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mvarias teorias sobre .a infancia e 
o ser humano em sua evolu�ao, e em 
todas 0 aspecto emocional e inerente. 
De um lade temos 3.8 teorias geneticls
tas e rio lado oposto 0 ambientallsmo 
incluindo a teorla E-R (estimulo-rea
�ao). 

Os genetlclstas e os 'psic610gos blo
.lcgl.stas veem 0 ser humano, ciesde 0 seu 
tniclo, como· um organlsmo complexo 
que aglra sobre (nao e um ser passlvo) 
e reaglra ao mundo sobretudo e apesar 
do cOn.texto, de acordo com 0 contin
gente genetico que herdou. Esta teorla 
nos cUz da predominancla, do blol6gico 
sem contudo negar que deste surge 0 
"pslqulsmo"; este tem tamMm inictatl-
vas. pr6prias, idetas aut6ctonas, inde
pendente do meto (alias; esta Ultima 
assertlva tem embasamento fllos6fico 
surgindo de Descartes e mals moderna
mente do pr6prio Kant: as Ideias ina
tas.) Entao para eles 0 aspecto emo
cional e, pols, herdado, e manifestado 
pelo temperamento. As manifesta�OeS 
emocionais surgem ao lange do inter-

camblo com 0 melo. Realmente, h8. um 
consenso entre diferentes teodas de que 
o temperamento, lsto e, 0 lade emocio
nal e a parte mals expressiva da -per
sonal1dade e e  herdada, e de dlficll mo
dif1ca�ao. 

A crian�a logo ao nascer m!UlI�esta
.ra rea�oes emotlvas, ora gendo predo
minantemente tranqti1la, ora predoml
nantemente mals agltada, e nesses dols 
adjetlvos inclui-se uma flerie de nuan
ces; a. medida que cresce sera mais ri
sonha ou maU! chorosa, independente da 
alimenta�ao e d.o conforto. que recebe. 
Este enfoque predominou na. Europa. 
Tanto que carat.er engloba 0 que n6s 
chamamos de personalldade com predo
minlo da vollc;ao, do alto controle 
emoclonal daquUo que nos e dado pela 
natureza. _ 

De outro lado os amblentailstas co
locam a enfase no soetal, no contexto, 

e repetem a velha hist6ria de Locke de 
que 0 ser humano, no seu pslquismo, e 
como uma tabula rasa: val se forman
do ou val aprendendo conforme o. melO, 
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sendo este 0 fator predominante do de
senvolvimento da Personalidade, Skin
ner (atualmente) em passado recente 

Hull, Thorndike, em resumo, a psicolo

gia anglo-americana de fen de hoje em 
dia, mas em termos, esta teoria. Para 
eles 0 lade emocional vai depender des
de cedo do reunir contexto familiar es
pecialmente da diade mae e filho, que 
logo de inicio e condicionado as situa
I(oes socio-economicas da familia am
pliando-se pouco a pouco para os con
textos sociais de grupos maiores: bair
ro, escola, igreja, clube, partido, etc ... 

o aspecto emocional, entao, tera. 

uma tonica valorativa de acordo com a 
receptividade de cad a crianl(a ao seu 
ambiente: otimo, born, regular e pes

simco 0 contexto sera a varicivel mais 

importante. 0 bebe amado, bern nutri
do e que consiga urn born relaciona
mento isto e, seja aceito e receba ele
mentos de "enriquecimento" psicologi
co com seus pais e a crianl(a feliz ou sa
dia, e 0 futuro adolescente que emergi
ra da crise da adolescencia sem gran
des traumas. 

Entre estes dois enfoques opostos 
temos, atualmente, que a maioria dos 
psicologos colocam 0 desenvolvimento 

da crianl(a como sendo 0 resultado da 
interal(8.o dos fatores heranl(a e meio 
numa intimidade intensa, aqui e ali res
saltimdo-se os casas extremos do pre
dominio ou da heranl(a ou do meio. 

