razões para acreditar que as implicações sociais nas 

identificações que resolvem os conflitos edipianos sejam tudo. O aumento no 

sentido que a criança tem de sua própria identidade é, com efeito, testemunho 

da ação de processos favorecedores da individuação ou, dizendo em outras 

palavras, o alinhamento de suas fantasias e comportamento sexuais com seus 

impulsos e sua imagem corporal aumentam sua capacidade de uma verdadeira 

auto-expressão (Fordham, 2003, p. 118). 

 Por isso, a repressão das tendências da personalidade aqui se faz pela primeira vez 

com grande impacto qualitativo – selecionando aquelas que serão investidas e deixando 

aquelas que restarão sombrias. Essas repressões produzem consequências que podem ou 

não ser patológicas, a depender do alinhamento desse processo às tendências do Self. Para 

Fordham, a ultrapassagem do conflito edipiano lança as bases do desenvolvimento 

posterior, que ganhará complexidade e alargamento a partir desse reposicionamento. A 

consciência cresce para fora da cena familiar, especialmente com a escola, e se diferencia 

aí uma persona com a qual ela descobre modos de participar da vida social. 

 As pulsões sexuais e os conflitos de identidade entram, assim, em um período de 

latência que se localiza aproximadamente entre os sete anos e a chegada da adolescência 

– quando essas pulsões e conflitos voltarão a fazer questão para a criança graças à 

maturação e independência das quais ela sentirá necessidade. Essa emergência também 

está relacionada à diferenciação daquilo que os pais projetaram na criança, pois a 

individuação vai removendo o lugar de receptáculo das projeções em que ela é colocada 

(Lyard, 1998; Fordham, 2003). Mas, aquilo que é introjetado pelos filhos ainda precisará 

ser revisitado, pois faz grande diferença o estágio do desenvolvimento em que a influência 

dos pais mais se faz sentir. Nosso autor chama atenção para este ponto dizendo: 

Os exemplos na literatura da psicologia analítica derivam na maior parte das 

identificações pós-edipianas, quando a solução da situação conflituosa dos 

pais traz alívio para a criança cujo ego tiver se desenvolvido suficientemente 

para resolver o trauma após a eliminação de sua causa. Mas o dano começa 

antes, na primeira infância: quando um bebê não é carregado, alimentado ou 
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cuidado adequadamente, o resultado é muito mais grave e, às vezes, 

catastrófico (Fordham, 2003, p. 121). 

 Nesse sentido, Fordham afirma que a vida familiar se inicia, de modo geral, 

quando uma pessoa engravida, o que faz com que ela dirija parte da libido às mudanças 

que acontecem em seu próprio corpo e para o bebê que cresce dentro dela. A forma como 

o casal (ou quaisquer pessoas) pode se amparar um no outro e a maneira como a 

experiência da gravidez se deu para esta família, bem como para a família de origem, tem 

aqui uma influência fundamental, já apontada por Jung. 

A criança será marcada negativamente por essa influência naquele ponto em que 

se sentiu desamparada, aquele em que não foi capaz de suportar os complexos dos pais 

ou experiências que, posteriormente, são reveladas como traumas. Tal experiência é 

inevitável, mas pode ser bem conduzida se os pais tomarem responsabilidade no processo. 

Por isso, Fordham diz que não só a mãe, mas a família como um todo deve ser 

suficientemente boa, aceitando seus limites e providenciando o razoavelmente necessário 

à criança. O que é saudável ou não dependerá da capacidade do Self de deintegrar 

estruturas que dão suporte à experiência, bem como à capacidade de se adaptar e 

desadaptar a elas (Fordham, 2002). 

Em todo esse processo, defesas do Self e do Eu surgirão como modos arquetípicos 

de conduzir a criança pelas experiências que ameaçam a personalidade, sejam internas ou 

externas. A atenção de Fordham a esses modos de comportamento se deu especialmente 

a partir da posição de analista e, à medida em que as crianças se diferenciavam pela 

experiência adquirida, produziam imagens e formas de viver cada vez mais difíceis de 

traduzir em termos gerais. O modelo esboçado por Fordham acompanha esse modo de 

desenvolver e, portanto, vai se abrindo a cada etapa às experiências individuais que 

predominam sobre a indiferenciação, reduzindo a necessidade de teorizar sobre o 

fenômeno. Em suas próprias palavras, “é preciso que se entenda que não pretendo 

construir um sistema ou teoria mas, em vez disso, coletei uma série de fatos e reflexões 

na esperança de lançar luz sobre um assunto difícil e obscuro” (Fordham, 2002, p. xi, 

tradução nossa39). Discutiremos melhor sobre isso a seguir.  

 
39 No original, “It must be understood that I do not aim to construct a system or theory but have rather 

collected a number of facts and reflections in the hope of shedding light upon a difficult and obscure 

subject”. 
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3. Três perspectivas comparadas (no horizonte de uma quarta) 

Agora que apresentamos o que nossos autores pensavam sobre os fenômenos da 

infância, é preciso se questionar sobre como essas ideias nos “engravidam”, isto é, como 

produzem conosco um diálogo a partir das fantasias aí contidas (Vechi, 2018). Para isso, 

faremos um movimento de alargar a conversa a partir de críticas e percepções que 

circulam de um para outro. A partir da leitura de nossos autores, algumas categorias 

surgiram como analisadores fundamentais para a estruturação de seus pensamentos. 

Outras categorias seriam ainda possíveis, mas as seguintes nos pareceram mais diretas 

em seu apontamento para as bases que sustentam as três perspectivas, aqui absorvidas e 

articuladas no horizonte da nossa própria leitura – de texto e de mundo. 

 

3.1. A noção de desenvolvimento 

Compreender qual noção de desenvolvimento é utilizada por nossos três autores 

é examinar o próprio fundamento sob o qual a psicologia da criança é apreendida. Antes 

de chegar a conclusões sobre o modo como esta noção aparece em cada perspectiva, 

precisamos definir melhor o que quer dizer “desenvolvimento”, observando como esta 

ideia foi historicamente assimilada pelos saberes psicológicos. 

Não cabendo, no âmbito desta pesquisa, uma discussão exaustiva sobre as 

múltiplas concepções desse conceito na Ciência do Desenvolvimento, parece-nos 

importante destacar que tais diferenças se baseiam em aspectos filosóficos, conceituais e 

metodológicos. Sem pormenorizar, podemos dizer que, “tal como hoje é entendido pela 

generalidade de autores e de correntes, o desenvolvimento supõe a ocorrência de 

mudanças ao nível do funcionamento e do comportamento individuais” (Fonseca, 2005, 

p. 28). Os primeiros autores que se ocuparam do tema no campo da Psicologia, como 

vimos anteriormente, datam da segunda metade do século XIX. As teorias eram 

elaboradas principalmente por meio da observação e da entrevista, e estavam 

frequentemente influenciadas pelas ideias filosóficas de Locke ou Rousseau. 

No século XX, estes dois pontos de vista marcariam uma divisão no pensamento 

desenvolvimentista ocidental, que Lerner (1997) categorizou entre paradigmas 

mecanicistas e organicistas40. As teorias que tendem a um modo de ver mecanicista 

 
40 O termo “paradigma” tem, aqui, o mesmo valor de modelo geral, não se referindo à ideia de Thomas 

Kuhn. O termo “organicista”, por sua vez, também não designa necessariamente perspectivas biológicas. 
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enfatizam o empirismo e a quantificação, concebendo o desenvolvimento como modelado 

pelas experiências adquiridas pelo indivíduo em interação com o ambiente. A visão 

organicista, por outro lado, privilegia os aspectos internos, compreendendo que há 

necessidades evolutivas no indivíduo que o impelem a viver certos fenômenos ou 

estágios. O Behaviorismo Radical e as teorias de Aprendizagem Social são exemplos do 

primeiro grupo, ao passo que as teorias de Freud e Piaget estariam, até esse momento 

histórico, melhor localizadas neste último (Dessen & Costa, 2005). 

A partir dos anos 1950, contudo, esta divisão foi perdendo suas fronteiras, de 

modo que o conflito natureza-ambiente (nature vs. nurture) foi sendo superado e 

substituído por uma perspectiva interacionista, que marca o desenvolvimento como um 

processo de “continuidades e descontinuidades, sujeito a múltiplas forças internas e 

externas que, em conjunto, criam uma variedade imensa de trajectórias 

desenvolvimentais” (Fonseca, 2005, p. 29). É aqui que se torna mais robusto um terceiro 

paradigma apontado por Lerner, o paradigma contextualista, que se refere ao 

desenvolvimento como uma série de transações entre o nível individual e o nível sócio-

histórico. A classificação de algumas teorias anteriores será revisitada a partir desta 

perspectiva – como Freud e Piaget – e nascem ainda novas formulações, como a teoria 

Bioecológica e a teoria do Ciclo da Vida. 

Considerando estes paradigmas, uma teoria do desenvolvimento parece explicar 

o que origina as mudanças humanas previsíveis, isto é, como e em que momento/contexto 

elas acontecem. Assim, para compreender o que caracteriza uma teoria do 

desenvolvimento, é necessário distinguir se as mudanças analisadas por uma determinada 

perspectiva compreendem mudanças desenvolvimentais e não de outro tipo. Os autores 

estadunidenses Hoffman, Paris e Hall sintetizaram, como aponta Fonseca (2005), um 

conjunto de qualidades às quais a mudança observada deve obedecer para ser remetida à 

ideia de desenvolvimento. Ela deve ser: 

Contínua (mudança e desenvolvimento ocorrem ao longo de toda a vida, em 

qualquer período da vida); cumulativa (o desenvolvimento psicológico é 

construído a partir de bases prévias); direccionada (no sentido de uma cada 

vez maior complexidade do funcionamento psicológico); diferenciadora (ao 

longo da vida as distinções entre as pessoas tendem acentuar-se); organizada 

(as competências decorrentes das mudanças são integradas no funcionamento 

individual de forma coordenada entre si); holística (Fonseca, 2005, p. 28) 
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Se, por um lado, os paradigmas de Lerner têm critérios amplos e se adequam a 

uma enorme diversidade de perspectivas, por outro, muitos autores que se dedicam à 

Psicologia do Desenvolvimento parecem se apoiar nos critérios citados acima, apontando 

as mudanças do desenvolvimento como adaptativas, relacionais e sistemáticas (no sentido 

de não serem aleatórias) (Clarke-Stewart, Perlmutter & Friedman, 1988; Papalia & Olds, 

2000; Cairns, Elder & Costello, 1996).  

Como se nota, há variadas concepções de desenvolvimento e, apesar da amplitude 

dessas teorias, Jung não foi um autor seriamente considerado por elas. A ideia, contudo, 

aparece por toda sua obra atrelada à formação da personalidade e processo chamado de 

individuação – que tem ainda sentidos para além daqueles compreendidos pelo 

desenvolvimentismo (cf. Main, 2008; Jung, 1985b). A particularidade desta noção nos 

faz considerar aproximações e distanciamentos das definições de desenvolvimento dadas 

até agora. Jung define a individuação como um processo organizado e interacionista, mas 

nem sempre como adaptativo ou cumulativo, por exemplo. Além disso, a compreensão 

da individuação como um processo contínuo ao longo de toda a vida só foi propriamente 

destacada por Jacobi (1983), e foi Fordham quem primeiro explorou essa ideia na 

infância. Por isto, se faz necessário indagar aqui o uso junguiano do termo 

“desenvolvimento” na Psicologia Infantil, campo em que tipicamente é compreendido 

como uma organização de fenômenos transformativos que costuma estar baseada em uma 

ideia de sucessão ou progressão de eventos (Valsiner, 1989; Dessen & Costa, 2008). 

Em vista disto, poderíamos compreender a perspectiva de Jung como uma teoria 

do desenvolvimento? Nos seminários sobre sonhos de crianças, por vezes o autor nos 

remete a idades e fases que coincidiriam com certos fenômenos psíquicos, dizendo, por 

exemplo: “entre oito e nove anos ocorre a passagem para a consciência do eu. A criança 

se liberta dos laços estreitos que estabeleceu com o meio familiar” (Jung, 2011a, p. 67). 

É preciso considerar, contudo, que o tom dos seminários era marcado pela informalidade 

e que a publicação dos relatórios estenografados foi feita após a morte de Jung. A leitura 

deste importante material deve ser feita, portanto, sempre comparada ao sentido geral de 

sua obra. 

Este sentido está ligado, como se evidencia nos escritos revisados pessoalmente 

por Jung, não a uma concepção cronológica da infância, mas a uma visão 

fenomenológica, isto é, que se concebe primariamente em relação ao fenômeno e não à 

temporalidade, pois que o fenômeno aparece em um campo que, em parte, escapa ao 

tempo: o da fantasia. Nesse sentido, além de fenomenológica, a concepção junguiana da 
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infância é “fantasiológica”, o que implica uma fidelização da experiência a si mesma. No 

caso Anna, quando apresenta o surgimento de divagações e tentativas poéticas na vida da 

menina, Jung afirma que normalmente encontramos esse tipo de fenômeno em 

adolescentes. Deixando claro seu modo de compreender o desenvolvimento, ele diz: “À 

primeira vista, poderia parecer paradoxal pretender assemelhar a psicologia de uma 

criança de quatro anos à adolescência (puberdade). O parentesco, porém, não depende da 

idade, mas do modo de atuar (mecanismo)” (Jung, 1985a, p. 18, §13). 

A partir dessa afirmação fundamental, nota-se que as indicações etárias de Jung a 

respeito da criança estão pouco ligadas à sistematização de uma relação entre idade e 

processo psíquico, associando-se mais a uma constatação do fenômeno, cujo período é 

muitas vezes circunstancial. Outras vezes, estas indicações são marcadas pela 

categorização social da infância em seu tempo: quando diz, por exemplo, de uma 

“primeira infância”, “puberdade” e “adolescência”, Jung aponta noções amplas que 

localizam alguma normalidade – como conceito que indica probabilidade geral – de certos 

fenômenos, mas que em parte alguma representam uma normatização. 

Mais do que isso, Jung não está interessado em construir um modelo teórico da 

infância e, por isto, grande parte de suas indicações sobre a criança se amarram ao corpo 

conceitual mais amplo da Psicologia Analítica – que se organiza como uma nomeação 

das experiências do adulto, em especial. Isto ajuda a criar a confusão de que, ao falar 

sobre o desenvolvimento da personalidade, Jung possua uma noção desenvolvimentista 

da infância. Na verdade, o autor parece se utilizar da noção de desenvolvimento como um 

alargamento da personalidade, algo que se estende para os lados, que circula em torno. 

Evidentemente, esta noção não se descola de aspectos também trabalhados pela 

Psicologia do Desenvolvimento, mas o que esta propõe é que haja, minimamente, uma 

normatização ou sistematização de certas etapas da vida. Para os teóricos do 

desenvolvimento, “não é possível observar mudanças ou desenvolvimento sem observar 

os fenômenos temporalmente. Assim, as noções de estágio e trajetória tornam-se 

relevantes para a compreensão do significado do desenvolvimento” (Dessen & Costa, 

2008, p. 266). 

Considerando que observar é um ato da consciência em uma temporalidade que 

lhe é própria, fica claro que a afirmação acima tem relevância como ponto de vista, 

facilitando a generalização e a transmissão do conhecimento. Contudo, os textos sobre a 

infância em Jung escapam para outra lógica, que é a de apresentar fenômenos e recortes 

de situações contando histórias e tecendo comentários sobre elas. Ao reuni-las de maneira 
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fenomenológica e contá-las em conjunto – as de agora e as de antes, as do indivíduo e as 

da cultura – a noção de uma temporalidade da consciência não cessa de existir, mas passa 

a um segundo plano, fazendo destacar o tempo da fantasia, que é constante e ao mesmo 

tempo novo. Nessa concepção, a noção de estágio perde seu lugar como necessidade, 

tornando-se possibilidade narrativa. Assim, ao dizer da multiplicidade de pontos de vista 

possíveis para explicar um fenômeno complexo como a personalidade, Jung adverte: 

“tenhamos o cuidado de não considerar a alma como um sistema rígido e imutável, mas 

como algo que vai acontecendo, algo de móvel e fluente, que se altera constantemente, 

como as imagens de um calidoscópio” (1985e, p. 87, §156). 

De fato, o caleidoscópio serve como uma interessante imagem das ideias que aqui 

discutimos, pois assim como acontece nesse instrumento, o sujeito só adquire novas 

configurações e só produz novas imagens por meio do movimento daqueles elementos 

que já estão ali dispostos. Este movimento depende da relação com o mundo exterior que 

o agita, tornando as novas formas de ser – expressas em novas imagens – sempre 

diferentes umas das outras. Neste sentido, a compreensão de Jung é que a experiência se 

articula em seus próprios termos, isto é, que há uma pluralidade de padrões que não 

podem ser determinados para o indivíduo – como é a tendência na Psicologia do 

Desenvolvimento –, mas apenas compreendidos à medida que aparecem em cada criança.  

É aqui que Jung se diferencia das teorias desenvolvimentistas, voltando-se a uma 

individualidade que poderá ser compreendida por meio das imagens criadas pelo sujeito 

na fantasia. Ao discutir o trabalho de Jung no livro “Lamento dos Mortos”, James Hillman 

e Sonu Shamdasani abordam este modo de conceber. Shamdasani diz:  

Ele era alguém que não tinha necessidade da psicodinâmica ou da psicologia 

desenvolvimentista, porque ele tinha uma riqueza de histórias à sua 

disposição [...] 

Não havia uma necessidade de um modelo de desenvolvimento – a serpente 

[das fantasias do Livro Vermelho] diz que ‘o tornar-se da alma segue um 

caminho serpenteado’, é tortuoso, não linear. Essa é uma percepção 

absolutamente crítica, de que não há sequer uma progressão direta (Hillman 

& Shamdasani, 2015, pp. 95-96). 

