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RESUMO 

 

O sujeito-criança, a imaginação e o (in)governável: interseções entre medicina e 

pedagogia (inícios a meados do século XX), constitui uma tese que começa no presente. 

Aí observa determinados fenómenos ligados ao desenho infantil e, a partir deste, a 

ideia de imaginação como atributo das crianças e das suas manifestações. Na verdade, 

esse é o problema que conduz esta narrativa àquela que será, acima de tudo, uma 

reflexão sobre a experiência de subjetivação na infância, procurando problematizar a 

sua pedagogia enquanto domínio de um poder disciplinar-normalizador. Trata-se, 

noutras palavras, de questionar aquilo que se pode considerar normal, natural, ou 

apropriado a uma subjetividade infantil. Esta narrativa desenvolve, para tanto, uma 

análise do discurso pedagógico em circulação entre inícios e meados do século XX, 

aproximadamente, com o intuito de apreender certos objetos num conjunto de 

relações que seriam demonstradas entre medicina e pedagogia. Procurarei, neste 

sentido, perceber que tipo de dispositivos, atitudes ou racionalidades puderam fazer 

parte da mais basilar educação das crianças, isto é, da educação dos primeiros anos 

de vida, sob influência de um discurso médico que observou a infância como fase 

decisiva para a constituição do eu. Este estudo dirige-se, portanto, a compreender e 

problematizar aquele que seria um trabalho terapêutico em naturalização no interior 

de uma cultura pedagógica que pareceu ver na conduta o seu principal problema, ao 

mesmo tempo que manifestou confiança nas possibilidades e condições naturais das 

crianças.  

 

Palavras-chave: Imaginação, Instinto, Poder, Infância, Médico-Pedagogia, Desenho, 

Normal | Anormal. 
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ABSTRACT 

 

The child-subject, the imagination and the (un)governable: intersections between 

medicine and pedagogy (beginning to mid-twentieth century), constitutes a thesis that 

starts from the present. Therein it observes certain phenomena linked to children's 

drawing and, from this, the idea of imagination as an attribute of children and their 

manifestations. In fact, that is the problem that leads this narrative to what will be, 

above all, a reflection on the experience of subjectivation in childhood seeking to 

problematize its pedagogy as a domain of a disciplinary-normalizing power. It is, in 

other words, about questioning what can be considered normal, natural, or 

appropriate to a child's subjectivity. To do so, this narrative develops an analysis of 

the pedagogical discourse in circulation between the beginnings and the middle of 

the 20th century, approximately, with the aim of apprehending certain objects in a 

set of relationships that would be demonstrated between medicine and pedagogy. In 

this sense, I will try to notice what kind of devices, attitudes or rationalities could be 

part of the most basic education of children, that is, the education of the first years of 

life, under the influence of a medical discourse that observed childhood as a decisive 

phase for the constitution of the self. This study is therefore aimed at understanding 

and problematizing what would be a therapeutic work in naturalization within a 

pedagogical culture that seemed to see conduct as its main problem, at the same time 

that it expressed confidence in the possibilities and natural conditions of children. 

 

Keywords: Imagination, Instinct, Power, Childhood, Medico-Pedagogy, Drawing, 

Normal | Abnormal. 
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Ao longo deste texto procuro pensar sobre alguns fenómenos que podemos situar no 

interior das nossas práticas mais comuns de educação infantil. Com esta frase 

denuncio um interesse que tenho no presente, de onde parti, para colocar perguntas 

a partir da ideia de imaginação, essa que, por exemplo, podemos atribuir às crianças 

e às coisas que fazem quando brincam ou desenham. De que modo a cultura escolar 

poderia influenciar a imaginação das crianças, ou melhor, as decisões que tomam 

durante atividades como essas que consideramos tão naturais? Poderia haver um 

trabalho de sugestão inscrito numa mundividência infantil que pudesse informá-las 

acerca de uma subjetividade como sendo a sua? Teria a imaginação sido concebida 

como um problema para a pedagogia? E porquê imaginação, o termo em que insisto? 

São algumas perguntas com que tento reconstituir os questionamentos iniciais deste 

trabalho, numa fase em que tentei explorar caminho em diferentes direções. 

É por isso que nas próximas páginas introduzirei alguns problemas ligados ao 

desenho infantil, como quem experimenta a superfície do presente, nos formatos em 

que pude encontrá-los na investigação e na discussão contemporâneas, mas advirto 

desde já que esta tese não os pretendeu resolver. Não os olhou senão como fenómenos 

ou coisas suscetíveis de provocar uma reflexão, pelo menos para mim, entusiasmante. 
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Na verdade, o desenho infantil será o ponto de partida deste texto, sem que eu possa 

– nem procure – dissociá-lo de relações com a infância e a imaginação: esta ideia que, 

habitando no senso comum, sempre me parece conter algo de estranho, algo de 

ferido, mas também algo de indispensável e  indissociável do mundo das crianças e 

das suas realizações. Estive sempre obstinada com a ideia de imaginação, devo 

admitir. Demasiado incerta, demasiado ambígua e, tão banal: precisava de a 

esclarecer, de perceber se jamais poderia caber como objeto desta tese. Eis por que o 

meu leitor e leitora terão que acompanhar certo caminho ou exercícios de 

aproximação a um objecto-coisa que foram sempre sentidos como provisórios e que, 

no entanto, conduziram esta narrativa a uma problematização da educação da 

infância. Ou seja, embora este estudo parta de problemas que têm evidência no 

presente e na educação artística, opta por realizar uma análise de caráter histórico no 

interior de um discurso pedagógico já naturalizado de modo a perspetivar alguns 

desses problemas no domínio dos nossos processos – ocidentais e ocidentalizados – 

de subjetivação, os quais se ativam em cada um de nós desde muito cedo.  

Com efeito, esta tese define-se fundamentalmente como uma problematização 

da educação da infância enquanto tecnologia do instinto. Isto significa que o exercício 

de escrita que aqui começa se centra no discurso que pelas primeiras décadas do 

século XX declarava que a única educação adequada seria aquela que fosse baseada 

num conhecimento científico sobre a criança. Importa entender que a noção de 

instinto, introduzida pela biologia nas ciências que lograram ocupar-se do homem, 

não seria ignorada por esse discurso pedagógico que, no século XIX, fora ainda e 

essencialmente dominado por certas ontologias criacionistas do sujeito infantil. Foi 

dessa atualização que se permitiria que certos dispositivos se aprimorassem e 

naturalizassem numa educação da infância. Por educação da infância, devo 

esclarecer, entendo todas as práticas tidas como legítimas que se destinaram à criança 

enquanto sujeito. Assim, não me refiro única nem necessariamente a uma educação 

de infância como área de ensino, mas a uma educação da infância, essa que começaria 

com o nascimento e que apenas experimentaria algum limite pela puberdade. Tal 

precede e ultrapassa as fronteiras etárias daquilo que se conceberia como uma 

educação pré-escolar. 

Assim começa uma narrativa que se conduziu a pensar nos modos pelos quais 

aprendemos a governar a nossa própria vitalidade como um aspeto totalmente 
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necessário da nossa pedagogia; mas também como esse governo estaria presente nos 

mais diversos fragmentos da infância, onde uma imaginação seria meio de auscultar 

a interioridade enquanto o desenho se construiria como experiência privilegiada de 

expressão. Isto é importante e deve ficar claro: ao longo deste estudo imaginação e 

instinto são noções que mantêm relações complexas, tendo sido decisivo discutir a 

educação da infância a partir daquilo que em certo ponto também se pôde perceber 

como sendo uma imaginação própria da criança, mas sobretudo: uma imaginação 

normal. Aquilo que defenderei, no âmbito de uma infância onde vivenciamos as 

nossas primeiras experiências de subjetivação, é que, nas sociedades ocidentais e 

modernas, o sujeito normal não será um sujeito natural mas aquele que lutará contra 

tudo aquilo que em si não deva ter existência. As novas pedagogias, que observei do 

ângulo da saúde mental, certificaram-se de que essa luta singular do eu fosse travada 

contra os próprios instintos, os quais se deveriam transformar em claros e francos 

indícios de uma natureza pura e verdadeira da infância.  

O modo como procurei pensar sobre estes objetos é totalmente conduzido pela 

admiração que tenho pelas investigações de Michel Foucault e pelas perspetivas que 

estas nos abrem permitindo colocar problemas ao que de outro modo poderia passar 

por ser natural. Tentei compreender um específico funcionamento do poder: esse que 

se pôde instalar na educação onde a criança se tornou um sujeito da infância. Habitar 

uma subjetividade infantil não seria diferente de habitar uma norma, e isso também 

implicaria produzir e manifestar-se no seu interior, de acordo com códigos culturais 

que presumiram a universalidade. Se a ligação entre técnicas de dominação e técnicas 

de si – com que Foucault completou o seu próprio conceito de governamentalidade 

numa fase já avançada das suas investigações – encerra as relações fundamentais na 

experiência da subjetivação tal como essa pôde ser construída no Ocidente, tais 

processos foram incontornáveis nesta tese onde precisei de observar determinadas 

funções e efeitos das ciências psicológicas. É por isso que esta narrativa foi conduzida 

a pensar uma pedagogia da infância e dentro desta a procurar pelo fio vigilante e 

transparente da saúde mental. Tentei seguir esse movimento ininterrupto, entre a 

medicina e a pedagogia, que dissecou corpos e almas para tentar saber, quanto fui 

capaz, dessa crueldade de que somos feitos: a que nos situa os órgãos por dentro, 

insuflando, no mais fundo de nós, um eu com que ingressar no ritmo da vida. Estes 



 14 

aspetos tomam forma no final do segundo capítulo, justificando as direções que o 

texto toma daí em diante: terceiro, quarto e quinto momentos.  

O material analisado foi bastante específico, procurando apreender o discurso 

médico-pedagógico que pôde circular em Portugal, desde o início do século XX a 

meados do mesmo, sem que esses limites tenham sido dispostos de forma rígida: 

houve várias consultas a textos mais antigos, como também se mantiveram ligações a 

textos mais recentes. Com efeito, um plano formal ficou estabelecido com a seleção 

de um conjunto de 41 autores a partir das expressões de pesquisa disponíveis no 

Dicionário de Educadores Portugueses1, “educação infantil”, “educação sexual”, 

“psiquiatria infantil”, “educação estética”, “educação artística”, “educação pela arte”, 

“ensino do desenho” e “educação nova”. Tratou-se de organizar uma análise de 

discurso que permitisse ir captando os modos como a criança, a sua infância, a sua 

educação, a sua saúde mental e os produtos dessas relações tivessem sido pensados e 

descritos. A estratégia acabou por ser a da reunião de autores em núcleos definidos 

por publicações, o que reorganizou a seleção prévia, permitindo incorporar autores 

surpresa e compensando aqueles que, logo de início, se viram de difícil acesso. 

Também me pareceu mais frutífero analisar textos publicados em núcleos 

especializados da imprensa pedagógica do que centrar em obras individuais, embora 

isso tenha acontecido sempre que útil e possível, como no caso, frequente, dos autores 

estrangeiros que foram sendo identificados através das referências apontadas pelos 

que escreveram em português. Foram assim integralmente consultadas e analisadas, 

segundo critérios definidos a cada momento, as publicações: Educação Social, Revista 

Escolar, A Criança Portuguesa e Os Nossos Filhos.  

Cada zona desta tese reuniu um conjunto de textos e realizou um exercício de 

análise particular sobre esses, mas também consistiu num conjunto específico de 

pontos que foram sempre pertencentes a uma constelação mais geral de conceitos e 

problemas. Deste modo, foram tomando forma duas linhas orientadoras da sua 

escrita. Sem que estas deixem de se sobrepor posso definir, em primeiro lugar, as 

articulações entre o discurso clássico sobre a imaginação e o discurso moderno sobre 

saúde mental, moral e social;  mas também, certas práticas de vigilância, de 

observação e de sublimação da sexualidade infantil, pelas quais as crianças tiveram 

meios de se constituir como sujeitos normais dentro da categoria de infância.  

 
1 Dir. por António Nóvoa, Edições Asa, 2003. 
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Escrever foi aqui a realização de múltiplos encontros fictícios entre textos que 

não são do mesmo pedagogo, médico, professor ou professora e que apenas podem 

valer numa discussão acerca de manifestações intensamente governadas por se darem 

com todos esses outros que, como oxigénio, me deram energia para romper a casca 

de cada capítulo. Autores como Foucault, Elias, Deleuze e Guattari, Barthes, 

Bourdieu, mas também Ingold, Pernoud, Ottavi, Ramos do Ó, Duborgel ou Rose, 

ajudaram-me a encarar com menos solidão muito do material, por vezes perturbador, 

que encontrei, mas também fazem parte de todos esses outros com que pude avançar 

no interior dos meus próprios problemas, clarificar pontos intermédios, perscrutar e 

questionar fronteiras e sobreposições entre objetos e que encontrei ao ritmo das 

necessidades impostas pela própria deslocação do texto. 

Acredito ser na medida de tal encontro – entre os que analisei e os que 

estiveram comigo – que se foi tornando possível pensar acerca dos arranjos do poder 

que puderam tomar forma em afirmações, em perceções, em práticas, em 

perplexidades. Daqui se foi traçando uma narrativa no interior da qual fiz 

experiências para tentar desembaciar a minha ignorância, a minha impreparação e a 

minha curiosidade. Fui imaginando cada um dos seus segmentos como uma mistura 

de imagens turvas que se ia formando na extremidade da pergunta. É o seu jogo que 

desloca o texto – lhe descobre a direção – ao mesmo tempo que esta não pára de se 

reformular com o que os textos lhe oferecem ou devolvem. No fundo, este estudo não 

é mais do que o exercício de registar um caminho que se estende ao mesmo tempo 

que tem a fantasia de se afinar a si mesmo a partir de outros ângulos, tecidos, 

materiais e aberturas. Essa será também a razão para algumas imagens que são 

incluídas no percurso.  

Ficam aqui ainda algumas notas mais formais. Devo explicar que para certos 

efeitos que por vezes quero retirar ao conteúdo, jogo livremente com o destaque e 

com a incorporação das citações. Há citações curtas que destaco. Há citações longas 

que não destaco. Assim faço, não por método nem por oposição, mas em função do 

conteúdo dessa citação e do que ela vem trazer ao que escrevo. Parece-me devida esta 

justificação quanto a um processo que viola, quantas vezes, regras claras. Devo 

também referir que optei por manter todas as citações na língua e na grafia em que 

as encontrei. Procurei ainda garantir que cada fonte estivesse identificada com a sua 

data de 1ª edição ou de divulgação. Quando assim não foi possível deixo um sinal 
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nesse espaço, muito embora essa informação possa ser compensada em nota de 

rodapé ou nas referências finais. 
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I. Voo sobre a superfície do presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se as notas prévias apresentadas nas últimas páginas são posteriores à minha 

narrativa, os próximos textos correspondem aos seus primeiros momentos. A sua 

intenção será a de tentar fazer aparecer um problema, mas serão também o lugar 

onde procurarei refletir sobre os antecedentes teóricos e as razões pessoais ou 

profissionais que justificam este estudo. Constituem assim uma introdução, ao mesmo 

tempo que ensaiam delimitar alguns fenómenos que podem ser observados no 

presente. Como escrevi atrás, o desenho infantil é o ponto de partida deste texto. 

Interessa-me, por isso, começar a pensar a hipótese de algo como um jogo intertextual 

da cultura escolar, onde as crianças encontrassem sempre, ou frequentemente, os 

mesmos textos para ler. Neste sentido, nas próximas páginas procurarei abordar 

alguns elementos que no presente nos podem fazer pensar essas relações, tentando 

ouvir uma conversa que pode estar no mundo, mesmo que em coisas secundárias e 

banais, desperdícios ou resíduos de outras conversas que vão acontecendo. Trata-se 

de a tentar ouvir ou, pelo menos, de juntar alguns dos seus fragmentos. 

 

 

 



 18 

INSCRIÇÕES PARA  DISTINGUIR  POR  MARCAS  

E  RECOLHER  EM  IDENTIDADES  

 

 

 

 
Fig. 1 – Cartaz  da  Associação francesa Aide  aux Jeunes  Diabétiques, 2019. 

 

 

 

O estereótipo é a palavra repetida, fora de qualquer magia, de qualquer 

entusiasmo, como se fosse natural, como se essa palavra que retorna fosse 

sempre milagrosamente adequada por razões diferentes, como se o imitar 

pudesse deixar de ser sentido como uma imitação: palavra sem 

cerimónia, que pretende a consistência e ignora a sua própria insistência. 

Nietzsche observou que a “verdade” não era mais do que a solidificação 

de antigas metáforas. E por isso o estereótipo é a via actual da “verdade”, 

o traço palpável que faz transitar o ornamento inventado para a forma 

canónica, incómoda, do significado. 

Roland Barthes, O prazer do texto, (2001 [1973], p. 85). 

 

 

 

Em certo momento, no prefácio de As palavras e as coisas, Michel Foucault situa o eco 

que a sua História da loucura produzira neste outro livro. Assim, se antes seguira a 
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experiência-limite do Outro e a sua chegada às formas constituintes de um saber 

médico, debruçava-se agora sobre a história da ordem das coisas. Esta seria a história 

do Mesmo: “daquilo que para uma cultura é algo a um tempo disperso e aparentado, 

portanto a distinguir por marcas e a recolher em identidades” (2018b [1966], p. 63). 

Este teria, inevitavelmente, feito acontecer tal obscuro Outro, medindo e situando 

todas as coisas nos jogos da verdade: nesse espaço interno e seguro onde nos 

habituámos a viver, a falar e a fazer, onde as coisas se inventariam e inventam umas 

sobre as outras, e ao lado umas das outras, sem que nada fique de fora. (É que se 

alguma coisa ficar, é talvez porque nunca existiu.) Se quando uma criança nasce 

também ela passa a relacionar-se com o Mesmo, poderemos então perguntar por essa 

região singular, reservada, mas ainda e sobretudo expropriada de experiência, como 

Agamben (2008) nos pode fazer pensar, que será a da própria infância? Pois se a 

criança vai experimentando é já a linguagem que existe à sua espera, aquilo que temos 

preparado para ela. Como irá ela relacionar-se com todos esses materiais com que a 

aguardamos, com que nos propomos determinar a sua experiência? Produzir a sua 

ligação com o mundo? 

Da literatura, Roland Barthes (2001 [1973]) descreve-nos o estereótipo como 

uma repetição, uma fala que diz o que já está dito, fora de qualquer magia, fora de 

qualquer entusiasmo, como uma verdade incólume e serena. Admitamos pensar  num 

estereótipo de infância. Como este nos falaria sobre a experiência da infância, isto é,  

sobre essa relação pela qual a criança se inscreve dentro da ordem, entre outros 

objetos? Como, portanto, nos falaria das crianças e que mensagem teria ele para lhes 

passar? Que mensagem aceitaríamos nós quando nos lembrássemos dele? E o que nos 

diria também sobre nós próprios? Mas ainda, como reagiríamos perante certas 

imagens – estranhas e familiares – que, sem pedir licença, estão por aí? Espantar-nos-

-íamos acaso o encontrássemos tomando lugar entre os elementos da imaginação, a 

repetir-se, mesmo que fragmentado, em imagens outras, acabadas de fazer? Na 

contemporaneidade e na educação artística desejamos faltar para com o estereótipo, 

inventamos ideias para o contrariar, escavamos com as mãos debaixo da terra 

transparente e trocamos as palavras para tentar espantar o estereótipo das crianças. 

O estereótipo dos adultos. Se este nos inquieta no desenho é porque temos a fantasia 

de uma singularidade para além das suas aparições.  
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No campo pedagógico, Imanol Aguirre Arriaga referia-se, em 2000, ao 

problema dos estereótipos, relacionando-o com uma perda de potência criadora e 

imaginativa que seria observável nas crianças à medida do seu crescimento. 

Entendidos como esquemas profundamente limitadores, estes seriam sobretudo 

inquietantes nas atividades baseadas na expressão livre, deixando educadores e 

educadoras a braços com o que descreve como “uso y abuso de esquematismos 

gráficos, cromáticos o plásticos que, siendo ajenos a la expressividad singular y 

natural de las experiencias infantiles, pueblan la generalidad de sus producciones 

plásticas”. Neste sentido, tais fenómenos corresponderiam, sem sombra de dúvida, ao 

“índice más eloquente de ausencia de creatividad” (Arriaga, 2000, p. 243, p. 244).  

Perante os sentimentos de desolação experimentados pelos educadores e 

educadoras, o investigador propunha que estes fossem compreendidos como indícios 

de ideias profundamente enraizadas, e em particular na educação artística, como as 

de originalidade ou criatividade. Referia então um paradoxo entre a expectativa de 

tais ideias e aquilo que, na verdade, qualquer tratado de psicologia infantil já teria 

dito, ainda que no caso da educação artística parecesse não ser aceitável: que a 

aquisição de hábitos, de comportamentos, de linguagem e de conhecimento, se 

dariam por imitação (Arriaga, 2000, p. 249). Neste sentido, deveríamos aceitar que 

“los niños no son portadores de una creatividad y originalidad innata que se 

contamina a medida que se hacen adultos, sino más bien seres pugnando por 

impregnar-se de todo aquello que les rodea” (Arriaga, 2000, p. 256). Não se trataria 

então de apenas ver o estereótipo como um problema, mas também de perceber por 

que razão seria ele um problema, dado este nos revelar, se quisermos, a integração 

social e cultural da criança diante das diversas referências que o mundo lhe dá. Como 

escreve Kerry Freedman (2005, p. 138-139), é possível dizer que este tipo de 

integração se realiza “no espaço entre imagens de forma similar ao que os teóricos da 

literatura chamaram de intertextualidade” e, neste sentido, pela integração de “uma 

ampla gama de imagens e de significados a elas associados”, poderia compreender-se 

que “a produção artística dos alunos é uma ilustração visual dessa integração 

conceitual.” Explica ainda a mesma investigadora que “a despeito do fato de que pais 

e professores de alunos vêm tentando, durante décadas, que os alunos não copiem 

imagens entre si e, de fontes de cultura de massa, na esperança de promover a 

criatividade, a individualidade e a saúde psicológica nos desenhos espontâneos das 
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crianças”, estas “continuam a se apoiar em fontes gráficas que vão de imagens da 

mídia de massa aos desenhos dos colegas”. Dir-se-ia que uma crítica aos estereótipos 

que se baseie na perda de criatividade precisa, em primeiro lugar, de compreender os 

fundamentos a partir dos quais os concebe enquanto problema, bem como de admitir 

que o que fazemos é fundamentalmente composto por elementos que já encontrámos 

e dos quais fazemos recombinações.  

Consciente das condições em que tais esquematismos se formulam como 

elementos problemáticos para a educação artística, Arriaga não deixa de os observar 

e agrupar em tipologias. Refere assim três tipos de soluções plásticas ou representativas 

que considera comuns nas produções infantis. A sua proposta é interessante e 

permite-nos definir um pouco mais esses fenómenos, justamente, enquanto elementos 

integrados e materializados pelas crianças nas suas atividades. Neste sentido, o 

primeiro tipo de solução plástica que delimita é a que descreve como estando ligada a 

produtos especificamente produzidos para as crianças. No seu texto, refere-se a 

iconografias do estilo Walt Disney e dos desenhos animados que estas veem na 

televisão, mas esta tipologia pode ser atualizada com um sem fim de outras etiquetas 

e formatos, os quais, também por essa razão, seriam tão transitórios quanto passíveis 

de incluir dentro de uma cultura massificada, industrial, neoliberal e tóxica que,  

como diriam Nora Merlim (2017) e Suely Rolnik (2020), coloniza as nossas 

subjetividades e nos transforma em consumidores reativos. De todo o modo, é já a 

propósito de soluções tipicamente infantis, que o investigador refere uma outra 

tipologia que relaciona com os modos como a criança compreende o mundo, e o 

desenho, acrescento, em determinadas idades. Dá como exemplo o uso de uma linha 

de base e de uma linha de céu. Se estas podem ser vistas como estereótipos é  porque 

o adulto as encara como recursos temporários e isso pode revelar outro tipo de ideias 

também enraizadas como seria a de etapas de desenvolvimento no desenho infantil 

(Arriaga, 2000, p. 244-245).  

