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Representação da criança brasileira na prática social  

Eduardo Cavalheiro Pelliccioli – UNISINOS  

A infância é representada de forma escassa até a literatura do séc. 
XVIII. Ainda assim aparecia sob o estigma do mal, do desvirtuoso. La 
Bruyère, nos informa Marie-Jose de Lauwe, descreve-as como invejosas, 
preguiçosas e interesseiras. É importante repararmos que a infância mostra-
se distante, afastada da própria vida humana, ou, da vida dos adultos. Pode 
parecer espantoso, mas parece que ela não pertencia de todo ainda à espécie 
humana. Além disso, era vista como um empecilho, um estorvo à “pureza” 
do ser humano enquanto tal.  

Será apenas na virada do séc. XVIII para o séc. XIX, que a criança 
renascerá então como um ser cândido, puro, alvo, digno de atenções e 
cuidados, tendo sua aparência quase angelical.  

Aos poucos, a humanidade ocidental vai se dando por conta de que 
existem outros tipos de seres humanos, que variam de acordo com a idade, 
cor, raça, crença, etc. e a criança começa então a ser muito mais notada, 
vista. Isto não significa que o tratamento dispensado à ela fosse o ideal, 
apesar de algumas evoluções práticas terem ocorrido nesta época: a criação 
de creches, jardins de infância, com o intuito de qualificar o atendimento.  

De certa forma, (talvez) influenciada pela ciência positivista, o 
interesse em categorizar os seres humanos em grupos e subgrupos, idade, 
sexo, raça, entre outros, acabou recolocando a criança em um universo à 
parte. Este fato encaixa-se perfeitamente com as descrições míticas sobre as 
crianças da época, encontradas na literatura, nas artes plásticas, artes 
cênicas, como um ser diferente, de origem e poderes misteriosos e, 
portanto, fora do alcance e entendimento dos mortais. Esta passagem 
lembra a explicação dada por Jorge Vala sobre um determinado expediente 
utilizado por nós para lidarmos com algo desconhecido, que ele denomina 
de “ancoragem”: seria este fenômeno, a transição do não-familiar em 
familiar; aquilo que antes era obscuro e incompreensível, torna-se agora 
perceptível, transparente e familiar. Este processo ocorre geralmente através 
do sistema de categorização dos dados do objeto. Assim, o constante temor 
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do inexplicado, que atravessa o comportamento humano, é provisoriamente 
abalado e desfeito por este recurso.  

Apesar de ser temporariamente cômodo colocar, a nível teórico, as 
crianças neste mundo à parte, de uma forma geral, foi mesmo uma 
involução, um passo para trás no caminho percorrido.  

Marie-Jose de Lauwe (1984) nos aponta com transparência a 
transição de uma descrição “sobre a criança” para uma descrição “a partir 
da criança”. Esta primeira seria um demonstrativo de um sistema de 
representações que se tem da criança em si. Isto evidencia-se quando 
escritores, em suas narrativas, preocupam-se menos em explicá-las e/ou 
defini-las através de categorizações, mas, mais em tentar traçar ou criar 
imagens à seu respeito, seja através de descrições físicas ou comportamentais.  

Um segundo nível de abordagem irá calcar-se nestas representações 
para poder dar alguma explicação a própria natureza humana e sua gênese. 
Esta seria então uma descrição “a partir” da criança, ou como sugere a 
autora, a partir de uma personagem de criança idealizada, evocando assim, 
o pensamento mítico.  

Sabemos que os povos recorrem à mitificação em momentos de 
dúvida, insegurança e ansiedade frente a um objeto ou fenômeno para o qual 
não encontram explicação. O fato de mitificar a criança e mesmo a infância, 
através das artes e, portanto, dos meios de comunicação de massa, denota um 
caráter de desconhecimento de causa. De causa, quero dizer, da criança.  