Neste sentido, as publicações de Jung sobre a criança também não seguem um 

caminho direto, isto é, não há uma organização da infância que nos permita compreendê-

la facilmente. Ele nos apresenta sempre uma infância descontinuada, contando-nos sobre 
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a criança conforme surgia em seu horizonte uma questão sobre ela. Por isto, percebemos 

o texto junguiano como uma apresentação coerente, mas sempre recortada no que diz 

respeito a uma organização de “fenômenos do desenvolvimento”. O que há de 

fundamental são os modos de atuar, cujas bases estão disponíveis a todo tempo e podem 

aparecer de múltiplas formas conforme a necessidade da fantasia em relação com a 

vivência consciente no mundo.  

Como constata o sociólogo Michel Maffesoli (2019) sobre as mudanças na 

episteme ocidental, a noção de desenvolvimento é própria da modernidade. O grande 

comprometimento dessa época é com o progresso e, em seu projeto colonialista, incute 

nele a ideia de intrínseca dominação e exploração. Como vimos, essa obsessão pelo 

progresso e o novo foi criticada por Jung e parece se relacionar ao aparecimento da 

imagem da criança com força particular enquanto embebida desses ideais. A psicologia 

do desenvolvimento é, como vimos, aquela que nasce da necessidade de dar continuidade 

à vida da criança, de compreender e amparar seu progresso em direção ao adulto funcional 

– o que nos permite agora retomar com outros olhos o fato de que a velhice, imagem 

oposta à da criança, só ganhou o interesse desse campo muito mais tarde. 

Assim, esse processo descontinuado e não progressivo apontado por Jung nos leva 

a compreender os modos de atuar como fruto das relações complexas entre consciência e 

inconsciência que tendem a uma organização do indivíduo. Narrando sua experiência com 

a individuação, o autor conta a Aniela Jaffé: 

De 1918 a perto de 1920, tornou-se claro para mim que a meta do 

desenvolvimento psíquico é o si-mesmo. A aproximação em direção a esse 

último não é linear, mas circular, isto é, “circum-ambulatória”. Uma evolução 

unívoca existe quando muito no princípio; depois, tudo não é mais que 

referência ao centro (Jung & Jaffé, 1986, p. 174). 

 Vemos aí como Jung subverte o sentido moderno do termo ao entender o 

desenvolvimento como um processo de circulação em torno de si mesmo, ou seja, algo 

que não vai para frente nem para trás, mas apenas se concentra. As transformações que 

concebemos como desenvolvimento, na forma de progressões e regressões, são 

irradiações energéticas produzidas a partir dessa concentração e referidas a ela. Isto quer 

dizer, como apresenta Jung na analogia alquímica, que “para que tal transformação seja 

possível, é indispensável que haja a ‘circumambulatio’ (circum-ambulação), isto é, que 
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haja uma concentração exclusiva no centro, lugar da transformação criativa” (Jung, 1990, 

p. 157, §186). 

 Aqui, a imagem do caleidoscópio torna-se ainda mais clara como processo de 

circulação em torno de si mesmo. É curioso que Jung diga, então, que alguma progressão 

exista “no princípio”, ainda que “quando muito”. Essa contradição, contudo, talvez 

demonstre sua posição de que no princípio partimos de uma base absolutamente coletiva, 

o que faz com que os modos de atuação do bebê sejam probabilisticamente menos 

diferenciados do que possamos dizer de uma criança mais velha ou do adulto – esse sim, 

aquele a quem Jung atribui o processo de individuação. 

 O que essa concepção revela, inclusive nos escritos revisados pelo suíço, é que os 

modos de atuação não são apenas individuais, mas também coletivos, o que implica neles 

uma lógica de funcionamento próprio, um impulso natural do bebê para se comportar de 

uma maneira geral, a qual Jung não se preocupou muito em definir justamente por rejeitar 

a construção de um modelo teórico do desenvolvimento infantil. Embora reconhecesse a 

existência desse “desenvolvimento comum”, isto é, o caminho observado geralmente, ele 

se interessou mais detidamente por aquilo que as crianças apresentavam como fenômenos 

da fantasia. Nos Seminários de 1940, um dos ouvintes analisa um sonho fazendo 

referência a um estudo de Psicologia do Desenvolvimento, em meio às tradicionais 

contribuições etnográficas e mitológicas. Jung parece surpreso com a incorporação 

adequada dessa fonte, que no caso serviu para indicar o conflito entre as exigências do 

mundo instintivo e as do mundo externo. Mostrando sua diferença da literatura 

desenvolvimentista, ele responde ao apresentador: 

Sr. Basch indicou corretamente que esta idade, entre os cinco e seis anos, é 

uma época crítica e fico feliz que o Sr. Basch consultou igualmente outro tipo 

de literatura psicológica [a do desenvolvimento]. Atualmente, existem 

diversas descrições objetivas da psicologia infantil. Nosso furor 

paedagogicus, que se debruçou principalmente sobre a criança, gerou coisas 

úteis, apesar de esse interesse ser um pouco patológico e existir 

principalmente para que o professor não tenha que se preocupar com sua 

própria psicologia. A alma humana é algo que apenas educamos, mas o que 

de fato ela é, pouco nos interessa! – Então, essa idade é uma idade crítica, 

pois a criança entre cinco e seis anos está se aproximando da escola. (Jung, 

2011a, p. 434). 
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 Cabe notar, portanto, que embora não estejam ausentes em seu pensamento, as 

noções de “evolução” e “desenvolvimento” estão para ele em um segundo plano, e o fato 

de certas idades serem críticas se dá pelas experiências geralmente vividas nelas, como a 

chegada à escola. Desse modo, mesmo na infância, o que se centraliza para Jung é o 

estado da personalidade da criança – que aparecerá relacionado à criação de condições, 

pelo ambiente e por ela mesma, para que as possibilidades de ser investidas de energia 

emerjam. Uma abordagem psicológica que privilegie a ordem inversa desses planos 

tenderá, assim, a um interesse pedagógico e, ocasionalmente, patológico.  

A partir desse incômodo de Jung, podemos apontar para o fato de que a noção de 

“desenvolvimento” criada por um povo parece se corresponder com o modo de 

socialização de suas crianças, isto é, revela a própria estrutura de valores sociais em 

transmissão (cf. Munroe & Gauvain, 2010). Nesse sentido, é coerente que a ciência 

moderna ratifique o valor do progresso e da superação como dimensão imputada às 

crianças, concebendo suas transformações a partir desse horizonte social.  

 É por se preocupar com a forma de socialização das crianças ocidentais que Jung 

trabalha o tema da infância especialmente relacionado à educação. Ele aponta três tipos 

gerais de educação – pelo exemplo pessoal, pela transmissão das regras e pela atenção 

individual –, salientando que a transmissão das normas coletivas é um processo 

indispensável na vida das crianças (Jung, 1985f; 1985b). Reconhecendo a importância da 

educação e transmissão, Jung considera “absolutamente necessário que se empreguem 

métodos pedagógicos mais razoáveis”, alertando para a histórica presença de pais 

adoecidos e “educadores tolos, que não são seres humanos, mas autômatos de métodos 

em forma de gente” (1985b, p. 174, §284). 

Vemos aí como sua perspectiva aborda um esgotamento do caminho pedagógico 

moderno. Embora as tradicionais formas de educação venham sendo cada vez mais 

questionadas e alteradas, a posição de Jung já apontava para uma outra noção – 

arquetípica – de socialização: a iniciação. Ao contrário das ideias de acumulação, ordem 

e progresso imaginadas com a noção de desenvolvimento, a iniciação denota um processo 

de “fazer sair aquilo que já está lá” (Maffesoli, 2019, p. 6). Essa imagem se aproxima 

mais de um sentido junguiano de “desenvolvimento”, pois se relaciona à ideia de uma 

personalidade que já tem suas potencialidades dadas antecipadamente pelo inconsciente. 

Por isto, essa noção permeia a literatura como relacionada à individuação (Jung, 2011a, 

1976; Jacobi, 1983; Kirsch, Rutter & Singer, 2007; Perera, 1985; Alvarenga, 2020). 
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A ideia de “algo que já está lá” requer, contudo, alguns cuidados. Ela foi abordada 

criticamente por Fordham (1958), que recusava a compreensão de que o desenvolvimento 

implicaria uma teleologia de longo alcance, como se o que o indivíduo é no fim estivesse 

dado de facto no começo, como uma personalidade inata e não uma multiplicidade de 

potências probabilísticas. Ele aponta que esse sentido de “desenvolvimento” não está 

dado em Jung, pois a experiência mostra que quando há uma interação entre o Eu e os 

objetivos inconscientes, “a rigidez dos objetivos instintuais se torna modificada e 

transformada em maneiras que diminuem, em vez de aumentar, a previsibilidade de suas 

manifestações” (Fordham, 2002, p. 42, tradução nossa41). Isto quer dizer que, na relação 

com o consciente e com a cultura, os modos de estruturação da fantasia se tornam cada 

vez mais variados e individuais, tornando-se, portanto, menos previsíveis e genéricos. 

Se a noção de desenvolvimento em Jung não aponta para uma previsibilidade 

categorizada, uma segunda forma de abordar a ideia de iniciação se torna problemática – 

aquela que considera a passagem iniciática apenas como um marco miliar, isto é, como 

processo que marca estágios pelos quais o indivíduo precisa passar no caminho do 

amadurecimento. A iniciação costuma aparecer como um marco quando aparece em 

situações limítrofes dadas pela cultura como etapas da vida42. Mas se sua dinâmica 

arquetípica ancora o movimento de fazer sair o que está lá, seu sentido não se encerra 

diante de uma transição de etapas pré-determinadas; ao contrário, ressurge 

individualmente no cotidiano, nas transformações gestadas por cada personalidade. Se a 

pensarmos como modo de atuar, veremos a iniciação como ato de passagem entre estados 

que produz um renascimento da personalidade, e por isso não coincide necessariamente 

com marcos da vida, nem transportam o indivíduo “para frente”, mas para dentro e de 

volta, como uma agulha que costura novas estruturas da personalidade.  

Exemplos dessas passagens constantes no inconsciente podem ser vistos nos 

sonhos de crianças analisados nos Seminários de Jung (2011a) – como a saída da caverna 

que aponta para o nascimento da individualidade para fora da mãe (p. 427), o salto de um 

animal que simboliza a incorporação de um padrão de feminilidade (p. 399), ou ainda 

quedas e subidas que aparecem na adesão à escola (p. 132) ou indicando o abandono de 

 
41

 No original, “the rigidity of the instinctual aim becomes modified and transformed in ways that diminish 

rather than increase the predictability of its manifestations”.  
42 Os ritos têm sido apontados especialmente na saída da infância, mas também na velhice (cf. van Gennep, 

2009; Kirsch, Rutter & Singer, 2007). Cabe registrar que mesmo eventos biológicos como a puberdade 

ganham sua significação psicológica em momentos cronológicos diferentes entre as culturas, como provou 

van Gennep (2009). 
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uma persona infantil (p. 270). Esses sonhos podem ser significados ou não a partir de um 

paradigma desenvolvimentista.  

De outro ponto de vista, o sentido de “desenvolvimento” atribuído à infância está, 

como se vê nos casos mencionados por Jung (2011a, 1985e), ligado tanto à ideia de 

separação do objeto na construção de uma perspectiva individual (diferenciação do Eu), 

quanto à ideia de uma necessária adaptação às normas culturais transmitidas pelo coletivo. 

É essa larga polissemia de “desenvolvimento” que faz surgir na Psicologia Complexa a 

noção de individuação como um processo ao longo de toda a vida e, assim, sua associação 

ao desenvolvimento. O uso dessa noção na infância ampliou o debate em relação à 

possibilidade de uma análise de crianças que superasse um trabalho relativamente 

pedagógico, evidenciado nas primeiras décadas da análise infantil e ainda perceptível em 

obras como a de Frances Wickes (1921). 

Como já apontamos, Fordham cita passagens nos trabalhos de Jung que poderiam 

dar origem a um sentido mais amplo de individuação, dizendo que elas existem “a 

despeito de sua insistência sensível na clara necessidade da criança se adaptar aos 

requerimentos da sociedade, com a qual todos concordam, embora o sacrifício do mundo 

interno frequentemente implícito nesse fim seja para minha mente duvidoso” (1958, p. 

119, tradução nossa43). Aqui se nota uma crítica e uma formulação que lhe dá resposta. 

Fordham aborda um desvio de sentido da ideia de adaptação, que por vezes ganha 

implicitamente um aspecto normatizador para a criança. Isto se depreende ainda ao 

acompanharmos sua percepção de como os textos de Jung eram lidos a partir da impressão 

de que “adaptação” e “participação mística” eram processos que implicavam a criança 

em uma constituição mais ou menos passiva, um momento em que viveria um jogo de 

influências no qual apenas a maturidade posterior poderia abrir caminho à individualidade 

e sua construção (Fordham, 2003). 

Isto mostra como Fordham está preocupado com a transmissão das ideias em 

Psicologia Analítica. Sua atenção está não apenas na compreensão do que Jung quis dizer, 

mas também nas brechas e dissensos, no que foi produzido a partir do que o suíço 

escreveu. Graças à primazia do inconsciente, o que se ensina não é necessariamente o que 

se transmite, como apontou o próprio Jung sobre o trabalho do educador. Quando 

 
43

 No original, “in spite of his insistence on the clear need for children to adapt themselves to the 

requirements of society, with which everybody agrees, even though the often implied sacrifice of the inner 

world to this end is to my mind dubious”. 
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Fordham traz a noção de individuação para a infância, parece evidenciar então algumas 

mudanças. 

Em primeiro lugar, “desenvolvimento” passa a se ligar fundamentalmente a uma 

noção interna à Psicologia Analítica, com sentidos teóricos passíveis de observação e 

discussão. O objetivo de adaptação não é excluído, mas se encontra destacado ao lado 

dos processos de individuação (e não mais antecedente a eles, como em geral era 

concebido). Em segundo lugar, a insistência de Fordham na noção de individuação parece 

ser não apenas uma articulação teórica para abarcar um outro conjunto de fatos empíricos 

(os da infância), mas fabrica uma leitura desses fatos que implica, sobretudo, outra ética 

para as crianças – algo que retomaremos ao final.  

É percebendo o lugar central que o desenvolvimento enquanto noção toma na 

perspectiva inglesa que Samuels (1989) classificou a escola de Fordham como 

“desenvolvimentista”. Embora considerasse válida essa nomeação, o britânico questionou 

o estigma transmitido por ela, dizendo que a Psicologia de Jung é toda ela uma psicologia 

do desenvolvimento, e que, portanto, sua escola não seria mais “desenvolvimentista” do 

que a dele próprio (Main, 2008; Astor, 2001). 

A diferença mais importante, contudo, reside no fato de que Fordham – e também 

Neumann – concebe algum modelo ou teoria do desenvolvimento da criança, afirmando 

que certa noção de estágio é necessária para classificar fenômenos tão amplos, ao passo 

que em Jung não há essa teoria ou necessidade de organizar os fenômenos fora de si 

mesmos. Apesar disso, como mencionamos, Fordham (1993) diz ter resistido à 

construção de qualquer modelo e que meramente o esboçou diante da acumulação de 

observações empíricas, afirmando ainda ter consciência de que estágios não existem, 

sendo apenas uma moldura conveniente para nos orientar (Fordham, 1981).  

Tal afirmação revela um ponto importante da construção teórica de Fordham, isto 

é, o fato de que todo o seu modelo de desenvolvimento infantil foi baseado em um 

funcionamento de deintegração e reintegração, dirigindo-se aos fatos. Assim, esses 

conceitos-processos podem ser entendidos como articuladores básicos que mostram como 

as variadas experiências da criança se organizam pela abertura à experiência e a 

incorporação desta na personalidade, bem como os problemas – patológicos ou não – que 

daí derivam. 

As teorias de relações objetais, por exemplo, foram consideradas por Fordham de 

maneira primordialmente descritiva, isto é, mostram de que forma o Si-mesmo e seus 

processos deintegrativos e reintegrativos aparecem fenomenologicamente. Assim, seu 
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uso das discussões psicanalíticas não pretendeu incorporar o aspecto 

teórico/metapsicológico dessa vertente – sucesso que pode ser questionado, mas que 

demonstra que as observações são o que Fordham considerava importante reter de seu 

próprio modelo. O uso dessas descrições fenomênicas em sobreposição aos conceitos 

analíticos clássicos levantou, por fim, uma querela em relação à validade da classificação 

da teoria de Neumann como sendo mais próxima de Jung do que a escola inglesa, ainda 

que o alemão tenha construído o modelo mais estruturado entre os dois (Samuels, 1989).  

Fordham (1981) criticou duramente o trabalho de Neumann, apontando que o 

alemão conceberia o desenvolvimento como um processo determinado de forma inata, à 

medida em que descreve os estágios arquetípicos como “fixos” e ordenados, sobrepondo-

os aos fenômenos como Jung jamais teria feito. Abordaremos esse ponto a seguir, mas 

cabe ressaltar que, na visão do próprio Neumann, sua “tentativa de distinguir diferentes 

fases do desenvolvimento do ego origina-se não apenas na tendência de sistematização 

por parte do autor, mas também de um simbolismo da psique que é aparente na psicologia 

da criança” (1980, p. 111).  

Apesar das críticas a sua formulação de estágios, são as noções de centroversão e 

automorfismo que aparecem na teoria de Neumann como diretoras do desenvolvimento. 

É pertinente notar que, embora não tenha conceituado a individuação como um fenômeno 

da infância, Neumann também destaca o automorfismo como uma tendência à 

diferenciação e individualidade, tomando-o como fenômeno que se dá ao lado da 

adaptação: 

Por isso, já na fase pré-natal existe uma evidente adaptação à 

coletividade, relacionada com a atitude que esta mantém, de aceitação 

ou rejeição, de cada um de seus indivíduos componentes. Ao lado, 

porém, desta tendência à adaptação, encontramos já bem desde o início 

o automorfismo do indivíduo, uma necessidade de formar seu próprio 

ser a partir dos elementos particulares que o constituem, no interior da 

coletividade e, se necessário, independentemente dela ou em oposição 

a ela (Neumann, 1980, p. 10). 