Na verdade, interessa-me sobretudo apontar para uma terceira tipologia 

observada por Arriaga. Trata-se da que o autor relaciona com “el proprio de lo estilo 

escolar y el de los arquetipos colectivos”. Em tal “imaginario” geralmente constituído 

por soluções procedentes de uma iconografia específica para crianças, seriam de 

constar, por exemplo, elementos como sóis, casas e árvores (Arriaga, 2000, p. 244-

245). Como estereótipos pertencentes a uma ordem ou matriz de infância, esta 
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tipologia faz-me lembrar o mesmo que pode viver num desenho infantil que um adulto 

faça para se lembrar da infância, ou num desenho bonito que uma criança possa fazer 

para oferecer. Neste sentido, porém, tal tipologia poderia distinguir-se pelo seu 

conteúdo, o que talvez dela fizesse, como diria Bourdieu (1996, p. 351), um “produto 

esquecido do trabalho histórico” apresentado “à consciência sob as aparências da 

essência universal”, tornado voz anónima, como talvez me deixasse dizer Foucault 

(2005b [1971]), assim que pudéssemos pensar nesse autor que a criança incorpora 

quando corresponde ao que Arriaga também denomina estilo escolar. Na escola, este 

tipo de repertório pode participar, ao menos em parte, de algo como o que Susana 

Cunha (2005, p. 64, p. 65) observou como “uma espécie de cenografia natural da 

infância escolarizada”, a que lhe recordara até o jardim da sua infância, muito embora 

essa não fosse o objeto da sua tese.  

Em Educação e cultura visual: uma trama entre imagens e infância, a 

investigadora partia das perspetivas da cultura visual para pensar em materiais 

inseridos no contexto da educação de infância, sendo o seu propósito o de “examinar, 

no contexto educacional, como as imagens, sejam elas do universo da arte, sejam das 

produções midiáticas, como as Revistas da Turma da Mônica, produzem visões sobre 

o mundo” (Cunha, 2005, p. 42). Peço-lhe emprestada uma passagem do seu texto, 

pelas observações que nela faz a propósito de desenhos realizados pelo grupo de 

crianças que acompanhara a uma exposição: 

“Entretanto, como não houve outra mediação no sentido de problematizar 

sobre algo que as crianças tiveram interesse durante a exposição, ou ativar 

a memória e a imaginação delas relacionando as obras com outras 

experiências de suas vidas. Assim, os registros gráficos das crianças 

resultaram serem semelhantes entre si, como casinhas, flores, borboletas e 

pássaros, desenhos estereotipados que poderiam ter sido produzidos em 

qualquer outra situação, como, por exemplo, em uma situação de ‘desenho 

livre’ acontecida com outras crianças e em outra escola (...)” (Cunha, 2005, 

p. 154). 

A falta de enunciado que aqui parece ter proporcionando algo como um momento de 

expressão livre, deixara as crianças entregues ao estereótipo. É justamente por esta 

razão que me parece interessante observar o ‘fracasso’ descrito logo que a mediação 
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faltou onde poderia ter feito a diferença. Com efeito, não foi a Mónica e aparentemente 

nenhuma figura mediática quem apareceu, mas, se quisermos, uma outra camada do 

processo de integração de imagens que Arriaga e Freedman referem, a dar lugar ao 

que poderia ter acontecido em qualquer outra situação. 

Se a posição de determinados autores de meados do século XX que defenderam 

a expressão livre –  como reação ao condicionalismo e ao direcionamento excessivo 

de que então se acusava a educação artística2 – se manteria a atitude privilegiada ao 

longo de décadas, esta poderá ver-se agora como uma prática naturalizada e 

frustrante. Há pouco mais de vinte anos, Arriaga, como vimos atrás, observava um 

problema da educação artística na infância e a sua constituição num discurso 

naturalizado, mas também notava que os procedimentos pedagógicos livres não 

tinham como resistir à incidência desses tais estereótipos nas produções das crianças. 

Focando este aspeto, explicava como também a expressão livre passara a objeto de 

crítica, vendo-se até acusada de agravar esse exato problema. Tratava-se de afirmar 

que a ausência de orientações tenderia a dirigir as crianças para soluções 

preexistentes e, neste sentido, uma crítica à liberdade também apontaria para o 

desprestígio e banalização da educação artística, cujo esqueleto disciplinar se 

desmembrara (Arriaga, 2000, p. 246). Este é o tipo de inquietação que fundamenta o 

Programa de Educação Estética e Artística (PEEA) que se realiza em Portugal desde 

2010.  

Num texto publicado em 2011, Elisa Marques, autora e coordenadora do 

Programa até 2018 (Ferreira, 2019, p. 53), afirmava que embora fosse reconhecido o 

papel das artes na educação, eram ainda predominantes práticas educativas 

fundamentalmente baseadas na exploração de materiais, na ilustração de temas e 

datas festivas e, ainda, em atividades baseadas na expressão livre. Assim, algumas 

“representações sobre o que as crianças são capazes e gostam de fazer”, ou a ideia de 

que “as crianças são criativas por natureza”, poderiam levar a situações em que se 

 
2 Aproveito para reter aqui como Elvira Leite e Manuela Malpique, no final dos anos 80 do século XX, 
remontavam a esse período e explicavam as experiências que viriam a fazer: “Por volta dos anos 60, no início 
da nossa actividade profissional, nessa altura como professoras do Ciclo Preparatório, onde a inadequação 
dos espaços para o desenho, as limitações dos programas e os modelos impostos, consequentemente, levavam 
a estereótipos e contrariavam o nosso modo de ver, de sentir e de actuar, desencadeou-se em nós um processo 
de acção/investigação sobre a relação pedagógica, o conceito de expressão, o desenvolvimento da capacidade 
criadora da criança. Se o primeiro impulso foi observar, na escola, as crianças que eram os nossos alunos e 
ler, ler muito – Piaget, Luquet, Read, Lowenfeld, Jean Cocteau, Arno Stern – logo sentimos a necessidade de 
observar as crianças noutro contexto, e isso levou-nos a realizar uma experiência continuada em atelier, 
praticada à margem da escola” (Leite & Malpique, 1989, p.94). 
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acabasse por “simplificar demais”. Para Marques era imperativo um “esforço de 

clarificação” que explicasse que na educação artística, “tal como nas outras áreas”, as 

crianças necessitam de  “um conjunto de referenciais que sirvam de base à sua 

experiência (...)”. Sem tal empenho,  permanecer-se-ia “sob pena” de se “criarem 

cenários nos diferentes contextos formais e não formais onde a Arte é Tudo e não é 

Nada” (Marques, 2011, p. 69, p. 72, p. 78).  

Assumamos que o referido esforço de clarificação possa ter lugar no atual 

documento das Orientações curriculares para a educação pré-escolar, visto o mesmo ter 

sido reconfigurado, em 2016, com a colaboração da, então atual, equipa do PEEA. As 

atualizações que este incorpora incluem recomendações que concernem amplamente 

à reorganização e ao sentido da educação artística no currículo do pré-escolar. Assim, 

comparando com o texto anterior, de 1997, um aspeto que no atual se define é 

precisamente o Domínio da Educação Artística. Se este se subdivide em quatro áreas – 

artes visuais, jogo dramático/teatro, música e dança –, interessa-me observar na 

primeira dessas áreas, e mesmo que de forma breve, a relação que aí se prevê entre 

as crianças e as imagens3. No Subdomínio das Artes Visuais podemos identificar dois 

tipos: as imagens que são mostradas às crianças e as que estas produzem. As primeiras 

têm características e funções claras, devendo agilizar o acesso das crianças à cultura 

artística, à apreciação da arte e ao desenvolvimento estético. Tal também constitui a 

função de enriquecer o imaginário das crianças, o que visa concretamente as imagens 

que estas hão de produzir4 (Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016, p. 47-49). 

Permanecendo neste documento podemos ainda observar a atenção que deve ser 

dada ao ambiente educativo. Entre outros aspetos, neste deve ser evitada a presença 

de estereótipos. Se estes são explicitamente de género, cultura ou etnia, podem, no 

entanto, ser ainda de outra natureza como fica subentendido na interpelação que é 

 
3 No Subdomínio das Artes Visuais pretendem ser exploradas diferentes formas de arte que podendo “envolver 
outros sentidos”, são “fundamentalmente captadas pela visão”. O termo imagem que tomo como objeto nesta 
secção é aqui definido como um elemento capaz de completar o tipo de experiência cuja ênfase é “muitas 
vezes” colocada no “fazer”. Eis por que “é fundamental que, além de experimentar, executar e criar, as 
crianças tenham oportunidade de apreciar, e de dialogar sobre aquilo que fazem (as suas produções e as das 
outras crianças) e o que observam (natureza, obras de arte, arquitetura, design, artefactos, etc.). Cabe 
também ao/à educador/a explorar com as crianças essas diferentes imagens (...)” (Silva, Marques, Mata & 
Rosa, 2016, p. 49).  
4 Com efeito, além das experiências que possam ser realizadas fora do “jardim de infância”, e de diversos 
complementos que possam substituir essas experiências, “importa” que também nesse contexto “haja imagens 
de obras de arte à disposição das crianças”, de modo que estas as possam “rever e utilizar para recriar as suas 
produções, dialogar em grupo sobre elas, partilhando as suas descobertas e interpretações, de modo a que 
sejam um meio de alargamento e enriquecimento cultural e de desenvolvimento da apreciação crítica” (Silva, 
Marques, Mata & Rosa, 2016, p. 50). 
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feita diretamente ao educador ou educadora no fecho do Subdomínio das Artes 

Visuais: “Procura dar espaço à criatividade da criança, incentivando-a a observar 

diferentes manifestações artísticas, sem transmitir estereótipos?” (Silva, Marques, 

Mata & Rosa, 2016, p. 26, p. 41, p. 60). Permitamo-nos indagar brevemente: estes 

estereótipos podem ser indeterminados, mas poderia dar-se de, na sua 

indeterminação, poderem ser considerados certos esquematismos simplificadores?  

Em setembro de 2016, o Boletim digital da equipa do Programa de Educação 

Estética e Artística (PEEA), propunha uma reflexão sobre desenhar nuvens: 

“Com os olhos postos no céu, vêm-nos à ideia as nuvens que podemos ver 

nos inúmeros trabalhos das crianças. Talvez nos possamos perguntar sobre 

o porquê destas serem todas iguais, de norte a sul do país. 

Talvez quem esteja a ler este texto tenha também na cabeça as nuvens de 

que lhe falamos… 

Mas, voltando ao percurso de final do dia, podemos ver nuvens de 

diferentes cores, tamanhos e formas: cor-de-rosa azulado; branco-

esverdeado; manchas amareladas; cinzas-negros; grandes; pequenas; 

minúsculas; espalmadas; volumosas; animais exóticos; ondas em mar 

revolto; estradas de pedaços de branco; tapetes suspensos; castelos; 

batalhas; icebergues; discos voadores e um sem fim de outras 

possibilidades. 

Neste olhar a céu aberto, poder-nos-á parecer que estamos a brincar com 

o jogo dos possíveis. 

É precisamente nestas possibilidades que nos queremos deter, para 

compreender porque as nuvens que as crianças desenham e pintam têm 

sempre a mesma forma e são sempre, ou quase sempre, brancas. 

Será que não olham para o céu? 

Claro que olham para o céu, dirão em uníssono. Mas, então, porque não 

veem outras nuvens? 

Se, para além de olhar o céu, fizermos uma pesquisa na Internet 

conseguimos descobrir vários tipos de nuvens, com os seus nomes próprios, 

como por exemplo esta, que se chama: Altocumulus.  

Então a questão continua, porque é que as crianças, na sua maioria, apenas 

pintam de branco as nuvens e utilizam a forma em que estão a pensar? 
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A pergunta fica. Cada um de nós haverá de procurar, com múltiplos 

olhares, a resposta para esta questão” (EM., 2016, s.p). 

Alberto Sousa escreve que “no jardim de infância a criança já se apercebeu que 

bonecos, casas, árvores e flores, são do agrado do adulto” (2003, p. 173). Dir-se-ia, 

no entanto, que não são do agrado do arte-educador nem do especialista. E a esta 

curta enumeração talvez se pudesse juntar a nuvem cuja uniformidade de norte a sul 

do país desaponta. O sentimento parece o mesmo que já Arriaga (2000) descrevera, 

o qual não está distante do que Cunha (2005) recordara de uma atividade orientada 

em contexto de museu. 

Para experimentar estas ideias, ou melhor, alguma da sua materialidade no 

presente, decidi fazer uma breve pesquisa por imagens, a partir da expressão children’s 

drawing. A experiência produziu várias correspondências, mas salta-me à vista o facto 

de muitas das imagens que obtive conduzirem diretamente a diferentes sites onde 

essas se podem adquirir. Sejam quais forem as opções – fotografias, digitalizações, 

desenhos vetoriais e outros – estas são imagens povoadas por diversos elementos de 

um léxico não muito extenso. Podemos deter-nos na variedade de signos que se 

integram em composições cheias de cor. Casas, flores, árvores, sóis ou nuvens, juntos 

ou separados, parecem estabelecer os elementos básicos para a construção de 

composições que podem ainda integrar outros elementos: figuras humanas, animais, 

arcos-íris, corações, bonecos de neve, o planeta, etc. Descrevo genericamente um 

repertório que resulta com frequência neste tipo de arquivo-online-do-presente, mas 

espanto-me por pensar que fui – tão facilmente – ao encontro destas composições 

prontas a usar.  

Em resposta a children’s drawing, o que mais me interessa nestas imagens que 

podemos distinguir por marcas, é o facto delas nos indiciarem algo como uma 

identidade infantil. É por isso que, mais do que quantificar os signos que nessas 

imagens concorrem, me importa pensar na semântica dessas composições, porque 

nelas se materializa uma projeção do mesmo para a infância e se fala sobre um sujeito. 

É como se um estereótipo inteiro do que seria o infantil se confundisse com o desenho 

feito pela criança, afirmando sua identidade através de algo aparentemente impoluto, 

isto é desprovido de etiquetas comerciais (para além do preço individual). Vale, por 

isso, observar as legendas ou títulos que as acompanham. Uma imagem é legendada 

da seguinte forma:  
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“Desenhos infantis com giz de cera na calçada. Uma casa, um sol, nuvens e 

uma chuva de verão. O conceito de infância e felicidade” (Depositphotos Inc., 

2009-2021). 

 

No títulos de outra, podemos ler:  

 

“Children drawing – the house and flower meadow with sun and clouds” 

(Colourbox.com, 2021). 

 

Parece aqui descrita uma matriz essencial. Como se para respeitar essa categoria fosse 

preciso pôr em relação determinados elementos. Poderíamos continuar e 

verificaríamos que a correspondência a children’s drawing providencia variações 

pouco divergentes dessa matriz que volto a encontrar, repetida, numa situação 

diferente. Trata-se de um dos seis cartazes que compõem a campanha de 

sensibilização, realizada em 2019, pela associação francesa Aide aux jeunes 

diabétiques. O cartaz, que incorpora um desenho, evidencia a mesma matriz mas 

também nos fala sobre a sua circulação e sobre a sua universalidade no cumprimento 

de uma função identitária. Nesse objeto em particular – e diferentemente das imagens 

em stock –, a matriz repetida cumpre, assumidamente, a função simbólica de 

representar a criança.  

 Com efeito, o desenho que diz eu fui feito por uma criança, mas que também 

poderia dizer eu seria feito por qualquer criança porque qualquer criança tem 

propriedade do discurso verdadeiramente infantil que em mim circula, estereotipa o 

desenho infantil ao realizar a repetição do que seriam antigas metáforas em expressão 

de um estado de infância. Se o autor deste desenho se confunde com um autor infantil 

e, portanto, se qualquer criança pudesse desenhar este desenho, seria possível que 

esta se representasse, nesse ato, como autora de um desenho cuja matriz já existia 

antes dela própria existir. Neste sentido, reproduzir tal matriz, ou seus fragmentos, 

não seria apenas tornar seu esse desenho, mas colocar-se dentro de um discurso 

pronto, onde o estereótipo é, como escreveu Barthes, a palavra milagrosamente 

adequada.  

Estereótipo não era o termo pelo qual Bruno Duborgel, em 1983, se referia às 

“relações homem-casa-natureza” mesmo que, como então escrevia, essas se 
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encontrassem “de modo bastante visível, em sectores inteiros do discurso e da imagem 

publicitários”. Problematizando o texto infantil dentro do tema de um imaginário 

escolarizado e positivo, destacava uma cultura de harmonia natural que não se veria 

distinta daquela que fora especialmente impulsionada por J-J. Rousseau, ligada ao 

mito do bom selvagem e ao mito do paraíso. Explicava: “Do mito do homem cumulado 

do Paraíso terrestre ao mito do ‘bom selvagem’ e ao da criança co-natural com a 

própria Natureza – a criança ‘selvagem’ na acepção de ‘pura’, não ainda des-naturada 

pelo adulto e pela urbe, ‘natural’ (‘silva’) – prossegue a história das variantes de um 

mesmo sonho” (Duborgel, 1992 [1983], p. 147-148). Acredito com Duborgel que 

podemos contar com o devir desses mitos que a cultura encerra, mas sinto estranheza 

perante os “grandes sonhos recorrentes dos homens”, caso esses se expliquem fora de 

práticas culturais. Se um imaginário já instituído “assinala a entrada da criança” em 

certas “estruturas antropológicas” (Duborgel, 1992 [1983], p.149-150) não será por 

concordar com algo de longínquo e original que a criança preservaria, mas porque a 

infância será um dos ingredientes que a Modernidade pôde acrescentar ao devir 

flexível de tão velhos mitos, com os quais também se fabricou uma escola rodeada de 

jardim. A questão poderia ser a de tentar perceber as transformações por meio das 

quais certo recorte de mundo pôde traduzir uma identidade pura da infância, mas 

também as práticas que se ocupariam de produzir uma criança conveniente a essa 

identidade. 

Para efeitos de uma educação artística, uma integração adequada de 

referências, ou seja, apta a enriquecer a imaginação das crianças, tem que ser baseada 

em imagens de qualidade e essa é uma noção que se destaca no PEEA, que por sinal 

já está inserido no currículo do pré-escolar. Trata-se aí não tanto de uma crença na 

originalidade nem tão pouco do resgate de uma expressão imaculada, mas da alegada 

necessidade de desenvolver uma criatividade. Parece que as formas espontâneas da 

expressão infantil já não têm condições sociológicas de ocorrer livremente, isto é, sem 

orientação, sob risco de aparições insatisfatórias. Voltaremos à educação estética – 

depois da falência da expressão livre e em plena era dos estereótipos mediatizados – 

para buscar uma imaginação e criatividade que deveriam ser naturais, mas sob 

condição de bons estímulos visuais? O discurso gira e inverte-se sobre si mesmo e até 

as marcas distintivas da infância, misturadas na grande comunidade dos estereótipos, 

passam a coisas infames. Desta discussão interessa-me fundamentalmente a 
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integração cultural de um imaginário que se naturalizou junto da criança. Ainda que 

performativo em sua vitalidade, é já um clássico, murmurante, inesquecido e capaz de 

incomodar tanto quanto quaisquer outras tipologias definíveis do problema 

estereótipo.  

 

 

 

 

POSSIBILIDADES DE PERGUNTAR  

POR UMA COISA   

 

 

 

 

     Fig. 2 – Captura de écran; rede social Instagram, 2019. 
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“As a child? Still do this with my kids now”;  

“I actually don’t understand why we did this”; 

“I think it’s human law to draw the sun in the corner”. 

Comentários relativos à imagem anterior, por 3 

pessoas diferentes. 

 

 

 

O antropólogo Tim Ingold (2012) fala-nos sobre a diferença entre coisas e objetos. O 

método científico ter-nos-ia habituado a encontrar no mundo coisas sobre as quais 

nos debruçaríamos, que procuraríamos situar nas grelhas do conhecimento. Para o 

fazer, o método separaria essas coisas do mundo, colocá-las-ia em espaços destinados 

a realizar a prática do saber, chamar-lhes-ia objetos. Classificá-los-ia e enfim, ao fazê-

lo, inevitavelmente tê-los-ia retirado do mundo, no qual teriam sido, pura e 

simplesmente, coisas. Coisas que estariam em relação com outras, com outros 

materiais. A pedra no laboratório deixa de ser uma coisa. É que uma pedra coisa-

ainda-no-mundo, pode molhar-se com a água da chuva e transformar-se em coisa que 

brilha, pode rolar um pouco e ser coisa que gira, pode lançar-se abruptamente em 

qualquer direção e ser coisa que quebra ou coisa que se fragmenta em múltiplas 

outras. O que nos pode aqui importar é que, no mundo, a pedra é coisa em relação 

com outras coisas, em ação de infinitas realidades e junto de outros corpos. Quando 

objeto ela passa a coisa inerte, ela morre como coisa. Daí o desalento da criança que 

apanha conchas e pedrinhas brilhantes junto ao mar e que em casa já não as 

reconhece. A magia estivera ali, em relação com a água e com a areia em que 

repousavam ou em que eram arrastadas pelas ondas. Já não são materiais vivos, já 

não atuam na grande dinâmica das coisas que estão juntas. Este modo de pensar nas 

coisas do mundo pode fazer-nos lembrar a episteme pré-moderna, de que Foucault 

(2018b [1966]) nos fala em As palavras e as coisas. Novamente as coisas, e não os 

objetos, são as que andam soltas no mundo. Em conjuntos de relações. Aquelas que 

passariam numa episteme moderna a objetos, e aquelas que não teriam como existir 

sem nome. 

Qualquer tentativa que se faça de pensar em certas decisões que as crianças 

tomem ao desenhar e que nos leve a nomear, não essas decisões mas as 
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materializações que dessas decisões resultem, como estereótipos, é algo muito 

parecido com esse ato, bem moderno, de tornar objeto. E se tornar objeto puder ser 

algo como separar, creio que ficaremos privados de pensar tais coisas como existentes 

em relação e que, portanto, elas nos escapem. A noção de campo, diz-nos Pierre 

Bourdieu, implica compreender que aquilo que pretendemos pesquisar não está 

isolado “de um conjunto de relações de que retira o essencial das suas propriedades” 

(1989, p. 27). Por isso o estereótipo, será aqui visto como coisa. Das páginas anteriores 

podemos reter diferentes tipos de estereótipos, se quisermos pensar em termos de 

objeto. Mas se convertermos novamente o objeto em coisa, diluímos as fronteiras 

fictícias da sua separação. É aí, enfim, que o estereótipo pode ser solidificação de 

antigas metáforas e que podemos dispensar os estereótipos de tipo industrial que 

abominamos, por vermos que, na verdade, estes não deixam de consignar aqueles que 

representam um sujeito da infância. Em tal tipologia, aquela a que Arriaga (2000) 

associa um estilo escolar, interessa-me a sua resistência, a voz serena com que 

sussurra palavras e ideias adequadas, com que está na nossa experiência de integração 

social e cultural a funcionar como matriz para uma tão peculiar declaração de 

normalidade. Interessa-me pensar em que condições pode esta integração ter lugar 

nas decisões que as crianças tomam ao desenhar e é nesse sentido que não me parece 

possível fazer desta coisa um objeto separado das relações em que se encontra.  

Os estudos de Lígia Penim (2003) e de Catarina S. Martins (2011) têm um lugar 

especial na análise do desenho e das práticas artísticas como tecnologias de governo 

e, nesse sentido, na sua compreensão como objetos que não podem esgotar-se na 

expressão, na originalidade, no prazer ou na ludicidade, como por vezes surge no 

discurso psicopedagógico. Pertencem portanto, e desde o meu mestrado, onde 

trabalhei sobre a relação entre o aluno e o seu desenho no ensino secundário, aos 

antecedentes desta tese. Fazem parte, também, de uma filiação teórica que nos 

devolve a Michel Foucault e a outros que não se satisfazem com a natureza,  sabendo 

“que o homem não passa de uma invenção recente, uma figura que não conta mais 

de dois séculos, uma simples inflexão no nosso saber, e que há-de desaparecer logo 

que este tenha encontrado uma forma nova” (Foucault, 2018b [1966], p. 62). A 

prática do espanto e do estranhamento, que me entusiasma desde a questão de pensar 

em como nos tornamos naquilo que somos, leva-me, e refiro-me já ao âmbito deste 

trabalho, até esse momento do homem que projetamos nessa sua forma tão singular 
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que é a da criança. Como chega a ser possível uma tal produção à volta da criança que 

permita dela chegarmos a falar em estereótipos? Como fizemos por chegar a este 

ponto em que nos transtornamos tanto com todo o nosso próprio trabalho? Com 

efeito, os fenómenos que designamos como estereótipos – ou a possibilidade de 

pensarmos nesses fenómenos enquanto tal –  aqui não serão entendidos como 

fenómenos naturais, mas como efeitos derivados de um conjunto de condições 

históricas, pedagógicas, políticas e científicas em que também se constituiria um 

determinado tipo de sujeito infantil. 