A partir daí, podemos identificar alguns pontos problemáticos, não só 
para a criança do século passado, mas para a criança contemporânea. O fato 
de criar uma personagem mítica desta, contribui para um distanciamento 
entre o que se passa de fato e o que faz parte do enredo mítico. Em 
decorrência, a criança real, de carne e osso, sempre estará aquém (de 
alguma forma) da personagem mítica construída pelos adultos. Fica 
implícito que realmente o universo infantil está a parte, afastado, desunido 
do universo do adulto. É como se o “ser-criança” não fosse ainda 
exatamente um ser humano. Como foi citado anteriormente, isto só ressalta 
o caráter ignorante (no sentido de ignorar mesmo) e até discriminatório dos 
adultos em relação aos infantes.  
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No que concerne à relação criança-adulto, a situação complica-se um 
pouco mais. Quando pensamos em “relação”, pensamos em vinculação, 
convivência e comunicação. Por conseguinte, quando pensamos em 
comunicação, referimo-nos ao ato ou efeito de comunicar, transmitir ou 
receber mensagens através de métodos e processos convencionados. 
Subentende-se que haja pelo menos um emissor e um receptor que, em um 
maior ou menor grau comunguem um mesmo corpo simbólico e que, 
portanto, comuniquem-se. Todavia, este fenômeno parece mostrar-se cada 
vez menos frequente em nossa sociedade. Em primeiro lugar, devemos 
atentar para o fato de que existe um sistema hierárquico vertical, herança 
ainda das constituições do antigo império romano. Este modelo tende a 
repetir-se nas mais variadas organizações que abrangem as classes e 
categorias sociais de nossa sociedade atual. Logo, no seio familiar, não é de 
se espantar que este modelo imponha-se.  

Tratando da família e da relação criança-adulto mais especificamente, 
verificamos através de nossa pesquisa com crianças de 1ª à 4ª séries do 1º 
grau, que esta hierarquização não só existe, como é percebida e criticada 
por elas, podendo dar-se basicamente de duas formas:  

a. O adulto coloca-se em um plano superior e faz uso deste lugar, através 
da violência física e/ou verbal. Isto ficou visível nas respostas dos 
questionários aplicados, principalmente no item que referia-se à “coisas 
de adulto”, onde estes figuravam numa situação de superioridade física e 
intelectual. Por exemplo, eram tidos pelas crianças como “coisas de 
adulto” itens como: falar difícil, saber das coisas, eletricidade, aspirina, 
fazer imposições, xingar as crianças, entre outros.  

Ora, só lida com eletricidade, com falas difíceis e remédios aqueles 
que de alguma forma entendem disso, ou que possuem um suposto 
conhecimento sobre tais coisas que as crianças não possuem. Quanto a 
“xingar” e “fazer imposições” podemos perceber de forma explícita a 
maneira autoritária e desigual que muitos adultos agem em relação as 
crianças. 

b. A segunda forma é exatamente o avesso da primeira, apesar de 
conservar algumas características: o adulto superprotege o pequeno por 
considerar que este não está apto a decidir – sobre o que quer que seja 
por sua própria vontade; assim, impõe-lhe cuidados excessivos de forma 
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que acaba tolhendo seu potencial criativo, seu poder de decisão e chance 
de preparar-se de maneira franca e aberta para o mundo que se lhe 
apresenta. Podemos recorrer à pergunta 4 do questionário, que indaga se 
o entrevistado sente-se como criança e por quê? Muitos deles 
responderam que “sim, pois somos tratados como crianças”, “porque 
ficam me paparicando, me vigiando” ou “porque não cresci”, ou ainda 
“por causa da minha idade”.  

Fica gritante a clivagem entre estes dois universos: do adulto e da 
criança. Este abismo encontra-se instaurado nos mais diversos âmbitos: 
fisiológico, intelectual, amoroso, sexual, no referente à autonomia em 
relação à si e suas próprias decisões, etc.  