 Deste modo, tanto Neumann quanto Fordham parecem perceber adaptação e 

individuação44 não como grandes objetivos de fases diferentes, mas como tendências ou 

 
44 Aqui no sentido amplo dado por Fordham, que se revela próximo ao sentido de automorfismo em 

Neumann. Lyard (1998, p. 113) também parece aludir de passagem a essa aproximação. 
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dinâmicas que atuam de maneira paralela ao longo do desenvolvimento. Na verdade, 

também Jung não pensava essas tendências em termos de fases cronológicas, mas como 

tipos de relação com o inconsciente, e apenas reconhecia a diferença da tendência geral 

desses modos de atuar para a criança e para o adulto.  

Tal concepção se confirma também nos escritos de Marie-Louise von Franz, que 

indicam um contraponto frontal ao argumento de que o significado junguiano de 

individuação não seria possível na infância e, por isso, a noção de desenvolvimento de 

Fordham seria incompatível com o que ensina a Psicologia Analítica. Ela diz: 

Muitas vezes o processo de individuação só se torna consciente na segunda 

parte da vida. Ele pode, entretanto, começar bem mais cedo se o 

desenvolvimento normal do indivíduo foi perturbado, ou ainda em virtude de 

qualquer outra razão individual que depende do destino de cada um. Não 

podemos portanto estabelecer uma regra geral e dizer aos jovens: “As 

questões sobre o sentido da vida, sobre o seu destino individual não são 

próprias para a sua idade; você deve viver!” [...] muitas vezes pessoas jovens 

precisam assimilar um certo grau de consciência do processo de individuação. 

Conheci crianças, adolescentes, rapazes e moças de 19 ou 20 anos que, sem 

esse procedimento, não teriam podido continuar normalmente sua existência 

(von Franz, 1995, p. 209). 

Apesar de ter desprendido as tendências de individuação do marco temporal da 

adultez, Fordham é, dentre os nossos três autores, o que mais entrelaça a noção de 

desenvolvimento à sistematização cronológica. Ele argumenta que a formulação de 

estágios ou fases não é obrigatória para um autor, mas seu uso torna necessária uma escala 

temporal que permita o estudo dos períodos antecedentes e consequentes – algo que 

Neumann, exceto pela duração da relação primal, não faz (Fordham, 1981). O que 

advoga, portanto, é que haveria uma metodologia apropriada a cada forma de narrar os 

fenômenos da infância, pois se as etapas podem aparecer ao acaso ou irregularmente, isso 

refuta a própria ideia de etapa. 

Assim, embora os três autores tenham noções de desenvolvimento ligadas à ideia 

de diferenciação, divergem metodologicamente na forma de narrar os fenômenos. 

Fordham o faz de forma sistemática, abraçando ferramentas da Psicologia do 

Desenvolvimento como necessárias a esse tipo de construção teórica. Jung, como 
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dissemos, privilegia apontar os fenômenos e em geral contar histórias sobre eles45. 

Neumann, por outro lado, descreve o desenvolvimento em uma linguagem mitológica, 

escolha que causou discussões maiores sobre os sentidos particulares de 

“desenvolvimento” da Psicologia Analítica. 

 

3.2. O problema da recapitulação 

A transposição de imagens mitológicas específicas para a infância na teoria de 

Neumann se deve principalmente à noção de desenvolvimento como uma recapitulação. 

No entanto, esse sentido de “desenvolvimento” teve elaborações bastante divergentes 

entre nossos três autores. Na psicologia do século XIX, as ideias de recapitulação e 

desenvolvimento foram relacionadas justamente a partir das noções de progresso e 

hierarquia (Main, 2008). Neumann formulou suas ideias na esteira desse relacionamento, 

isto é, explorando padrões herdados que seriam retomados um a um ao longo da infância 

em uma ordem filogenética.  

Como Jung não pensava uma ordenação dos fenômenos, o sentido de 

recapitulação em seu pensamento revela um paralelismo das experiências do humano 

ancestral com aquelas que têm primazia na infância, isto é, o atravessamento do 

inconsciente como experiência essencial. A recapitulação torna-se um “como se”, 

analogia que diz respeito ao renascimento das potencialidades humanas de todos os 

tempos e não como a revivescência ordenada da história de seu aparecimento (Main, 

2008).  

A questão que se centraliza aqui é o uso da dimensão arquetípica como um 

processo fixo, não apenas estruturante, mas antecipadamente estruturado. Por esta razão, 

as ideias de Neumann foram entendidas como dogmáticas, pois embora admita que é 

possível que os estágios se sobreponham, ele os apresenta a partir de uma linearidade 

evolutiva que precisa necessariamente ser percorrida (Neumann, 1959). Essa linearidade 

foi previamente organizada pelo autor no âmbito filogenético a partir da pesquisa de mitos 

que evidenciariam processos de diferenciação. Todavia, tal tipo de dedução, que se reflete 

na sua compreensão ontogenética, foi questionada por Jung, que diz: 

 
45 Main (2008) aponta que essa posição isolou Jung da discussão sobre o desenvolvimento, ao passo que a 

abordagem de Fordham optou pela inclusão do desenvolvimentismo para construir pontes com outros 

saberes. 
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A partir do inconsciente é que se desenvolve a consciência durante a 

infância, tal como ocorreu nas eras longínquas do primitivismo, quando 

o homem se tornou homem. Já me perguntaram muitas vezes como é 

que a consciência surgiu do inconsciente. A isso devo responder que o 

único caminho para achar a resposta seria o de deduzir, a partir das 

experiências atuais, quais deveriam ter sido os acontecimentos ocultos 

nas profundezas do passado, situados além do campo da ciência. Não 

sei se seria lícito tirar tal conclusão (Jung, 1985e, p. 120, §207). 

Em seus próprios escritos, Jung se limitou a apontar um paralelismo amplo da 

vivência inconsciente. Ainda assim devemos mencionar que, contrariamente a essa 

indicação, ele considerou o trabalho de Neumann como bem-sucedido na construção de 

uma fenomenologia do processo evolutivo por meio das imagens míticas no “História da 

Origem” (cf. Neumann, 1995). Para o escopo deste trabalho, contudo, a diferença mais 

importante entre as perspectivas se dá na atribuição feita por Neumann da mesma lógica 

evolucionista à infância. Ao fazê-lo, não aborda as imagens produzidas pelas crianças 

traçando paralelos ampliados, mas faz o caminho inverso, atribuindo determinadas 

estruturas míticas como intrínsecas ao desenvolvimento infantil. Há, assim, uma 

hierarquia evolutiva específica que por vezes se impõe previamente sobre o fenômeno.  

Fordham (1981; 2003), por sua vez, recusa qualquer sentido biogenético de 

recapitulação e fundamenta toda sua crítica a Neumann precisamente no fato de que ele 

aplica uma lógica dedutiva a um fenômeno perfeitamente passível de observação. Embora 

sua perspectiva também trabalhe com a noção de estágios, apoia-se nos casos individuais 

para estabelecer paralelo e enfatiza a perspectiva de que o Eu e o ambiente exercem uma 

determinação maior nos processos de diferenciação do que uma suposta predeterminação 

arquetípica do desenvolvimento.  

Giegerich (1975), a quem Fordham cita para fazer sua crítica, mostra como essa 

ordem evolutiva – que primeiro foi apresentada como genética da consciência e que vai 

do matriarcado ao patriarcado – não possui um fundamento histórico na espécie e teria 

que tratar de uma evolução cultural e não natural. Se esse é o caso, já não estamos falando 

de filogênese, processo que precede em eras os processos culturais utilizados como base. 

Mas mesmo que a intenção fosse traçar uma evolução cultural/histórica, tal lógica se 

defronta com o fato de que embora haja mudanças na cultura, não há evolução, como 

mostram os historiadores e antropólogos sobre autores que tentaram forçar padrões 
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evolutivos como politeísmo → monoteísmo. Deste modo, Neumann não apresentaria 

evoluções do mito em si, “mas sim sua própria organização do material mitológico 

disponível, um esquema genético que não deriva do mito, mas é preconcebido e projetado 

sobre ele” (Giegerich, 1975, p. 1, tradução nossa46). 

Quando trazemos esse problema para o desenvolvimento ontogenético, torna-se 

evidente como a fantasia dos adultos pode influenciar sobejamente a maneira de conceber 

a criança. Tal fato demonstra a revolução que se fez, como diria Fordham (1981), quando 

os analistas começaram a utilizar seus métodos para de fato atender as crianças – aí, elas 

passaram a ser escutadas e, nessa condição, puderam falar e mostrar outros caminhos das 

fantasias sobre si. Para Giegerich,   

Neumann não mostrou que o arquétipo do uróboros governe a primeira 

infância; ele simplesmente usa essa imagem para descrever a condição 

psíquica inicial – ou melhor, seu ponto de vista desta condição. Ou seja, é a 

sua consciência que é estruturada pelo arquétipo do uróboros, ele tem uma 

fantasia urobórica e a projeta na criança, como Freud colocou sua teoria da 

inveja do pênis nas mentes das meninas (1975, p. 5, tradução nossa47). 

É claro que não se pode reduzir a apreensão de fenômenos do autor à mera 

projeção e, nesse sentido, assim como aconteceu à proposição de Freud, há outra leitura 

da teoria de Neumann que pareceu aos analistas de crianças mais adequada diante dos 

fatos observáveis. Esse entendimento é explicitado por Denise Lyard, que diz: 

As noções de matriarcado e patriarcado abrem uma perspectiva interessante 

sobre as regressões espontâneas ou terapêuticas. Na verdade, desde muito 

cedo, não se referem mais a épocas históricas nem a etapas psicológicas que 

se sucedem, mas a tipos de estruturas. [...] Não devemos pensar em termos 

de níveis espaciais, mas de configuração, organização das estruturas 

psíquicas (Lyard, 1998, p. 118, tradução nossa48). 

 
46 No original, “sino más bien su propia organización del material mitológico disponible, un esquema 

genético que no deriva del mito sino que es preconcebido y proyectado sobre él”. 
47 No original, “Neumann no ha demostrado que el arquetipo del uróboros gobierne la primera infancia; él 

simplemente utiliza esta imagen para describir la condición psíquica inicial – o más bien su punto de vista 

de esta condición. Es decir, es su consciencia la que está estructurada por el arquétipo del uróboros, él tiene 

una fantasía urobórica y la proyecta sobre el niño, al igual que Freud colocó su teoría de la envidia del pene 

en las mentes de las niñas”. 
48

 No original, “Les notions de matriarcat et patriarcat ouvrent une perspective interessante sur les 

régressions spontanées ou thérapeutiques. En effet, très tôt, elles ne font plus référence à des époques 
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  Cabe notar que os dois modos de compreensão, tanto o hierárquico que toma a 

consciência matriarcal como anterior, quanto o estrutural que a toma como modo de 

configuração se fazem presentes em Neumann, como elucida o trecho: “A consciência 

matriarcal, sendo não apenas precursora da consciência patriarcal, mas sim uma forma 

de consciência mais próxima do inconsciente, é ligada à emoção” (1980, p. 44, grifo 

nosso). Ao passo que o primeiro modo torna a consciência matriarcal “menos 

diferenciada”, em uma lógica unilinear típica do desenvolvimentismo, o segundo imagina 

as múltiplas formas de consciência além da patriarcal-moderna como estruturações 

diferentes em princípio – isto é, baseadas em qualidades arquetípicas distintas, possuem 

uma fenomenologia própria. 

 Por isso, é preciso apontar aqui para o fato de que a consciência humana é 

filogeneticamente determinada com as mesmas capacidades, como também reconhecia 

Neumann ao dizer: “Como nos ensinou a etnologia, as funções do homem primitivo eram 

tão altamente desenvolvidas como as do homem moderno e, apesar de diferente do nosso, 

o estado de sua psique não deve ser considerado ‘primitivo’” (1980, p. 117). Assim, é a 

produção e reprodução das fantasias coletivas (cultura) que parece denotar sobre quais 

qualidades a consciência se estabelecerá, de que maneira será possibilitado relacionar 

com o inconsciente, etc. Nesse sentido, as noções de matriarcal e patriarcal podem 

aparecer no seu lugar de adjetivos de “consciência” enquanto informam sobre processos 

culturais que perpassam o desenvolvimento da criança (como também costuma fazer o 

adjetivo “moderna”), mas não podem informar sobre determinantes genético-

evolucionistas. 

 Como apontou Giegerich (1975), opor-se ao conceito de uma ontogenia 

arquetípica não significa rechaçar a ideia de que a psique da criança seja estruturada por 

arquétipos. O que está em questão é quando a amálgama entre o arquetípico e o genético 

assujeita o indivíduo a parcas possibilidades arquetípicas delimitadas a partir do exterior. 

Ao contrário, o fenômeno arquetípico é experiência fiel a si mesma, isto é, tem uma lógica 

interna e se transforma segundo imprevisíveis possibilidades de relação com o mundo. 

Por essa razão, Fordham não atrela estágios de desenvolvimento a qualquer arquétipo em 

específico, mas às relações que a criança faz com seu meio. Ele adverte que o material 

mitológico precisa ser interpolado ao desenvolvimento com muito cuidado, pois de outro 

 
historiques ni à des stades psychologiques se succédant, mais à des types de structures. [...] Il ne faut pas 

penser en termes de niveaux spatiaux mais de configuration, d’organisation des structures psychiques”. 
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modo “pode levar a construções generalizadas que impedem a compreensão das crianças 

individualmente. É por isso que o abandonei em grande parte e só o introduzo com 

moderação” (Fordham, 1981, p. 105, tradução nossa49).  

Se as qualidades mitológicas forem naturalizadas enquanto 

genéticas/desenvolvimentais, arrisca-se fixar processos histórico-culturais em estruturas 

causais. Estaríamos considerando, por exemplo, a tendência à repressão do feminino 

como necessária à evolução do nível de consciência. Neumann faz essa relação ao dizer 

que “na vida da coletividade, o processo de desenvolvimento do ego (e a crescente 

independência do elemento masculino) leva ao triunfo das sociedades de homens e do 

patriarcado” (1980, p. 131). Mas não necessariamente o desenvolvimento do Eu leva ao 

patriarcado, senão o patriarcado que leva a certos tipos de configuração da consciência. 

A ligação entre o Eu e a masculinidade no texto do autor é também um viés patriarcal 

reconhecido pela própria Julie Neumann, nas notas de conclusão adicionadas por ela ao 

livro inacabado do marido (cf. Neumann, 1980). 

 Aqui, torna-se claro o que parece contextualizar as conclusões de Neumann: a 

adequação da simbologia trabalhada à realidade social das famílias nucleares. A própria 

consciência moderna é revelada ainda como uma consciência heroica, que busca dominar 

o inconsciente e se colocar em avanço. Neumann tentava explicar como a vivência com 

pais reais e a cultura espelhava realidades arquetípicas que se conectam com a criança e 

seu desenvolvimento. Portanto, seria mais valioso pensar que Neumann define tipos de 

relações entre Eu, Si-mesmo e mundo e os chama de urobórico, matriarcal, patriarcal, 

segundo um simbolismo amplo que se assemelha à experiência geral da criança conforme 

ele a observa – a saber, que o bebê é no começo muito ligado ao maternal, depois ganha 

independência ao mesmo tempo em que permanece voltado para os traços maternos, até 

que se volta para o pai e/ou para a cultura como focos de seu interesse. Acreditamos que 

seja esse sistema de orientação que levou Fordham a criticá-lo colocando a pergunta:  

A nova terminologia acrescenta algo à compreensão ou percepção da vida 

mental de uma criança? [...] O que acrescenta chamar esses estágios de 

urobórico, matriarcal e patriarcal? Claro, Neumann quer que isso signifique 

muito mais – ele quer combinar supostas influências culturais com a infância. 

Mas, ao fazer exatamente isso, ele cria confusão ao atribuir à infância um 

 
49 No original, “it can lead to generalised constructions which stand in the way of understanding individual 

children. That is why I have largely abandoned it and only introduce it sparingly”. 
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grande número de características que pertencem a um contexto diferente. Essa 

extrapolação, portanto, aparece na terminologia (1981, p. 108, tradução 

nossa50). 

 Tal crítica foi elaborada também em confluência com o que havia apontado 

Giegerich (1975), quando disse que Neumann parece fazer um estudo amparado nas já 

conhecidas conclusões psicanalíticas, apenas traduzindo-as para uma linguagem 

arquetípica. Deste modo, a “relação urobórica”, por exemplo, entra no lugar da “relação 

simbiótica” psicanalítica para qualificá-la como arquetípica, ignorando que mesmo as 

orientações da psicanálise ultrapassariam a atitude personalista de Freud. 

 A correspondência entre Neumann e Jung, só recentemente publicada, revela 

como o alemão realmente tinha na psicanálise seu grande ponto de revisão. Mais ainda, 

seu esforço foi motivado pela produção das ideias do próprio Fordham e outros analistas 

junguianos, que pareciam a ele obscurecidas pela terminologia psicanalítica. Em carta de 

1945, contando a Jung sobre o que pretendia com seu trabalho acerca da consciência, 

Neumann afirmou que o importante para ele é 

 o debate com Freud – isto é essencial. Por exemplo, quando no “Life of 

Childhood” Fordham simplesmente acede ou toma por certo o Complexo de 

Édipo, isso simplesmente não pode ser aceito. Pais primordiais ao invés de 

Complexo de Édipo, o esclarecimento do estágio de incesto, os conceitos de 

castração, construir sobre as transformações que, acredito eu, foram 

substituídas por você mais tarde [em sua obra] (Jung & Neumann, 2011, p. 

160-161, tradução nossa51). 

Na mesma carta, ele diz sobre a estrutura simbólica do desenvolvimento que 

estava esboçando: “Muito [disso] é velho, resumindo, esclarecendo; algo [disso] me 

parece ser importante como uma complementação” (2011, p. 161, tradução nossa52). 