Entre estas teorias, a PsicanaIise 
(mesmo deturpada por muitos) e a mais 
explicita, a mals rica e que abrange 0 
desenvolvimento da crianl(a e formal(ao 
da personalidade como a tonica basic a 
na emol(8.o - que e herdada, mas simul

taneamente condicionada. Como e sa
bido, Freud fala do desenvolvimento 
psiquico-emocional ao qual fica subja
cente a maxima motival(ao que e a 
reallzal(ao da vida sexual. Para ele esta 
comel(a com a lase oral (0 infante pela 
sua oralidade satisfaz necessidades vi
tais, alimentares), mas desfruta do pra
zer sensual, por ele pr6prio, e que vem 
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da sucl(ao. A boca e a reglao erotica 
mais importante. Aqui um parentese re
trospectivo: Freud colocou a emOl(ao e 
a motival(ao como aspectos quase simuI
taneos e complementares do comporta
mento humano. Chegou a esta conclu
sao atraves do seu labor terapeutico 

com neuroticos e ns. observal(ao assis
tematica e sistematica do ser humane 
ao seu redor e pela sua auto-analise. 
Descobriu que 0 inconsciente era a par

te basic a do psiquismo e que deste atra
yes as experiencias, a formal(ao dos tra
I(OS mnemonicos tem-se 0 pre-conscien
te; a consciencia surge com a matura
I(ao, aprendizagem. Enriqueceu este seu 
1 0 sistema topografico, ao qual chamou 
"Aparelho Psiquico" com os construtos 
Id, Ego e Superego - A triplice nomen
clatura e a pr6pria estrutura da perso
naUdade em Freud. 

No infante tudo e Id, que e incons
ciente e refere-se a. vida lnstintiva, ma
nifestada por atos chamados instintivos 

e reflexos; estes atos sao sempre acom
panhados de uma tonalidade de prazer 
ou desprazer. A crianl(a manifesta sua 
emol(ao pelo choro, grito - no caso de 
desprazer e dor; enquanto a expressao 
placida, sono tranqiiilo, 0 sorriso no caso 
de satisfal(ao, de alegria, etc... tudo 
isto e a emotividade. 0 Ide rege-se pelo 
Principio do Prazer. . 

Vemos, desde cedo, que esta emoti

vldade sera tanto .. mais posltlva, 8e 
idealmente um recem-nascido sadio -
libera a mae ou 0 primeiro ser signifi
cante, a atender em tempo 6timo as ne
cessidades basicas do nenem, isto e, 8U
prir alimentos e nao so isto - dar 

aconchego e conforto ao mesmo. Este 
aconchego nao implica em excessos de 
caricias e ininterrupta atenl(ao. Quer 

dizer uma dosagem otima de quem real

mente ama 0 infante, aceita-o como 
ele e. Esta atitude maternal conseqiien
te nao Se improvisa - ela deveria estar 
presente desde a concepl(ao e perdurar 
pelos 9 meses de gestal(ao atraves 0 cui
dado da gestante com a propria saude 
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pelo seu bem-estar e por um bom de

senvolvimento fetal, em resumo: a von

tade de ter um fUho sadio. Ha teoricos 

que dlzem e demonstram expressiva

mente que os bebes ja nascem carentes 

quando sao rejeitados pela mae (mes

mo que negue) estes nao atinglrao uma 

forma 'tao sadia mesmo obtendo dleta 

c�rreta. Sobre 0 assunto temos Bald

wing, Spitz Montagu entre outros auto

res. Freud, nas obras relatlvas ao as

sunto, tinha a ideia que cada um nasce 

com uma estrutura basica pSiquica pro
pria (0 id) uns tendendo a uma dlfi
culdade maior para a forma�ao egoica 

normal. 

M. Klein uma discipuIa de Freud 

(mas radical que 0 mesmo) ja coloca 

que 0 conflito inato do ser humano, des

de cedo, apresenta manlfesta'toos tipicas 

as quais eia chamou posi't0es: a esquizo

paranoide e a posi�ao maniaca-depres

siva. Tudo isto referente ao relaciona

mento parcial e total com 0 objeto ero

tico, ou seja, 0 seio e a mae. A meu ver 

ha urn radicalismo no enfoque Kleinia

no. Confesso, entretanto, que respeito os 

clinicos Kleinianos pela eficacia de sua 

terapIa em crianltas. 