Em 2014 eu pensava fazer um estudo que se chamaria A invenção da criança na 

prática do desenho escolar no 1º ciclo do ensino básico. Esse projeto não se realizou mas 

os seus problemas centrais mantiveram-se para mim durante anos. Estiveram comigo 

quando trabalhei como educadora num museu de arte contemporânea. Por isso, posso 

dizer que antes de chegar ao estudo que constitui este texto tive oportunidade de 

fazer uma observação tranquila. Enquanto enverguei a minha pele de educadora fui 

absorvendo as relações de poder em que atuei e, portanto, também fui observadora 

da naturalidade, da espontaneidade, da imaginação, da criatividade, e de muito do 

que essas ideias escondem, guardam, antecipam,  fantasiam,  realizam como podem. 

Senti todas essas ideias na minha garganta, nas frases que falei, e ainda me pude 

espantar com as coisas do desenho infantil. Sei dessa facilidade com que as crianças 

pequenas respondem às expectativas dos adultos que delas antecipam uma 

familiaridade com as coisas naturais. Sei que vamos à natureza buscar elementos sem 

fim. E sei desses momentos onde as crianças estão em mais um exercício da escola 

dentro da cultura onde aprenderam bem cedo a desenhar coisas que em certo 

momento deixam de satisfazer, por razões que não são claras para ninguém. Em 2016 

e no ano seguinte, participei no projeto CREARTE que envolveu artistas e escolas5. 

Quis trabalhar sobre modos de representar o mundo. Tinha certos fenómenos para 

mim como indícios de um imaginário infantil escolarizado, pronto a oferecer 

representações e queria pensar nisso com as crianças, mas senti o peso tremendo e 

violento do desenho na escola. Sou incapaz de lidar com as emoções tristes da escola 

e de acreditar que o desenho ali vá levar alegria. Se isso me preocupa é uma fraqueza 

talvez, mas está comigo. O desenho será alegria quando as crianças o façam porque 

 
5 Creative School Partnerships with Visual Artists (CREARTE); i2ADS, Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto.  
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queiram fazê-lo, porque saibam do prazer de nele viverem dentro durante uns 

minutos. Foi assim que o conheci há muitos anos mas nestes em que fui educadora 

percebi que, antes de entrar novamente numa prática, eu tinha que saber mais, isto 

é, encontrar meios de lidar com essas tarefas secretas da pedagogia. Explico-me e 

assim justifico um trabalho teórico como este acaba por ser, onde, apesar disso, 

percorri as experiências da minha vida profissional. 

É dessa experiência que guardo a impressão de termos tão recorrentes e 

indiferenciados como os de criatividade e imaginação que, no senso comum, podem 

ser usados quer para observar a riqueza expressiva dos mais pequenos quer a falta 

dos mais crescidos, sem que isto seja qualquer regra. Mas estas noções são 

particularmente fortes diante das atividades livres. Temos a fantasia de que no 

desenho a criança expresse o que lhe vai no pensamento tanto quanto os recursos que 

possui com que o fazer. É por isso que há uma ligação complexa entre o desenho e o 

eu que o faz. Não tenhamos a ilusão de pensar que por se chamar livre, um desenho 

o seja. Atrevo-me a afirmar que um desenho pode ter a textura que a criança nele 

elabora a partir de um conjunto de materiais heterogéneos, mas ele também pode 

falar, por signos que convenham à beleza, de uma subjetividade infantil, de um local 

onde o desenho acontece, de uma finalidade a que este possa responder, de uma 

tensão entre estes e outros materiais, de uma experiência partilhada, agradável ou 

vivida como qualquer outra atividade escolar. Falará também, direi sem cuidado nem 

deslumbramento, e arriscando-me no erro, da inocência de uma criança que 

representa o sol com um círculo amarelo, que ela nunca viu nem nunca verá no céu 

que está lá fora, ou da perceção de outra que compreendeu que o desenho ‘fala’ sobre 

ela, ou ainda de uma composição pitoresca, que poderá funcionar como um 

extraordinário dispositivo de resistência. 

O estereótipo tem a peculiaridade de podermos distingui-lo por marcas visíveis, 

independentemente do local onde se encontre, mas se ele representa poder – um 

poder de descrever o infantil –, é nesse sentido que ele me interessa. Poderei fazer 

dele o pretexto para pensar no grande movimento orgânico que nos transforma em 

reprodutores das regras em que o mesmo nos situou? É por isso que, enquanto coisa 

no presente, o modo como poderíamos olhar o uso de estereótipos poderia ser ainda 

este: não a perda da criatividade, mas uma criatividade que está pronta a usar e que 

nos permite pensar no que a cultura dá e pede à criança em determinado grau da 



 34 

experiência da infância, com a capacidade de chegar à educação artística e levantar 

problemas. Para além do problema da originalidade, isto é, logo que o superemos, 

podemos pensar que os estereótipos persistem na experiência de aprender a fazer 

parte desse plano onde a infância normal está escrita com figuras essenciais. Com 

efeito, mais do que partir do estereótipo para pensar no que este contém, quero pensar 

o estereótipo, e sobretudo o estereótipo da própria infantilidade, como um produto 

do poder.  

Em Imaginário e Pedagogia, Duborgel propunha-se “fazer uma radiografia 

múltipla das relações da Escola com a imaginação e com a criança”. Analisar “os 

maquinismos e o sistema por intermédio dos quais se encontrariam 

institucionalmente esboçados, transmitidos, forjados, reproduzidos ou introduzidos, 

no próprio âmago do psiquismo infantil, um ‘habitus’, uma ‘atitude de alma’ ou uma 

‘polaridade da alma’ bastante decisivos e susceptíveis de serem definidos e 

diagnosticados em termos de iconoclastia.” Referia-se assim ao que, mais do que uma 

cultura avessa à imaginação, seria a estratégia de conjunto da realidade escolar que 

estrutura os processos e os dispositivos institucionais que a regulamentam, 

disciplinam e colonizam em prol de uma maturidade associada ao conhecimento 

positivo. Ora, isto cruza a dimensão pela qual a escola estaria “rodeada ou 

atravessada” por discursos “sobre a imaginação, sobre os seus méritos, a sua natureza, 

o seu lugar, as suas funções, a sua educação e o seu devir” (Duborgel, 1992 [1983], 

p. 16, p. 15, p. 266-267, p. 17). Desta radiografia retive não só um pensamento com 

o qual nem sempre me identifiquei, mas uma análise arqueológica entusiasmante 

sobre esses discursos que puderam proscrever a imaginação, prescrevendo um 

imaginário instituído e ainda algumas referências vitais para o trabalho que se segue, 

como será, adiante, a do Dicionário Buisson.  

Com efeito, pensar na cultura escolar como uma potência que pudesse ordenar, 

regularizar ou colonizar bem dentro de cada um de nós, alguma coisa como aquilo a 

que chamamos imaginação, que talvez mais não ‘seja’ do que uma região singular 

daquilo a que se chamou alma, requer pensar nos modos como as imagens, na 

educação, teriam vindo a ser sugeridas ao sujeito da infância, em condições diversas, 

mas talvez inevitavelmente produtivas. O que nos inquieta – e volto ao problema de 

um estereótipo – é pensar que quando a imagem nos ocorre, a imaginação se 

suspende. Como escreveu Michel Foucault, ainda em 1954, “a imagem constitui uma 
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astúcia da consciência para não mais imaginar; ela é o instante do desencorajamento 

no duro trabalho da imaginação”. E é por isso que “ter uma imagem é, então, 

renunciar a imaginar” (Foucault, 2002a [1954], p. 128, p. 127).  

Em 1971, um texto de Almada Negreiros abria um manual didático de Educação 

pela arte na escola primária e intitulava-se A flor. Nesse texto fervilham várias ideias, 

mas pode resumir-se a seguinte: é pedido a uma criança que desenhe uma flor. Dão-

-se-lhe os materiais e ela vai desenhar essa flor. Independentemente do processo e do 

resultado desse desenho, parece ser importante que a palavra flor “andou por dentro 

da criança, da cabeça para o coração e do coração para a cabeça, à procura das linhas 

com que se faz uma flor” (Negreiros, 1971 [--], p. 7). Como resistir à imagem deste 

movimento entre um coração e uma cabeça, a cultivar com flores uma ‘imaginação’? 

Como não pensar no desenho de uma flor, na educação das crianças, como uma 

prática atravessada por um poder determinado em formar aquilo de que fala? 

(Foucault, 2008a [1969], p. 55).  
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II.  Exercícios de aproximação a um objeto-coisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais do que fazer do estereótipo o meu objeto, creio que é já da ideia de imaginação, 

enquanto coisa em relação, que me devo ocupar. Neste sentido, procurarei a partir de 

agora começar a problematizar algumas relações entre uma subjetividade infantil e a 

ideia de imaginação. Como é que a imaginação teria sido representada no discurso 

pedagógico? Poderia um desenho infantil mostrar-nos os limites em que nos teríamos 

vindo a produzir a nós mesmos enquanto seres capazes de ‘imaginar’? E como poderia 

a instituição escolar ter tomado rédea de tais processos? Na verdade, é a figura de 

uma vigilância, muito mais do que os produtos que possa influenciar, que me interessa 

perceber. Há algo de ferido na ideia de imaginação que a distingue de outras com que 

possamos confundi-la. Trata-se de como essa ideia nos faz perguntar sobre nós 

próprios. De como lhe seja atribuída uma estranha fertilidade que não é só potência 

maravilhosa e que tem expressão nesse imenso dicionário do senso comum onde 

aprendemos de todo o discurso que conquistou o anonimato. É essa ferida que eu 

quereria arrancar debaixo dessa ideia, dessa ideia ambígua que ainda nos enternece. 

Por outro lado, há essa criança que tratamos como entidade fixa, a que nos dirigimo-

nos quase sempre no singular. Como poderemos, enfim, perguntar pela emergência 

de uma infância que pudesse ser representável através de certo estereótipo, para ser 

conforme às exigências ou às espectativas que se instalaram em torno dela? 
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A VONTADE DE SABER SOBRE AS CRIANÇAS 

 

 

 

 
    Fig. 3 – Berthe Morisot, Le Berceau, 1872. 

 

 
 

A precaução mais opportuna, que eu saiba, consiste em dar ás 

crianças, logo desde os primeiros annos ou até desde os primeiros 

meses, certas attitudes que ellas chegam a tomar por si mesmas e 

a conservar pela acção imperiosa do habito. Uma d’ellas é dormir 

com as mãos unidas pelas faces palmares, e postas em cima do 

travesseiro e debaixo da orelha. A esta postura infantil, bem o 
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sabem os pintores, não falta nem o natural nem a graça. Vi 

crianças, que, habituadas a dormir assim, voltavam 

automaticamente á mesma attitude quando, durante o somno, as 

desviavam d’ella: Magni momenti consuetudo. D’est’arte se 

evitarão provocações accidentaes que despertam os sentidos, e com 

quanto não interessem no principio a pureza moral, impellem 

todavia as crianças por um plano inclinado para um perigo de todo 

inconsciente. O máo habito que lhes deixam tomar de dormir com 

as mãos debaixo da roupa tem inconvenientes sobre que não 

insistirei mais. Se não se habituarem á attitude recommendada, os 

braços deverão sempre ficar de fóra.  

Fonssagrives, L’éducation physique des garçons, citado por 

Simões em Educação physica, (1879 [1874], p. 283-283). 

 

 

 

Ser criança pode ser entendido como um modo particular de ser sujeito; e enquanto 

o discurso não vier reescrever a verdade, nem tecer outra especificidade acerca do 

tempo vital do ser humano, e assim sobre o seu corpo, a infância representará a 

primeira categoria de subjetivação. Se dentro dela encontramos uma subjetividade 

propriamente infantil e se essa pode ser uma figura política particularmente 

interessante é talvez por ter a propriedade de anteceder todas as outras com que nos 

espantaremos ao longo da vida, sabendo que viver será ir fazendo acordos com figuras 

inventadas. O modo como procuro pensar sobre estes objetos é totalmente conduzido 

pelas investigações de Michel Foucault e pelas perspetivas que estas nos abrem e isso, 

desde logo, relativamente ao poder. Quero, ao longo deste texto, ensaiar em volta 

desse funcionamento do poder que se pôde cristalizar na rigorosa ação de 

hospitalidade que temos aprendido a fazer ao sujeito e a que nos habituámos a chamar 

infância. 

Hoje as crianças podem nascer e ser imediatamente absorvidas no sistema de 

verdade em que são objeto de saber. A classificação dentro da escala de Apgar será 

um dos primeiros indícios desse processo que as há de distinguir entre o mesmo e o 

outro: aparência, pulso, gesticulação, atividade, respiração. Pode dizer-se que tais 

procedimentos e, enfim, o modo como hoje olhamos as crianças e lhes 
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proporcionamos aquilo de que necessitam para que se formem, como imaginamos, 

espontaneamente e, o mais possível, sem pensar na circulação entre o discurso e a 

realidade – nos falam sobre o sucesso das linhas de força da governamentalidade, mas 

também sobre tecnologias de subjetivação.  

Se a noção de governamentalidade nos permite pensar no conjunto de 

elementos pelos quais foi possível assistir ao resultado do processo que se vinha 

preparando no Ocidente desde a Idade Média, mas também em todas essas 

“instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas” mediante os 

quais os Estados-nação puderam governar mais e melhor, é de facto porque Foucault 

se dedicara a estudar o como do poder (Foucault, 2006b [1978], p. 303). Eis o que 

explicara logo ao início de uma das suas aulas no Collège de France, em 1976, 

enquanto refletia sobre a linha metodológica que vinha seguindo desde o início dos 

anos 70. Aí justificava o seu desinteresse por uma análise da soberania em prol de 

uma outra que permitisse apreender determinadas técnicas e táticas da dominação e 

que deveria ser levada até aos dispositivos do saber (Foucault, 2005c [1976], p. 28-

40). Observava que no interior de uma sociedade “múltiplas relações de poder 

perpassam, caracterizam, constituem o corpo social”, mas também que essas “não 

podem dissociar-se, nem estabelecer-se, nem funcionar sem uma produção, uma 

acumulação, uma circulação, um funcionamento do discurso verdadeiro” que nos 

submete na medida em que a verdade é também a norma, isto é, a regra natural. 

(Foucault, 2005c [1976], p. 28, p. 29, p. 45).  

Se a infância constitui uma categoria muito recente na história do Ocidente, 

em emergência desde o século XVII, como mostrou Philippe Ariès (1986 [1960]), é 

porque essa pôde ser elaborada entre a biologia, a antropologia, a medicina, a 

psicologia, a pedagogia, mas também a filosofia, a literatura, a pintura, enfim, a 

imaginação ocidental, através do que devemos compreender como discursos de 

verdade. Assim, pensar na construção da infância e nos modos como essa categoria 

incorpora hoje uma determinada imagem de criança que ordena os nossos modos de 

agir ou as particularidades de um olhar pedagógico como o de que nos fala Thomas 

Popkewitz (2011), mas também uma mundividência infantil composta por algumas 

interdições, requer localizar a criança como efeito de técnicas de dominação que se 

ocuparam, justamente, de a fabricar. Portanto, se a olhamos no espaço da categoria 

de infância tal como olhamos aquilo que ela faz, os modos como age, ou as emoções 
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que aparenta – e que nos habituámos a interpretar –, é porque a subjetividade que 

lhe atribuímos e que esperamos ver nela revelar-se, é antecipada por um poder que 

nos fornece os parâmetros, os esquemas e os preceitos através dos quais nos 

empenhamos em cuidar dela, até que ela aprenda a cuidar de si.  

Era talvez por esta razão – anos antes dos estudos que viria a fazer sobre a 

hermenêutica do sujeito –  que Michel Foucault explicava que “não se deve conceber o 

indivíduo como uma espécie de núcleo elementar, átomo primitivo, matéria múltipla 

e muda na qual viria aplicar-se, contra a qual viria bater o poder, que submeteria os 

indivíduos ou os quebrantaria” (Foucault, 2005c [1976], p. 35). Tomando uma ideia 

de Ramos do Ó (2003, p. 37-38), podemos observar que as relações que o indivíduo 

estabelece consigo próprio e, neste caso, as relações que a criança estabelece consigo 

mesma vão sendo absorvidas através de hábitos e de disposições que se adquirem de 

uma certa identidade hegemónica e portanto, poder-se-á dizer que é por este caminho 

que a governamentalidade se inscreve no corpo da criança. Neste sentido, uma 

identidade hegemónica não existe sem a verdade do discurso que a produz e que se 

efetua pela circunstância de que os sujeitos não são apenas meros “destinatários mas 

intervenientes nos jogos e nas operações de poder” (Ó, 2003, p. 31). Logo, a questão 

seria a de pensar de que forma a infância poderia aparecer, com a Modernidade, como 

um aspeto “da extremidade cada vez menos jurídica” do exercício do poder, indo ver 

entre e através das “múltiplas sujeições que ocorreram e funcionam no interior do 

corpo social” pelas quais também se vai assegurando uma normalidade (Foucault, 

2005c [1976], p. 33, p. 32).  

Com efeito, a produção de uma identidade hegemónica ou de uma 

subjetividade propriamente infantil exige-nos perceber uma focalização no corpo da 

criança – que promete tornar-se adulto, reproduzir-se, prolongar a raça – e situá-lo 

como objeto de saber. Desde a idade clássica desenvolvia-se, no Ocidente, uma 

tecnologia política da vida. O estado moderno invertia a premissa pela qual o 

soberano dispusera do direito de fazer morrer ou de deixar viver, conduzindo-se a um 

modo de biopolítica: “O homem ocidental aprende a pouco e pouco o que é ser uma 

espécie viva num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidades 

de vida, uma saúde individual e colectiva, forças que se podem modificar e um espaço 

em que se podem reparti-las de forma optimizada” (Foucault, 1994a [1976], p. 144). 

Uma estratégia que, pela segunda metade do século XVIII, aparecia para integrar, 
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modificar e se implantar junto das técnicas disciplinares que se tinham desenvolvido 

desde o final do século anterior, destinadas a treinar, utilizar, vigiar ou punir os 

homens enquanto corpos individuais.  

Essa nova técnica biopolítica estendia assim o “homem-corpo” ao “homem-

espécie”:  a uma massa populacional “afectada por processos de conjunto que são 

próprios da vida” tais como “o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc.” 

(Foucault, 2005c [1976], p. 288-289). Importa entender que a sexualidade é o 

elemento que aqui nos importa destacar e, de facto, nos finais do século XVIII nascia 

um dispositivo de sexualidade: “Por intermédio da pedagogia, da medicina e da 

economia, fazia[-se] do sexo não apenas um assunto laico, mas um assunto de Estado; 

melhor, um assunto em que o corpo social inteiro, e quase cada um dos seus 

indivíduos, era chamado a colocar-se de vigilância” (Foucault, 1994a [1976], p. 119).  

Já se vê que também a sexualidade infantil se faria objeto de uma vontade de 

saber tomando a forma de uma campanha pela saúde da raça. Uma sexualidade 

precoce apresentar-se-ia portanto, desde o século XVIII e até ao final do século XIX, 

como a possibilidade de uma epidemia, um perigo que ameaçaria a saúde dos futuros 

adultos, mas claro: o futuro da sociedade por inteiro e, por consequência, de toda a 

espécie (Foucault, 1994a [1976], p. 148). As teorias da raça destacavam o corpo da 

criança como tendo uma hereditariedade e logo como objeto de uma responsabilidade 

cujo fim seria o de defender a sociedade contra os perigos biológicos que se 

identificavam no seu interior e que se fundavam no conjunto médico-psicológico 

definido pelas relações perversão-hereditariedade-degenerescência. Um racismo de 

Estado (Foucault, 1994a [1976], p. 121). Augusto Filippe Simões instruía em 

português sobre este mesmo assunto:   

 

“As gerações futuras serão as herdeiras da geração actual, bem como esta 

representa o legado d’aquellas que a precederam. Muitas das modificações 

que o homem hoje receber, tanto em sua natureza moral como em sua 

natureza physica, transmittir-se-hão por effeito de uma lei necessaria e 

fatal aos seus descendentes. Por tanto, aquelles todos que por qualquer 

modo contribuirem para a sua própria imperfeição ou de seus filhos 

commeterão um crime de lesa humanidade, ou pelo menos de lesa 

nacionalidade. Quando um povo tiver degenerado na maior parte dos 
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individuos que o constituem, este povo, incapaz de rehabilitação, sem força 

para competir com outros, sem vigor para se perpetuar, desapparecerá da 

face da terra” (Simões, 1879 [--], p.31-32). 

 

Da dimensão macroscópica que aqui não só se pressente à especificidade do corpo 

singular, desenhavam-se os modos como o século XIX daria consigo a fiscalizar a 

sexualidade das crianças, a operar distribuições em torno da norma e a implantar 

sobre estas “todo um regime médico-sexual” (Foucault, 1994a [1976], p. 46). Com 

efeito, sobre o problema da sexualidade infantil, Simões alertava, nesta obra em 

terceira edição, que “o assumpto d’este paragrapho não foi ainda tractado em 

Portugal” e que, de acordo com o tema, se limitaria a traduzir aquilo que Fonssagrives, 

“illustre professor da faculdade de Montpelier” escrevera “para instruir a familia na 

sciencia da hygiene e na arte de educar a prole” (Simões, 1879 [--], p. 270). Verifica-

-se que o dispositivo de sexualidade progredia na intimidade da família burguesa e, 

como nos explica Foucault: 

 

“A criança onanista que tanto preocupou os médicos e os educadores desde 

os fins do século XVIII até aos fins do século XIX, não era o filho do povo, 

o futuro operário a que havia de ensinar-se as disciplinas do corpo; era o 

colegial, a criança rodeada de criados, de perceptores e de governantas, e 

que ameaçava comprometer não tanto uma força física como capacidades 

intelectuais, um dever moral e a obrigação de conservar para a família e 

para a sua classe uma descendência sã” (Foucault, 1994a [1976], p. 123). 

 

No excerto retirado do livro de Simões que coloquei em epígrafe no início desta secção 

é descrito um gesto bem ‘familiar’ que tantas vezes fizemos ou que nos fizeram para 

propor o sono. Dormir com os anjos ou ser como um anjo seriam expressões passíveis 

de traduzir a infância destinada a gestos e hábitos inimputáveis que formava uma 

família burguesa atenta e preocupada? Com efeito, parece admissível que a referência 

à “omnipresença dos anjos” tenha servido para participar no condicionamento das 

crianças e essa, por sinal, encontrava-se já presente no tratado pedagógico de Erasmo 

de Roterdão, De civilitate morum puerilium (Da civilidade dos costumes das crianças), 

aparecido em 1530 e que Norbert Elias analisou em O Processo Civilizacional. Tal 
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instrumento, afirmou Elias, tenderia a manter-se “durante muito tempo” ao serviço 

de um sono inocente (Elias, 1989 [1939], p. 177). Podemos observar que estes 

procedimentos – seja a história do anjo da guarda, seja o ritual disciplinador citado 

por Simões: ambos realizáveis de modo positivo, insuspeito e natural – se podem 

identificar na experiência da infância como “mecanismos infinitesimais” do poder, dos 

quais podemos, justamente, calcular efeitos ascendentes (Foucault, 2005c [1976], p. 

36).  

No livro que intitulara Thesouro poetico da infancia, Antero de Quental 

acreditava ter percorrido a quase totalidade dos versos portugueses publicados nas 

seis décadas anteriores à elaboração dessa antologia que dedicava às crianças. 

Proponho que imaginemos a companhia deste livro também pela hora do sono. Cito 

o autor na advertência com que introduz a obra para pensarmos com mais intimidade 

numa infância dócil e em devir: 

 

“Este livrinho, destinado exclusivamente á infancia, dedico-o ás mães e 

cuido fazer-lhes um presente de algum valor. 

Convencido de que há no espirito das crianças tendencias poeticas e uma 

verdadeira necessidade de ideal, que convém auxiliar e satisfazer, como 

elementos preciosos para a educação – no alto sentido d’esta palavra, isto 

é, para a formação do caracter moral – colligi para aqui tudo quanto no 

campo da poesia portugueza me pareceu, por um certo tom ao mesmo 

tempo simples e elevado, ou ainda meramente gracioso e fino, poder 

contribuir para aquelle resultado, em meu conceito, importantissimo.  