 
50 No original, “Does the new terminology add anything to the understanding of, or insight into, a child's 

mental life? [...] What does it add to call these uroboric, matriarchal and patriarchal stages? Of course, 

Neumann wants it to mean a lot more – he wants to compound supposed cultural influences with infancy 

and childhood. But in doing just that, he creates confusion by attributing a whole number of characteristics 

to infancy and childhood which belongs to a different context. This extrapolation thus appear in the 

terminology” 
51 No original, “the debate with Freud – that is essential. E.g., when, in the ‘Life of Childhood’ Fordham 

simply accedes to or takes for granted the Oedipus complex, that simply will not do. Primal parents instead 

of Oedipus complex, the clarification of the incest stage, the concepts of castration, building on the 

transformations, that I believe, were superseded by you later”. 
52 No original, “Much is old, summarizing, clarifying, some seems to me to be important as a completion”. 
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Torna-se manifesto, aqui, como Neumann pretendia reposicionar e corrigir em uma 

moldura estritamente junguiana eventos que eram vistos de outro modo por Freud ou 

Klein, acrescentando com sua lente algo de novo a esse campo de estudos. 

Nesse sentido, Neumann terminou de fato por fazer contribuições ao 

entendimento da criança, que podem ser retidas se abandonarmos a ideia de recapitulação 

e suas implicações. Tal operação pode ser possível ao entender os arquétipos materno e 

paterno em seu lugar de imagos ou, de maneira mais elementar, fatores que se relacionam 

com a consciência amparados pela vivência, que a atravessam e perturbam, produzem 

alguns (e não todos os) modos de atuar e demandam do Eu uma administração da 

experiência. Não se referindo a condições históricas, “matriarcal” e “patriarcal” se 

localizam como nomes que descrevem a tendência geral da ordenação simbólica da 

criança – a saber, uma certa passagem da natureza à cultura no nível individual, como 

valiosamente já apontava Neumann. É essa tendência universal, que só se faz na relação 

com as dinâmicas e imagens de cada conjunto cultural particular, o que põe em 

movimento a subjetivação humana da criança. 

Desta maneira, fica evidente que cada cultura possui suas próprias estruturas 

simbólicas como ordenadoras, não necessariamente se articulando ao lugar social do pai 

e da mãe, ou do masculino e do feminino, mas ao valor simbólico atemporal de estruturas 

arquetípicas que amparam diversos processos de diferenciação possíveis. Toda a ordem 

simbólica está ligada a um contexto na produção da fantasia e, assim, outras imagens 

simbólicas podem descrever a experiência de organização da consciência, como também 

apontou Neumann ao dizer desse processo em termos de Eros e Logos: 

Quando falamos da ordem desse estágio matriarcal, deve-se entender que essa 

ordem não é aquela do princípio do Logos, patriarcal, que é posterior, mas 

que pertence a um princípio matriarcal mais precoce, a saber, o princípio de 

Eros, uma experiência de ordem e significado que é predominantemente 

determinada pelo sentimento. Em termos mitológicos, o sol, enquanto 

criador, correlaciona-se com o espírito patriarcal do Logos, ao passo que o 

mundo da luz noturna da lua, representando um princípio espiritual diferente, 

correlaciona-se com o mundo matriarcal das origens (Neumann, 1980, p. 44). 

No entanto, como esses fatores são dinâmicos e aparecem também por toda a vida, 

seria mais preciso em termos de desenvolvimento apontar para a ideia de etapa a partir de 

outro ponto da teoria – a relação primal. Esta sim distingue momentos da formação da 
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personalidade, isto é, antes e depois da experiência de ruptura da unidade dual com a mãe 

enquanto função primordial. Não é à toa que a obra de Neumann consiste numa narrativa 

justaposta sobre esta ruptura, como de outra forma fez para a psicanálise francesa o 

Complexo de Édipo.  

Assim, quando Neumann recusa o Complexo de Édipo em função dos Pais 

Primordiais, o que faz é substituir um “mito ordenador” da infância por outro, ainda que 

assinale o processo subjacente de diferenciação e criação da consciência sobre a qual 

esses mitos versam simbolicamente. Mas, graças à linguagem adotada, torna-se 

necessário apontar para a diferença metodológica entre amplificação e generalização e, 

assim, para o modo como esses símbolos podem amplificar de maneira apropriada o 

horizonte de fantasias que compõem as sociedades em que Neumann viveu – e ainda 

muitas outras, mas não a universalidade generalizável das constituições do Eu.  

Um exemplo que confronta essa estruturação da personalidade remetida aos Pais 

Primordiais é a descrição da consciência na cultura japonesa, inicialmente feita por Hayao 

Kawai e recentemente elaborada por Megumi Yama (2013) a partir de uma metodologia 

similar à do próprio Neumann. Analisando o mais antigo mito de criação japonês, Yama 

(2013) amplifica a estruturação psíquica nessa cultura a partir das divindades pré-

parentais disformes que aparecem na lenda, análogas ao descentramento da consciência 

(que não é fragmentação) na experiência dos indivíduos japoneses. Seu estudo evidencia, 

assim, a necessidade de remeter as teorias aos contextos culturais que as produzem, 

compreendendo que a dimensão arquetípica é estruturante, mas não estruturada. 

A formulação de estágios do Eu análogos à narrativa heroica encontra aqui similar 

dificuldade. Neumann já os considerava como independentes de uma sequência 

temporal53, mas isso requer que pensemos tais “estruturas” como análogas a mitologemas 

(pedaços de mitos) e não como a repetição de uma narrativa mitológica inteira. Se este é 

o caso, questiona-se a onipresença do tema do herói. Em um sentido diferente, mas sobre 

o mesmo problema das “fases estruturais”, essa desmontagem foi feita por Fordham em 

relação à ideia de “posições”, pela qual afirma ter apreço. O britânico as via não como 

sucessivas, como supôs Klein, mas entrelaçadas na experiência da criança, possuindo 

justamente um caráter arquetípico (Fordham, 2002; 2003). 

O aspecto extremamente organizado da narrativa de Neumann pode fazer com que 

seja difícil para o leitor desmontar certas estruturações para ficar com os indicativos 

 
53 Neumann diz em nota de rodapé: “Aqui deveria ser enfatizado que as fases do desenvolvimento do ego 

que distinguimos são fases estruturais da personalidade e não estágios sucessivos no tempo” (1980, p. 170). 
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fenomênicos que se ligam às observações da criança real pela Psicologia Analítica ou 

outros saberes. Ainda assim, as vozes que afirmam que Neumann não se ampara na 

realidade para estabelecer formulações são tão infundadas quanto as que dizem que sua 

teoria é um modelo genético fidedigno. O que nos interessa aqui é destacar como os 

pontos dessa concepção servem para pensar os fenômenos infantis, pois o texto original 

de Neumann é um ponto de partida e não necessariamente um ponto de chegada.  

 

3.3.  O Si-mesmo e a individualidade 

Um dos pontos mais destacados por analistas como Denise Lyard (1998; 2020), 

inspiradas por Neumann, foi a elaboração da noção de Si-mesmo pelo autor como 

paradoxal também na infância, dotado de duas dimensões que espelharão a formação da 

consciência. Essas dimensões, separadas a nível didático, foram descritas pelo alemão 

como Self corporal e Self relacional (Körper-Selbst e Bezogenheits-Selbst). Isto localizou 

a construção do Eu a partir do Si-mesmo sobre dois operadores fundamentais: o corpo e 

o Outro.  

(I) O primeiro tem suas raízes reconhecidas já nos primeiros trabalhos de Jung, 

onde ele diz que o complexo do Eu se constitui da “expressão psicológica de uma 

combinação firmemente associada entre todas as sensações corporais. Deste modo, a 

personalidade é o complexo mais sólido e mais forte” (Jung, 2015, p. 42; §83). Assim, o 

corpo é base material e afetiva da experiência de organização do Eu e imagem que 

informa sobre sua unificação. 

 (II) Ao mesmo tempo, Neumann identifica à função relacional exercida pela mãe 

o lugar do Si-mesmo, uma vez que é a mãe quem oferece à criança uma organização vital 

desse corpo-psique, ao mesmo tempo em que sua independência contrasta com a ideia de 

Eu que está se formando. A vivência do Si-mesmo é também uma vivência da alteridade 

e, na relação primal, o Eu ainda se apoia particularmente nesse Outro sobreordenado 

como protótipo para sua própria estruturação.  

Fordham (1981), porém, considerava a divisão e atribuição da noção de Si-mesmo 

à mãe uma formulação teórica que confundia a apreensão da realidade, afirmando não 

haver aí um paradoxo, mas uma contradição. Para ele, a mãe é a alguém com quem a 

criança faz relação desde o princípio e, nessa condição, apresenta-se como seu próprio 

Self. Nesse sentido, a formulação de que a mãe possa entrar em cena como o Self do bebê 

é, em sua visão, absurda, conduzindo à ideia de que a criança é realmente sua mãe e vice-
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versa. Segundo Fordham, para que a ideia de Neumann faça sentido lógico, teria de se 

tratar de uma projeção, por parte da criança, de partes do Self na mãe. À vista disso, “se 

o Self é concebido por ele como a totalidade do bebê, então não pode ser projetado, 

exteriorizado ou qualquer coisa do tipo. Ninguém além do bebê pode ser o Self” (1981, 

p. 114, tradução nossa54). 

No entanto, a formulação de Neumann por certo não diz respeito a um processo 

projetivo, e sim ao fato de que o Si-mesmo ultrapassa a dimensão da individualidade. 

Logo, para compreender porque Fordham não pôde aceitar a ideia do alemão, é preciso 

retomar o sentido de Si-mesmo em seu próprio pensamento. Como conceito, isto é, ficha 

de jogar, Fordham considerava que essa noção era usada em Psicologia Analítica para 

cobrir aspectos muito diversos da experiência, ao ponto de as definições entrarem em 

conflito. Ele critica essa dificuldade conceitual na obra de Jung dizendo que, 

por um lado, ele definiu o self como a totalidade da psique, abarcando o ego 

e os arquétipos, concepção que significa que essas estruturas são as partes do 

todo. Por outro lado, ele pensou o self como uma entidade que organiza todas 

as partes e é sobreordenado ou transcendente em relação a elas – uma entidade 

à parte. As duas concepções são de difícil conciliação. [...] O conceito 

revisado [como arquétipo] cobria muito bem alguns de seus dados, mas 

obviamente modificava ou mesmo abolia o conceito de totalidade, já que o 

self é concebido como uma de suas partes (Fordham, 2003, pp. 20-21). 

Aqui torna-se necessário retomar nossa discussão sobre o modo como a psicologia 

de Jung se produziu na superação do racionalismo conceitual para alcançar a experiência, 

utilizando para isso uma linguagem propositalmente ambígua. Embora Fordham aceitasse 

bem o paradoxo inerente aos dados simbólicos da experiência, tinha reservas em operar 

com ele na metodologia científica enquanto uma linguagem vantajosa sobre os fatos. É 

claro, Fordham compreendia as razões para o emprego da linguagem simbólica e 

paradoxal em Psicologia Analítica, como fica evidente em seu artigo The Self in Jung’s 

Works (in Fordham, 2002). Nele, o britânico reconhece a necessidade de Jung em falar 

por imagens para preservar a vivacidade inapreensível do fenômeno, mas afirma que em 

certas ideias há uma confusão entre o nível da abstração e o dos fatos, levando alguns 

 
54 No original, “if the self is considered by him as the totality of the infant, then it cannot be projected, 

exteriorized, or anything of a like kind. Nobody other than the infant can be the self”. 
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analistas a mascararem contradições teóricas usando metáforas, ou ainda o argumento de 

sua necessidade.  

A questão é a seguinte: uma vez que o self contém opostos, formulações sobre 

seu conteúdo podem ser afirmadas paradoxalmente. A posição é bastante 

diferente quando aplicada à teoria no sentido presente, pois nem a teoria de 

que seja totalidade nem o conceito de que seja arquétipo se referem ao 

conteúdo do self, mas ao seu lugar no modelo teórico da psicologia (Fordham, 

2002, p. 30, tradução nossa55).  

Nesse sentido, Fordham (2003) toma o Si-mesmo “definido como a totalidade 

organizada dos sistemas consciente e inconsciente” (p. 22). A aplicação dessa concepção 

à infância passa ainda por compreendê-lo como uma unidade primária na qual repousa a 

noção de uma identidade particular, individualidade. A partir daí, o objetivo dos pais pode 

ser definido como o de fomentar o amadurecimento do Si-mesmo. Ao fazer uma distinção 

operacional que não abrange simultaneamente o Si-mesmo como arquétipo, destacando-

o como uma totalidade de sistemas em geral referidos a um indivíduo, poderíamos pensar 

que Fordham se aproxima da noção de Si-mesmo como uma espécie de mônada, no 

sentido de marcar uma certa divisão entre sujeito e mundo. Na verdade, essa escolha 

metodológica pretende destacar a ideia de indivíduo, como uma totalidade em si mesma 

que, contudo, não é uma estrutura fechada, mas aberta ao mundo.  

Ainda assim, Fordham utiliza a noção de Si-mesmo como uma unidade 

particularmente referida a um indivíduo e, por esse motivo, em seu pensamento o Si-

mesmo do bebê só pode ser considerado como a totalidade deste indivíduo que, separado 

do Outro/mundo, precisa ativamente fazer relações com ele. É claro que os fenômenos 

arquetípicos definidos como Si-mesmo também são demonstrados por Fordham na 

infância – a questão para ele é apontar uma distinção descritiva entre uma coisa e outra 

(cf. Urban, 2005). 

A análise de Fordham sobre o acréscimo de significações ao termo “Si-mesmo” 

ao longo da obra junguiana é relevante, pois mostra precisamente que, como ficha de 

jogar, conceito, trata-se de uma definição incompleta e logicamente dúbia. Mas, como 

 
55 No original, “The point is as follows: since the self contains opposites, formulations about its contents 

can be stated paradoxically. The position is quite different when applied to theory in the present sense, for 

neither the totality theory nor the archetype concept refers to the contents of the self but to its place in the 

theoretical model of the psyche”.  
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fenômeno, no pensamento junguiano o Si-mesmo aponta para uma noção de totalidade 

que ultrapassa os limites do indivíduo e, nesse sentido, para uma totalidade da qual a 

própria noção de indivíduo é uma expressão. Como apontou Damião (1997), a criação do 

indivíduo se inscreve na obra de Jung como revelação ou expressão do processo de 

realização do Si-mesmo, isto é, da totalidade de fatos paradoxais os quais a consciência 

só apreende parcialmente. Nesse sentido, Jung também mostra como o Si-mesmo vem se 

realizando na história das culturas em configurações da fantasia vistas nas imagens de 

Cristo/Deus, do Tao, do Ātman, da alquimia, etc. Por fim, em linguagem psicológica, foi 

definido como a totalidade psíquica do homem (Jung, 1983). 

Uma vez que uma discussão ampliada dessa ideia extrapola o escopo deste 

trabalho56, é preciso que nos atenhamos à forma como a noção de Si-mesmo atravessa 

nossos autores de modos diversos. Em Fordham, a consideração especial do Si-mesmo 

como totalidade da criança o obrigou a falar daquilo que não é o Si-mesmo, isto é, os 

objetos da realidade que ainda não são percebidos conscientemente como objetos, mas 

como algo não pertencente àquela totalidade individual. A distinção entre objetos do Self 

e objetos reais registra teoricamente o reconhecimento de que sensações e partes da mãe 

possam ser entendidos como elementos arquetípicos da totalidade do bebê, mas não a mãe 

inteira a todo tempo. Na concepção de Neumann, os objetos reais não são destacados, 

levando à compreensão de que não há qualquer diferenciação sólida entre bebê e mãe, ou 

seja, que este ainda não seja definido por uma totalidade individual. Tal estado absoluto 

de fusão não se confirma nos dados observáveis, como já foi afirmado e pacificado. 

No entanto, para Neumann, o Si-mesmo enquanto individual é apenas um modo 

de realização da totalidade – que por sua vez não está necessariamente em mim ou no 

outro (como sujeito ou objeto), mas precisamente além dessa divisão. Fordham aponta 

que se o Si-mesmo aparece em outro lugar que não a totalidade do indivíduo, trata-se de 

uma projeção do arquétipo Si-mesmo sobre o objeto ou, no caso do bebê de Neumann, 

de algum tipo de identificação projetiva. Aqui, é apenas preciso manter em mente que na 

psicologia de Jung, ao ultrapassar a divisão sujeito-objeto de maneira radical,  

pode-se dizer que não haveria, então, apenas processos de projeção – de um 

inconsciente subjetivo sobre o mundo. O que se chama por projeção seria [...] 

uma maneira do inconsciente se manifestar através dos relacionamentos. O 

outro e o mundo fazem parte dessa intencionalidade encarnada e são 

 
56 Remetemos o leitor às discussões de Bonfatti (2007) e Damião (1997). 
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horizontes de manifestação e geração de sentido tanto quanto o próprio 

indivíduo (Damião, 1997, p. 58). 

Nesse sentido, compreende-se como mesmo fatos como o Si-mesmo podem se 

manifestar de maneira interrelacional, o que provavelmente facilitou a formulação de 

Neumann de que o Si-mesmo do bebê é também sua mãe, assim como em outros 

momentos o atribui ao pai e ao grupo – outras expressões desse funcionamento em outras 

fases da experiência. Sabe-se que Jung dá exemplos do Si-mesmo como algo para além 

do “meu si-mesmo”. Ao aponta-lo na linguagem de Paracelso como Adech – o grande 

homem que é ao memso tempo o céu interno – ele diz: 

o si-mesmo que me inclui, inclui também muitos outros: isto porque o 

inconsciente ‘conceptum in animo nostro’ [como concebido no nosso 

espírito] não me pertence, não é minha peculiaridade, mas está em toda a 

parte. Paradoxalmente, é a quintessência do indivíduo e ao mesmo tempo um 

coletivo (Jung, 2016, p. 263, §226). 

Por sua vez, Neumann postula que “essa natureza dupla paradoxal do Self 

manifesta-se precocemente na infância; enquanto ‘a própria essência’ da criança, o Self é 

o Self Corporal; enquanto um ‘tu’, é a mãe dessa criança” (1980, p. 14). De forma mais 

direta, Neumann parece se inspirar em formulações como aquela encontrada em “A 

psicologia da transferência”, na qual Jung descreve a dissolução dos opostos no banho 

mercurial, criando assim um estado imaginado como originário e urobórico. Sobre esse 

banho, ele diz: 

O ser humano que não se liga a outro, não tem totalidade, pois esta só é 

alcançada pela alma, e esta, por sua vez, não pode existir sem o seu outro lado 

que sempre se encontra no “tu”. A totalidade consiste em uma combinação 

do eu e do tu, ambos se manifestando como partes de uma unidade 

transcendente, cuja natureza só pode ser apreendida simbolicamente, como 

por exemplo pelo símbolo do redondo, da rosa, da roda ou da “coniunctio 

solis et lunae” (Jung, 1987, p. 111, §454). 