Continuando Freud, a forma'tao do 

ego na crIan'ta vai surglndo ao longo de 

suas experiencias com objetos no mun

do exterior. ll: pela matura'tao do seu 

sistema nervoso, ou melbor, do organis

mo como um todo que 0 infante vai sen

do capaz de lr memorlzando experien

eias de insatisfa'toos: fome, sede, frio, 

solldao e tambem memorizando expe

riencias de satlsfa'tOes como saeiar fo

me, calor adequado, aceita'tao, etc . .. e 

assim eapta e repete comportamentos 

adequados de a'toes e rea'toes num mun

do de objetos. ApOs algum tempo a 

crian'ta e um ser que ja se dlferencia 

do que ha ao seu redor (ja percebe -

nao e so um organismo com sensa'toes 
difusas de prazer e desprazer). 0 ego 

esta. pois em forma'tao pela transforma

'tao do id; 0 ego e 0 sub-sistema que 

executa os impulsos da vida instintiva 

mas, agora, regida pelo Principio de 
Realidade. Nesta epoca a crian'ta em 

rela'toes intimas com 0 trHl.nguio fami

liar (mho, mae, pal) e porventura ir

maos, eome'ta a comunicar-se com ou

tros (ha 0 desenvolvimento da lingua

gem) e a descoberta, peia marcha, de 

uma mais larga por'tao do mundo exte

rior. Entao a familia e 0 proprio con

texto esseneial que dara os elementos 

para a formaltao de um ego vital, forte. 

A emotlvidade, nesta fase de formaltao 

egoiea, manifesta-se pela satisfa'tao da 

vida instlntiva, via a sexualidade que 

se desloea da boca (nao totalmente) pa

ra outras partes do corpo; 0 anus e 0 

falus; sao as fases, anal e fallea que 

se apresentam por uma serie de mani

festa'toes ativas e subjetivo-psiquieas na 

crian'ta. Na chamada fase fallea, de 

modo geral, a erian'ta domina a lingua, 

e pela marcha e fisicamente indepen

dente; 0 seu relacionamento com os pais 

tende ainda ser espontaneo mas existe 
ainda uma dependencia emoeional maior 
com a mae - uma atra'tao que e con

flitiva pois ha 0 medo da autoridade pa

terna, a "censurar" 0 comportamento 

apetitivo; esta crise e chamada Com

plexo de ll:dipo (por volta dos 5-6 anos) 

e manifestada por diversos recursos 

emoeionais: ataques de chimes; teimo

sia exeessiva; negatividade; agressivi

dade; e surtos de temura; tudo isto re

velando ambivaleneias de sentimentos, 

amor-6dio em rela'tao ao progenitor pre

ferido. ll: a idade eritica por exceleneia 

dos problemas emocionais da crian'ta 

que nao sao, muitas vezes, eompreendi
dos pelos pais; especialmente 0 pai fica 

sendo a figura da "autoridade enfati
ea" - que mais tarde se projetara em 

qualquer autoridade. E claro qUe a mae 

possesslva e dominante, e tambem 0 fa

tor de rela'toes negativas nesta fase. 