Destina-se pois este volumesinho sobre tudo á leitura domestica. Talvez 

que não fosse tambem descabido nas escólas de primeiras lettras: mas 

receio que a simplicidade quase sempre pueril dos assumptos e a tenuidade 

do estylo pareçam a muitos mestres destoar daquella gravidade 

pedagogica, que, em seu entender, é atributto do ensino. Direi que pela 

minha parte, não o entendo assim: penso com Froebel e João de Deus, (e 

com a razão e a natureza) que o typo do ensino é o maternal, o que segue 

passo a passo as tendencias naturaes e accomóda o methodo e doutrina á 

condição peculiar do espirito infantil. Para uns entesinhos, em que tudo é 
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movimento e imaginação, a escóla, se não for jardim, será só prisão, a 

doutrina, se não for encanto, será só tortura. 

As mães essas comprehedem por instincto que é pelo caminho florido e 

suave da imaginação e do sentimento que a infância deve ser encaminhada 

para o mundo superior da razão. Antes as crianças leiam com intelligencia 

e com gosto historietas e cantigas, do que, forçadas e sem comprehensão, 

os casos graves de D. João de Castro os dos Lusiadas. E’ preciso que a cada 

espirito e a cada periodo do desenvolvimento do espirito se dê o alimento 

que lhe convêm. A infancia só comprehende e só ama o que é infantil. Mas 

infantil não quer dizer trivial nem desarroado. Quer só dizer que a razão 

reveste, para espiritos em que tudo é ainda instincto e fantasia, as formas 

da intuição e da imaginação: essas formas pódem porém envolver lição 

moral e até elevados conceitos racionaes. Ora é esse justamente o caracter 

e privilegio da poesia: tornar pela idealisação sentimental, ductil e plastico 

o que, nas formas da pura razão, é naturalmente abstracto e accessivel só 

á meditação. A poesia é o ideal percebido instinctivamente. 

E’ por taes motivos que a poesia constitue o instrumento por excellencia 

accomodado para desenvolver, e até evocar, na alma infantil, aquelle 

sentimento de bem e do bello, sem o qual, mais tarde, a propria rectidão 

do caracter degenera numa dureza intolerante e estreita, a propria 

penetração da intelligencia n’uma agudeza sophistica e esteril. Em tempos 

primitivos, foi a poesia o veiculo da doutrina e a linguagem propria das 

cousas ideaes, para a humanidade ainda infante: sel-o-há sempre para a 

infancia, porque cada criança representa verdadeiramente, na sua 

constituição mental e psycologica, um resumo exacto d’aquella primordial 

e incipiente humanidade. A doutrina terá sempre de lhe ser revelada em 

forma de mythos, de exemplos e de imagens – isto é, em formas não só de 

poesia simples e, na sua essencia, primitiva” (Quental, 1883, p. v-viii). 

 

A citação que faço é longa. Cedi à tentação de a deixar correr por ir encontrando nela 

outras ideias. Trago-a para este texto não apenas para conhecermos a missão destes 

poemas cedidos às mães dessa infância que o século XIX finalmente desvelava não 

sem encanto,  mas também porque este texto nos oferece, se quisermos sair da beira 

do berço e dos aposentos dos meninos e meninas, uma pertinente reunião de ideias 
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pedagógicas que circulavam internacionalmente, e que chegariam a fundamentar 

aquelas que seriam as propostas novas: a rigidez do ensino tradicional e a 

identificação com os pedagogos modernos, mas também a articulação desse discurso 

com aquele outro que conforma na criança a recapitulação de uma narrativa humana, 

dão-nos indícios de uma recém inventada psicologia da criança que não pudera nascer 

sem o impacto do evolucionismo nas teorias do desenvolvimento, e que havia de 

coexistir com certas ontologias criacionistas sobre o sujeito infantil. Mas a estes 

assuntos voltaremos novamente. 

Pese embora a oportunidade cedida pela disposição de Quental em partilhar 

com as mães e com todos aqueles que quisessem ler às crianças, cabe-me voltar um 

tanto atrás, acrescentando todavia, o que o mesmo autor, mais adiante, entenderia 

justificar em prol dessa tão particular subjetividade infantil: o facto de na sua 

antologia, ter suprimido uma ou outra estrofe ou substituído palavras “onde quer que 

a palavra ou a estrophe representavam idéas, sentimentos, aspectos das cousas 

superiores á comprehensão  das criança, ou, por outros motivos, inadequados á 

condição infantil” (Quental, 1883, p. XIII). A poesia está ali dada à medida da criança, 

mas ao ser medida, mede os limites da linguagem em que a criança se deve tornar 

possível.  

Serão estes alguns dos modos com que a burguesia teria subordinado o seu 

corpo à sua alma? Se pensarmos – por um breve instante – em certos dispositivos 

visuais que hoje se conhecem como estereótipos, a muito títulos infames e muitas 

vezes naturais, vemos apresentado um objeto que poderá ser entendido e 

problematizado como coisa pela qual passa o poder, e onde podemos encontrar uma 

imagem que também pode representar a bondade e a beleza que se exigia concretizar 

no interior da infância burguesa. Uma imagem que não sabemos como se anexa à 

ordem da infância, mas que poderia acomodá-la como lugar habitável por um sujeito 

sem sexo, confortável na sua inocência.  

O discurso sobre a sexualidade infantil e seus hábitos prejudiciais não 

desapareceria das preocupações pedagógicas tão brevemente, e mesmo depois de 

Freud sublinhar a existência de uma sexualidade infantil, esta não deixaria de se 

associar ao desvio e ao perigo. Como diria Faria de Vasconcelos na sua décima lição 
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de pedologia e pedagogia experimental6, dedicada à Affectividade, não bastavam os 

cuidados de uma “hygiene physica” para enfrentar “o problema da sexualidade 

infantil prenhe de consequencias muitas vezes irreparaveis”. Também era necessária 

a “perservação hygienica do espirito”. Argumentava que “não é pela ignorancia e pela 

mentira que se faz a educação da sua pureza, mas sim explicando-lhe e mostrando-

lhe a necessidade moral e physica que ella tem de respeitar e cuidar dos orgãos e 

funcções fundamentaes da vida por uma hygiene que a preserve das doenças e das 

perversões, que compromettem o seu futuro7” (Vasconcelos, s.d. [1909], p. 456, p. 

457).  

A secção que se inicia na mesma página, pertencendo ainda ao capítulo sobre 

Affectividade designa-se como O sentimento do bello; a arte na escola. A hygiene do 

espírito beneficiaria do cultivo do belo? Eis o que gostaria de perguntar a Faria de 

Vasconcelos. De qualquer modo, não é necessário ou não seria necessário que a 

higiene do espírito fosse determinada pelo exercício do belo. Bastaria pensar que o 

exercício do belo está presente, para pensar no poder que ele representa sobre uma 

aprendizagem da virtude, a desencadear uma prática de si: “O poder está em toda a 

parte; não que englobe tudo, mas porque vem de toda a parte” (Foucault, 1994a 

[1976], p. 96). Quero com isto propor, que o belo enquanto modalidade de poder em 

circulação, chegaria talvez a atuar sobre o espírito. Os seus pretextos poderiam ser 

diversos, mas os seus efeitos certamente objetivariam o governo moral da criança.  

 

 
6 Lições de pedologia e de pedagogia experimental é o título da reunião em livro de uma série de conferências 
que o pedagogo português Faria de Vasconcelos realizara em Portugal entre Maio e Julho de 1909 e que eram 
no mesmo ano editadas. 
7 Esta passagem de Faria de Vasconcelos parece-me um pretexto imperdível para sublinhar as dúvidas que 
Michel Foucault colocava à hipótese segundo a qual a repressão pudesse ser pensada como o elemento em 
torno do qual se poderia “escrever a história do que foi dito a propósito do sexo desde a época moderna”. 
Pelo contrário. Para Foucault a discursificação do sexo esteve sempre destinada a constituir uma ciência da 
sexualidade e uma normalização dos comportamentos. Eis o ponto de vista que devemos às palavras do 
pedagogo português, transbordantes de ciência. Cito ainda de A vontade de saber: “Seria inexacto dizer que a 
instituição pedagógica impôs maciçamente o silêncio ao sexo das crianças e dos adolescentes. Pelo contrário, 
desde o século XVIII, ela desmultiplicou a seu respeito as formas do discurso (…) Falar do sexo das crianças, 
levar os educadores a falar dele, os médicos, os administradores e os pais, ou falar-lhes dele, fazer falar as 
próprias crianças e fechá-las numa teia de discursos que ora se dirigem a elas, ora falam delas, ora lhes 
impõem conhecimentos canónicos, ora formam a partir delas um saber que lhes escapa – tudo isto permite 
relacionar uma intensificação dos poderes com uma multiplicação do discurso. O sexo das crianças e dos 
adolescentes tornou-se desde o século XVIII um valor importante em torno do qual se dispuseram numerosos 
dispositivos institucionais e estratégias discursivas. É bem possível que se tenha retirado aos adultos e às 
próprias crianças uma certa maneira de falar dele, e que a tenham desqualificado como directa, crua, 
grosseira. Mas aí residia apenas a contrapartida, e talvez a condição, para que funcionassem outros discursos, 
múltiplos, entrecruzados, subtilmente hierarquizados, e todos fortemente articulados em torno de um feixe 
de relações de poder” (Foucault, 1994a [1976], p. 17-18, p. 33-34). 
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O HÁBITO DO BELO E A INFÂNCIA 

 

 

 

 
 Fig. 4 – Luis Camnitzer, Landscape as an attitude, 1979. 

 

 

 

Quando Pierre Bourdieu (1970, p. 151-152) escrevia o posfácio de Architecture 

gothique et pensée scolastique, de Erwin Panofsky, mergulhava na génese do conceito 

de habitus. Panofsky, historiador de arte, analisara a relação entre arquitetura gótica 

e filosofia escolástica, fazendo ver que a cultura não seria apenas um código comum,  

nem um repertório comum de respostas aparentadas, mas um conjunto de esquemas 

fundamentais a partir dos quais seria possível engendrar, a um número infinito, novos 

esquemas de perceção e de pensamento segundo um processo inventivo semelhante, 

exemplifica Bourdieu, ao da escrita musical. Assim, as obras de arquitetura gótica e 

de filosofia escolástica não seriam apenas acontecimentos pertencentes à mesma 

cultura, mas objetos cuja geração fora predisposta pela força motriz de um habitus, 

de um princípio suscetível de  reger uma ação, o qual seria ainda princípio de verdade:  
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“‘A Santa Doutrina’ assim escreve Tomás de Aquino, ‘utiliza o intelecto 

humano não para comprovar a fé, mas para explicitar (manifestare) o que 

é exposto por aquela doutrina além da fé.’ Isso significa que a inteligência 

humana jamais será bem-sucedida em produzir provas directas para as 

questões da fé, como a dos três elementos da Trindade, a assunção da 

forma humana, a efemeridade da criação, etc; pode, entretanto, ilustrar e 

explicitar com sucesso essas questões da fé. (....) Dessa forma, a 

manifestatio, a explicitação ou clarificação, é o que eu chamaria de 

primeiro princípio organizador da escolástica em sua fase inicial e do 

apogeu” (Panofsky, 2001 [1951], p. 19, 20).  

 

A noção de habitus como conjunto de esquemas fundamentais capazes de engendrar 

infinitamente dentro de um campo de produção cultural, realça também uma noção 

de manifestatio. Isto significa que a realização de obras de arquitetura tal como a 

organização e a produção dos escritos, expressariam em sua própria lógica, em sua 

própria regra, uma prova de Deus: é neste sentido que o habitus asseguraria a 

manifestação da verdade que deveria, pelos homens, ser explicitada. Deste modo, 

observar as estruturas de pensamento dos sujeitos cultivados em sociedades dotadas 

de instituição escolar como sistema de esquemas interiorizados e suscetíveis de 

organizar práticas dotadas de certo nível de consonância, permite-nos ainda 

compreender algo como um compromisso para com a verdade que é própria dessa 

cultura onde o habitus se vê funcionar (Bourdieu, 1970, p. 152, p. 164).  

Se quisermos pensar agora numa subjetividade infantil, podemos permitir-nos 

pensar o seguinte: que a cultura não se limitaria a ensinar determinados 

comportamentos à criança, mas poderia encontrar-se na antecipação constante da sua 

manifestatio, ou seja, na expectativa de confirmação daquela matéria intensamente 

genuína, singular e também ela verdadeira, que seria a de uma subjetividade infantil. 

A criança teria portanto sobre si a obrigação de mostrar – como noutros tempos o 

arquiteto gótico ou o filósofo escolástico –, que é manifestadora de uma subjetividade 

infantil e ao fazê-lo, estar em verdade para consigo e para com a própria cultura. 

Na introdução ao segundo volume da sua História da sexualidade, Foucault 

(1994b [1984]) situa a dimensão arqueológica das análises que empreende a partir 

das condições nas quais o ser humano problematiza aquilo que é, aquilo que faz e o 

mundo em que vive. Essas problematizações ligam-se a determinadas práticas que 
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define como artes da existência, ou técnicas de si. Como explica Jorge Ramos do Ó 

(2003, p. 38), Foucault “mobilizou-se em produzir uma história que pudesse dar 

conta dos diferentes modos de subjectivação do ser humano na nossa cultura 

ocidental. O objectivo era aqui o de tentar perceber por intermédio de que práticas 

divisantes e tecnológicas o ser humano se transformou paulatinamente num sujeito 

ético”. Dir-se-ia, num sujeito capaz de manifestar, por um trabalho realizável no 

interior de si mesmo, uma verdade, em determinado tempo e lugar, modelar. Vejamos 

a síntese que Ramos do Ó elabora a partir da genealogia  do trabalho de subjetivação 

ética proposta por Foucault na História da sexualidade: 

 

“As questões mais propriamente ontológicas, e que se prendem com o 

governo de cada um e dos outros, foram tratadas numa sequência que 

encadeia os prazeres e a aphrodisia na Grécia com os problemas da carne  

no primeiro cristianismo e, ainda, com as temáticas da sexualidade nas 

sociedades liberais. As matérias relacionadas com a ascese, com o modo 

com cada um trabalha sobre si, levaram-no a recensear e tratar – como 

complemento da confissão, instituição que remonta igualmente à cultura 

helenística e cristã – uma série de técnicas de si. Além de outras 

modalidades do auto-exame, analisou então o diálogo, a audição, a 

meditação, a reza, o treino da memória, os rituais de mortificação e a 

escrita diarística. Por seu turno, as posições deontológicas que activam a 

subjectivação – as escolhas que se estabelecem em relação às normas e 

regras, por um lado, e o modo como se esclarecem as grandes opções do 

governo individual, por outro –, fizeram com que procedesse a um 

tratamento mais pormenorizado das seguintes modalidades existenciais: 

viver de uma maneira nobre e bela na Antiguidade Clássica, submeter-se à 

lei de Deus no Cristianismo, tornar-se um ser racional na tradição kantiana, 

atingir a satisfação plena nas sociedades demo-liberais. Finalmente, as 

questões de tipo teleológico, concernentes aos propósitos e fins destas 

práticas, aos ideais-tipos a que temos a esperança de nos adequar. E de 

novo nos surgem três grandes arquétipos: o autodomínio através da 

moderação na tradição grega, a salvação através da renúncia no mundo 

cristão e a emancipação do homem nos movimentos liberais” (Ó, 2003, p. 

39). 
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Se pudermos considerar que no presente se encontre ao acesso das crianças, e 

particularmente em contextos pedagógicos, um conjunto de regras anónimas que as 

vinculam a uma subjetividade infantil, que as crianças descobrem e aprendem; que 

podem em determinadas condições manifestar por um acordo que façam entre si e 

essa subjetividade; que essa manifestação possa dar-se no desenho, que possa ver-se 

reforçada através de certos signos ou estereótipos e de modos de coordenação entre 

estes; e portanto que tais signos ou estereótipos e suas normas possam participar nas 

decisões que as crianças tomam ao desenhar: talvez possamos problematizar o 

exercício de um cuidado de si que estas podem realizar enquanto sujeitos de um 

determinado ideal-tipo, de uma potência que lhes é apresentada pela cultura em que 

estão a aprender a andar no mundo, e que se enquadra, ou que demanda o seu 

enquadramento singular, na infância. Assim, a experiência de ser criança implicaria a 

manifestatio de certa subjetividade infantil, para a qual diversos procedimentos, 

práticas, condições, imagens e esquemas de perceção, poderiam contribuir em sua 

aparente neutralidade. A problematização de  determinado ideal-tipo torna ainda 

necessário compreender uma realidade de espelho. Novamente Ramos do Ó: 

  

“O conhecimento que um elemento pode ter e fazer de si passa pela 

comparação ou articulação com um outro seu semelhante. O cuidado de si 

organiza-se, invariavelmente, pela realidade do espelho. Sendo certo que 

tal prática não se esgota apenas nas crianças e nos jovens em processo de 

socialização – apresenta-se, ao contrário, antes como uma incumbência, 

um dever permanente de toda a vida –, não é menos verdade que a relação 

a si próprio é especialmente treinada e reiterada pela relação pedagógica. 

(...) E onde se julgava antes existir um exercício solitário introduz-se uma 

dinâmica política” (Ó, 2003, p.41). 

 

De que modo poderíamos pensar no desenho como uma prática de si, no acesso a uma 

subjetividade infantil? De que modo poderíamos passar a compreender os processos 

de acesso das crianças a essa subjetividade como uma dinâmica política que nos 

remete para um projeto de governo no qual estas ocupam um lugar específico, são 

objeto de um determinado saber, são sujeito de que se esperam palavras, gestos, 
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desejos, ideias, medos, necessidades: sedimentos de uma subjetividade que está de 

antemão construída para elas, confirmando o seu lugar em filas e armadilhas 

docilizantes; acenando-lhes com a promessa de uma satisfação plena entre outros 

idênticos? Como se poderia ter ativado semelhante prática de si no coração da 

Criança?  

O modo como eu gostaria de tentar problematizar o desenho neste texto, e não 

sei ainda se poderei, prende-se com a possibilidade de perguntar pela experiência do 

desenho na infância, como manifestação voluntária de uma subjetividade infantil tal 

como a cultura ocidental a tem vindo a produzir pelo menos desde a Modernidade. 

Ou seja, como é que esta cultura teria podido inventar um desenho para a criança e 

em que condições poderemos pensar e problematizar um desenho infantil? Isto é, de 

que modo um desenho infantil nos poderia falar sobre a experiência de ser um sujeito 

da infância? De estar nessa experiência de hospitalidade que fazemos ao ser humano 

desde que nasce? Eu desenho a beleza que em mim existe, que me é intrínseca, que me 

é natural... Eu desenho aquilo e somente aquilo que em mim deve ter existência... Eu 

desenho aquilo que no meu pensamento toma forma e que declara a minha verdade?  

Em Lições de Pedologia e Pedagogia experimental8 de Faria de Vasconcelos, 

constituía-se, como explica Filomena Bandeira no Dicionário de Educadores 

Portugueses, “uma síntese de divulgação do labor que como estudante, professor e 

investigador levava de sete anos na Bélgica, iniciado nas Ciências Sociais e depois 

melhor definido na área da Psicologia e da Psicologia como suporte da Pedagogia” 

(Bandeira, 2003, p. 867). Na décima lição, como já vimos atrás, dedicava-se à 

Affectividade. Interessa-me agora tentar aflorar os modos como não só a afetividade 

surge como mecanismo propulsor de processos intelectuais na criança, mas 

sobretudo, como a educação da afetividade é aqui proposta a partir da eleição de 

figuras externas a esta – como será o caso do belo e da arte –, consideradas suscetíveis 

 
8 Em nota anterior observei o facto deste livro ser resultante de conferências realizadas em 1909. O programa 
pedagógico de Faria de Vasconcelos ficava assim por Portugal, a anunciar o projeto que concretizaria três 
anos depois, em 1912, próximo de Bruxelas: a Escola de Bierges-les-Wavre, que encerrava em 1914 com o 
início da I Grande Guerra. Era nesse ano que se mudava para a Suíça, onde estaria ligado ao Instituto Jean-
Jacques Rousseau, lecionando e trabalhando como assistente no laboratório de psicologia experimental 
dirigido por Claparède, antes da sua partida para a América Latina. Ainda em Genebra escreveria Une École 
Nouvelle em Belgique (1915) onde dava a conhecer a experiência de Bierges-les-Wavre (Bandeira, 2003, p. 
1399-1402).  
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de nela despertar certos fenómenos afetivos que as mobilizassem na sua própria 

ascensão a estados afetivamente superiores, moderados, distintos, enfim, governados. 

Mais, interessar-me-ia compreender como esta ascensão se faria, na verdade, não por 

um aperfeiçoamento geral das propriedades afetivas da criança, mas sim por um 

ajuste finalmente harmonioso entre a educação e a interioridade, como então se 

pretendia: “Pela via das psicociências, o início de Novecentos assistiu ao nascimento 

no interior da instituição escolar de uma nova gramática do corpo e da alma, que 

transformaria a subjectividade infantil numa força calculável e por isso governável” 

(Ó, 2003, p. 127). Deste modo, mais do que observar transições desde as emoções 

mais primitivas – com o medo, a cólera, ou o egoísmo – para formas mais altruístas 

de manifestação afetiva – a sociabilidade, o amor fraternal, a admiração –, e destas 

ao aparecimento das chamadas “inclinações superiores”, onde imperam “os 

sentimentos moraes, a comprehensão do bem, da verdade, do dever”, e onde os 

“factores intellectuaes” que são “condição necessaria da vida superior”, levam o 

sentimento a repelir “todas as representações que não se harmonisam com elle”; 

interessar-nos-á prestar atenção a outras “manifestações affectivas” que se relacionam 

com o Eu, e que Vasconcelos observa em particular (Vasconcelos, s.d. [1909], p. 421-

445). 

Essas tornar-se-iam a matéria mágica da produção da criança. Vejamos: “ Há 

uma outra categoria de manifestações affectivas que dependem directamente do eu e 

que se podem designar pelo termo amor proprio, isto é, satisfação ou 

descontentamento de si proprio, com os seus diversos modos” (Vasconcelos, s.d. 

[1909], p. 445-446). Evocando Ribot e Höffding, define um “sentimento pessoal”, 

“tardio”, pois só aparece “aos três annos”, e “quasi exclusivamente humano”, que 

resulta numa “plena consciencia de si”. O que me parece interessante perceber nesta 

secção do texto, é que Vasconcelos considera este sentimento de si o material 

privilegiado da educação; ou seja ‘aquilo’ que tendo presença no indivíduo oferece 

“formas positivas” que devem ser postas “em acção” pela “educação”: “Estimular, 

excitar o amor proprio, a coragem, a audacia, a altivez é um dos fins mais nobres e 

mais elevados da educação, porque é permittir que a personalidade, a individualidade 

se affirme sob a sua forma mais completa e mais expressiva”; forma com a qual se 

“tem construído o que há de bello no mundo, na arte, na sciencia e na industria” 

(Vasconcelos, s.d. [1909], pp. 445-446). Por esta razão, Vasconcelos defende que “é 
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necessario compellir a creança não só a comparar-se aos outros, (...) mas a comparar-

se a si propria, a notar os seus progressos, a tomar contacto com as suas forças, a 

adquirir a consciencia das suas energias”9 (Vasconcelos, s.d. [1909], p. 447). 

 Não se poderia portanto renunciar ao amor-próprio: “Educar a vontade sem 

um grande estimulo é um divagação insensata, o homem não quer por querer, quer 

quando deseja intensamente alguma coisa: a fama, a gloria, a estima, etc. E só quando 

quer ardentemente é que triunfa” (Vasconcelos, s.d. [1909], p. 448). Estas 

observações transportam-me imediatamente para as tecnologias do eu, colocadas por 

Foucault (1988 [1982]). Para que o sujeito ative as tecnologias10 que lhe permitem 

transformar-se, sozinho ou sob auxílio, por forma a atingir um determinado estado 

de satisfação; essas mesmas figuras, mais do que lhe serem apresentadas precisam de 

ser, como diria Vasconcelos, ardentemente desejadas. O amor-próprio, para 

Vasconcelos, seria então o meio de pôr em operação as próprias forças, ou seja, aquilo 

que em si pode desejar ardentemente e determinar-se numa transformação em face 

de algo que deverá ter imagens definidas: potências sabiamente colocadas que o 

sujeito reconheça como do seu mais elevado interesse, admiração, empenho. 

Vasconcelos, falar-nos-á então da “emulação”, como o “melhor exercicio da 

sensibilidade, da intelligencia e da vontade” (Vasconcelos, s.d. [1909], p. 448-449).  