Jung afirma ainda que “enquanto não há o laço do amor, a alma não está presente 

neles [os participantes do banho]” (1987, p. 111, §454). É claro que essas passagens 

supõem uma separação do outro, como enfatiza a nota do autor que diz: “não se trata 
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evidentemente da síntese, ou seja, da identificação de dois indivíduos, mas da ligação 

consciente do eu com tudo aquilo que se esconde no ‘tu’ em forma de projeção” (Jung, 

1987, p. 111, §454). Assim, Neumann parece tomar essas descrições do Si-mesmo do 

adulto57 como um ponto de partida, para então postular que, na infância, tais 

características da totalidade se manifestam precocemente por meio de uma unidade dual 

feita com a mãe. Nesse sentido, ele diz que “na primeira fase da infância, a tendência que 

o Self tem para relacionar-se com um ‘tu’ é ‘dada’ e, do nosso ponto de vista, 

externalizada pela mãe” (Neumann, 1980, p. 14).  

Já sabemos que, com isso, Neumann enfatizou sobremaneira o estado de 

participação/união do bebê, de modo que a atribuição de uma dimensão do Si-mesmo à 

mãe está amparada em sua teoria sobre esse estado. Apesar da existência legível dessa 

ênfase no texto do alemão, é preciso destacar como a concepção do Si-mesmo de 

Neumann foi por vezes redutivamente interpretada a partir da máxima “a mãe é o Si-

mesmo do bebê”, ou mais precisamente: “a mãe, na relação primal, não apenas 

desempenha o papel de Self da criança, mas é na realidade esse Self” (Neumann, 1980, 

p. 13). Tal assertiva levou mesmo Fordham a uma consideração enganosa, ao afirmar que 

“há um aspecto da teoria de Neumann de que a mãe é o Self da criança que facilmente é 

negligenciado: ela deixa entender que a mãe é aniquilada ao ser substituída pelo Self do 

bebê” (Fordham, 1981, p. 115, tradução nossa58). 

No entanto, não se trata de nenhuma substituição – confusão que é reforçada pela 

literalidade do verbo ser, implicando aí que a mãe se torna a totalidade da criança. Como 

Neumann deixa claro, “nessa relação primal, a mãe também vive, da mesma forma que a 

criança, numa realidade unitária arquetipicamente determinada, porém só uma parte de si 

entra nela, porque seu relacionamento com o filho domina apenas um segmento de sua 

existência total” (1980, p. 13). Do mesmo modo, a criança também não é compreendida 

exatamente como o Si-mesmo (totalidade) da mãe – esta simplesmente representa o Si-

mesmo, na medida em que é entendida como mundo para a criança da relação primal.  

 
57 No mesmo sentido do trecho de Jung, ele descreve o Si-mesmo dizendo: “a estrutura do Self adulto 

implica sempre uma relação eu-tu. O ego vivencia o Self como um oposto, que se manifesta no interior da 

psique como o centro do Self, e no exterior como o mundo ou como outro ser humano, ou como a projeção 

de uma imagem arquetípica. Isto significa que o Self tem um caráter de Eros [Amor], que determina todo 

o desenvolvimento de um ser humano e que pode ser descrito como individuação, como relação e como 

mudança de relação” (Neumann, 1980, p. 13). 
58 No original, “there is an aspect of Neumann's theory that a mother is the child's self which easily gets 

overlooked: it implies that a mother is annihilated by being replaced by the infant's self”. 
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Ao tratar dessa questão, Neumann usa especialmente o termo vertritt, que pode 

indicar “representa” ou “substitui” – o sentido do radical alemão ver- aponta para a 

construção de uma ideia, uma coisa que representa algo, sendo usado também no verbo 

entender (verstehen), por exemplo. Por isso, torna-se questionável que as traduções em 

língua inglesa e portuguesa tenham traduzido a fatídica máxima “a mãe é na realidade 

esse Self” desta maneira, com o verbo ser – enfatizado em itálico nas duas versões. No 

original em alemão, todavia, pode-se ler: 

Por um lado, há o “Self corporal” da criança, dada a natureza da disposição, 

que se dá pela presença da totalidade corporal do indivíduo; por outro lado, a 

mãe da relação primal não apenas desempenha o papel de Si-mesmo, mas o 

representa (Neumann, 2005, p. 10, §25, tradução nossa59). 

O verbo ser acabou por trazer aí um sentido relacionado à ideia de subsunção do 

nível individual, embora todas as outras vezes que a palavra vertritt apareça, tenha sido 

traduzida como “representa”. No nível da fantasia, é claro, ser e representar também se 

aproximam, mas aqui se trata de tentar explicar a situação da criança a partir e para além 

do indivíduo, isto é, como paradoxal. Antes desse trecho, Neumann diz que “na fase 

embrionária a mãe também é o Si-mesmo da criança” (2005, p. 9, §24, tradução nossa60), 

mas indicando que por isso mesmo (podeíamos pensar, para abarcar esse também) foi 

obrigado a fazer uma distinção didática entre as dimensões do Si-mesmo, isto é, como 

corporal e relacional.  

Aqui, ele adverte, o corporal não é meramente a qualidade fisiológica, mas a 

totalidade do bebê, ao passo que o relacional diz respeito ao aspecto do Si-mesmo que 

ultrapassa a quintessência, como imagem de mundo, alteridade e como parte da 

organização da criança. Deste modo, poderíamos apontar que, em certo sentido, a divisão 

entre Self corporal e relacional faz alusão ao problema conceitual entre totalidade 

individual e qualidade arquetípica, criticado em detalhe por Fordham. Para Lyard, o que 

está em questão é o fato de que a mãe – como indivíduo que se coloca em uma relação 

primal – precisa assumir e sustentar parte das funções do Si-mesmo do bebê. Ela diz: 

 
59 No original, “Einerseits existiert das mit der artgemäßen Anlage gegebene «Körper-Selbst» des Kindes, 

das mit dem Vorhandensein der individuellen Körperganzheit gegeben ist, andererseits spielt die Mutter 

der Urbeziehung nicht nur die Rolle des Selbst, sondern vertritt dieses”. 
60 No original, “in der Embryonalphase sei die Mutter auch das Selbst des Kindes”. 
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O bebê é de fato um indivíduo, como Fordham o proclama. Porém, o fato de 

um dos protagonistas necessitar do outro para sobreviver e se realizar em sua 

humanidade introduz uma assimetria que Neumann expressa graças à sua 

hipótese de “externalização” do Si-mesmo relacional do bebê na mãe. Além 

disso, essa assimetria de forma alguma invalida a existência e a observação 

das interações mãe-bebê (Lyard, 1998, p. 83, tradução nossa61). 

Na concepção de Fordham, esses aspectos apontados por Neumann não são 

desconsiderados, e a assimetria no par afetuoso é destacada ao reconhecer no bebê um 

caráter ativo, criativo em estratégias de relação e impulsionado a elas justamente por sua 

dependência do Outro. A diferença central encaminha-se, pois, para a rejeição da hipótese 

de uma realidade unitária, que Neumann adotou como modo de dizer dos limites entre 

sujeito e objeto difíceis de situar na primeira infância. 

Tal hipótese é aplicada à infância a partir da constatação da parca separação entre 

sujeito e objeto (entendida como realidade unitária) e da participação mística nas crianças 

pequenas, embora essas duas ideias não sejam idênticas. Ainda assim, a última aponta na 

antropologia para o estado em que o indivíduo se torna Um com a natureza, como Jung 

destacou. Uma vez que a criança faz uma participação primal com a mãe, teria de se tornar 

Um com ela, o que nos leva ao duplo aspecto da noção de Si-mesmo em Neumann. Como 

o autor não sistematizou suas observações infantis, apenas concluiu teoricamente que 

“essa unidade, da qual depende a existência da criança, consiste numa identidade 

biopsíquica entre corpo e mundo, na qual criança e mãe, corpo faminto e seios que 

aplacam a fome, tudo é uma única e mesma coisa” (Neumann, 1980, p. 12).  

Por outro lado, ao abandonarmos essa afirmação categórica de indiferenciação, 

poderemos reconhecer que, do ponto de vista da criança, a imagem da mãe é formada a 

partir das sensações que o bebê experimenta na relação com ela e seu corpo, que são 

registradas arquetipicamente como elementos do materno. Assim, Fordham chega a 

afirmar que 

Por causa da primazia do self, outra conclusão pode ser tirada: o bebê trata 

sua mãe como se ela fosse parte desse self. Isso significa que ela passa a ser 

 
61 No original, “Le bébé est bien un individu ainsi que Fordham le proclame. Toutefois, le fait que l'un des 

protagonistes ait besoin de l'autre pour survivre et se réaliser dans son humanité, ce fait introduit une 

asymétrie que Neumann exprime grâce à son hypothése d'« externalisation » du soi relationnel du bébé 

dans la mère. Par ailleurs, cette asymétrie n'invalide en rien l'existence et l'observation des interactions 

mère-nourrisson”. 
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percebida como uma série de experiências que são cinestésicas, de modo que 

ela é as sensações que a criança experimenta. É a partir disso que a imagem 

se desenvolve, especialmente se houver frustração tolerável – como distinta 

da intolerável (Fordham, 1977, p. 97, tradução nossa62). 

Apesar de soar bastante próximo de Neumann, sua afirmação se insere numa 

posição que rejeita a identidade total e dada entre um indivíduo e outro, mas reafirma 

também que a criança vive momentos em que a experiência do corpo e a ordem do 

materno se identificam. Deste modo, tal afirmação adquire importância ao constatar como 

as imagens da mãe são marcadas pela experiência da emoção que marca o corpo da 

criança, isto é, dos afetos causados por tudo o que oferece os cheiros, os toques, a fala/voz 

e os detalhes particulares daquela(s) mãe(s) pessoal(is) que se relaciona(m) com o bebê. 

É precisamente esse campo emocional que Jung enfatiza em sua psicologia, e é nessa 

experiência estruturante das imagos que convergem nossos três autores a respeito da 

experiência primal. Vemos assim que, em todo o exposto até aqui, retoma-se sempre a 

questão da individualidade como fator determinante para as divergências nas concepções 

de Si-mesmo na infância. 

Na verdade, Jung não elaborou a fundo os aspectos do Si-mesmo nessa fase, mas 

deixou sua indicação de que este precedia a dimensão do Eu. Tal ideia foi determinante 

para as reelaborações posteriores de Fordham e Neumann – como se vê nas citações 

anteriores – mesmo após o avanço de teorias que explicavam a formação da criança 

unicamente pelas relações feitas entre o Eu e os objetos. O Si-mesmo lança aí a 

ultrapassagem dessa abordagem personalista e sua emergência simbólica como fator de 

transformação impulsionou as tentativas de compreender como esse fenômeno se ligava 

ao desenvolvimento. Dessa sistematização surgem ideias como o eixo Ego-Self de 

Neumann ou o objeto transicional em Fordham. Jung, porém, sempre tomava o 

aparecimento do Si-mesmo no caso individual da criança, não enfatizando sobre ele uma 

construção desenvolvimental (cf. Jung, 2011a). Assim, diferente dos outros dois autores, 

em Jung as formulações sobre a individualidade da criança normalmente não estão tão 

explicitamente associadas à ideia de Si-mesmo. 

 
62 No original, “because of the primacy of the self, another conclusion may be drawn: the infant treats his 

mother as if she were a part of that self. This means that she starts to be percieved as a number of 

experiencies which are kinaesthetic, so that she is the sensations which the child experiences. It is from this 

that imagery develops, especially if there is tolerable, as distinct to intolearble, frustration”. 
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Na maior parte das vezes, a individualidade aparece ligada ao Eu e à construção 

de uma personalidade independente dos estados de identidade, apesar de Jung reconhecer 

que o fator de individualidade preceda à formação do próprio Eu. Assim, o médico de 

Zurique parece diferenciar entre a individualidade – como elemento de singularidade, a 

partir e em diferença do coletivo – e a psique individual, que é a configuração desses 

elementos de individualidade em sua relação com o Eu. Por isso, apesar de considerar o 

estado de identidade feito com os pais na primeira infância,  

também a verdadeira individualidade psíquica da criança é algo de novo em 

relação aos pais, e não pode ser deduzida da psique deles. Ela é uma 

combinação de fatores coletivos, os quais na psique dos pais se encontram 

apenas potencialmente presentes, e em geral nem são observáveis. Não 

apenas o corpo da criança, mas também sua alma, provém da série dos 

antepassados, no sentido de que ela pode ser distinguida individualmente da 

alma coletiva da humanidade (Jung, 1985c, p. 48, §93). 

Reconhecendo a originalidade dos fatores individuais da criança, Jung diz então 

que a formação do Eu insere uma mudança na qual ela se torna apta a identificar-se com 

essa individualidade. De modo geral, ele observa  

esta mudança entre três e cinco anos de idade, mas pode dar-se também antes. 

A partir desse momento, podemos dizer que já existe uma psique individual. 

Mas a psique individual costuma atingir uma relativa independência apenas 

após a puberdade, enquanto que até aí continua sendo em grau elevado 

joguete dos impulsos e das condições ambientais (Jung, 1985d, p. 58, §107). 

Assim, apesar dessas indicações, a postura de Jung quanto à capacidade da criança 

afirmar sua própria personalidade foi, como apontamos, marcada por sua cautela, 

frequentemente desobrigando a infância da necessidade do reconhecimento individual. 

No mesmo sentido de Jung, a individualidade para Neumann está primeiro ligada a fatores 

individuais, características, modos de ser singulares, mas só depois de uma certa 

unificação desses fatores na criança é que poderíamos dizer que a criança propriamente 

“nasce”. Mas, diferente de Jung, Neumann associa esse momento mais diretamente ao Si-

mesmo, incluindo com essa concepção tanto o estado de participação quanto a formação 

da psique individual que se daria pela diferenciação da mãe ao final do primeiro ano de 

vida. Logo, para ele, 
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esses fatores que consideramos constitucionais e individuais no embrião 

desenvolvem-se de acordo com a autonomia do Self individual da criança; 

mas esse desenvolvimento automórfico ocorre no interior da realidade 

estranha da mãe, que age sobre o embrião como uma realidade 

sobredeterminada. É só com a conclusão da fase embrionária pós-uterina que 

podemos demonstrar o completo estabelecimento da instância 

autodeterminante que a Psicologia Analítica denomina Self individual. 

(Neumann, 1980, p. 11). 

A observação, o atendimento de crianças e o contexto analítico resistente à 

psicologia infantil levaram Fordham a refundar sua posição teórica apostando 

radicalmente nessa individualidade da criança – razão pela qual mudou o nome de seu 

livro “The Life of Childhood” para “A criança como indivíduo” (cf. Apêndice II). Para 

ele, os traços individuais do bebê e as evidências de sua separação originária da mãe são 

suficientes para afirmar desde aí a existência de uma psique individual que requer a 

atenção do analista. Nesse sentido, Fordham também atribui ao Si-mesmo, como instância 

primária e totalidade da criança, a individualidade psíquica. Diferente de Neumann, 

porém, não considera que um estado de fusão anteceda essa individualidade, embora 

possa aparecer depois. Quanto a Jung, o inglês aponta que sua posição não considerou 

um estudo mais preciso da individualidade na infância e de uma localização temporal 

mais real da maturação psicológica. De fato, como mencionamos, quando Jung aborda 

indicações etárias o faz intencionalmente em um sentido genérico e não sistematizado. 

Por outro lado, Fordham buscou não deixar para trás essa postura junguiana de abertura 

aos fatos, afirmando que  

Não existe uma teoria adequada sobre a experiência do bebê, mas a 

necessidade de uma parece ter levado a uma generalização prematura. No 

entanto, se pudermos renunciar ao nosso desejo por elas, então muito do que 

foi imaginado teoricamente pode ser transformado em instrumentos para 

facilitar a observação (Fordham, 2002, p. 55, tradução nossa63). 

 
63 No original, “There is no adequate theory of an infant's experience but the need for one seems to have 

led to premature generalization. However, if we can relinquish our wish for them, then much that has been 

imagined theoretically can be turned into instruments to facilitate observation”. 
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Nesse sentido, Fordham explica porque pensa que sua aplicação conceitual do Si-

mesmo à infância, com seus processos de deintegração e reintegração, torna a observação 

de um bebê mais fácil: 

É porque concentra a atenção no que o bebê faz como pessoa. É verdade que 

o que ele faz é principalmente em relação a sua mãe, mas suas ações 

permanecem sendo suas, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Também 

se torna possível o uso de uma linguagem que trate o bebê como uma pessoa 

inteira (Fordham, 2002, pp. 54-55, tradução nossa64). 

Vemos, assim, como a construção teórica desse autor está marcada por sua 

preocupação em compreender a criança como um indivíduo, isto é, uma preocupação que 

responde a seu próprio contexto científico e que é, antes de tudo, ética. 

 

3.4. As três éticas 

As preocupações de Jung e Fordham, evidenciadas aqui como marcas de seus 

trabalhos sobre a infância, não são, contudo, antagônicas. Elas apenas representam éticas 

complementares, que precisam estar no horizonte do analista e de qualquer pessoa que 

lide com crianças nos diversos contextos. Por “ética”, entendemos aqui um princípio ou 

conjunto de princípios que orienta a posição de um indivíduo ou grupo frente a outros.  