Quando a crise edipiana e ultrapassada 

com a tomada de consciencia pela crian
Ita das limita'toes que sua vida pulsi
va deve ter, forma-se estrutura de su
perego. Este elemento que vem de im-
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pressoes de fora pela censura, tabus, 
pela moral vigente, completa 0 sistema 
da personalidade do ser humano ainda 
em desenvolvlmento, e sempre sujeito 
as modifica<;oes. Nesta fase a integra
<;ao social da crian<;a tera um aumento 
decisivo - desde que haja identifica<;ao 
satisfatoria com um dos pais. No caso 
do menino, com 0 pai; e uo caso da 
menina, com a mae. Este desenvolvi
Ir.€;nto em continuo e �empre marcado 
pel.a emocionalidade. Ap6s a fase falica 
vem 0 periodo de lactancia, no dizer de 
Freud - uma pausa de sexualidade ex
plicita que se demonstra por interesses 
outros em grupos sociais mais amplos, 
fora da familia. E 0 contexto familiar, 
o escolar e outros darao os elementos 
necessarios ao crescimento mental-socio
cultural-emocional da crian<;a. 0 orga
nismo infantil sen do saud8.vel e 0 con
texto nao repressor - a crian<;a lucra 
em aprendizagem de multiplos assuntos 
as emo<;oes da sexualidade basica e la
tente sao demonstradas pelo prazer lu
dico, a competitividade e aquisi<;ao da 
sublima<;ao erotiva propriamente dita 
em sentimento de ternura e sentimento 
de amizade e 0 sentimento solidarieda
de este ainda que incipiente. 

Em seguida, chega-se a puberdade 
.,.- uma nova fase em que as modifica
<;oes organicas especialmente a matura
<;ao hormonal faz do individuo um novo 
ser - e quase um novo nascimento pelo 
que se descobre no mundo com penetra
<;ao, acuidade de espirito critico etc. :It 
dos periodos mais dlficeis da vida hu
mana. Nele 0 problema de identifica
<;ao se direciona em definitiv�. No mun
do ocidental con tempo ran eo 0 fenome
no da adolescencia esta tomando uma 
tonica de agressividade extrema, temos 
a violencia em grau maximo por diver
sos motivos economicos-sociais-politicos. 
Este assunto e tao grande - e foge ao 
esquema dessa palestra. Aqui, e preciso 
dizer, que no enfoque freudiano a crise 
pubert30ria leva ao primado da sexua-
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lidade amadurecida - isto e, a genita
lidade, que em termos mais comuns e 
a busca do amor hetero-sexual. 

A meu ver tudo que Freud apresen
tou atraves seus construtos e dinamica 
correlata da libido e va lido, evitando
se naturalmente 0 radical1smo do fun
dador da Psicanalise. Hoje em dia, 0 
culturalismo e outras correntes demons
tram que 0 primado sexual como mo
tiva<;iio psicanalitica e 0 simbolo da ne
cessidade psico-fisica mais premente do 
ser humano: 0 amor. Na expressao de 
Jasper: "0 amor e 0 primeiro estimulo 
para 0 desenvolvimento emocional
social e h30 boas raz6es para crer que 
a carencia de amor na infancia produz 
eomo conseqtiencia uma personalldade 
dominada pela ansiedade". M. Klein co
loca carencia afetiva da diade mho e 
mae como atitudes que fixam e aumen
tam a esquizodia ejou a depressiio pro
pria do ser humano desde 0 seu inicio. 
Spitz coloca a care.ncia extremada como 
causa de mortalldade, estudo comatoso 

e retardo mental do infante. 

E a pr6pria Sociologia moderna, na 
pessoa de um dos seus expoentes, Talc Cit 
Parsons, utiliza a teoria sistemica freu
diana e a interpreta como sendo 0 pro
prio Freud um pioneiro do sociologismo 
j30 que valorizou as rela90es humanas 

desde 0 mini-grupo - mae-mho; 0 
triangulo familiar fllho-mae-pai, a fa
milia nuclear e as proje<;6es dessas re
la<;6es nos grupos 'maiores do contexto 
social ,a comunidade, a sociedade civil. 
Nesses dois sistemas: 1) personalidade 
em desenvolvlmento e 2) sistema so

cial, a Interrela<;ao e tanto maior e me
Ihor quando os aspectos emoclonais nos 

dois sistemas se integraram formando 
uma sintese harmoniosa. Nessa sintese, 
isto e, seguran<;a e afeto abrangendo 
todas as necessidades do individuo, faz 

com que cada individuo aprenda a amar 
e ser 0 futuro pai ou mae que preserva
ra a hominidade da especie humana. 