Que o belo e a arte tenham um papel na educação da criança, parece convir 

em absoluto a este pleno exercício de subjetivação. A ocupar lugar entre as figuras da 

emulação e os sentimentos do eu, tornar-se-á oportuno pensar no papel do belo na 

ativação de práticas de si que regulem a própria afetividade? A verdade de um 

sentimento do belo, mas também um conjunto de verdades sobre a criança, têm, no 

discurso de Vasconcelos, um ponto de partida para as indicações que se irão seguir, e 

são ainda um ponto de coexistência desses discursos que introduzia e divulgava em 

 
9 Eis também por que: “A meu pedido introduziu o meu particular amigo Adolpho Lima na escola officina n.º 
1, o systema de os alumnos notarem por si os seus progressos. São elles que apreciam as suas lições, que 
marcam as notas que ellas merecem. (...) O que é certo é que deu os resultados que eu presentia: desenvolver 
o espirito de observação, de julgamento critico, habituar a creança a reflectir sobre si, a medir as suas proprias 
forças, estimular o respeito por si propria, incutir-lhe confiança em si e um sentimento de responsabilidade” 
(Vasconcelos, s.d. [1909], p. 447). 
10 No original em Technologies of the self : “(1) technologies of production, which permit us to produce, 
transform or manipulate things; (2) technologies of sign systems, which permit us to use signs, meanings, 
symbols, or signification; (3) technologies of power, which determine the conduct of individuals and submit 
them to certain ends or domination, an objectivizing of the subject; (4) technologies of the self, which permit 
individuals to effect by their own means or with the help of others a certain number of operations on their 
own bodies and souls, thoughts, conduct, and way of being, so as to transform themselves in order to attain 
a certain state of happiness, purity, wisdom, perfection, or immortality” (Foucault, 1988 [1982], p.18). 
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Portugal e que, como escreve Ramos do Ó, “estabeleceram com efeito a necessidade 

de uma escola nova em cujas paredes todos os métodos e técnicas educativas se 

veriam adaptados à realidade particular de cada criança, às suas leis inatas” (2003, 

p. 126). Para Vasconcelos era evidente, e confirmado pelas pesquisas de Binet e 

Simon, que o sentimento do belo tem presença “incontestavel” nas crianças. Portanto: 

“Á educação compete suscitar e desenvolver na creança este sentimento pondo-a em 

contacto com tudo o que é bello” e se a beleza deve fazer-se presente em “todos os 

meios em que a creança vive e se desenvolve” (Vanconcelos, s.d. [1909], p. 457), a 

escola não será um local adequado nem conveniente à sua educação, enquanto 

permanecer um lugar moral ou materialmente severo: “É preciso que o meio se 

harmonise com as ideias novas de educação e que deixe de inspirar á criança a 

tristeza, o aborrecimento ou o medo. As escolas no campo eis o ideal para iniciar a 

creança na contemplação e comprehensão das bellezas da natureza” (Vanconcelos, 

s.d. [1909], p. 459). Tudo parece guiar-se no sentido de harmonizar o espaço com a 

própria criança, que traz em si o sentimento do belo e os “instrumentos” necessários 

para que o educador o possa cultivar: “A sensibilidade, a impressionabilidade vibratil, 

a alegria de viver e de se expandir, a necessidade constante de emoções, a liberdade, 

a expontaneidade e a abundancia de energia, que são o fermento sagrado de toda a 

arte, encontram-se n’um gráo incomparavel na creança” (Vanconcelos, s.d. [1909], p. 

457). Poderemos interpretar este discurso como fazer gostar, fazer amar, ou fazer 

amável aos olhos de alguém, algo que queremos ver objeto da sua sensibilidade, da 

sua admiração, da sua lembrança, do seu empenho? A “educação da affectividade”, 

objeto deste capítulo de Vasconcelos, era acima de tudo “obra de hygiene, de 

preservação”. Esta faz “apello” dos “estimulantes predominantes da sua natureza”, 

pelos quais esta se elevará “normalmente ás formas superiores de organisação e 

differenciação da affectividade” (Vasconcelos, s.d. [1909], p. 473-474).  

Este discurso construía-se internacionalmente e as informações frescas que 

Vasconcelos trazia nestas conferências davam ainda conta das discussões que se 

faziam em vários países, também sobre o papel das artes visuais na educação11. Daria 

 
11 “A arte desempenha um papel muito importante na educação. Cultivar o gosto, o sentimento artístico é não 
só desenvolver as faculdades do espirito, mas preparar melhor para o exercício das profissões manuaes. É 
influir directamente não só sobre as producções artisticas d’um paiz, mas também sobre as suas producções 
industriaes. E se com uma educação bem concebida todos podessem sentir as bellezas naturaes e as obras 
primas da arte, se as grandes alegrias que ellas proporcionam podessem ser reveladas a tantos que as ignoram, 
o homem tornar-se-hia melhor porque seria mais feliz” (Vasconcelos, s.d. [1909], p. 460).  
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especial destaque ao caso da França, onde florescera um movimento pela imagem e 

pela decoração das escolas. Este ficaria registado no influente dicionário Buisson12, 

em Imagerie scolaire, artigo que, na segunda edição da obra, seria assinado por Léon 

Riotor (1911), membro da Société nationale de l’Art à l’école. Eis a organização que 

daria verdadeiro impulso à imagística escolar, mas não só. Fundada em 1907 e 

defensora de uma democratização da arte e da beleza, a sociedade mantinha no seu 

programa preocupações higienistas que eram fundamentadas pela psicologia 

experimental, como refere Emmanuel Pernoud (2015), no seu livro L’invention du 

dessin d’enfant. Segundo o autor, a par da imagem – considerada capaz de agir sobre 

a sensibilidade da criança pela impregnação quotidiana do belo –, o Art a l’École 

também pretendia descobrir uma criança deixada à sua livre iniciativa, através dos 

seus próprios desenhos e mesmo que “maladroit”. O ensino do desenho era, neste 

sentido, uma das principais lutas do Art à l’École e a sua figura central, Gaston 

Quénioux, seria responsável pela tradução de um discurso no qual a noção de 

desenvolvimento infantil se tornara central. Eis como Quénioux justificaria, em sua 

própria voz, a defesa de um método intuitivo que não pretendia deixar para trás 

noções como as de prazer, expressão, liberdade, respeitando uma temporalidade 

própria da criança (Pernoud, 2015, p. 36-40). Por cá, Faria de Vasconcelos, na lição 

que temos acompanhado, esclarecia: “O novo methodo baseia-se na psychologia da 

creança, nas suas aptidões, no seu gosto, nas suas tendencias, na sua edade”13 

(Vasconcelos, s.d. [1909], p. 463).  

 

Jorge Ramos do Ó explica que a criança deixara de ser compreendida como 

“a espectadora-recipiente para se ver idealizada enquanto participante 

activo na elaboração dos próprios conhecimentos”. Tudo se deveria colocar 

à sua disposição segundo uma nova lógica de trabalho, mais próxima dos 

interesses, dos gostos, da iniciativa e dos modos de aprender próprios da 

 
12 A bíblia da escola republicana, como observa Patrick Dubois (2001), conheceu duas edições. A primeira, 
completada em 1887, e a segunda, sob o título Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction Primaire, 
em 1911.  
13 Com efeito, este novo método reagia contra “os antigos métodos de ensino do desenho que não faziam 
appello á iniciativa do alumno” que se baseavam na “imitação exacta dos mesmos modelos, aridos, 
monotonos, aborrecidos como os solidos geometricos, gessos, motivos de architectura e de ornamentação 
antigas, bustos gregos e romanos, cuja belleza abstracta não interessava a creança”. Tais métodos, prosseguia, 
“estão hoje condemnados pelos pedagogistas que defendem um methodo intuitivo e directo do desenho de 
après nature e que tem como diz Quénioux a vantagem de desenvolver no indivíduo o habito do raciocinio, 
a independencia do pensamento, creando uma personalidade” (Vasconcelos, s.d. [1909], p. 463). 
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criança. “Nesta nova dinâmica ganharam particular destaque as 

investigações que reforçavam a centralidade do jogo no interior do novo 

dispositivo escolar. Os psicólogos do século XX iriam, igualmente em bloco, 

atestar o princípio segundo o qual o jogo é, não apenas o primeiro, mas 

também o mais importante instrumento a que a criança recorre para se 

desenvolver, afirmando que a característica da infância é a brincadeira e 

que o jogo-brincadeira é indispensável à nutrição da infância” (Ó, 2003, p. 

139, p. 140). 

 

O psicólogo suíço Édouard Claparède em Psychologie de l’enfant et pédagogie 

expérimentale (1905) define o desenho como uma modalidade de jogo; mas também 

identifica o desenho como um modo de acesso à interioridade da criança, deixando 

este método inteira e prontamente à disposição do professor. Assim, entre os meios 

que este possui para investigar os interesses da criança encontrava-se o método 

“extrospective”, que “consistira à observer la conduite de l’enfant, ses activités, ses 

jeux”. Afinal, “on peut aussi considérer ses oeuvres: dessins, histoiriettes, etc. Le 

dessin est un des moyens les plus propres à nous révéler ce qui préoccupe l’âme 

enfantine” (Claparède, 1909 [1905]), p. 145-146). 

Estava exposta a alma infantil. Agora como fazer com que a criança expusesse 

a beleza que era devida à sua subjetividade, enquanto jogasse o jogo do desenho? E 

como fazer a criança ultrapassar um certo lado selvagem que inquietava todos – os 

professores conservadores, os educadores progressistas, os psicólogos, (talvez não os 

artistas) – e que dava, em francês, pelo nome de gribouillage – como veremos melhor 

adiante –, essa manifestação brusca de força e de prazer que encantava a criança mas 

que parecia representar nada e que por demais se assemelhava ao “dessin vide” do 

adulto doente mental; mas que também correspondia às primeiras experiências 

gráficas da criança, ou seja, as que ficavam mais perto da origem? (Pernoud, 2015, p. 

88-91). 

Por ora, e acompanhando Emmanuel Pernoud, que nos fala sobre a invenção 

do desenho infantil, que é também o desenho da criança – e no caso que desejo pôr 

em problema, o desenho que ela deve fazer para manifestar, justamente, o interior 

que lhe é sugerido enquanto sujeito da infância –, sigamos ainda Claparède, no 

prefácio que escrevera em 1912, para um manual de desenho elaborado por duas 
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educadoras suíças, Mina Audemards e Louise Lafendel, destinado a escolas maternais 

e infantis. Esse manual, Dessin pour les petits, é o exemplo dado pelo investigador para 

a transformação do desenho em ilustração de teorias sobre a infância, fazendo da 

criança autora de um determinado tipo de desenho. Era a propósito deste que 

Claparède observava que o novo método se destinava “à prendre les aptitudes et les 

intérêts de l’enfant pour fondements des procédés et des plans d’étude” (Claparède, 

1913 [1912], p. iv-v). De facto, Pernoud (2015, p. 97-107) mostra-nos como já na 

discussão francesa do método intuitivo e na defesa de um desenho livre pensado 

enquanto jogo, se inscrevia uma agenda de normalização do grafismo infantil, o que 

não era menos evidente neste manual, onde se auto-ratificando, uma pedagogia do 

desenho se propunha encontrar “le sentiment d’harmonie parfaite  entre ce que 

l’enfant veut et ce qu’on veut de lui. Une nouvelle enfance modèle, em somme, 

psychopédagogiquement contrôlée”. Eis por que a professora cuidaria, como se lê no 

manual suíço, de encorajar “le petit élève à reproduire, librement et à sa fantaisie, le 

monde merveilleuse qui peuple son imagination”, o que não se faria, porém, sem “en 

surveillant son maintien et la tenue de la craie” (Audemards & Lafendel, 1913, p. xiv). 

Tratava-se, como diz Pernoud, de corrigir o desenho da criança com a própria infância, 

isto é, com a infância que se queria ver manifestada. Assim, um sujeito infantil que 

iria espontaneamente até à natureza, deveria filtrar o desenho e impor-se sobre este, 

propondo-lhe atributos, formas e cores consonantes com essa mesma infância (2015, 

p. 100-101).  

(Na capa deste Dessin pour les petits, vemos uma imagem. Representativa? 

Uma fotografia enquadra horizontalmente a parede do quadro, no interior de uma 

sala de aula. De frente para o quadro e de costas para nós está uma menina a 

desenhar, com a sua mão direita (o braço esquerdo atrás das costas, mas a mão 

descontraída). ...ou talvez a terminar o desenho, porque o desenho é já em si uma 

outra imagem que podemos ver: uma declaração. Flores, malmequeres (?), uns 

grandes, outros pequenos, saltam de vários feixes de linhas-altas, ervas-silvestres (?). 

Não podemos ver, mas por baixo da mão da menina poderá aparecer mais um.)  

A seguinte citação, que retiro do manual suíço, clarifica algumas ideias que me 

parecem incontornáveis se quisermos adentrar nas regras de uma infância nova, que 

mais do que indiciar aquela vontade de verdade que move a cultura ocidental, nos 
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pode lembrar que não haverá criança, nos modos em que a educação nova a formula, 

sem aquela que também deveria ser uma disciplina da sua imaginação: 

 

“Le coloris s’impose pour touts les sujets puisés dans les trésors 

innombrables de la nature. La pomme sera rouge, la feuille d’automne 

jaune, le ciel bleu, le pré vert. Ainsi l’élève sera déjà conduit vers la 

recherche da l’Harmonie, du Beau, du Vrai. Son imagination s’épanouira 

et nous ne pouvons assez recommander la culture de cette merveilleuse 

faculté chez les petits êtres qui la possèdent déjà et le devoir qui nous 

incombe de la faire naître chez ceux qui en sont dépourvus. Car 

l’imagination est une grande joie de l’esprit, elle es une richesse pour 

l’homme qui, par elle, fait ses recherches et ses découvertes. Mais, tout en 

laissant libre essor à l’imagination de  l’enfant, la maîtresse, par une 

méthode sûre et suivie, canalisera ses idées. Il va sans dire que les résultats 

obtenus dépendront uniquement da sa manière de procéder. Assurément 

il ne suffit pas de mettre entre les mains de l’enfant les pastels parce qu’il 

les aime, la couleur parque qu’elle l’attire, la fleur, l’animal, parce qu’ils le 

charment” (Audemards & Lafendel, 1913 [1912], p. xii). 

 

Qual é assim esse poder perturbador do imaginário? Peço esta pergunta emprestada a 

Foucault de uma das páginas de História da loucura, para colocar a seguinte hipótese: 

não estará em muito do que fazemos para as crianças a presença desse poder 

perturbador do imaginário – mesmo que na contemporaneidade já não nos perturbe 

do mesmo modo –, inscrito profundamente nos nossos medos e nos nossos modos de 

lidar com o medo, a viver em práticas banais? Que condições determinariam que a 

imaginação aparecesse em discursos pedagógicos como assunto de atenções 

minuciosas? E como esta seria tão valiosa como nem se pode recomendar e, no entanto, 

carecer de canalização, de filtro cromático com base no catálogo da natureza? Mas 

também como seria a imaginação modo de chegar ao espírito e de o embelezar, como 

nela uma positividade se entranharia silenciosamente encontrando-lhe serviço e lugar 

no discurso pedagógico, para devir como que diluída, quase esquecida ao cima de 

decisões e ideias nossas, ávidos mergulhadores de segredos e de estranhezas em que 

nos tornámos, de nós e dos outros? 
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AS REGRAS DA IMAGINAÇÃO 

 

 

 
Fig. 5/6  – Danièle Huilet e Jean-Marie Straub, En rachâchant, 1982; 2 fotogramas do filme. 

 

 

“ – Dis ce que c’est, Ernestino.” 

“ – Un crime!” 

Excerto do diálogo (02:33’-02:39’). 

 

 
 

A experiência de observar certas decisões que as crianças tomam ao realizar desenhos 

e de pensar essas decisões como efeitos de um acordo para com certa subjetividade 

propriamente infantil de que as crianças são sujeito, pelo menos desde a 

Modernidade, é uma perplexidade que me acompanha. No senso comum flutua uma 

ideia que facilmente se pode agarrar numa conversa com adultos. Se perguntarmos 

por um desenho à escola primária é bem possível que uma pequena paisagem 

campestre venha à memória. No entanto, quem teria ensinado tal composição? E 

quem é este eu que a desenhou e que a recorda? Encontro nesta citação de Jorge 

Ramos do Ó justamente as palavras que quero aqui situar: 

 

“Acredito que as nossas análises devem ser capazes de mostrar que os 

regimes do eu não nos devolvem o ser humano como sendo o pilar eterno 

da história ou da cultura humana, mas antes, e forçosamente, o 

apresentarão como um mero artefacto histórico político-cultural. Do que 
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se trata é de conceber outro tipo de perguntas e inquéritos que possibilitem 

o afastamento de uma típica história das ideias em favor das perspectivas 

que nos mostrem no terreno que a experiência tem a sua própria e singular 

história. Que fundamentalmente nos levem a compreender que a 

experiência mais não é que o resultado do encontro, sempre inesperado, 

dos dispositivos intelectuais pelos quais se inventa e começa a produzir o 

sentido – os tais vocabulários e grelhas visuais que inscrevem e autorizam 

traduções em cadeia – com as modalidades por meio das quais os 

indivíduos redimensionam esse mesmo sentido na atenção e no trabalho 

que despendem consigo próprios e com os outros, em diferentes espaços, 

locais e tempos. O homem é essa criatura cuja ontologia é histórica – só 

temos acesso a ele por meio do seu labor constante de invenção, 

estabilização, implantação e propagação. Assim, o termo subjectivação no 

campo educativo remeter-nos-á para um regime de práticas e de técnicas 

em absoluto heterogéneo e contingente, ainda que na actualidade essas 

mesmas actividades possam passar aos nossos olhos por manifestações do 

que é evidente e incontornável, do que não se pode pôr jamais em causa” 

(Ó, 2003, p. 103-104). 

 
Como poderemos pensar a nossa experiência dentro desse exercício permanente que 

fazemos de dar e de realizar o sentido? É ainda como um artefacto histórico que me 

parece necessário pensar a criança. Pensar a criança constituída em certo regime de 

verdade capaz de presidir à compreensão que da experiência nos habituámos a retirar 

para pensar o evidente. Quem teria ensinado tal composição à escola primária? E quem 

a teria aprendido? Que criança essa quisemos, alguma vez... ter sido? É esta 

experiência e a minha perplexidade para com este outro artefacto-produto de como 

redimensionamos o sentido no trabalho permanente, que fortalece o meu desejo de 

perguntar pela formação discursiva que viria a colocar na experiência não só uma 

subjetividade infantil, mas uma subjetividade infantil detentora de uma imaginação. 

Tentarei ao longo das próximas páginas aproximar-me deste problema, focando-me 

em particular no momento de afirmação das ciências da educação, isto é, esse 

primeiro momento de formulação do modelo escolar a partir do qual se estruturaria 

essa mundividência que hoje nos surge já sem alternativa. 
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Com efeito, é aceite uma cronologia que supõe que o fundamental da formação 

que caracteriza o modelo escolar moderno pode ser circunscrito dentro de um período 

que se estende entre a década de 80 do século XIX e as primeiras décadas do século 

XX. Jorge Ramos do Ó (2003) explica que este período parece ter conhecido duas 

fases, ainda que delas se possa compreender uma continuidade. Essa é determinada 

pelas problemáticas de signo psi que as atravessam, fundamentam e que, de uma fase 

a outra, se veriam aprofundadas14. Neste sentido, o arranque do que seria um projeto 

de escolarização massiva, como esse que se demarca pela década de 80 do século XIX, 

viu-se relacionado com a procura de “afirmação institucional das Ciências da 

Educação” no quadro de “aprofundamento teórico” de uma moral que se pretendia 

independente da matriz cristã, mas também com a possibilidade da sua disseminação 

através da escola. Neste sentido, a ciência da educação faria transitar uma moral 

religiosa e proibicionista para outra que se apresentaria como resposta natural do 

espírito humano e em que a psicologia, enquanto ciência da alma, se deveria 

especializar a fim de produzir “a aparelhagem conceptual” necessária à prática 

concretamente pedagógica. Eis como “a alma” corresponderia ao “produto 

diferenciado que a razão do Estado encomendaria à pedagogia-psi” (Ó, 2003, p. 113-

116, p. 115). Neste contexto, que é ainda efeito desse “projeto muito curioso de 

conhecer o homem” que aparecera no início do século XIX, que discursos de verdade 

se veriam desenhados em torno da imaginação no domínio particular da pedagogia? 

Que ajuizamentos se poderiam ter traduzido – numa ciência “da alma”, “da 

consciência” ou “do indivíduo” – sobre esta faculdade, mas também, que condições 

poderiam vir a fazer desta, de modo mais ou menos claro, um meio particular de 

chegar a alcançar o espírito da criança, que se fazia objeto nuclear deste discurso? 

(Foucault, 2002c [1965], p. 228, p. 222).  

Em Leçons de psychologie appliquée à l’éducation (1881) o pedagogo francês 

Henri Marion15 associava três faculdades – vontade, sensibilidade e inteligência – a 

 
14 A primeira dessas fases, como refere o autor, corresponderia ao Momento Compayré, tal como nomeado por 
Nanine Charbonnel, a que se seguiria o Momento da Pedagogia Experimental, assim designado por António 
Nóvoa. Esta segunda fase caracteriza-se pelos estudos de pedologia das primeiras décadas do século XX, 
inevitavelmente preparados pelas tendências iniciadas no século anterior (Ó, 2003, p. 113). 
15 As lições em questão, com as quais constituía um manual, resultavam, como explicava no seu prefácio, do 
seu trabalho como Professor da Escola Normal Superior de Fontenay-aux-Roses, fundada em 1880. Segundo 
Dominique Ottavi (2004), o manual tratava de “uma psicologia geral que não é particularmente uma 
psicologia da criança, mas que ambiciona descrever o funcionamento das faculdades”. Marion situava-se 
assim próximo de Alexander Bain, em Education as Science (1879), que “também não recorre à psicologia da 
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um conjunto complexo que a emergente ciência da alma deveria tornar administrável 

a fim de realizar “uma influência positiva” sobre o espírito da criança, tal como então 

se tornara justificável desde logo pela “plasticidade do cérebro infantil” (Ó, 2003, 

p.118-119). Deste modo, o objetivo da educação seria o de desenvolver, em 

determinado sentido, cada uma dessas três faculdades. Marion ocupava-se de 

detalhar cada uma delas e observava que seria sobretudo com a sensibilidade que a 

imaginação guardaria relações especiais. É nessas que me me centrarei. 

Com efeito, nas lições em questão, a imaginação era definida como o processo 

segundo o qual se permitiriam, ao espírito, representações de objetos e de fenómenos 

tal como esses se pudessem apresentar aos sentidos, mesmo que estivessem ausentes 

ou tampouco fossem reais. Eis como esta operação intelectual teria a capacidade de 

conceder experiências impossíveis de confundir com aquelas que pudessem ser 

elaboradas por qualquer outra: era na vivacidade das imagens que faria correr no 

espírito a ponto de “aller jusqu’au produire dans notre esprit une véritable illusion” 

que se encontraria a sua capital singularidade, o seu fascinante valor, mas também o 

seu perigo. Neste sentido, seria sobretudo na forma da paixão, ou escondida no 

interior desta, que a imaginação encontraria meios de segregar os seus mais violentos 

efeitos sobre o coração (Marion, 1882 [1881], p. 378-379, p. 391, p. 233). Marion 

chegaria então então a falar sobre uma “vertige moral”, designando a forma extrema 

de uma total perda de consciência, um assalto “qui fait qu’on perd la tête”, para nos 

fazer compreender como o funesto potencial da imaginação sobre a moral – 

conduzindo uma paixão às formas mais gravosas onde esta se poderia até tornar da 

natureza da loucura16 –, era devido à luta que ali se cumpriria e de modo exacerbado 

para com a razão (Marion, 1882 [1881], p. 232-234, p. 520, p. 391). Eis aqui 

justificada essa importante função da sensibilidade que consistiria em desenvolver no 

 
criança para fundamentar a sua teoria da educação, pois a sua metodologia consiste em reunir os dados de 
psicologia geral susceptíveis de se relacionarem com os problemas da educação” (Ottavi, 2004, p. 238). 
16 “L’imagination, nous avons vu, a des rapports étroits avec la sensibilité: c’est surtout dans l’étude de la 
passion que l’on voit toute l’influence de l’imagination sur le coeur. Ici se place un phénomène admirablement 
décrit par um philosophe contemporain, M. Renouvier, sous le nom de vertige moral. Il appelle ainsi cette 
subite perte de la tête, que a lieu lorsque l’image d’un bien désiré se peint à nous si vivement que nous ne 
pouvons absolument plus résister; nous sommes pris de vertige, comme ceux qui, sur le bord d’um abîme, 
attirés par le précipice, se jettent spontanément dans la mort. Quand ce phénomène a lieu, quand la passion 
nous ravit à nous-mêmes et nous emporte à ce point, c’est l’imagination qui fait presque seule tout le mal; 
toute-fois, cela arrive surtout quand nous sommes comme absous à nous propre yeux par l’autorité des 
précédents” (Marion, 1882 [1881], p. 233-234). A saber, no entanto, que não só a imaginação cumpriria um 
grande papel no interior da paixão, visto que esta, uma vez nascida, também a submeteria às suas ordens – 
tal como a outras faculdades –, configurando um desses “phénomènes de réciprocité dont la psychologie est 
pleine” (Marion, 1882 [1881], p. 235). 
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coração, o ardor e a paixão do bem pelos quais o salvaguardar de “tentations violentes” 

(Marion, 1882 [1881], p. 44, p. 391).  