Como agora está claro, a posição de Jung em relação à infância é ética na justa 

medida em que captura o espírito do seu tempo para marcar uma orientação: aí onde há 

uma criança, deve haver a responsabilização do adulto sobre si. O valor dessa posição é 

profundamente atual, uma vez que seguimos escapando à nossa responsabilidade por 

aquilo que nos faz sofrer individual e coletivamente, desejando um futuro melhor para as 

próximas gerações. Como Jung afirmou, diante dessa manobra de inconsciência, as 

crianças 

ou reagem em defesa própria por meio de um protesto mudo (às vezes, porém, 

até bem alto), ou se tornam vítimas de uma coação interna de imitação, que 

os paralisa psiquicamente. Tanto num caso como no outro, os filhos se veem 

 
64 No original, “It is because it focuses attention on what a baby does as a person. It is true that what he 

does is mostly in relation to his mother but his actions remain his own even in unfavourable circumstances. 

It also makes possible the use of a language treating the baby as a whole person”. 
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obrigados a fazer, a sentir e a viver aquilo que eles próprios não são, mas sim 

seus pais. Quanto mais “impressionantes” forem os pais e quanto menos 

quiserem assumir seus próprios problemas (muitas vezes pensando 

diretamente no bem estar dos filhos!), por um tempo mais longo e de modo 

mais intenso terão os filhos de carregar o peso da vida que seus pais não 

viveram [...]. Não é importante que os pais nunca cometam erros – isso seria 

impossível para seres humanos – mas que os reconheçam como erros. Não é 

a vida que deve ser detida, mas a nossa inconsciência (Jung, 1985e, pp. 84-5, 

§154-5). 

Ao partir dessa posição, o analista deixa de operar na criança as mudanças que os 

adultos precisam encontrar em sua organização individual e social. Por outro lado, isso 

não pode ser entendido como um desvio do olhar para as crianças, tomando-as como um 

jogo de influências, como se nenhum esforço passasse por elas e não fossem capazes de 

dizer sobre si. Foi Fordham quem primeiro apontou esse ethos prejudicial que começava 

a nascer a partir da interpretação dos textos de Jung. Ao se colocar em escuta das crianças 

e perceber o lugar secundário que essa atividade ganhou, o britânico denunciou que a 

posição junguiana ensejou um grupo de ideias em que a criança pequena seria nada mais 

que uma parte de seus pais, e que a ideia de participação mística caiu em um ostracismo 

justificado, uma vez que “erroneamente se tornou um dogma que nega às crianças a 

possibilidade de individualidade” (Fordham, 2003, p. 16). 

Compreender o contexto em que Jung proferiu alguns de seus ensinamentos, como 

demonstramos neste trabalho, é essencial para reposicionar o peso de certas frases que 

deram brecha a essas críticas, além de demonstrar a importância destas para a transmissão 

do pensamento junguiano. Assim como Jung afirmou que uma criança antes da puberdade 

“propriamente ainda nem existe”, sendo “em todo sentido, apenas um produto dos pais” 

(1985d, p. 58, §107), também enunciou que o adulto age “sem tomar em consideração 

uma única vez que o filho não é simplesmente um prolongamento da mãe, mas realmente 

um ser novo e individual, dotado muitas vezes de um caráter que em nada se assemelha 

ao dos pais” (1985e, p. 133, §222). 

Por isto, quando Fordham traz a noção de individuação para a infância, faz uma 

articulação teórica que busca, antes de mais nada, atender a uma ética para com as 

crianças – onde há uma criança, há um indivíduo. Não é realista conceber que haja no 

desenvolvimento uma constituição mais ou menos passiva, como se apenas a maturidade 
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e consciência posterior pudesse dar a criança a habilidade de participar ativamente desse 

processo vital. Esta visão atrela-se a um ponto de vista adultocêntrico, que considera que 

um modo de atuar é ativo quando corresponde ao Eu e àquilo que pode ser verificado no 

adulto. É a ética da individuação, trazida agora à infância, que dá os passos para 

considerar as crianças como verdadeiros sujeitos ou, nas palavras de Main, “como os 

sujeitos de suas necessidades, relações e ambientes, enquanto, na visão de Fordham, Jung 

e muitos outros psicólogos veem as necessidades das crianças como a base de sua 

dependência dos pais” (2008, p. 120, tradução nossa65). 

Ao incorporar essa posição em complementariedade à ênfase de Jung, o analista 

passa a operar com a criança nas mudanças que cabem a ela, apostando nas saídas que ela 

pode construir sobre as marcas já deixadas em sua subjetividade – sem exigir, porém, 

aquilo que está para além dela. Cabe ressaltar ainda que essas marcas podem não ser 

inteiramente da responsabilidade dos pais, pois a criança não é nenhum ser acima do bem 

e do mal ou sem personalidade, mas precisamente um indivíduo que encara a difícil tarefa 

de se constituir entre seus pares, entre os adultos e em meio à cultura na qual seu grupo 

vive. Sobre esse ponto, propomos que seja destacada uma terceira ética, pois onde há uma 

criança, há uma cultura que a atravessa em todo seu vigor. 

É evidente que nossos três autores abordam a questão da cultura, por vezes de 

forma explícita e em geral de forma implícita. No entanto, nenhum deles se dedicou em 

larga medida à análise das influências culturais na constituição da personalidade infantil. 

O que sustentamos aqui é que se posicionar a partir dessa análise é fundamental para 

abordar o sofrimento da criança e de sua família, para apostar em novos modos de estar 

na cultura, posicionar-nos diante dela e garantir que as duas éticas anteriores se produzam. 

Essa posição se funda essencialmente na ideia de fantasia como aquilo que faz ponte entre 

o sujeito e o mundo, havendo entre eles uma união inescapável. 

Sabe-se que Fordham ressaltou especialmente o ambiente como determinante do 

desenvolvimento, mérito que ninguém pode dele retirar. Mas, do nosso ponto de vista, a 

noção de “ambiente” enfatizada por ele – na esteira da terminologia dos psicanalistas 

ingleses – apesar de ampla e inseparável da cultura, não enfatiza esta última o suficiente 

como uma dimensão que ultrapassa os espaços que circundam cada criança. A noção de 

ambiente remete à mãe, à família, à escola e à cidade, por exemplo, como espaços afetivos 

 
65 No original, “as the subjects of their needs, relationships, and environments, while, in Fordham’s view, 

Jung and many other psychologists see children’s needs on the basis of their dependence on their parents”. 
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que funcionam de maneira determinada por uma cultura, mas não revela suas dinâmicas 

de poder, seu aspecto estrutural e sua produção de nossas concepções, e sim as relações 

dadas aí e o clima psicológico fornecido por esse ambiente. Em sentido similar, Jung 

destacou também a dimensão do ambiente que, de toda maneira, é parte fundamental 

dessa ética, a parte com a qual o analista lida diretamente. Quanto à Neumann, apesar de 

ser criticado por enfatizar a determinação dos processos inconscientes em detrimento da 

imprevisibilidade do ambiente e do Eu, consideramos que o autor também nos leva – e 

até mais diretamente – a indagar sobre a dimensão da cultura como cânone estruturante, 

seja onde falhou em enxergá-la, seja onde ressaltou sua ligação com o desenvolvimento. 

Algumas indicações de Neumann ajudam a nos colocar particularmente a caminho 

dessa posição, pela qual podemos afirmar que “a criança humana, com seu 

desenvolvimento de um Eu e consciência, é por natureza não apenas um ser 

psicobiológico, mas desde o início um ser social condicionado pela cultura” (Neumann, 

1959, p. 127, tradução nossa66). Quando se fala sobre a ligação da cultura com a infância, 

geralmente as questões são postas em um paradigma desenvolvimentista, embora até hoje 

não haja consenso sobre o momento em que se pode dizer que a criança adquire os padrões 

sociais e passa a atuar a partir deles (Nesdale, 2007). Fordham é um dos autores que se 

questiona sobre esse ponto, dizendo: 

Que capacidade interior tem a criança – um bebê não tem nenhuma – de 

atender a padrões coletivos de comportamento? Quando é que ela começa a 

se relacionar diretamente com o padrão cultural, a sua sombra – o 

inconsciente coletivo – e com o fluxo histórico que está por trás de cada um? 

É óbvio que a criança não está imersa neles desde o início, muito pelo 

contrário: ela cresce em direção a eles e só pode confrontá-los diretamente na 

adolescência (Fordham, 2003, p. 135).  

 Ao nos posicionarmos com Jung para além de um desenvolvimentismo, 

entendemos que a questão do momento não deve ser o foco de nossa atenção. Embora 

seja evidente que a criança cresça em direção aos padrões culturais – podendo então 

assimilá-los com sua consciência e até produzir aí mudanças relacionais na família – todo 

cuidado é preciso ao tratar dessa afirmação, pois ao contrário do que Fordham afirma, a 

criança está imersa nesses padrões desde o início. Seu corpo é marcado de nascença pela 

 
66 No original, “the human child, with his development of an ego and counsciousness, is by nature not only 

a psycho-biological being but from the very beginning a social being conditioned by culture”. 
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cultura e suas sombras e, ainda que não possa reagir a ela, é condicionada pelo adulto a 

atendê-la em tenra idade – o que faz surgir a questão do britânico. Mas aqui se trata de 

destacar a dimensão da fantasia onde a criança já habita, e onde se insere pouco a pouco 

a partir de outras fantasias espontâneas e construções de sentido, formadoras de sua 

subjetividade. Desde experimentos como o clássico Teste da Boneca67, constata-se que 

antes mesmo de adquirir completamente a linguagem, a criança já sinta os efeitos do 

social. Nesse sentido, podemos afirmar com Neumann:  

Aqui não iremos tentar determinar sob que condições distúrbios do 

desenvolvimento deixam cicatrizes duradouras e sob que condições são 

apenas acidentes passageiros; é suficiente apontar que o enraizamento da 

criança na sociedade, efetuado através da relação primal, sempre inclui uma 

influência do cânone cultural, no qual a mãe e a família da criança vivem. 

Embora essa influência cultural chegue à consciência da criança somente 

mais tarde, quando o ego está relativamente desenvolvido, comprovadamente 

exerce um efeito determinante, já desde uma idade muito precoce, sobre a 

relação primal e sobre a formação do ego e do eixo ego-Self. É de importância 

crucial, por exemplo, se numa dada cultura o sexo da criança é visto como 

desejável ou indesejável, como um valor dominante ou como uma obrigação 

(1980, p. 60). 

Ora, se no Brasil fazemos festas de revelação de gênero de um bebê, se mães 

pretas temem pela vida de seus meninos antes mesmo de nascerem, se o “pai ausente” é 

figura carimbada nos cartórios e o fim da relação dos pais implica uma ruptura do sistema 

social de uma criança, há que se questionar de outro modo como os padrões da cultura se 

relacionam com a infância, isto é, a partir de um ponto de vista crítico que enfoque não a 

universalidade do desenvolvimento, mas a pluriversalidade das formações da 

personalidade. Fixar uma idade de confronto cultural se torna secundário no momento em 

que a precedência da cultura determina inclusive se as crianças podem ser crianças por 

mais ou menos tempo, como se vê não só nas variações históricas no tratamento desse 

 
67 Experimento conduzido em 1939 pelo casal de psicólogos estadunidenses Kenneth e Mami Clark, em 

que duas bonecas, uma branca e uma negra, eram apresentadas a crianças do jardim de infância, também 

de diferentes tons de pele. Em geral, as crianças apontaram a boneca branca como “a mais bonita” e a negra 

como a “malvada”. 
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grupo, mas nos abismos sociais atuais, em que o direito à infância e sua durabilidade não 

são assegurados da mesma forma a todas as crianças.  

A sociologia da infância vem se apoiando na ideia de “culturas da infância”, para 

se referir à capacidade das crianças de construírem modos de significação e ação no 

mundo que são diferentes dos adultos e também de outros grupos de crianças. O que nos 

interessa aqui é a pluralização inerente desta noção, que  

significa que as formas e conteúdos das culturas infantis são produzidas numa 

relação de interdependência com culturas societais atravessadas por relações 

de classe, de gênero e de proveniência étnica, que impedem definitivamente 

a fixação num sistema coerente único dos modos de significação e acção 

infantil (Sarmento, 2003, p. 4). 

Esta é, assim, uma posição ética que supõe o olhar para aquilo que as crianças 

(diversas) fazem com as chamadas consciência e inconsciência cultural68, diante das quais 

o posicionamento do analista implica diferentes formas de cuidado. Não é demais destacar 

que não se trata de resolver na criança as demandas socioculturais – para isso existe o 

ativismo – mas de reconhecer aí um indivíduo também atravessado por elas. Assim, 

Quanto mais bem demarcada e unilateral for a demanda cultural à qual 

a criança é submetida, mais numerosas serão as inibições que lhe serão 

impostas e maior a tensão entre sua consciência e o inconsciente. 

Indubitavelmente, essa tensão favorece a adaptação cultural, mas 

dificilmente se poderá dizer que favorece a realização criativa que viria 

a ser um benefício para a cultura, pois a realização criativa depende 

sempre do reconhecimento do indivíduo e do automorfismo, que é posto 

em risco pela adaptação excessiva à cultura da época (Neumann, 1980, 

p. 58). 

Neumann aponta aqui para o perigo da brutalidade cultural sobre o indivíduo, cuja 

realização criativa da fantasia é colocada em risco por estruturas que exercem uma 

inibição. Quanto a esse nível de atravessamento, uma necessária discussão se faz a partir 

de categorias de poder que impõem, mesmo às crianças, recortes culturais aos quais nunca 

poderão realmente se adaptar – e sequer deveriam. Para crianças não-brancas ou 

 
68 De forma simplificada, aquilo que implica um conjunto de valores/fantasias e suas sombras na 

estruturação de determinada cultura no mundo. 
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dissidentes da heteronormatividade, por exemplo, a adaptação a nossas demandas 

enquanto cultura representa a negação do automorfismo de uma forma toda particular, 

pois esse automorfismo frequentemente representa a emergência das potências rejeitadas 

por um recorte cultural e seus binarismos. O que Neumann assinala vai ainda além, ao 

afirmar que essa unilateralidade representa não só uma perda para o indivíduo, mas para 

a cultura como um todo, que deixa de se beneficiar da multiplicidade da fantasia.  

Ao deixarmos de considerar esses pontos em nossa escuta e cuidado, reforçando 

fenômenos infantis apenas como objetividades a-históricas, fazemos não só um erro 

epistemológico em Psicologia Analítica, mas uma aliança com o colonialismo, com a 

exploração capitalista, com as supremacias branca, masculina e cis-heteronormativa. 

Neumann de algum modo apontou para a possibilidade dessa discussão ao abordar a 

situação das mulheres-mães na nossa cultura patriarcal, dizendo que “no Ocidente, a 

conscientização da situação da mulher em sua relação com os cânones culturais e suas 

consequências para a relação primal é de fundamental importância para o 

desenvolvimento da humanidade” (1980, p. 60).  

De fato, a necessidade da crítica se aplica ao próprio texto de Neumann – e a todas 

as teorias, uma vez que sempre envolvem fantasias as quais apenas a multiplicidade de 

pontos de vista é capaz de revelar. Um ponto de sua formulação que atinge, por exemplo, 

a essas mesmas mulheres-mães é a consideração de que a maternagem da relação primal, 

na medida em que envolve processos arquetípicos, seja tanto melhor para o bebê quanto 

menos envolver “desvios da norma” fornecida pelo arquétipo materno, tanto pelo excesso 

quanto pela falta (Neumann, 1980, p. 19). 

Sair da normalidade não seria, nesse caso, uma questão estatística, mas um 

movimento com consequências reais para o desenvolvimento, um desvio contra a própria 

natureza. Se pensamos que o arquétipo só se manifesta na cultura e que a partir dela se 

tornam inúmeras as suas formas de qualificar uma experiência, questiona-se o que seria 

exatamente um “desvio da norma”. O que é excesso e falta também é atravessado pela 

cultura. Nesse sentido, os diversos movimentos de pedagogia materna que tentam ensinar 

à mãe o que é natural, ou a ideia de que haja um instinto materno que direcionará a mulher 

à maternidade (como insinuou Fordham, 2003, p. 123) tornam-se simplesmente erros 

diante do fato de que não é possível prever o aparecimento de um arquétipo, de que não 

é possível associá-lo naturalmente a um gênero ou a uma forma de fazer e, por fim, de 

que a maternidade é efetivamente uma construção interpessoal, que se faz com a criança 

e não para ela. 
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Da mesma forma, a ideia de antropocentrismo em que “a criança começa a ver a 

si própria como centro, não só de seu mundo, mas também como centro do mundo como 

tal” (Neumann, 1980, p. 51) é dita por Neumann como um fundamento indispensável do 

desenvolvimento humano, quando se trata de uma visão enfatizada especialmente pelos 

povos europeus e ocidentalizados, ainda que o fenômeno da criança que se centraliza em 

relação aos objetos exista. Também é particularmente relevante aos ocidentais e à família 

burguesa que haja uma fase edípica tal qual Fordham a descreve – ainda que ele pudesse 

acessar as muitas críticas já dirigidas a Freud no mesmo sentido, incluindo as do próprio 

Jung. Se Édipo ainda pode ser visto de algum modo na família, não significa que seja 

normativo das experiências infantis e de aquisição da diferença sexual. Se, como estamos 

pontuando, as leituras dos fenômenos de desenvolvimento são também marcadas pela 

cultura, afirma-se como essencial a posição de reconhecer essas marcas, muito mais do 

que tentar alcançar uma universalidade na qual elas não existam. 

Como já está claro, as crianças se apropriam da cultura de forma alternativa aos 

adultos, isto é, por meio de uma transformação da lógica formal da linguagem adulta no 

seio da fantasia. Essa sua própria organização lógica é simultânea à dos adultos, o que 

permite que a criança navegue entre a dimensão espontânea e a dimensão social 

explorando suas contradições e possibilidades (Sarmento, 2003). 

Por isso, questões como a que vimos, por exemplo, com a integração racial 

estadunidense, não podem ser analisadas apenas como um problema dos adultos que não 

deveria ter sido transmitido à infância, ignorando o fato de que aquelas crianças já seriam 

atravessadas por ele independente da vontade de seus familiares. Na medida em que são 

imperativos de uma cultura já estruturada, tais questões são também inescapáveis às 

crianças, razão pela qual não é possível imaginar uma infância pura, em que sua inserção 

nos problemas do ambiente poderá sempre ser evitada. Nesse contexto, a organização da 

criança na fantasia faz com que se construam mundos particulares dentro da infância, que 

se demonstram estratégias de defesa imediatas contra as dinâmicas ou traumas culturais 

(cf. Kalsched, 2003). 