Na questão 1, quando elas (as crianças) respondiam sobre o que 
achavam que um adulto deveria fazer para uma criança (A→C) e vice-versa 
(C→A), as respostas foram as seguintes: A→C respeitar (13); C→A 
respeitar (27); era de se esperar que elas dissessem que deveriam respeitar 
os adultos, uma vez que este tipo de mensagem é comum em casa, na escola 
e nos ambientes sociais, de forma mais ou menos explícita. Percebemos que 
muitas crianças já questionam esta unilateralidade quase servil, mas é útil 
lembrar que esta estrutura de pensamento faz parte de uma representação 
social, no sentido profundo do termo, que modula de forma dinâmica e 
processual a conduta e os pensamentos daqueles que com ela lidam. Mas o 
que chama a atenção aqui é o fato de que aproximadamente 1/5 das crianças 
apontou o fator “respeito” como necessário à ambas as partes. Em 
entrevista oral (gravada em fita cassete) uma das meninas entrevistadas diz 
o seguinte: “(...) devem respeitar um ao outro; têm pais que batem nas 
crianças”, “(...) mas se é com motivo, pode!” acrescenta outra. Este 
fragmento do diálogo, ao nível do conteúdo, é exemplar. A criança, ou 
melhor, certas crianças, entendem que se elas têm que respeitar os adultos, 
o movimento recíproco seria mais do que justo. O fato de serem agredidas 
fisicamente, o que é desigual e violento, é justificado pela fala da outra “(...) 
se é com motivo, pode”, que, em verdade, é portavoz (sem perceber-se) de 
um discurso pertencente, ou melhor, oriundo do mundo adulto.  

Fica nítido que este conjunto de palavras e ideias que circulam no 
universo infantil são, sob o ponto de vista do conceito de Representação 
Social, a própria interpretação e concomitantemente, reestruturação do real, 
como uma prática social. Como cita Moscovici: “uma modalidade de 
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conhecimento particular que tem por função a elaboração de 
comportamentos e a comunicação de indivíduos” (1976, p.26).  

Sobre os fatos descritos aqui, podemos tê-los como mais do que 
simples opiniões, tendo em vista o caráter parcelar desta reação do 
indivíduo frente a um objeto que lhe é dado de forma pronta e acabada; 
mais também do que simples imagens, que são especificamente uma cópia, 
um reflexo interno de um objeto externo; mais ainda do que mitos, tendo 
em vista sua forma narrativa de crenças populares, heróicas e fabulosas, 
reportando-se sempre ao irreal, fictício; estes fatos portanto, não são 
nenhum dos conceitos citados acima isoladamente, mas todos eles 
mesclados de forma enérgica, dinâmica e operadora.  
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SEÇÃO III 
PSICOLOGIA E COMUNIDADE  

Psicologia e comunidade: a utopia dos projetos científicos  

Marco Aurélio M. Prado * 

A crise das utopias1 marcada pelos últimos acontecimentos mundiais 
no final deste século, com certeza irá acenar para novos rumos da condição 
humana, e, penso, precisamos compreender o que está significando este 
desencantamento para a psicologia, mas especificamente para a relação 
psicologia e sociedade.  

A utopia da comunidade tem sido um princípio norteador desta 
relação e, como em outros momentos históricos, ressurge na tentativa de 
resistência à destituição de valores e ordens sociais relativamente 
estabilizadas. Mas esta relação, entre a Psicologia e a utopia comunitária, não 
pode mais delinear-se por uma hipervalorização romântica do passado que 
reforça uma identificação única e homogênea, ao invés, de permitir a 
emergência de identificações sucessivas,2 como também, não pode abrir mão 
de pensar para dentro de si as questões políticas e éticas que de certa forma, 
foram um dos importantes desafios desta utopia na ciência psicológica.  

Mas em um contexto sociocultural complexo como o nosso, a relação 
entre ciência e utopia parece carecer de mais questionamentos, 
principalmente quando retomamos o projeto científico da racionalidade na 
modernidade e as consequências de suas promessas.  

                                                 
* Professor da Universidade Metodista de Piracicaba e Doutorando em Psicologia Social na 
PUC/SP. 
1 O termo utopia utilizado em várias passagens deste ensaio carrega o sentido político de 
relação e reflexão entre o real e o possível, ver várias denominações utilizadas 
historicamente em BOBBIO, N., MATTEUCCI, N., PASQUINO, G. (1993). Dicionário de 
Política.. Ed. Universidade de Brasília, DF. 
2 Alusão ao termo utilizado por MAFFESOLI, M (1995). A contemplação do mundo. Ed. 
Artes e Ofícios. Porto Alegre. O autor ao discutir a transmutação dos valores na 
modernidade, designa esta como atitude de “camaleão”, já que engendra a construção de um 
estilo de vida constituído por contribuições diversas, característicos dos períodos de 
transição. 