No momento de emergência e estabilização de uma psicopedagogia, era claro 

que “os sentimentos de elevada nobreza, para se enraizarem, supunham que outros 

seus oponentes fossem em simultâneo regulados e vigiados, moderados e contidos, 

senão mesmo até cerceados”; e por mais que a ciência da alma pudesse “celebrar a 

força criativa da imaginação”, havia que “denunciar os perigos, os erros, as ilusões 

perniciosas que muitas vezes se escondiam no seu interior” e que, lá está, poderiam 

dominar os sentimentos (Ó, 2003, p. 119). A educação da afetividade não se faria, 

portanto, sem a inventariação mais ou menos imaginativa, dir-se-á, destes 

mecanismos internos. Estes e outros segredos que vamos conhecendo no texto de 

Marion seriam expectáveis numa Imaginação Inferior, tal como designava nas lições 

que dedicava em especial à Imaginação. Seria entre certas formas de inferioridade que 

os fenómenos sobre os quais vinha alertando no seu texto melhor se poderiam 

compreender, mas era também assim que se tornaria mais claro que o discurso 

clássico que associara imaginação e loucura circulasse na abordagem de Marion, como 

talvez também ocorresse em textos de outros autores do mesmo Momento Compayré.   

As “quimeras da imaginação e seus perigos” encontravam-se há muito 

observadas na cultura ocidental e, com efeito, na moral monástica cristã, como 

Foucault nos explica na sua História da Sexualidade, estas encontravam-se plenamente 

associadas a práticas condenáveis como a da masturbação (Foucault, 1994c [1984], 

p. 162). Mas já em História da Loucura, Foucault nos mostrara como a imaginação 

pudera acomodar no seu interior uma verdadeira potência de loucura e ter sido, para 

os médicos do século XVIII, a faculdade “sempre responsável por todas as doenças do 

espírito” (Foucault, 1978 [1961], p. 476). De facto, nesse estudo, Foucault não fazia 

da imaginação o seu objeto mas mostrava como aproximadamente a partir do século 

XVII se começara a definir, no Ocidente, um tipo particular de sujeito cujo modo de 

existência seria captado pela loucura, à qual se fixaria “tudo o que o próprio homem 

pôde inventar como irregularidades da conduta” (Foucault, 1978 [1961], p. 31). Eis 

os termos em que esta viajaria para o campo da medicina, o que não faria sem 

transportar nas entranhas uma verdadeira teoria da imaginação, da paixão e do 

delírio: 
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“(...) para o pensamento clássico existe uma região onde a moral e a 

mecânica, a liberdade e o corpo, a paixão e a patologia encontram ao 

mesmo tempo sua unidade e sua medida. É a imaginação que tem seus 

erros, suas quimeras e suas presunções – mas na qual se resumem 

igualmente todos os mecanismos do corpo. E, de fato, tudo o que essas 

tentativas de classificação podem ter de desequilibrado, de heterogêneo, 

de obscuramente impuro, elas o devem a uma certa ‘analítica da 

imaginação’ que intervém em segredo em seu desenvolvimento. É aí que 

se efetua a síntese entre a loucura em geral, cuja análise se tenta, e o louco, 

já familiarmente reconhecido na percepção e cuja diversidade se tenta 

resumir em alguns tipos maiores. É aí que se insere a experiência do 

desatino, tal como já a vimos intervir nas práticas do internamento – 

experiência na qual o homem é, ao mesmo tempo, de modo paradoxal, 

apontado e inocentado em sua culpabilidade, porém condenado em sua 

animalidade. Esta experiência se transcreve, para a reflexão, nos termos 

de uma teoria da imaginação que deste modo se vê colocada no centro de 

todo o pensamento clássico referente à loucura. A imaginação perturbada 

e desviada, a imaginação a meio caminho entre o erro e a falha de um lado, 

e as perturbações do corpo, do outro, é exatamente aquilo que médicos e 

filósofos concordam em chamar, na época clássica, de delírio.  

Assim se esboça, acima das descrições e classificações, uma teoria 

geral da paixão, da imaginação e do delírio; nela se entrelaçam as relações 

reais da loucura, em geral, com os loucos, em particular. Nela igualmente 

se estabelecem as ligações entre a loucura e o desatino. Ela é o obscuro 

poder de síntese que os reúne todos – desatino, loucura e loucos – numa 

única e mesma experiência” (Foucault, 1978 [1961], p. 220-221). 

 

Em L’imagination, ses bienfaits et ses égarements, J. Tissot (1868) – que Gabriel 

Compayré referia em 1888 [1882]17 –, oferecia ao seu leitor o estudo minucioso de 

todas essas conceções da imaginação as quais, excluindo influências salutares como 

as da arte, da poesia ou da eloquência, seriam capazes de lançar a alma humana no 

horror. Seguro, como se mostrava em seu prefácio, de que a diminuição desse 

 
17 Refiro-me a Imagination, artigo que Gabriel Compayré assina na primeira edição do Dicionário Buisson.  
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verdadeiro mal não corresponderia a uma conquista feita de uma vez por todas pela 

civilização, afirmava sobre a necessidade de cada geração e de cada indivíduo dever 

ser chamado à cultura e à reprodução da razão. Tratava-se assim, e 

fundamentalmente, de lutar por que esta não fosse sufocada pela vegetação vivaz e 

espontânea de uma imaginação tão fecunda como essa que se mostrava propriedade 

de uma humanidade naturalmente ignorante e supersticiosa18 (Tissot, 1868, p. vi-vii). 

Tratar-se-ia de afirmar as relações entre razão e verdade e de as fazer assegurar um 

caminho, dir-se-ia desenvencilhado, para a aventura humana em progresso, pondo de 

parte, e de modo bem claro, tudo aquilo que se poderia prontamente incluir na região 

perturbadora de uma imaginação inferior, como qualificara Marion. Também o 

médico austríaco Ernest Feuchtersleben19 se ocupava de problemas desta índole. Em 

Hygiène de l’âme, a sua atenção ia para a influência da alma sobre o corpo, e olhando 

muito singularmente o capítulo da imaginação podemos compreender o que queria 

dizer na sua introdução quando falava sobre “l’art de se faire illusion à soi-même”, 

afirmando ser esse o seu objeto (Feuchtersleben, 1904 [1838], p. 68). Na linha de 

uma medicina mental em elaboração desde o século XVII o médico entendia que  “c’est 

dans l’imagination seule que les maladies mentales proprement dites ont leur racine 

et ce qu’on appelle leur siège”20, e que era do seu funcionamento regular ou 

desordenado que dependeriam a felicidade e a infelicidade da vida humana 

 
18 Contra uma imaginação fecunda, tão somente uma outra imaginação igualmente fecunda. Não resisto a 
reunir, a partir do índice da obra, os fenómenos que aí são objeto. Enumero: a paixão, a loucura, o suicídio, 
a imoralidade, o sono, o sonho, o sonambulismo, a interpretação de fenómenos cósmicos, o fetichismo, o 
demonismo, o antropomorfismo, o maravilhoso, a superstição, o fanatismo, os pressentimentos, as 
inspirações, as revelações, as visões, os oráculos, os presságios, a adivinhação, o misticismo, a magia, a 
bruxaria, a possessão, o espiritismo. Note-se que a maioria destes tópicos se desmultiplicam em diversas 
variantes, casos particulares, procedimentos, geografias, períodos históricos, etc. (Tissot, 1868, p. 605-607). 
19 Parkin (1975) sugere Ernest Feuchtersleben como antecedente de Freud, salientado os seus estudos sobre 
os sonhos.  
20 Aproveito este espaço para repetir e prolongar a citação que acabo de inserir no texto, para que assim 
possamos compreender mais detalhadamente a visão do nosso interlocutor, quer no relativo à imaginação e 
à sua objetivação no domínio da doença, quanto ao que pretende com higiene da alma: “C'est dans 
l'imagination seule que les maladies mentales proprement dites ont leur racine et ce qu’on appelle leur siège. 
Si elles avaient l'esprit pour foyer, elles seraient des erreurs ou des vices, et nom pas des maladies. Si elles 
provenaient du corps, ce ne seraient point des maladies de l'âme. Pour produire ce triste fléau de l'humanité, 
il faut que le corps et l'âme soient mis en contact, et ce contact ne peut se faire que par l'imagination. Chasser 
au loin et pour toujours toutes les maladies de ce genre: voilà la tâche véritable et suprême de l’hygiène de 
l’âme” (Feuchtersleben, 1904 [1838], p. 98-99). Fica claro que para o médico a doença mental tem que se 
originar na imaginação. Uma vez que esta constitui ponto de contacto entre alma e corpo, designa esse 
elemento pelo qual também podemos pensar os efeitos de afetação que se permite realizar sobre esses dois. 
Também assim se descarta alguma ligação entre espírito e doença mental, dado que neste não devem ser 
pensados mais do que erros ou vícios. “En effect, par un examen attentif des phénomènes qui se passent em 
nous, nous reconnaîtrons que ni la pensée ni le désir n’ont sur notre corps une action immédiate; ils ne se 
manifestent que par le secours de l’imagination; observation également précieuse pour le psychologue et pour 
le médicin” (Feuchtersleben, 1904 [1838], p. 96). 
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(Feuchtersleben, 1904 [1838], p. 98, p. 99). Com efeito, interessava-lhe ir até esse 

trabalho produtivo que a imaginação realizaria sobre o corpo: até à sua potência de 

o alterar, de o afetar fisicamente. Ao afirmar que “le travail de l’imagination implique 

un sentiment, nous sentons alors ce que nous imaginons” (Feuchtersleben, 1904 

[1838], p. 101), buscava experimentar a hipótese de uma potência de curar, 

baseando-se, no entanto, na hipótese diametralmente oposta. Explicava a ideia fixa e 

a sua causalidade fisiológica: uma tensão nervosa e constante derivada da ideia de 

determinado mal que sendo continuamente aplicada sobre um órgão acabaria por 

afetá-lo. Da formação de sintomas em indivíduos isolados, ao desencadear de doenças 

e até ao aparecimento de epidemias, tão calamitosas como a do suicídio; 

Feuchtersleben fazia relatos diversos, da Antiguidade ao seu presente, para concluir 

que fenómenos análogos seriam da observação comum dos médicos do seu tempo. 

Perguntava-se então pela inversão curativa desse inquietante poder: “Puisque 

l’imagination peut attirer sur l’homme tant de périls et de souffrances, ne doit-elle pas 

aussi avoir la puissance de le rendre heureux? Si, pour me croire malade, je le deviens 

réellement, ne puis-je aussi conserver ma santé par une ferme persuasion que je me 

porte bien?” (Feuchtersleben, 1904 [1838], p. 102-115). Estas perguntas 

reconduzem-me de volta à História da Loucura. No seu estudo, Foucault também 

observa um aspeto curativo da imaginação.  

De facto, ainda que esta pudesse funcionar no espírito como uma faculdade 

‘de risco’: risco de conduzir à loucura e de nela fazer prisioneiros, a imaginação 

também parecia conter, no segredo do seu singular funcionamento, uma potência 

de curar. No interior da loucura, a questão seria a de saber como é que a imaginação 

passaria a ser não só uma atuação duvidosa do espírito mas um mecanismo de 

reorganização. Como é que a imaginação se tornaria capaz de controlar ou mesmo de 

redimir a perturbação do louco?  

Quando, na segunda metade do século XVIII, se começa a conceber, talvez 

depois de muitas (e quase) inenarráveis experiências e tentativas fisiológicas de cura, 

que “os remédios materiais nunca serão bem sucedidos sem o auxílio que o espírito 

justo e sadio pode dar ao espírito fraco e doentio” (Beauchesne, citado em Foucault, 

1978 [1961], p. 357), a imaginação seria mesmo experimentada na operação 

terapêutica. O termo seria o da realização teatral. Tratava-se de assumir uma posição 

determinada em acionar o imaginário do próprio paciente, ou seja, de aceitar o seu 
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delírio e de nele participar ativamente. Admitindo o código próprio da ilusão de cada 

um, procurar-se-ia encenar o delírio introduzindo no seu interior uma modificação 

que pudesse conduzir à cura21. Eis como as técnicas da idade clássica, em que a 

realização teatral tinha lugar, ensaiavam um certo “elemento psicológico”: ainda 

longe, porém, do sujeito “responsável” do “espaço puramente moral” que só o século 

XIX definiria; mas a experimentar o caminho que se faria até às “medidas exactas 

dessa interioridade psicológica em que o homem moderno procura[ria] tanto sua 

verdade quanto sua profundidade” (Foucault, 1978 [1961], p. 362-361). 

 Era já no avançado século XIX, que os autores do Momento Compayré discutiam 

por sua vez essas medidas exatas da interioridade, e nelas os fenómenos da 

imaginação, por razões, como sabemos, essencialmente pedagógicas. É neste domínio 

que a Imaginação Inferior que Marion referia no seu estudo, convém salientar:  se 

encontrava desde logo posicionada em estreita relação para com os sentidos. Era o seu 

caráter fisiológico e orgânico, que parecia justificar a fácil queda num conjunto de 

estados inconvenientes à moral, em que, resume o autor, “l’équilibre mental est 

rompu au profit de la seule imagination” e era nessa condição que seria possível ver 

a imaginação se tornar “un danger quand la raison n’en garde pas l’empire.” Nestes 

estados Marion incluía a alucinação, mas também o pesadelo, o sonambulismo e os 

casos extremos da loucura ou da ideia fixa (Marion, 1882 [1881], p. 381, p. 383, p. 

386).  

Nas definições de imaginação que podemos encontrar nas duas edições do 

Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction Primaire de Ferdinand Buisson22, é-nos 

 
21 Na verdade, talvez se tratasse de introduzir uma artimanha. Cito Foucault: “Uma artimanha ou pelo menos 
um elemento que altere sub-repticiamente o jogo autônomo do delírio e que, confirmando-o incessantemente, 
não o liga à própria verdade sem acorrentá-lo ao mesmo tempo à necessidade de sua supressão. O exemplo 
mais simples desse método é o ardil empregado com doentes delirantes que imaginam perceber em seus 
corpos um objeto, um animal extraordinário. ‘Quando um doente acredita ter encerrado algum animal dentro 
do corpo, é preciso fazer de conta que se retira esse animal; se é na barriga, é possível produzir esse efeito 
através de um purgante que o sacuda um pouco acentuadamente, jogando-se o animal na bacia sem que o 
doente perceba.’ A encenação realiza o objeto delirante mas não pode fazê-lo sem o exteriorizar, e se ela dá 
ao doente uma confirmação perceptiva de sua ilusão, ela o faz apenas libertando-o pela força. A reconstituição 
artificiosa do delírio constitui a distância real na qual o doente recobra a liberdade” (Foucault, 1978 [1961], 
p. 367-368). 
22 Devemos contar, na verdade, com três artigos intitulados Imagination. Dois pertencentes à primeira edição 
(de Compayré em 1882 e de Dumesnil em 1887) e o terceiro, já na segunda edição (de Cousinet em 1911).  
Dubois esclarece-nos que a 1ª edição do dicionário conheceria ao todo duas longas partes e que estas não 
estariam prontas em simultâneo, distando cerca de 5 anos entre si. A título de curiosidade, vale observar, que 
se a primeira parte se propusera ter um carácter mais “geral” ou teórico”, a segunda pretendia cumprir funções 
mais claramente enciclopédicas. É disto exemplo que no início de cada verbete da segunda parte (1882, onde 
é Compayré quem assina Imagination), se encontra “a indicação do curso em que a disciplina aparece, e o 
leitor pode assim retornar ao artigo geral desse curso” (Dubois, 2001, p. 61, p. 63). No caso, o verbete 
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possível compreender a circulação deste discurso sobre as inferioridades próprias e 

preocupantes da imaginação. Tanto Compayré como Cousinet, referem esse seu lado 

patológico: 

 

“(...) dans l’état normal d’une intelligence saine, l’image, quelque vive 

qu’elle puisse être, n’entraine pas la croyance à l’existence que l’objet 

qu’elle représente. C’est seulement dans les troubles de l’esprit, dans le 

rêve, dans la folie, que l’image est prise pour l’objet lui-même: il se produit 

alors ce qu’on apelle une hallucination, c’est-à-dire une confusion de la 

pensée avec la réalité” (Compayré, 1888 [1882], p. 1005). 

 

“Chez un adulte normal, les images sont reconnues comme telles, et 

nettement distinguées des sensations. En général elles sont reconnues 

comme passées, et ne risquent pas ainsi d'être confondues avec les 

sensations actuelles (…). Chez l'esprit malade, il n'en va pas ainsi. Les 

images trop intenses ne se laissent plus réduire par les sensations actuelles 

(…). Il suit que le malade prend ses images pour des sensations, ce qui 

constitue des hallucinations” (Cousinet, 1911, s.p.). 

 

... E Georges Dumesnil não esquece a importância de “la préserver des folies” (1888 

[1887], p. 1323). Mas a imaginação não se esgotava nestas formas inferiores, e 

embora fosse necessário conhecê-las, ou pelo menos, descrevê-las bem, crucial era a 

existência de aspirações superiores. Fazê-las imanência da razão e inseri-las na 

vontade. Marion dedicar-lhes-ia pelo menos uma lição. Assim, no extremo oposto ao 

de fenómenos tão próximos do desatino, iríamos encontrar uma outra forma da 

imaginação, a qual se veria ao serviço da razão e perseguiria o ideal. Tal Imaginação 

Superior conhecer-se-ia “surtout dans les inventions scientifiques, dans la création 

artistique, dans les oeuvres de génie”;  sendo nessa forma que poderia fazer “des 

merveilles” e transportar “l’esprit dans les plus hautes régions où il puisse s’élever” 

(Marion, 1882 [1881], p. 395). Dir-se-ia, portanto, que a imaginação deixaria de ser 

 
Imagination é remetido para Psychologie, valência que não se verifica na primeira parte da obra, onde é 
Dumesnil o autor da entrada.  
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um problema para a moral logo que a sua direção e aspirações estivessem 

estabelecidas: 

 
“En un mot, à cause de sa puissance même, elle peut faire le plus grand 

bien ou le plus grand mal, selon la direction qu’elle prend: ce qui est sûr, 

c’est qu’elle n’est jamais indifférent, et qu’elle veut être surveillé avec un 

soin infini” (Marion, 1882 [1881], p. 392).  

 

Parecia admitida, como também Gabriel Compayré aqui demonstrará, uma 

ambiguidade fundamental que caracterizava a imaginação como sendo: “de toutes les 

facultés de l’esprit la plus vantée et aussi la plus décriée, la plus utile peutêtre et 

certainment la plus pernicieuse, le don le plus brillant et le plus funeste de la 

nature” (Compayré, 1888 [1882], p. 1005-1006) parecendo, desde logo,  que tal 

“grandeur” e tal “misère”  a nada mais se deveriam senão à sua  própria “puissance 

extraordinaire” (Dumesnil, 1888 [1887], p. 1323). 

Na Revista de Educação e Ensino um artigo de Compayré dedicado à Cultura da 

Imaginação aparentava desvalorizar a importância dessa faculdade. Assim se pôde ler 

em português que “não se póde conceber uma intelligencia sem idéas e juizos, mas, 

em rigor, póde-se conceber um espirito sem imaginação” (1893, p. 419). Porém, e um 

pouco mais à frente, o autor admitiria que se tal fosse possível “grande mal seria de 

certo o fazer seccar no homem fecundo esse manancial de tão belas e tão nobres 

cousas”. Sendo ela “seguramente uma força indestructivel do espirito”, mais 

apropriado seria “tel-a por si do que contra si” e portanto, antes “traçar-lhe um leito 

do que correr o risco, abandonando-a a si mesma, de a ver transbordar desordenada 

e ao acaso” (Compayré, 1893, p. 432). Pedagogicamente “importaria que a criança 

percebesse que a razão deveria prevalecer sobre o coração, que eram as fantasias 

deste que a podiam desviar do caminho da verdade” (Ó, 2003, p. 152), mas para se 

poder desenhar uma influência positiva sobre as faculdades da alma e, dentre estas, a 

imaginação – cujos limites, potencialidades e perigos tão bem se conheciam – era 

vital, e antes de mais, conhecer o seu processo de funcionamento em condições 

normais. Este, sobre o qual também Marion ensinava, consistia fundamentalmente no 

mesmo processo que, no Dicionário Buisson, Compayré referiria em 1882, Dumesnil 

em 1887, e, em 1911, Roger Cousinet. Concentremo-nos nele. 
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Com efeito, além da distinção entre imaginação superior e inferior, esses 

extremos de manifestação da imaginação humana – cuja oposição se decidia pela 

razão ou sua ausência –, Marion salientara nos domínios de uma imagination normale, 

dois momentos desse processo: o da reproduction, que atribui a uma mémoire 

imaginative, e o de uma imagination créatrice (1882 [1881], p. 389, p. 379).  Se estas 

eram justamente as expressões que Dumesnil aplicaria, não seriam menos 

equivalentes as designações de imagination représentative ou reproductice como 

Compayré e Cousinet prefeririam para o primeiro momento, concordando, de resto, 

quanto à expressão de imagination créatrice. Assim, se a primeira fase deste processo 

constituía, para Marion, “la reproduction pure et simple des anciennes impressions” 

(1882 [1881], p. 389), para os autores de Imagination nas duas edições do Buisson, 

era evidente que a primeira era dependente da perceção sensorial. Logo, para 

Compayré, “tout ce qui a été impression sensible peut se renouveler dans l’esprit sous 

forme d’imagination mentale” (1888 [1882], p. 1005); para Dumesnil, “la source 

première et naturelle des images que notre esprit peut se représenter, ce sont les 

impressions extérieures” (1888 [1887]), p. 1322); e para Cousinet: “l'on 

appelle imagination reproductrice cette faculté qu'a notre esprit de garder, pour ainsi 

dire, un double des sensations qu'il a éprouvées” (1911, s.p).   

Outra seria já a imaginação créatrice. Este momento, para Marion, “s’éleve de 

beaucoup au-dessus du simples souvenir: on appelle ainsi l’imagination que enfante 

spontanément des conceptions neuves, qui invente, qui combine, qui crée”, no 

entanto, por ser espontânea – partir de si mesma – combina “les donnés de 

l’experience” sem “participation de la raison et de la réflexion” (Marion, 1882 [1881], 

p. 379). Para Compayré esta seria responsável pela “nouveauté des formes qu’elle 

impose aux éléments qu’elle emploie, aux máteriaux qu’elle rassemble de toutes 

parts”, sendo esse o modo pelo qual adquiriria “les apparences d’un pouvoir créateur” 

(1888 [1882], p. 1005), ao que Dumesnil parecia acrescentar que “c’est là qu’on 

appelle plus ordinairement et plus proprement la faculté d’imagination” (1888 

[1887]), p. 1323). Por seu lado, Cousinet escreveria que “l’'imagination créatrice est 

la faculté que nous avons de combiner les images emmagasinées dans notre esprit, de 

manière à en former des ‘touts conscientiels’ nouveaux”, mas também entenderia 

esclarecer que a imaginação criadora podia ser extremamente variável dependendo 

dos indivíduos: “chez les uns elle est à peu près nulle, chez les artistes elle est très 



 72 

développée, chez les fous elle atteint son maximum de fantaisie” (Cousinet, 1911, 

s.p.).  

O que Cousinet sugere, em 1911, e conforme acabo de citar, é que a 

imaginação criadora tanto poderia manifestar-se em forma inferior quanto em forma 

superior. Permitir-nos-á esta observação indagar em torno das relações delineadas 

por Marion entre imaginação inferior, imaginação superior e imaginação criadora, 

admitindo temporariamente que a reprodução constitua apenas um momento básico 

dessa experiência? O que Marion nos esclarece é que a experiência da imaginação era 

sempre ativa podendo derivar ou em formas inferiores ou em formas superiores e, 

mesmo que toda a imaginação – ou apenas a normal (?) – partisse de impressões para 

logo começar a manifestar o seu poder criador, não parece que o termo da criação 

fosse por Marion deliberadamente atribuível a experiências como as que remete sem 

dificuldade para uma imaginação inferior. Eis o modo como nas suas lições sobre este 

assunto podemos ver geradas algumas ambiguidades23. 