Como alguém que viveu o período de segregação estadunidense, a analista 

junguiana Fanny Brewster (2020) teoriza sobre o desenvolvimento de um complexo 

cultural racial na infância, dizendo que apesar de ela própria ter habitado uma cidade onde 

até Deus era segregado, vivia ali em um ambiente acolhedor e culturalmente rico que a 

protegeu do que poderiam ter sido, mais tarde, anos de autodestruição. Trata-se da 

navegação entre o reino da fantasia e as estruturas dadas. No mesmo sentido, no contexto 
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brasileiro atual, as relações entre famílias de diferentes lugares sociais, consigo mesmas 

e com as outras, também produzem ambientes como complexos fatores de relação com a 

criança, que incluem sua história intergeracional na cultura, a religião como instrumento 

de opressão/libertação, a educação como expectativa de transformação social, etc. Bom 

exemplo disso pode ser pinçado das entrevistas conduzidas por Bruno Mota (2019). 

É preciso considerar que, diante da multiplicidade de questões que atravessam a 

nossa população, a infância sempre foi e continua sendo um terreno de disputas, algo que 

não pode passar ao largo do analista. As crianças se inserem aí criando culturas de 

infância e sendo criadas por culturas societais, ambas formadoras da personalidade. 

Convém ressaltar outra vez que a justa medida dessas questões para o trabalho prático 

com a criança é a medida de suas próprias construções e elaborações fantasiosas, como 

ensinou Jung (1985a) sobre o esclarecimento dos conflitos da alma infantil. Por isso, as 

três éticas destacadas aqui são inseparáveis e se produzem como lentes para o olhar 

adulto, que se revela sempre em tentativa quando se trata de alcançar a riqueza do 

fenômeno infantil. As inúmeras linguagens da criança são sua forma de estar no mundo 

e, nessa condição, precisam ser validadas e compartilhadas, cabendo ao adulto criar as 

tecnologias para sua compreensão – o que coloca em questão a oferta de nossos 

instrumentos como analistas, dentro e para além dos consultórios.  
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Considerações Finais 
 

A obra de um autor é composição de contornos e aberturas atravessados pela 

fantasia, não se podendo apreendê-la de forma rápida ou categórica. Há sempre algo que 

escapa e, portanto, é preciso dizer de antemão que o caráter final dessas considerações 

não diz respeito a um esgotamento. Não pretendemos aqui repetir o que já foi dito, mas 

nos colocar em um útimo movimento de orientar o caminho em direção a uma melhor 

escuta – tanto das ideias dos adultos que aqui apareceram, quanto das crianças, que as 

inspiraram. 

A primeira consideração a ser feita é que, ao partir no caminho desta pesquisa, 

não sabíamos aonde chegar. Nosso primeiro objetivo era meramente compreender algo 

do que sustenta uma clínica com crianças, e tão logo percebemos que aquilo que a constrói 

é um mundo de historicidade, de narrativas, de conflitos científicos e de lutas humanas – 

da luta das mães aos direitos humanos. A tecitura desses pontos só foi possível pela 

abertura total aos horizontes daquilo que investigamos, postura que é um eixo da própria 

Psicologia Analítica. Olhando para trás, é curioso notar que diante das vezes em que 

surgia como questão fazer um recorte de pesquisa menor, com apenas um autor, nossa 

postura foi sempre de apostar na multiplicidade de pontos de vista. Hoje, compreendemos 

que essa posição se ampara num desejo de ouvir mais vozes, algo que se faz, como a 

amplificação que Jung propôs, sempre voltando ao ponto central de interesse. O caminho 

que apontamos, então, é este: ouvir diversas vozes e vozes mais diversas, prezando pelo 

rigor dessa escuta. 

Quanto aos pontos de vista estudados, uma outra consideração: ao compreender 

um horizonte hermenêutico, corre-se o risco de dissecar a vitalidade de seu texto (como 

algo para além de si próprio). Aqui, tentamos preservar as proposições estudadas como 

potências que, nessa qualidade, podem produzir novas sínteses do conhecimento. Assim, 

vimos como as ideias de Neumann, Fordham e Jung passaram por muitas revisões, seja 

em vida autoral ou pela continuidade de seus pensamentos. Nosso esforço não é, por isso, 

o de assimilar a teoria como algo a ser aplicado sobre as crianças. Como foi dito, se 

pudermos renunciar à nossa sede pelos sistemas, veremos que muito do que foi imaginado 

teoricamente pode ser transformado em instrumento para facilitar a observação da 

experiência única de cada indivíduo e seu ambiente.  

Neste trabalho, vimos também que a posição complexa em que a criança está na 

modernidade se deve a múltiplos fatores que incluem os aspectos social e emocional do 
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sentimento de infância, a posição dos adultos enquanto autoridade ou paridade e a uma 

reiteração da posição de sujeito como sujeito de razão. Uma vez que a Psicologia 

Analítica se demonstrou uma ferramenta capaz de se inserir na discussão desses pontos, 

também nos é lícito pensar outras formas de nos colocar diante do desenvolvimento 

infantil. Operando no campo da sociologia, Maffesoli (2019) propõe algo que aqui 

reformulamos para a psicologia analítica da criança: se a ideologia moderna se ancora no 

desenvolvimento, há que se deixar cair o des- e ficar com o envolvimento69. Esta noção 

tem algo de propriamente junguiana, pois recusa o desenraizamento da psique dado pelo 

acelerado espírito moderno, em seu desenvolvimentismo e racionalismo. Ao trabalhar no 

nível do envolvimento, revela-se a dimensão da experiência de ser tomado por alguma 

coisa, como se estivéssemos encantados e envelopados por ela. Ora, é isso o que se passa 

ao indivíduo na fantasia, seja criança ou adulto. 

Apesar de nossa posição, mostramos como os três autores divergem em ênfases 

metodológicas para alcançar tal experiência: pelo desenvolvimento como uma 

generalização observável, pelo contar histórias, pela linguagem aberta da mitologia. Se 

esses caminhos são usados em conjunto, é por observar aquilo que alcançam e aquilo que 

escapa por eles em relação ao fenômeno. Assim, nota-se como as referências centrífugas 

do estudo da criança em Psicologia Analítica se produzem como consequência de um 

debate entre os fundamentos de nosso campo que está longe de ser esgotado. 

Cabe apontar, portanto, a necessidade de novas pesquisas que abordem as teorias 

de maneira particular e aprofundada, além dos múltiplos aspectos em suas perspectivas 

que pareceram abertos – os discordantes fenômenos da primeira infância; as menos 

abordadas experiências da “latência”, para além da relação primal; as experiências 

culturais e institucionais que perpassam a infância; as formações e transmissões dos 

complexos familiares (uma indicação de Jung); além de necessários estudos de 

refinamento conceitual. Há, por exemplo, alguns entraves compreensivos acerca da 

experiência arquetípica no ponto entre natureza e cultura, que retorna sempre como 

problema quando se tenta produzir um nível teórico em Psicologia Analítica. 

Não podemos deixar de notar que as questões e a psicologia da maternidade, tão 

ressaltadas pelos autores em sua função para a criança, apareçam tão secundárias em seus 

trabalhos do ponto de vista da experiência dessas mães. Não há muitas discussões, nas 

 
69 Em francês, os termos distinguidos são developpement e enveloppement. Este último não tem uma 

tradução estática, podendo ser entendido tanto como “envolvimento” quanto como “envelopamento”, o que 

amplia o movimento que o termo carrega. 
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obras que analisamos, sobre suas angústias, seus modos de se relacionar e suas dores 

como mulheres-mães e pessoas-mães, a não ser como prelúdios para os efeitos disso na 

relação com as crianças. É claro, não se trata de uma cobrança de que os autores falem 

sobre tudo, pois as obras têm seus contextos, mas de fazer novos diálogos. 

Nesse sentido, vimos também como cada analista enfatiza certas posições 

fundamentais que, ao depurarmos como éticas de trabalho, nos colocam a caminho da 

superação de uma menoridade da infância – e aqui é preciso pensar em quem são as 

crianças ainda hoje consideradas como “o menor”. Só nos colocamos na tarefa 

hermenêutica ao ler essas posições nas linhas de nossos autores, pois seus pensamentos 

foram concebidos sobre as questões que se ligam à infância, e não apenas ao 

desenvolvimento. Assim, ler o que disseram é, como marcamos de início, mais do que 

simplesmente reconstruí-los, mas colocar em movimento nossa própria fantasia da 

infância, acrescentando a seus saberes nossa própria multiplicidade e escolha de mundo. 
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Apêndice I – Algumas produções sobre a infância 
 

Buscamos enfocar em especial obras que discutissem os fundamentos teóricos da 

psicologia da infância, encontradas a partir dos seguintes caminhos: a) identificação dos 

periódicos especializados em Psicologia Analítica ao redor do globo, nas línguas 

portuguesa, inglesa, espanhola e francesa; b) identificação de estudos publicados nessas 

línguas em demais periódicos indexados nas bases de dados Sci-Elo, Lilacs, PePSIC, 

além da ferramenta Google Acadêmico; c) indicação bibliográfica por parte de analistas 

de crianças. Neste método, um documento leva ao outro e se obtém um corpus teórico, 

que pode auxiliar o leitor a entrar em contato com o campo que procuramos compreender 

(Pimentel, 2001).    

 

PRODUÇÕES SOBRE A INFÂNCIA 

Nº OBRA INFORMAÇÕES 

1 

Jung, C. G. (1985) O desenvolvimento 

da personalidade. 

 

Livro. Coletânea das ideias de Jung sobre a 

criança e a educação. 

2 
Jung, C. G. (2011a) Seminários sobre 

os sonhos de crianças. 

Livro. Seminários sobre sonhos das 

crianças, foco nas imagens arquetípicas, 

contribuições para pensar a análise de 

crianças. 

3 
Neumann, E. (1980) A criança. 

 

Livro. Teoria de Neumann sobre o psíquico 

infantil. Não conta com descrições 

metodológicas, apenas conceituais. 

4 
Fordham, M. (2003). A Criança Como 

Indivíduo. 

 

Livro. Apresenta descrições acerca da 

teoria, os conceitos básicos e método do 

tratamento de crianças para Fordham, 

construídos a partir de sua experiência. 

5 Fordham (2017). The Self and Autism. 

Livro. Contém conceptualizações sobre a 

prática clínica com crianças e sobre como se 

dá o autismo no seu desenvolvimento. 

Aborda, para isso, casos clínicos de crianças 

autistas. 

6 
Fordham (2002). Explorations into the 

Self. 

Livro. Coletânea de textos sobre múltiplos 

aspectos ligados à noção de Self, incluindo 

sua dimensão simbólica e especialmente 

sua inserção no desenvolvimento e suas 

relações com o Eu. 
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7 
Fordham, M. (1981) Neumann and 

Childhood.  

Artigo. Fordham tece extensa crítica às 

teorizações de Erich Neumann. 

8 

Fordham, M. (2013). New 

Developments in Analytical 

Psychology 

Livro. Coletânea de artigos de Fordham que 

buscam complementar e amplificar as 

ideias de Jung. Contém cinco artigos sobre 

a psicologia da criança abordando as 

origens do Eu na infância, sua relação com 

o Self, a importância dos arquétipos na 

transferência da criança e a abordagem do 

casamento em relação à análise de crianças. 

9 
Wickes, F. G. (1927) The Inner World 

of Childhood. 

Livro. Contém as experiências clínicas da 

autora com crianças, observados à luz da 

teoria junguiana. É um dos primeiros livros 

sob esta ótica e traz um prefácio de Jung. 

10 

Jacoby, M. (2010). Psicoterapia 

junguiana e a pesquisa contemporânea 

com crianças: padrões básicos de 

intercâmbio emocional.  

Livro. Analisa a relevância dos estudos com 

crianças para o desenvolvimento, inclusive 

para a compreensão do adulto, a partir da 

ideia de intercâmbio emocional. Faz um 

apanhado das pesquisas com crianças e 

bebês, abordando temas como a fantasia na 

primeira infância, os entendimentos do Si-

mesmo e os complexos materno e paterno. 

11 
Lyard, D. (1998) Les Analyses 

d’Enfants: une clinique jungienne. 

Livro. Apresenta os principais fundamentos 

de uma análise infantil na perspectiva 

analítica e faz a comparação entre ideias de 

Jung, Neumann e Fordham quanto a alguns 

aspectos. Acrescenta, ainda, sua própria 

experiência clínica.  

12 

Main, S. (2008) Childhood Re-

Imagined: images and narratives of 

development in analytical psychology 

Livro. Analisa as ideias de Jung sobre a 

infância e como a noção de 

desenvolvimento é imaginada na psicologia 

analítica. Aborda também as ideias da 

escola desenvolvimentista e explora a 

relação de Fordham com o movimento 

pelos direitos das crianças. 

13 

Green, E. (2014). The Handbook of 

Jungian Play Therapy with Children 

and Adolescents.  

Livro. Apresenta as ideias do autor acerca 

do tratamento da criança, especialmente os 

fundamentos que norteiam casos de abusos, 

perdas, déficit de atenção e autismo. 

14 
Punnett, A. (Org.) (2018). Jungian 

Child Analysis. 

Livro. Coletânea de artigos com alguns dos 

principais autores atuais sobre a infância. 

Os textos abordam temas como a 

contextualização dos estudos da infância no 

campo pós-junguiano, o aspecto estético e 

espiritual da vida infantil, a criação e o 
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numinoso, a brincadeira na perspectiva 

junguiana, o silêncio na análise infantil, os 

sonhos de crianças, a clínica do autismo e o 

trabalho com os pais. 

15 
Allain-Dupré et al. (2004). Maria et la 

thérapeute – une écoute plurielle. 

Livro. O caso de uma menina de sete anos e 

meio é narrado e, a partir dele, dez 

terapeutas de crianças tecem reflexões 

sobre a problemática da criança e o 

processo terapêutico a partir de diferentes 

perspectivas. 

16 

Sidoli, M. & Davis, M. (1988). Jungian 

child psychotherapy: Individuation in 

childhood. 

Livro. Apresenta a psicoterapia de crianças 

a partir de ideias desenvolvimentistas e 

localiza a individuação como um fenômeno 

também presente na infância, conforme 

apontado por Fordham. 

17 
Astor, J. (2001). Michael Fordham – 

Innovations in Analytical Psychology. 

Livro. O autor apresenta as contribuições de 

Fordham para a Psicologia Analítica, num 

detalhado estudo que mostra o surgimento e 

desenvolvimento de suas ideias sobre a 

infância.  

18 
Araújo, C. A. (2000). O processo de 

individuação no autismo. 

Livro. Aborda a estruturação da psique no 

autismo, destacando as concepções de 

autismo como psicose e fora desse espectro. 

Avalia as concepções de Fordham e 

também um entendimento com base em 

Neumann. Formula hipóteses sobre o 

processo de individuação neste estado do 

ser. 

19 
Lima Filho, A. P. (2002) O pai e a 

psique. 

Livro. Discute e revisiona a teoria de Erich 

Neumann sobre o pai em suas dimensões 

pessoal, arquetípica, social, etc. Para isso, 

apresenta também formulações de Jung, 

outros aspectos do desenvolvimento no 

geral e casos clínicos. 

20 

Meier-Seethaler, C. (1982). The Child: 

Erich Neumann's Contribution to the 

Psychopathology of Child 

Development 

Artigo. Discute as contribuições de 

Neumann para a compreensão das 

patologias do desenvolvimento infantil. 

21 

Bovensiepen, G., Rytovaara, M., & 

Carter, L. (2010). Panel: Problems of 

Symbolization in Children and 

Adolescents. 

Artigo/Painel. Aborda o papel da 

simbolização na psicologia das crianças. 

Discute também sobre a função 

transcendente em adolescentes. É um 

conjunto de 3 artigos. 
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22 

Freitas, L. V., Scarabel, C. A., & 

Duque, B. H. (2017). As implicações 

da depressão pós-parto na psique do 

bebê: Considerações da Psicologia 

Analítica.  

 

Artigo. Analisa a influência da depressão 

puerperal na psique do bebê a partir das 

teorias analíticas. 

23 

Lima, P. H. N., & Rades, T. C. (2017). 

O quarto de Jack: tecendo símbolos da 

relação primal à luz da teoria de Erich 

Neumann.  

Artigo. Análise simbólica da obra 

cinematográfica “O quarto de Jack”, 

entendendo-a como uma imagem que 

explicita a relação primal entre mãe e bebê, 

descrita por Neumann. 

24 
Golfeto, J. H. (1989). Psicoterapia 

infantil: uma abordagem Junguiana. 

Artigo. Resume os principais conceitos 

junguianos e pós-junguianos sobre o tema. 

Descreve ainda as principais diferenças 

entre as técnicas psicoterápicas infantis 

junguianas.  

26 

Horne, M. (2002). Aristotle's ontogeny: 

a theory of individuation which 

integrates the classical and 

developmental perspectives. 

Artigo. Debate as divergências entre o 

pensamento clássico e o 

desenvolvimentista, apontando a natureza 

desta separação relacionada à ideia de 

finalidade versus causalidade. Aponta a 

teoria da causalidade de Aristóteles como 

ponto integrador de alguns elementos 

desses pontos de vista. 

27 

Fillus, A. & Janowski, J. (2013). 

Aspectos do arquétipo do herói 

expressos no universo onírico infantil: 

Uma experiência em pesquisa com 

crianças. 

Artigo. Recorte de pesquisa de campo 

visando compreender as manifestações 

oníricas na infância. Enfoque no arquétipo 

do herói como necessário ao 

desenvolvimento das primeiras fases da 

vida, a partir de contribuições de Jung, 

Fordham e Neumann. 

28 

Fordham, M. (1971). Primary self, 

primary narcissism and related 

concepts.  

Artigo. Fordham discute as ideias de que o 

bebê faz de alguma forma parte da mãe, 

além de relacionar seu conceito de Self 

primário às concepções freudianas sobre o 

narcisismo primário. 