Mas em Essai sur L’imagination créatrice (1900), Théodule Ribot fazia com que 

deste assunto não pudessem restar grandes dúvidas. Não só por esclarecer a 

imaginação criadora como própria da constituição física e mental do ser humano: 

faculdade inevitavelmente destinada à invenção cujas manifestações deveriam ser 

compreendidas por toda a parte; mas também por se dedicar, em certo momento do 

 
23 Com efeito, a imaginação para Marion era sempre ativa, sendo, nessa sua atividade, “ou inférieure et voisine 
des sens, ou supérieure et unie à la raison”. Vale observar que Marion nunca usa o termo imaginação criadora 
para se referir àquela que seria a criação do louco, nem tão pouco à que daria origem a um pesadelo. 
Aparentemente, o que a imaginação faz nesses casos é de tipo inferior e a partir de alguns elementos – 
consultado por Bossuet, Malebranche e Pascal – chega mesmo a afastar esses fenómenos do que seria um 
processo regular de imaginação. Por outro lado, se quisermos atender mais propriamente a uma imaginação 
criadora podemos deparar-nos com uma noção que parece confundir-se com a de uma imaginação superior. 
Se Marion, por uma lado, apresenta a imaginação criadora como algo que pode exercer-se “surtout dans l’art 
et dans la poésie”, ele também vai referir-se à imaginação superior como sendo a que “nous amènera à 
considerer la nature do beau et les principes de l’art”. No entanto, algo será característico da imaginação 
criadora, tal como Marion a irá especificar, e isso será o facto dessa ocorrer “toujours sans participation de la 
raison et de la réflexion”, o que significa que o trabalho que esta fará sobre os dados da experiência, será de 
uma natureza “plus ou moins imprévue”. Com isto Marion esclarece aquilo que parece condicionar a 
imaginação criadora, o facto desta ser espontânea, mas não só. Ora, parece ser apenas num ponto avançado 
do seu “développement” que esta já poderá ser vista “em jeu dans la création artistique, dans les productions 
du génie”. O que parece mudar para que assim seja, é justamente a entrada em jogo da razão, e com efeito, 
era por se encontrar estreitamente unida à razão que Marion apresentava logo de início a imaginação 
superior, que jamais poderia ser confundida com uma outra que, mesmo se adjetivada como criadora, atuasse 
de modo espontâneo e sem controlo. Tenhamos presente ser a razão o termo decisivo da divisão superior-
inferior que Marion propõe. E com efeito, para Marion, é quando a imaginação se reúne com a razão que ela 
vai mesmo poder ser um dos elementos constituintes do génio. Com referi atrás, o autor observa que a 
imaginação é sempre ativa. Conseguiria com este termo delimitar a potência que vai de um extremo da 
imaginação ao seu congénere evitando deliberadamente usar o termo da criação para designar todas as suas 
manifestações? Com efeito, Compayré e Cousinet seriam menos ‘complexos’ e muito embora escrevessem 
sobre manifestações mais ‘extremas’ não o fariam de modo tão condicionado (Marion, 1882 [1881], p. 381, 
p. 382, p. 383, p. 379, p. 390, p. 391, p. 395, p. 396). 
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seu ensaio, ao retrato de um tipo imaginativo. Este, que se distinguiria quer de um 

tipo positivo ou realista, quer de um tipo abstrato, seria aquele cuja vida interior se 

visse sujeita ao predomínio da combinação de imagens. Ribot seguia-o desde o seu 

estado normal ou médio até ao ponto em que a vida imaginária se tornaria a realidade 

dominante na sua consciência24. Diante deste grau, deve importar-nos observar que, 

embora já patológico, este não deixaria de constituir parte da vida imaginativa e nesse 

sentido, uma forma da imaginação criadora (Ribot, 1926 [1900], p. 261, p. vi, p. 277, 

p. 267-275). Por outro lado – e retomando o fio – talvez assim possamos compreender 

melhor o que pretenderia Cousinet quando observava que essa imaginação poderia 

ser quase nula em alguns, muito desenvolvida nos artistas, e que nos loucos poderia 

atingir certo máximo de fantasia.25 Com efeito o que Ribot esclarece, se quisermos, é 

que toda a imaginação cria fenómenos e, nesse sentido, será já no seu interior que 

devemos procurar os conceitos de inferioridade e superioridade sobre os quais Marion 

ensinara lições, e que talvez não cessassem de funcionar.  

Ora, para efeitos do meu texto e do momento em que este se encontra, o que 

eu gostaria de reter dos textos destes autores é, sobretudo, a coexistência e a partilha 

de um mesmo enunciado que parece relevante. O enunciado de que os materiais que 

‘formassem’ a imaginação dita normal, como chega a referir Marion, seriam, antes de 

qualquer outra elaboração ‘interna’, obtidos do exterior. Marion escrevera que “c’est 

toujours à la memóire que l’imagination même la plus hardie et la plus inventive 

emprunte ses matériaux; rigoureusement parlant elle ne crée rien; tout son travail 

consiste à combiner diversement les souvenirs” (Marion, 1882 [1881], p. 380) e, no 

Buisson, Compayré referir-se-ia à imaginação como “puissance derivée à l’origine, 

puisqu’elle emprunte ses matériaux à l’expérience, elle acquiert ensuite son iniciative 

propre”(Compayré, 1888 [1882], p. 1005). Testemunho da  “richesse de nos pensées” 

 
24 Ribot baseava-se na lei do antagonismo natural entre sensação e imagem – em que a perceção do real deve 
ser capaz de dominar a imagem, se sobrepor ao ela, e, enfim, exercer o seu efeito regulador –, para explicar 
as diversas fases de desenvolvimento que caracterizariam o tipo imaginativo: à razão de um enfraquecimento 
cada vez maior das perceções face às imagens. Este desenvolvimento culminaria num 4º grau, aquele em que 
se verificaria perda de alternância entre a consciência e fora desta, isto é também entre um mundo real e um 
mundo imaginário (a que se podem corresponder 2 modos, objetivo e subjetivo, de existência). Neste sentido, 
“au quatrième degré chez l’aliené, le travail imaginatif (le seul qui nous concerne) est tellement systematisé 
que la distinction entre les deux modes d’existence a disparu. Toutes les rêveries de son cerveau sont investies 
d’une réalité objective. Les événements extérieurs, même les plus extraordinaires, ne l’atteignent pas ou sont 
moins interprétés dans le sens de son délire” (Ribot, 1926 [1900], p. 268-269, p. 274-275). 
25 Na verdade, a mesma perspectiva era já compartilhada por Compayré que a apresentava de modo claro: 
“Les oeuvres propres de l’imagination créatrice sont les fictions, les fictions te toute espèce, celles qu’enfante 
le poète, comme celles que égarent le fou. Seulement le poète n’est pas dupe de ses inventions imaginaires, 
tandis que le fou crois à la réalité de ses chimériques rêveries” (1888 [1882], p. 1005). 
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e fundada no “trésor des experiences dejà faites” (Dumesnil, 1888 [1887], p. 1323), 

sobre esta Cousinet acrescentará que “l'on ne voit pas comment sans son aide la 

conscience pourrait se former” (1911, s.p). É pela formação da consciência e, em 

especial, da consciência na criança, que agora poderemos perguntar. 

 

 

 

A  IMAGINAÇÃO  NA  CRIANÇA   

COMO  FACULDADE  A  CULTIVAR 

 

 
 

Quando Cousinet, no Buisson, aplica a distinção entre imaginação reprodutora e 

imaginação criadora, à especificidade da imaginação infantil, da sua formação e das 

suas ilusões, percebemos que as crianças, dadas as suas parcas experiências no mundo, 

não pudessem ser entendidas, no discurso que Cousinet representava, senão como 

seres com pouca imaginação e, logo, também com pouca consciência. Portanto, aquela 

imaginação “enfantine” que os psicólogos consideravam “très développée, très fraîche, 

très vive”, que reinava nos jogos infantis e a que se poderia atribuir “la facilité avec 

laquelle ils modifient les objets soumis à leurs sens”, outra coisa não poderia ser senão 

a ilusão própria de quem desconhece as verdadeiras propriedades das coisas. Assim, 

no caso em que as crianças perdessem essa tal vivacidade, nada haveria que lamentar 

e muito pelo contrário: “ce n'est pas l'imagination qui s'atrophie, c'est la confusion qui 

disparaît, c'est l'habitude d'observer qui se forme” e Cousinet não tinha qualquer 

dúvida de que “la faculté de voir exactement le réel, le sens critique, est la première 

que tout enseignement doit développer” (1911, s.p.). O importante seria cultivar a 

imaginação da criança, dar-lhe o conhecimento com o qual ela deixaria de fazer 

confusões e eram estas as ideias que apareciam em 1911 para informar sobre 

Imagination, àqueles que consultassem a versão mais atualizada do dicionário de 

pedagogia e de instrução primária de Buisson.  

Nessa mesma obra, podia conhecer-se o Programa do 1º ano de Psicologia para 

as escolas normais francesas, de 1905, conforme se anexava a Psychologie. Aí figurava 

o seguinte conteúdo:  
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“L'imagination: rôle de l'imagination dans les arts, dans les sciences et dans 

la vie. Valeur et danger de l'imagination. Moyens de la cultiver” (S.A., 

1911a, s.p). 

 
Que poderiam ser estes meios de cultivar a imaginação? Em Pédagogie – a que por sua 

vez também se anexava o Programa das escolas normais –, a leitura recomendada 

para os assuntos da imaginação e da vontade, era de M.me Necker de Saussure (S.A., 

1911b). Esta passagem do prefácio de L’Éducation Progressive, que Compayré cita na 

Revista de Educação e Ensino, talvez seja elucidativa: 

“M.me de Sausurre mostrou que a imaginação, esta potencia irresistivel, 

mesmo quando julgamos têl-a dominado, toma ella as formas mais 

diversas, faz-se pequena e anima com um secreto ardor as paixões mais 

miseraveis (...) Por isso mesmo é interessante ver a solicitude particular 

com que M.me Necker espia os seus primeiros movimentos na alma da 

creança; quaes os cuidados com que procura fazer d’ella, desde a sua 

entrada na vida, a companheira da verdade; o modo por que a cerca de 

tudo o que a pode conter na esphera do bem, como, por exemplo os 

estudos que augmentam o nosso horisonte intellectual, o espectaculo da 

natureza nos seus maravilhosos pormenores, as commoções da arte, etc. 

Nada lhe parece superfluo nem perigoso para dirigir a imaginação no bom 

caminho, e teme vel-a tranviar-se tomando outras vias” (S.A, citado em 

Compayré, 1893, p. 456-457). 

A criança, imaginemos, parecer-se-ia com um ser pequeno e fechado ao qual se 

chegaria através das aberturas dos sentidos? Para Cousinet, era claro que: 

“(...) il faut enrichir d'images l'esprit des enfants. Le complément 

nécessaire du travail d'analyse, qui affine et précise la perception, sera 

l'abondance des images qui l'élargit. Par la parole, par les livres, par la 

contemplation des oeuvres d'art, des spectacles naturels, par l'évocation 

des civilisations disparues, des peuples lointains, des progrès que l'avenir 

rendra possibles, de l'infini du monde sidéral, il faut peupler l'esprit des 

enfants d'un tel fourmillement d'images précises, que, sollicité par elles, 

l'esprit fonctionne naturellement et sans effort” (1911, s.p.). 
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Segundo Duborgel, a distinção entre as duas formas de imaginação – “reprodutora e 

criativa” – proporcionaria ao discurso psicopedagógico uma das suas formas mais 

comuns de representar a imaginação e muito embora a imaginação reprodutora, ou 

representativa, fosse considerada uma forma “inferior”, ela seria objeto “de análises 

mais aprofundadas” e a “mais solicitada” (Duborgel, 1992 [1983], p. 238). No seu 

livro Psychologie appliqué à l’éducation, de 189026, Compayré afirmava que “the sense-

perceptions are the principal source of mental aliment” (s.d. [1890], p. 65), o que 

não seria inesperado daquele que assinaria Éducation des sens no dicionário Buisson. 

Aí poder-se-ia ler que “toutes les pédagogues sont aujourd'hui convaincus de 

l'importance de l'éducation des sens” e mais, que essa educação, devidamente 

realizada, não se limitaria a “une culture exclusive de la perception sensible pour elle-

-même”, devendo “viser plus haut” de modo a “former l'esprit lui-même” (Compayré, 

1911b, s.p.). Em português, ter-se-á lido assim: 

“Muito poderosa por instincto, e pelas mesmas razões que a memoria, a 

imaginação representativa póde contudo ser o objecto de uma cultura 

especial. Os exercícios de intenção, taes como Pestalozzi os praticava, 

contribuiram sem duvida para esta educação. (...) Muitas idéas confusas e 

vagamente concebidas não fariam mais do que perturbar e offuscar a 

imaginação. Para imaginar bem, é preciso principiar por ver bem. 

Habituada a conceber clara e distinctamente tudo o que os sentidos 

percebem, a imaginação tornar-se-há um bom instrumento de incitação, 

instrumento precioso, não só para nos lembrarmos dos objectos que vimos, 

mas também para nos figurar aquelles que não vimos. 

Accrescentemos ainda que a imaginação representativa não deve ser 

considerada sómente como um instrumento a dominar e a fortificar; pois 

que ella é uma fonte directa de acquisições, e enche a nossa consciência e 

coração de uma multidão de imagens e de lembranças” (Compayré, 1893, 

p. 419). 

 

Parecia claro para Compayré que os antigos educadores haviam errado em “excluding 

the imagination from education” observando que o século XVII não tivera sabido 

 
26 As citações desta obra são feitas a partir de uma edição inglesa. 
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reconhecer o seu “appointed place in the intellectual economy” (s.d. [1890], p. 73). 

Para Marion, na sequência do que ficámos a conhecer atrás, era imprescindível 

manter “l’accord entre la raison et l’imagination” e desde que esta segunda fosse 

“cultivée et éveillée”, não haveria necessidade de  “traiter en ennemie une faculté que 

est comme le moteur de toute notre vie intelectuelle” (1882 [1881], p. 393). “N’ayons 

donc pas peur de l’imagination”, escrevia Dumesnil, “soyons-lui favorable, en la 

surveillant” (1888 [1887], p. 1324). Afinal, a imaginação era “dangerous only when 

it goes astray, when it is not regulated”, mas a forma de proceder a tal regulação 

implicava “to nourish it and exercise it” (Compayré, s.d. [1890], p. 73).  Vejamos, 

então, que por se tratar da imaginação da criança era ainda vital ter atenção à sua 

natureza delicada:  

 
“Daqui vem, por consequencia, a obrigação de examinar com cuidado e 

escolher as primeiras impressões da imaginação, assim como a de afastar da 

creança tudo o que é feio, repugnante e immoral. M.me de Sévigné repetia 

sempre este dito célebre: “nós os sãos tudo é são”; por outras palavras, em 

uma alma sã e pura mesmo as impressões nocivas não deixam vestigios 

maus. Isto é talvez verdade tratando-se das consciencias já formadas, dos 

espiritos já consolidados, cujas tendencias são bastante fortes, cujos hábitos 

são bastante firmes, para repelir tudo o que é impuro, e que pódem 

impunemente supportar as impressões mais perigosas. Mas isto não se póde 

applicar à creança, cujo espirito em via de organisação se impregna do que 

o rodeia e não resiste a sugestão alguma” (Compayré, 1893, p. 419). 

No cultivo escolar da imaginação, de que Compayré tratava ainda em Psychologie 

Appliqué à l’Éducation era preciso compreender o funcionamento da imaginação e 

perceber que esta rapidamente derivaria da sua primeira forma, representativa, para 

a forma de uma imaginação ativa ou inventiva (s.d. [1890], p. 72). Compayré, não 

nomeava aqui o segundo momento da imaginação como criadora, opção que 

encontramos explicada em português: “Acha-se consagrada a expressão de 

imaginação creadora; mas é decerto inexacta. A imaginação obra, inventa, arranja a 

seu modo, augmenta, diminue, modifica de mil maneiras os elementos que tira da 

realidade, ella põe em ordem, para as associar confórme um ideal que tem em vista, 

as imagens que lhe fornecem a imaginação e a memoria; mas, a dizer a verdade, não 
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cria”. Contudo, esta  “desenvolve-se cedo”,  e “o espirito não é já só uma memoria fiel 

e uma reprodução passiva d’aquillo que perceberam os sentidos”. Assim surgem “sob 

o estímulo dos sentimentos, um certo número de concepções originaes e novas, que 

attestam o espirito” (Compayré, 1893, p. 424. p. 425). 

Era por via destes mecanismos que Compayré considerava pertinente, e a 

pretexto de imaginação na escola, fazer o cultivo dessa faculdade segundo duas ações 

sucessivas: primeiro “children should be inspired with a taste for poetry and art” e, 

em seguida, “though in a mesure that can not be great in the primary school, they 

should be exercised in compositions, in original creations” (Compayré, s.d. [1890], p. 

74). Referia-se à composição escrita, mas falava dessa mesma experiência que permite 

atestar o espírito. Neste sentido, embora a faculdade inventiva pudesse depender da 

“intelligencia” e da “sensibilidade”, seria certo admitir que “uma creança terá tanta 

mais imaginação quanto mais ella tiver lido e viajado, quanto mais cousas tiver 

observado e quanto mais espectaculos tiver presenciado; emfim, quanto maior fôr o 

número de materiaes de que ella dispozer e que possam ser utilizados em novas 

combinações e construcções” (Compayré, 1893, p. 425).  

Novas combinações podiam ser atributo de uma imaginação criadora e em 

Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale (1905), onde Édouard Claparède se 

apresentava em propriedade de um conhecimento científico sobre a criança, era 

possível conhecer as várias modalidades de jogo, designando, entre jogos intelectuais, 

também aqueles que diziam respeito a essa mesma imaginação criadora. O psicólogo 

não o fazia, porém, sem observar a sua influência na vida da criança bem como o seu 

prestígio na vida do homem: afinal era esta – pelas combinações novas que permitia 

fazer –, que o elevava acima da natureza, mas era justamente por essa razão que 

também esta suponha uma grande independência do representado em relação ao dado. 

Claparède acrescentava até que para a adquirir a espécie humana dera um imenso 

passo em frente; no entanto, e por ser uma faculdade relativamente nova – isto é, do 

ponto de vista da evolução –, seria necessário que ela fosse “ ‘jouée’ tant et plus pour 

que l’enfant en devienne maître”. É que “cette fantaisie” que tinha na criança a 

potência de transfigurar  “la réalité jusqu’à se faire illusion à soi-même” constituía 

uma impulsão que poderia exceder os próprios limites. O perigo estava na sua 

manifestação fora do jogo: na possibilidade de que a criança se deixasse levar até à 

mentira (Claparède, 1909 [1905], p. 94-95).  



 79 

Haveria meios de perguntar pelas hipóteses de plasticidade da própria ideia de 

imaginação? Esta seria, desde logo, processo mental dotado de um funcionamento 

próprio e autores como Compayré, Marion, Dumesnil ou Cousinet pareciam 

interessados em compreender e tirar partido desse funcionamento. Por outro lado, 

porém, ela aparentava divagar entre essa condição e a nova figura do jogo, em 

representação de uma infância que talvez já se imaginasse mais criadora do que 

reprodutora, e que poderíamos colocar bem perto daquela imaginação infantil de que 

Cousinet falara sem qualquer deslumbramento, mas que talvez fosse o seu motor.  

De facto, o artigo deste último centrava-se em esclarecer que a imaginação, 

como operação intelectual, respeitaria sempre dois momentos, mas era o primeiro 

cuja importância nos mostrava sobretudo enquanto condição da perceção e portanto 

da aquisição de conhecimento real sobre os objetos externos. A mente era concebida 

como estando inicialmente vazia e a aperceção, que o fazia remontar a Johann 

Friedrich Herbart, corresponderia ao processo pelo qual novas sensações se poderiam 

agregar a massas de imagens já presentes no espírito. Se a imaginação era o seu 

reservatório assim devemos compreender por que Cousinet (1911) afirmava que sem 

esta não se veria como a consciência pudesse ser formada. Eis por que, para o mesmo 

autor, as ilusões infantis nada tinham que ver com imaginação, mas talvez com falta 

desta, e por essa razão não hesitava em justificar a transformação imaginativa de 

objetos, de que falara James Sully, como efeito de perceções inexatas. Compayré, por 

sinal, aceitara o charme dessa tendência poética da criança, jogo, escrevera, em que 

esta “se perde em consequencia de fixações ingenuas e mentiras innocentes” e, ao 

contrário de Cousinet, não se inquietara em avançar com a superação desses estados 

de ilusão: “Longe de desanimar este instincto poetico da creança, demos-lhe pelo 

contrario largas. Depois, quando ella estiver cansada de inventar estas ficções façamos 

nós por lhe fornecer algumas (...) e junctemos assim ao desenvolvimento expontaneo 

da imaginação infantil a excitação nova que lhe há-de vir da imaginação de outrem” 

(Compayré, 1893, p. 425, p. 426). Era mais ou menos esta a inclinação de Dumesnil 

para quem não se poderia ignorar que as crianças “aiment les contes et non moins les 

meurveilleux”, sendo mais  “sensibles que les hommes aux fables de l’imagination 

poétique et narrative”, ao que lamentava o erro de “ne proposer aux enfants qu’une 

plate vérité”, como essa que se propunha “les préserver de toute illusion” (1888 

[1887], p. 1323-1324). Atento à delicadeza indispensável ao trato com a infância,  
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Compayré ainda lembrava que de toda a criança possível, era ao “discipulo da escola 

primaria”, que mais importava levar a presença da poesia. Justificava: para este, “o 

mais das vezes a vida não é mais do que uma longa lição de experiencia positiva, de 

prudencia esteril e de mesquinhas combinações.” Pois então e como se falasse 

diretamente aos professores, declarava: “a luz que o há-de alegrar e esclarecer será a 

vossa. E’ por isso que deveis proporcionar-lh’a e da mais brilhante. A alma humana é 

de tal modo feita que não póde prescindir de ficções, ou, melhor, de um mundo ideal. 

E’ prudente banir-se o maravilhoso, estupido e funesto da superstição; mas convém 

também substituil-o pela melhor cousa possível” (Compayré, 1893, p. 425, p. 426, p. 

428-429).  

Em On self culture, do pedagogo escocês John Stuart Blackie, leitura que 

também era recomendada aos futuros professores27, afirmava-se a potência da 

imaginação e ligava-se esta à educação estética: 

 
“I much fear neither teachers nor scholars are sufficiently impressed with 

the importance of a proper training of this faculty. (….) The word 

imagination, though denoting a faculty which in some degree may be 

regarded as belonging to every human, seems more particularly connected 

with that class of intellectual perceptions and emotions which, for want of 

a native term, we may accustomed to call aesthetical. A man may live, and 

live bravely, without much imagination, as a house may be well compacted 

to keep out wind and rain, and let in light, and yet be ugly. But no one 

would voluntarily prefer to live in a ugly house if he could get a beautiful 

one. So beauty, which is the natural food of a healthy imagination, should 

be sought after by every one who wishes to achieve the great end of existence 

– that is, to make the most of himself. If it is true, as we have just remarked, 

that man liveth not by books alone, it is equally  true that he liveth not by 

knowledge alone. (…) but what the young man ought to set before him, 

as a worthy object of systematic pursuit, is not knowledge of what is great, 

and beautiful, and good; and this, so far as the imagination is concerned, 

can be attained only by some special attention paid to the aesthetical 

culture of the intellect. In other words, poetry, painting, music, and the fine 

 
27 Conforme o Programa de Pedagogia (1905), anexo ao artigo com o mesmo nome no Dicionário Buisson, 
(S.A., 1911b). 
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arts generally, which delight to manifest the sublime and the beautiful in 

every various aspect and attitude, fall under the category, not of an accidental 

accomplishement, but of an essencial and most noble blossom of a cultivated 

soul” (Blackie, 1875 [--], p. 12-16, itálico meu). 