29 

Laranjeira, G. C., & Camargo 

Bernardo, H. (2011). A criança no 

papel de herói. 

 

Artigo. A pesquisa aponta que a falha da 

constituição de um Eu fortalecido que não 

sucumba às personas adequadas ao meio 

social é, em geral, proveniente das 

expectativas das figuras parentais e da 

interpretação errônea, pelos membros da 

família, dos papéis arquetípicos inseridos 

em suas relações. 
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30 
Sidoli, M. (1988). Infancy and 

Childhood: a jungian vertex.  

Artigo. A autora faz uma revisão do 

caminho dos fundamentos sobre a 

psicologia infantil, de Jung a Fordham, 

adicionando sua própria observação de 

bebês para a discussão. 

31 

Allain-Dupré, B. (2005). Question aux 

thérapeutes d'enfants : “Qu'apportez-

vous à la pensée jungienne ?” 

Artigo. Discussão sobre os analistas de 

crianças e os aportes teóricos utilizados para 

este fim, caracterizando este campo, 

mostrando algumas perspectivas e 

levantando questões. 

32 

Sassenfeld, A. (2010). Sobre el 

concepto del yo y las defensas como 

funciones inconscientes del yo.  

Artigo. Analisa as ideias de Jung de 

processos defensivos e a psicologia do Eu, 

notando que o autor relaciona esses 

processos ao desenvolvimento da 

personalidade. Analisa, então, as 

contribuições de Neumann e Fordham nesse 

sentido. 

33 

Sidoli, M. (1996). Archetypal patterns, 

mental representations, and replicative 

processes in infancy. 

Artigo. Articula a ideia junguiana de 

arquétipos como organizadores da 

experiência ao modelo de desenvolvimento 

de Fordham e à ideia de representação 

mental. 

34 

Zubrzycki, C. (2014). Arquetipo, 

complejo materno y regulación afectiva 

en el desarrollo de la personalidad. 

Artigo. Revisa a importância do arquétipo 

materno e da relação primal para o 

desenvolvimento, fundamentando-se em 

ideias de Jung e Neumann e seus 

desdobramentos. 

35 

Giegerich, W. (1975) ¿Ontogenia = 

Filogenia? Una crítica fundamental a la 

Psicología Analítica de Erich 

Neumann. 

Artigo. O autor critica a teoria de Neumann, 

abordando a questão da recapitulação da 

filogênese pela ontogênese. 

36 

Peery, J. C. (2002). Archetype and 

object: Primary deintegration and 

primary love in analytical play therapy 

with young children.  

Artigo. Revisa a teoria de Fordham sobre o 

processo de deintegração/reintegração e 

sugere uma deintegração primária e uma 

secundária, integrando teorias pós-

freudianas sobre as relações de objeto 

primárias ao modelo junguiano. 

37 

Kalff, D., & Davidson, D. (1971). 

Critical Notices: Michael Fordham 

Children as individuals. Revised 

edition of The life of childhood (Kegan 

Paul, 1944). 

Artigo. As autoras revisam a obra “A 

criança como indivíduo”, fazendo 

considerações sobre as mudanças do 

pensamento de Fordham e comparando a 

obra com sua versão anterior, “The Life of 

Childhood”. 
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38 

Hauke, C. (1996). The child: 

development, archetype and analytic 

practice. 

 

Artigo. O autor aborda o estudo da infância, 

passando pelo tema do ponto de vista das 

próprias crianças, da imagem arquetípica da 

criança, e das implicações sociais dessa 

imagem. 

39 

Padua, E. S. P. (2017). O conceito de 

psicopatologia na escola clássica e na 

escola desenvolvimentista da 

psicologia analítica. 

Dissertação. Analisa comparativamente as 

escolas clássica e desenvolvimentista no 

que se refere à noção e construção de uma 

psicopatologia. 

40 

Urban, E. (2015). A study of Michael 

Fordham's model of development: 

theory, explications and extensions  

 

Portfólio/Dissertação. Monografia em 

formato de reunião de trabalhos publicados 

que discutem a teoria de Fordham. São 9 

artigos que incluem relatos de trabalho 

teórico-clínico divididos em 3 seções: 

Teoria, Explicações e Extensões 

41 

Rios, A. M. G. (2008). Um estudo 

junguiano sobre a imagem de Deus na 

infância dentro da tradição cristã. 

Dissertação. Estuda a representação da 

imagem de Deus nas crianças brasileiras. 

Utilizou-se a representação gráfica, assim 

como os relatos espontâneos das crianças a 

respeito de seus desenhos, à luz das teorias 

analíticas do desenvolvimento. 

42 

Mathias, D. (2012). Sonhos de criança 

no referencial teórico da Psicologia 

Analítica.  

Dissertação. Mostra a possibilidade de se 

trabalhar com sonhos de crianças a partir 

dos estudos de Jung e Fordham. 

43 

Baptista, M. L. (2006). A teoria 

junguiana dos tipos psicológicos: a 

possibilidade do uso clinico na 

infância.  

Dissertação. Explora o uso da teoria dos 

tipos psicológicos na infância como 

instrumento diagnóstico. Os resultados 

mostram que a tipologia permite a 

compreensão do material clínico de um 

psicodiagnóstico nos primeiros anos de 

vida, bem como norteia a compreensão da 

dinâmica familiar. 

44 
Jacoby, M. (1971). O conceito de Ego 

e problemas de fragilidade do Ego. 

Conferência. As reflexões proferidas no 

Instituto Jung de Zurique discutem o 

conceto de Eu a partir especialmente da 

escola clássica, debatendo ideias de Jung e 

Neumann e outros apontamentos.  

45 

Sassenfeld Jorquera, A. M. (2004). El 

desarrollo humano en la psicología 

jungiana: Teoría e implicancias 

clínicas. 

Monografia de Psicologia. Estudo de como 

se dá o desenvolvimento nas perspectivas 

de Jung, Neumann e Edinger, adicionando-

se as críticas a estas concepções. 
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46 
Sullwold, E. (1984). Treatment of 

children in analytical psychology. 

Capítulo de livro. Discussão teórica sobre 

como seria uma análise junguiana de 

crianças, a partir de uma convergência de 

Jung, Neumann e Fordham. 

47 

Allain-Dupré, B. (2010) The Child’s 

side: genealogy of the self. In: Jungian 

Psychoanalysis. 

Capítulo de livro. Examina fundamentos 

para a análise de crianças trazendo fatos 

históricos para a legitimação deste campo 

na Psicologia Analítica. 

48 

Byington, C. A. B. (2008). O 

desenvolvimento da personalidade e as 

sete etapas da vida – a construção da 

identidade na dimensão simbólica. 

Capítulo de livro. Analisa divergências na 

noção do desenvolvimento do Eu. Propõe, 

inspirado por Neumann e debatendo 

Fordham e alguns psicanalistas, etapas 

simbólicas da estruturação da 

personalidade. 

49 
Green, E. (2011). Jungian analytical 

play therapy. 

Capítulo de livro. Apresenta as formas de 

trabalho com crianças ressaltando os 

conceitos básicos e mostrando algumas 

metodologias comumente utilizadas pelos 

terapeutas. Aborda o pensamento sobre a 

infância em Jung. 

50 

Astor, J. (1998). Fordham's 

developments of Jung in the context of 

infancy and childhood.  

Capítulo de livro. Mostra os 

desenvolvimentos de Fordham em relação a 

Jung sobre a criança, especialmente no que 

se refere ao papel do Self. 
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Apêndice II – Linha do tempo das produções sobre a criança 

em Psicologia Analítica (Jung, Neumann e Fordham). 
 

▪ 1905 – Nascem, no mesmo ano, Erich Neumann e Michael Fordham.  

▪ 1907-9 – Discussões entre Jung e Freud sobre a psicologia da criança (disponíveis 

nas cartas publicadas e em passagens do volume 4 das Obras Coligidas) 

▪ 1909 – Observação do caso Anna e apresentação da conferência “Sobre os 

conflitos da Alma Infantil” na Clark University, EUA (publicado em 1910). 

Publicação de “A importância do pai no destino do indivíduo”. 

▪ 1912-13 – Ruptura entre Jung e Freud. 

▪ 1915 – Segunda edição de “Conflitos da Alma Infantil”. No novo prefácio, Jung 

diz que o conhecimento sobre o assunto mudou e se ampliou, mas nem por isto os 

escritos anteriores deixaram de ser válidos.  

▪ 1923 – Jung profere a conferência “A importância da Psicologia Analítica para a 

Educação” no Congresso Internacional de Educação, em sua edição em Territet, 

Suíça (publicado em 1928). 

▪ 1924 – Jung profere três conferências, posteriormente publicadas como 

“Psicologia Analítica e Educação” no Congresso Internacional de Educação, em 

sua edição em Londres, Inglaterra (publicadas em 1926). 

▪ 1925 – Jung profere a conferência “A importância do inconsciente para a 

educação individual”, no Congresso Internacional de Educação, edição em 

Heidelberg, Alemanha (publicado em 1928). É publicado o texto “O casamento 

como relacionamento psíquico” (republicado em 1931). 

▪ 1926 – Publicação da segunda edição de “A importância do pai no destino do 

indivíduo”. No prefácio, Jung indica que o debate tornou-se mais complexo, mas 

publica o texto sem alterações por considerar que não há erros. 

▪ 1927 – Publicação de The Inner World of Childhood, por Frances Wickes, com 

uma introdução de Jung. Em 1931 foi publicada a tradução alemã, sob o título 

“Análise da Alma Infantil”. Pela ocasião, Jung desenvolveu a introdução do livro.  

▪ 1932 – no fim do ano, Jung profere a conferência “A voz do íntimo”, no 

Kulturbund (Federação Cultural Judaica) em Viena, Áustria. Foi publicada apenas 

em 1934, sob o título “Da formação da personalidade”. 

▪ 1934 – Início da correspondência teórica entre Neumann e Jung, que vai até 1959. 
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▪ 1936-7 – Semestre de inverno: Jung organiza seu primeiro seminário sobre os 

sonhos de crianças.  

▪ 1937 – Michael Fordham publica seus primeiros artigos: ‘The Psychological 

Approach to Functional Disorders of Childhood’; ‘What Parent and Teacher 

Expect of the Child Guidance Clinic’; ‘Are Parents or Children to Blame?’; ‘How 

Children Learn to Grow Up’ e ‘Psychological Types in Children’. 

▪ 1938 – Fordham publica o artigo Children and Fairy Stories. / Jung publica a 

terceira edição de “Conflitos da Alma Infantil”. No novo prefácio, ele diz que esta 

pequena obra continua a ser procurada sempre e de novo pelo público, o que indica 

o interesse pelo tema e possível demanda por mais informações. Ao fim do ano e 

início de 1939, tem início o segundo seminário sobre os sonhos de crianças. 

▪ 1939 – Fordham publica o artigo The Analysis of Children. / Também data desse 

ano o primeiro artigo de Neumann direcionado à Psicologia Infantil, ainda hoje 

não publicado, intitulado Bemerkungen zur Psychologie des Kindes und der 

Paedagogik. 

▪ 1939-40 – Semestre de inverno: Terceiro seminário sobre os sonhos de crianças. 

▪ 1940-1 – Semestre de inverno: Quarto e último seminário sobre os sonhos de 

crianças. 

▪ 1942 – Jung profere a conferência “O bem-dotado”, no sínodo escolar da Basileia. 

O texto é publicado cerca de quatro meses depois, em abril de 1943. / Fordham 

publica o artigo The Meaning of Children’s Pictures 

▪ 1944 – Fordham publica seu primeiro livro, The Life of Childhood, pelo qual 

recebe o título de doutor em medicina.  

▪ 1945 – Quarta edição de “Conflitos da Alma Infantil”. No sucinto prefácio, Jung 

diz que o texto deve ser considerado um produto localizado historicamente, e que 

se deve preservar os marcos na estrada do amadurecimento do pensamento. Isto 

dá a entender que a compreensão do conteúdo do texto se modificou no 

pensamento analítico, mas não dá mais informações sobre a direção destas 

mudanças. / Nesse ano também foi publicada a terceira edição das conferências 

do Congresso de Londres, “Psicologia Analítica e Educação”. Jung diz que foi 

possível fazer “a atualização e correção necessárias” e que muita coisa 

considerada atual naquela época podia agora “ser omitida e substituída por algo 

melhor”. 
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▪ 1946 – Fordham publica as cartas Psychology in the Child’s Education e o artigo 

Analytical Psychology Applied to Children, posteriormente expandido e 

publicado no livro New Developments in Analytical Psychology. 

▪ 1947 – Fordham publica o artigo Integration, Disintegration and Early Ego 

Development, posteriormente incorporado ao livro New Developments in 

Analytical Psychology. Publica também o artigo The Modern Treatment of 

Behaviour Disorders in Childhood. / Neumann envia a Jung a segunda parte do 

manuscrito “História da Origem da Consciência”, contendo as ideias sobre a 

ontogênese. Jung presumivelmente a leu entre esse ano e o ano seguinte. 

▪ 1948 – Jung publica a terceira edição de “A importância do pai no destino do 

indivíduo”. Desta vez, ele aponta que fez alterações importantes no texto, pois a 

teoria dos complexos havia sido modificada pelo entendimento da dimensão 

coletiva do inconsciente.  

▪ 1949 – Neumann publica o livro “História da Origem da Consciência”, com um 

prefácio de Jung. 

▪ 1951 – Fordham publica o artigo Some Observations on the Self in Childhood, 

mais tarde incorporado ao New Developments in Analytical Psychology. 

▪ 1952 – Fordham profere a palestra Reflections on the Control and Discipline of 

Children no Clube de Psicologia Analítica de Los Angeles. 

▪ 1955 – Neumann publica o artigo Narzissmus, Automorphismus und Urbeziehung 

▪ 1956 – Fordham publica o artigo Active imagination and imaginative activity, que 

aborda diferenças entre a imaginação infantil e a imaginação ativa. 

▪ 1957 – Fordham publica a coletânea de textos New Developments in Analytical 

Psychology, com uma introdução de Jung. Dos nove capítulos, cinco abordam 

diretamente a temática da criança. 

▪ 1959 – Neumann publica o artigo The significance of the genetic aspect for 

Analytical Psychology, no Journal of Analytical Psychology – que era editado por 

Fordham. Este inicialmente recusou o trabalho, mas sob protesto de Neumann, foi 

publicado. 

▪ 1960 – Fordham publica o artigo The Emergence of a Symbol in a Five Year Old 

Child. No mesmo ano, morre Erich Neumann, em Tel Aviv. 

▪ 1961 – Morre Carl Jung, em Zurique. 

▪ 1962 – Fordham publica o artigo The Theory of Archetypes as Applied to Child 

Development with Particular Reference to the Self. 
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▪ 1963 – “A criança”, obra inacabada de Erich Neumann, é publicada 

postumamente. No mesmo ano, Fordham publica os artigos Notes on the 

Transference and its Management in a Schizoid Child e Myths, Archetypes and 

Patterns of Childhood. 

▪ 1964 – Fordham publica o artigo Well-motivated Parents: The Importance of the 

Environment in the Therapy of a Schizophrenic Child. 

▪ 1965 – Fordham publica dois artigos: The Self in Childhood e Contribution à une 

théorie de l’autisme infantile. 

▪ 1966 – Fordham publica o artigo Notes on the Psychotherapy of Infantile Autism. 

▪ 1968 – Fordham publica o artigo Individuation in Childhood. 

▪ 1969 – Fordham publica o livro “A criança como indivíduo”, uma revisão 

substancial do livro The Life of Childhood. Além disto, publica o artigo Theorie 

und Praxis der Kinderanalyse aus der Sicht der analytischen Psychologie C. G. 

Jung. 

▪ 1971 – Fordham publica os artigos Primary Self, Primary Narcissism, and Related 

Concepts e Religious Experience in Childhood. 

▪ 1973 – Fordham publica o artigo Rifflessioni sull’analisi infantile e o capítulo 

Maturation of the Self in Infancy. 

▪ 1974 – Fordham publica os artigos Family Interviews in a Child Guidance Setting 

e Simbolismo nella prima e seconda infanzia. 

▪ 1976 – Fordham publica The Self and Autism. No mesmo ano, tem início os 

seminários sobre a observações de crianças na Society of Analytical Psychology 

de Londres.  

▪ 1977 – Fordham publica o artigo Maturation of a Child within the Family. No 

mesmo ano, embora não seja sobre análise de crianças, cabe mencionar a 

publicação do artigo A possible root of active imagination, que traçou relações 

entre os fenômenos infantis e o surgimento da imaginação ativa para Jung. 

▪ 1978 – Fordham publica o artigo Principia della psicoterapia analitica infantile. 

▪ 1980 – Fordham publica os artigos The Emergence of Child Analysis e Principles 

of Analytic Psychotherapy in Childhood. 

▪ 1981 – Fordham publica o artigo Neumann and Childhood, no qual reúne e 

apresenta suas críticas às teorias de Neumann. 

▪ 1983 – Reconhecimento oficial da análise de crianças como uma prática da 

Psicologia Analítica, durante o 9º congresso da IAAP em Jerusalém. 
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▪ 1985 – Fordham publica o artigo Abandonment in Infancy e o livro Explorations 

Into the Self. 

▪ 1986 – São publicados os Seminários sobre os sonhos de criança de Jung. Antes, 

os relatórios dos eventos estavam disponíveis apenas para circulação interna entre 

os participantes ou mediante autorização especial. 

▪ 1988 – Fordham publica capítulos no livro Jungian Child Psychotherapy, de Mara 

Sidoli e Miranda Davis, além do artigo The Infant’s Reach. 

▪ 1990 – Fordham publica o artigo Riflessioni sull maturazione nell’eta del lattante 

e nella prima infanzia. 

▪ 1992-3 – Fordham publica os artigos Riflessioni personali sul osservazione 

infantile e Notes for the Formation of a Model of Infant Development. 

▪ 1994 – Última revisão de “A criança como indivíduo” é publicada. 

▪ 1995 – Morre Michael Fordham, em Buckinghamshire. 

 