 

Como escreve Catarina S. Martins, “a arte, no amplo sentido de uma manifestação do 

belo, mobilizou-se como um instrumento no governo da sensibilidade, do 

comportamento e da interioridade” (2011, p. 24). O gosto, para Marion, poderia ser 

mais ou menos puro, mas o sentimento do belo, estava desde a origem no coração de 

todos os homens. Negá-lo seria colocar o homem abaixo do animal e, portanto, a 

função da pedagogia não estaria completa enquanto a criança não fosse iniciada “aux 

délicatesses de l’art” (Marion, 1882, p. 197, p. 430). Esta traria dentro de si o alimento 

de uma imaginação saudável, como dissera Blackie, mas teria como superar as 

possíveis facetas inferiores dessa ficção de que a alma humana não poderia prescindir, 

como observara Compayré? Para que a arte se inscrevesse na imaginação e o belo no 

espírito, tratar-se-ia talvez de mostrar que a educação, como ensinava Faria de 

Vasconcelos, não era só “fecundação das promessas do organismo infantil, mas 

preservação do que a natureza depoz de constante nas profundezas do ser” (s.d. 

[1909], p. 458).  

 

 

 
 

O FIM DO GRIBOUILLAGE E  

O NASCIMENTO DA CRIANÇA QUE OBSERVA 

 

 

 

La ligne, qui, partant de l’objet matériel, se dégage petit à petit de ces 

influences physiques pour monter aux conceptions les plus intellectuelles; 

la ligne, admirable transformateur des donnés des sens en concepts 

spirituels et qui seule peut les libérer des lourdes attaches de la matière; 

la ligne enfin, fille du mouvement et mère du dessin.  

Louise Artus-Perrelet, Le dessin au service de l’éducation, (1930 [1917], 

p. 31-32). 
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Fig. 7  – Duas páginas de The "Little folks" painting book: a series of outline  engravings  for water-colour    
painting, com marcas visíveis de garatuja (Weatherly & Greenaway, s.d. [--], p. 32-33). 

 

 

 

 

Segundo Emmanuel Pernoud (2015), o termo gribouillage aparece frequentemente 

por volta de 1900. Encontra-se em textos de críticos de arte para definir a pintura 

moderna, mas também no discurso dos especialistas a título de realizações 

provenientes de zonas consideradas ‘inferiores’ da atividade mental, podendo aplicar-

se à arte das sociedades tribais, aos desenhos das crianças mas também aos dos 

doentes mentais. Neste último sentido, chegaria mesmo a servir como diagnóstico: 

“l’emportement de la main devient le symptôme d’une désagregation  intellectuelle 

(...). Confusion graphique et confusion mentale sont mises en équation”. Na verdade, 

e mesmo que o adulto comum e sem educação artística não fizesse menos gribouillage 

do que o louco, certo é que este ficaria associado à doença mental. Neste sentido, a 

sua semelhança com o desenho das crianças mais pequenas seria interpretado como 

prova da regressão desses indivíduos a níveis primários da evolução humana, em que 
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os sujeitos se encontrassem limitados à satisfação de instintos, tal como a criança que 

se compraz em riscar impulsivamente sem relação com um modelo exterior a si. 

Portanto, se esse gribouillage – que optarei doravante por traduzir, sob risco de 

alguma imprecisão, por garatuja – seria, por um lado, visto como uma atividade 

inocente, por outro ficaria associado a uma ação voluntariamente destrutiva e logo, 

deveria ser combatido em nome da regra28. Porém, se do desenho do doente mental 

se diria que era vazio, ou seja, que nada representava, a questão tornar-se-ia mais 

complexa do lado do desenho da criança (Pernoud, 2015, p. 90-92). 

Se o belo era fator inegável nos debates pedagógicos, assim também era por 

ele ser algo de inato à criança tal como esta era elaborada pelo discurso da psicologia 

experimental. O desenho, enquanto jogo também ele natural e favorável ao 

desenvolvimento, pressuponha-a inclinada à representação, portanto, a garatuja que 

preparava esse jogo, deveria anunciar uma futura representação: o que era 

confirmado pelo estudo do desenho infantil. Por outro lado, o prazer que se 

evidenciava no ato de realização das garatujas deixava espaço a certa preocupação 

sobre uma possível coincidência entre apetência gráfica e barbárie estética. Enquanto 

o prazer de rabiscar impulsivamente dominasse a experiência sem se visse importar 

legibilidade ou conteúdo, a garatuja seria rejeitada e posta “du côté de la stérilité”, já 

que quem diz desenho não apenas diz figuração, mas submissão do gesto em benefício 

de aprender sobre o mundo: esse que impõe “ses codes de représentation em même 

temps que ses objets, ses obligations de visibilité em même temps que le visible” 

(Pernoud, 2015, p. 88-89, p. 93-93). 

Por esta razão, quando Gaston Quénioux, em 1908, se encontrava em pleno 

Musée pédagogique – narra-nos ainda Pernoud – argumentando por um método 

intuitivo que seria determinado pela psicologia infantil e que satisfaria as 

necessidades particulares do desenvolvimento da criança, encontrava-se numa 

posição delicada que o situava entre a imprevisibilidade dessas garatujas e uma 

necessária iniciação em códigos visuais bem definidos29. Por isso, essa espécie de 

 
28 Luquet chamar-lhe-á automatisme, suspendendo o caráter pejorativo do gribouillage mas também de outros 
termos como griffonnage ou barbouillage. Recorria assim a uma noção em voga na psicologia e na psiquiatria 
francesas, a partir de L’automatisme psychologique (1889) de Pierre Janet (Pernoud, 2015, p. 96). 
29 Segundo Pernoud, para os professores mais conservadores uma pedagogia do desenho que seguisse a 
tendência natural da criança arriscava-se em anarquia e essa ideia seria mesmo lançada contra Quénioux, 
como, por exemplo, por este interveniente: “Une chose naturelle, cella veut dire: suivant l’ordre naturelle des 
choses. C’est assez difficile de suivre l’ordre naturel des choses parce que tout les choses ont un caractère 
personnel. Alors cet ordre est une beau désordre” (S.A., citado por Pernoud, 2015, p. 99). 
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desenho que a criança fazia sem pedir autorização e que era, para Quénioux, 

“l’intuition du mode de representation”, teria mesmo que se sujeitar ao “schéma 

rousseauiste d’une enfance sociable, prédisposée à faire toujours mieux, malgré ses 

maladresses” (Pernoud, 2015, p. 98, p. 99-100). Para o professor de desenho, e 

conforme ficaria registado nos programas que ele próprio redigiria – logo após a 

vitória do método intuitivo pelo qual se decidiria a reforma de 1909 –, o ato 

espontâneo do desenho não só manifestava “les désirs, les curiosités, les besoins qui 

ont agité les générations successives de nos ancêtres et déterminé l'évolution de 

l'humanité”, mas era expressão, em cada nova criança, de um instinto de comunicação 

que prometia desabrochar de acordo com uma “évolution naturelle” que a educação 

somente teria que acompanhar. Assim, seguindo a linha de evolução prometida, o 

desenho não seria outro senão aquele que a observadora criança naturalmente 

buscaria cumprir (Quénioux, 1911, s.p.). 

A nova pedagogia descrevia a criança como um sujeito naturalmente 

observador, pelo que tanto fazia parte tirar máximo partido dessa tendência, quanto 

– tanto mais cedo e quanto possível – a desenvolver. O método intuitivo que Quénioux 

levara para o  desenho, era o método que percorria o discurso pedagógico que se 

afirmava durante o Momento Compayré e os sentidos eram a base da qual se partia 

para esse método novo que respeitava a lógica da criança: a sua evolução natural. No 

Dicionário Buisson, Gabriel Compayré afirmava sem rodeios: “qu'est-ce, par exemple, 

que la méthode intuitive, sinon un appel constant à l'observation et à l'expérience?” 

(1911a, s.p.).  

Em Méthode intuitive, Exercices et travaux pour les enfants, (Selon la méthode et 

les procédés de Pestalozzi et de Froebel),de Charles e Fanny Delon, falava-se sobre o 

primeiro período da educação, ou não fosse esta a obra recomendada por Henriette-

Suzanne Brès (1911), autora no Buisson, do artigo sobre jardin d’enfants. Assim, a 

propósito do “première période de l’éducation”, os Delon estavam certos de que o que 

havia a fazer era “commencer”. Tal significava “se mettre en rapport avec l’ordre 

naturel du développement des facultés chez l’enfant” e ter em consideração que “la 

faculté de fixer sa pensée sur des choses abstraites s’éveille lentement” dando então 

prioridade às “facultés perceptives, [que] au contraire, sont, dès le premier âge, très-

actives”. Por esta razão o educador deveria reconhecer a criança como  “naturellement 
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observateur” e portanto, na educação infantil, “plus que jamais, l’observation que sera 

le grand moyen” (Delon & Delon, 1897 [--], p. 9). 

A observação fora também atendida na reflexão feita por Cousinet a propósito 

da imaginação. Recordemos que, para Cousinet, uma imaginação enfantine – por meio 

da qual a criança transformaria objetos e atribuiria significados avessos aos mesmos 

em função das ilusões do seu interior – seria algo que tenderia a desaparecer. Sobre 

esse desaparecimento, Cousinet apaziguava os mais desapontados explicando não se 

tratar de uma perda da imaginação, mas da formação de um hábito de observação: 

esse que caberia ao ensino desenvolver (1911, s.p.) 

Escrevendo sobre Dessin – no mesmo dicionário que temos consultado –, 

Quénioux não se esquecera de afirmar que “l'objet des études est de fortifier le sens 

de l'observation” (Quénioux, 1911, s.p.). O modelo primordial, como já sabemos, 

seria o do natural. O natural poderia ser da natureza, mas mais do que isso, o natural 

seria visível e, para efeitos de desenho de observação, poderia ser objeto 

soberanamente pousado sobre a mesa ou em outro lugar. Em suma, o natural seria as 

coisas como elas são e como elas podem ser percebidas. Teria a ideia de observação 

representado, no interior de um método intuitivo, as ambições pedagógicas que a esse 

se vinculavam? Mais, poderia o desenho aparecer aos olhos deste método como 

exercício privilegiado dessa observação? E como é que essa mesma observação tão 

natural que – no entanto – se deveria transformar em hábito, se poderia articular com 

o desenvolvimento infantil?  

José Pereira que escrevia em português sobre O desenho infantil e o ensino do 

desenho na escola primária e que, como veremos mais adiante, seguia de perto Gaston 

Quénioux, constrói nesse livro um capítulo sobre as fases do desenho infantil. Aí o 

enunciado psicológico é claro: “O valor dos desenhos das crianças reflecte na sua 

variação o grau do desenvolvimento mental” (Pereira, 1935, p. 57). Porém, era 

igualmente claro que o valor do desenho dependia do rigor da observação 

demonstrada face aos objetos de representação. Assim, e ainda diante da primeira 

fase que Georges Rouma – o psicólogo belga que acompanhava nestas linhas – definira 

dentre “os grandes períodos da evolução” das “representações” infantis como sendo a 

“preliminar”: aquela que “geralmente” se caracterizava por “garatujas quási informes 

e pouco desenvolvidas; conjuntos de linhas sem direcção determinada, traçados aqui 

e acolá na superfície” e “sem nenhuma relação entre si nem valor de representação 
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visual”; dever-se-ia compreender que “na mais tenra idade a criança não compreende 

o desenho”, limitando-se a fazer riscos “ao acaso”, os quais não passariam “de uma 

manifestação muscular.” Por esta razão, concluía: “Não constitue isto ainda desenho, 

é apenas uma acção mecânica” (Pereira, 1935, p. 58-59). Pois então como se daria, 

sob o ângulo psicológico que neste capítulo se apresentava, a transição dessa rude 

garatuja para uma atividade que já constituísse desenho, ou seja, que demonstrasse 

valor de representação visual?  

É certo, explicava-nos ainda, que “aos três anos a criança ainda não estabelece, 

em geral, a relação que há entre um objecto e a sua representação gráfica”. Assim 

ficaria claro porque, dando-se o caso de ser “interrogada sôbre o que faz”, esta 

revelava “uma incoerência enorme”, respondendo “ao acaso cousas que em nada se 

ligam com o objecto representado” e mudando “constantemente de designações para 

os mesmos traços”. Neste sentido, ao que já tivesse “chamado uma casa” diria “ser um 

gato ou um cavalo” (Pereira, 1935, p. 59).  

Esta incapacidade, que aqui nos descrevia, para estabelecer uma coerência que 

se mantivesse constante entre o objeto representado no desenho e uma entidade 

concreta, seria ultrapassada mais tarde. Importava, no entanto, o facto de ser ainda 

durante este “período preliminar” que “a criança começa a descobrir no conjunto dos 

seus traços incoerentes semelhanças com várias cousas”. Pereira dá exemplos deste 

processo ao seu leitor: “tal como quando nós descobrimos semelhanças com 

personagens, animais e objectos nas manchas das paredes, nas nuvens e nos 

mármores” e, evidentemente: “a criança sente grande alegria e diverte-se com estas 

descobertas.” Tratar-se-ia, também este, de um “momento muito importante na 

evolução da capacidade mental da criança”, e não havia como duvidar de que esta se 

ligasse à própria prática: “Esta tendência, esta identificação, aparece tanto mais 

depressa quanto mais cedo a criança começa a ter a possibilidade de rabiscar e o 

hábito de o fazer, e, em geral, dá-se após poucos meses de exercício” (Pereira, 1935, 

p. 59). 

Descobrir que o seu rabisco é um desenho implica atribuir-lhe uma semelhança, 

fazer entre o seu desenho e algo ‘no mundo’ alguma identificação. Não será esta 

identificação também efeito de um hábito de observação que se forma, como dissera 

Cousinet? É que quanto mais cedo e quanto mais a criança ensaia o desenho mais 

depressa também progride a sua capacidade mental e, como seria de esperar: “Nos 
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anormais ou atrasados o aparecimento desta fase é por vezes mais lento” (Pereira, 

1935, p. 59). A correlação entre o desenho-que-revela-observação e o estado da 

capacidade mental define já uma tremenda verdade mas esta também é manifestação 

de uma lógica confortável e, talvez mesmo, de uma lógica de linguagem em que todos 

se entendam. Observemos. Aqui nada parece acontecer sem ser de modo ‘natural’. 

Esta tendência para identificar é coisa que depende da frequência do exercício, mas a 

sua prontidão também é condicionada pelas qualidades psíquicas da criança. Como 

se todo o fenómeno dessa representação em potência apenas descolasse por condições 

bio-psíquicas e como se ‘a criança’ estivesse isolada daqueles adultos, que quando 

mais pequena, a interrogavam sobre o que fazia. O que é? pode ser e será uma 

pergunta inocente, mas não é uma pergunta desprovida de produtividade. Como não 

pensar aqui um pouco no exercício de descodificar as regras da própria cultura por 

parte da criança que aprende sobre o mundo? Com efeito, Pereira, certamente ainda 

com Rouma, reconhece que “o hábito de ver gravuras e desenhos gera na criança a 

concepção de imagens que a conduz a achar semelhanças nos conjuntos incoerentes 

que o acaso lhe faz traçar”, mas de onde vêm e quem lhe fornece essas gravuras e 

desenhos? Subsiste uma “gradual evolução” por meio da qual a criança passe a 

“compreender a relação visual entre o objecto e os seus rabiscos” e logo, que “um 

carácter de representação visual” se torne “cada vez mais acentuado” (Pereira, 1935, 

p. 59). A psicologia parecia assim fundamentar esse mesmo enunciado que 

encontramos no Manuel de dessin a l’usage de l’enseignement primaire, de Gaston 

Quénioux. Com efeito, a observação é enunciado imprescindível do desenho de que 

aqui nos fala e por mais informe que seja o produto da imaginação da criança, é a 

observação que estaria na sua base:  

“L’imagination enfantine n’est que le résultat d’observations faites et, 

pourrait-t-on dire, accumulées. L’enfant observe, puis traduit en dessin. Il 

est naturellement prédisposé pour ce mode d’expression et l’on peut 

remarquer que, sauf de rares exceptions, tous les enfants aiment le dessin. 

Donnons des crayons de couleurs à un enfant, ce sera pour lui une joie de 

créer des images. Ces dessins enfantins nous paraissant informes et, sans 

doute, sont le plus souvent de simples barbouillages, mais ils sont 

suffisants pour fixer l’attention de l’enfant et pour satisfaire son goût. (…) 

Quand il est parvenue à rendre son dessin intelligible, il est satisfait dans 
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la même mesure et pour le même raison que lorsque son verbiage est 

compris. L’enfant fait naturellement la syntèse intelligente des choses, de 

son dessin il supprime les détails inutiles, de même que dans les mots 

essenciels: maison, voiture, toutou, dada, bateau, poupée” (Quénioux, 

1919 [1910], p. 5-6). 

 

Se, como escrevia Pereira, a garatuja – essa ação ou manifestação mecânica – não tinha 

ainda meios de constituir desenho, talvez o desenho infantil que Quénioux descrevia 

fosse já um desenho em via de educação. Aqui, por sinal, são as observações do real 

que neste se refletem e não mais as que unicamente podem ser praticadas diante da 

garatuja gravada no papel a fim de que nela se descubram coisas. Daqui que a síntese 

inteligente que associa ao desenho infantil corresponda a um exercício ambicionado 

por uma pedagogia cuidadosamente elaborada ‘a partir’ do Desenho e que tem 

manifestação, por exemplo, no manual de Louise Lafendel e Mina Audemars, que já 

espreitámos atrás. Este Dessin pour les petits (1912), é o exemplo que Pernoud nos dá 

para discutir uma invenção do desenho infantil patente em composições que 

aparecem limpas – como se deste se tivessem varrido todos os “ferments de désordre” 

–, mas também para pensarmos numa adaptação à criança dessa tecnologia com uma 

longa tradição artística e científica. Com efeito, o investigador mostra-nos como, neste 

mesmo manual, o desenho era ensinado à criança desde bem cedo para remissão de 

um gribouillage (que na verdade, nem era aí referido) ao ponto do seu 

desaparecimento, por procedimentos de uma disciplina que iriam, espantosamente, 

usar a geometria, ou seja, formas puras (círculo, quadrado, etc.), a pretexto de revelar 

à criança as propriedades do seu próprio desenho – círculo é bola, prato, roda, etc. – 

desde logo com base em objetos concretos de um ambiente que lhe fosse familiar. A 

nova pedagogia concedia à criança um olhar sintético, sem acesso a detalhes e que 

procederia apenas por esquemas gerais e de conjunto, um sincretismo percetivo: eis a 

lógica com a qual uma pedagogia do desenho se autorizaria tirar o gribouillage de 

cena ao mesmo tempo que ensinava uma geometria que já não seria a mesma contra 

a qual figuras como Quénioux e seus pares haviam lutado. Afinal, “pourquoi infliger 

à l’enfance ce que lui dicte sa tendance naturelle?” (Pernoud, 2015, p. 100-106). O 

desenho ainda que começasse por ser informe, objetivaria a legibilidade e isso só 

poderia, como escrevera Quénioux, deixar a criança satisfeita. Mas vejamos, se a 
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observação importava à evolução do desenho, e se neste sentido objetivava a 

legibilidade, outra coisa seria já perceber que o desenho importava à observação ou 

que, pelo menos, lhe era útil. 

Vejamos uma nota de Audemars e de Lafendel sobre a sua utilidade 

pedagógica. Este é um “merveilleux moyen d’éducation” sempre que cumpra a 

condição de “ne soit pas en lui-même son propre but”, pronto, assim, a colaborar com 

a comunhão da criança com o mundo: 

“Il faut que l’enfant apprenne de bonne heure à se rendre un compte exact 

de toute chose. L’observation développe l’atention, la concentration de la 

pensée et la volonté dépend de celle-ci. L’habitude du dessin permet à 

l’enfant de préciser le résultat de ses observations. La justesse de son coup 

d’oeil est developpé. Dans l’execution sa main acquiert l’habilité, l’adresse, 

l’exactitude que lui seront indispensables pour réussir dans ses futures 

entreprises” (Audemars & Lafendel, 1913 [1912], p. xiii). 

 

A mesma noção seria clara para José Pereira que nos explica e justifica a necessidade 

de perceber as funções que o desenho teria a cumprir para com toda a educação. 

Escreve, no capítulo em que apresenta o método intuitivo, que este “não se limita ao 

estudo do desenho pròpriamente dito” pretendendo “resolver” um problema “mais 

vasto”, nada menos do “uma verdadeira contribuïção para o conjunto da educação”. 

Mais claro talvez aqui: 

 

“O desenho não é só o gráfico traçado sôbre qualquer superfície. 

Desenhar é uma acção profunda em que as evoluções do lápis não são 

senão o fim evidente e secundário do aspecto que nos ocupa. 

Com efeito, emquanto uns vêem todo o desenho simplesmente pelo seu 

belo traçado, o pedagogo distingue-lhe o seu valor instrutivo e educativo, 

que apresenta factos anteriores, e sabe dar o primeiro lugar a êsse valor. 

Estes factos anteriores têm todos por fim a comunhão do indivíduo com o 

mundo. 

Importa pois, sobretudo, saber desenvolver na criança o espírito de 

observação e crítico” (Pereira, 1935, p. 34, p. 35). 
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Desenho e pedagogia sobrepõe-se e intercetam-se num ponto nodal que é o da 

observação. Vejamos, desenhar nesta nascente pedagogia da educação infantil, da 

educação pensada para as crianças mais pequenas, compromete-se com um dever que 

é o de acompanhar o seu natural desenvolvimento. Fá-lo aproveitando as tendências 

manifestadas por estas, mas aproveitar essa tendências não é senão governá-las, tirar 

delas o mais útil segredo, o mais útil sentido. Era necessário, “saber-se interessar a 

criança, logo desde a mais tenra idade, pelas garatujas que faz. É na idade de 4 e 5 

anos que se é verdadeiramente um desenhador intuïtivo” (Pereira, 1935, p. 34). O 

desenho-tradução-do-visível é aquele que nos ensina a ter os pés pousados no chão e 

debaixo da mesa, mas talvez também seja o que nos ensina a relacionarmo-nos com 

o mundo fora de nós. Dir-se-ia que desenhar e conhecer são coisas próximas – talvez 

como acontecera em lições de coisas –, mas estas lições de observação, também eram 

lições preventivas.  Recordemos que a garatuja, essa primeira atuação da criança 

sobre uma superfície com material suscetível de deixar marcas não garantia uma 

intenção representativa, nem tão pouco garantia ter qualquer relação com o visível. 

Pois bem pelo contrário. Ela era expressão dos mistérios de uma interioridade 

selvagem, de um estado fora da linguagem. Tal como aprender a falar a criança 

também teria que aprender a desenhar.  

Se voltarmos à citação de Quénioux não importava necessariamente que os 

primeiros desenhos fossem informes, porque eles são suficientes para fixar a atenção 

da criança e satisfazer o seu gosto. A criança de que Quénioux falara era já uma criança 

cujo gribouillage – ou como aí escreve, barbouillages –  encontrara o caminho da 

civilização. No seu discurso, as observações que ela faz do mundo irão depositar-se 

alegremente nos seus desenhos, mas para a pedagogia que trata do conjunto da 

educação toda, o desenho na mais tenra infância teria – mais do que em seu próprio 

interesse – a função de ensinar a criança a observar. De que modo não se confundiria 

esta com a de retirar a criança do risco de alheamento que atividades como o 

gribouillage, poderiam evocar? Para a psicologia a criança sairia deste naturalmente, 

mas para o desenho ao serviço da pedagogia, havia que o potenciar o quanto antes. 
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A  NATUREZA  DA  CRIANÇA  E  

A  INVENÇÃO  DE  UM  MEIO  INTERESSANTE 

 

 

 

 
Fig. 8 – Jardim escolar (children’s garden) em jardim de infância não identificado, Los Angeles, c.  

1900. 

 

 

 

“This is the country, sure enough!” she cries: 

“Is’t not a charming place?” The boy replies, 

“We’ll go no further.” “No,” says she, “no need: 

No finer place than this can be, indeed!” 

I left them gathering flowers, the happiest pair 

That ever London sent to breathe the fine fresh air. 

Final do poema The first sight of green fields, em Poetry for 

children, Charles & Mary Lamb, (1898 [1809], p. 118). 
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Enquanto a criança é falha de conhecimento, há tempo para 

preparar tudo o que a cerca, de modo que só os objectos que 

convém que veja impressionem seu olhar. 

Rousseau, Emílio ou da Educação, (1995 [1762], p. 81). 

 

 

Em Que Emoção! Que Emoção? Georges Didi-Huberman fala-nos sobre um conjunto 

de fotografias, produzidas por volta de 1870, que ilustram o livro de Charles Darwin 

A expressão das emoções no homem e nos animais. As seis fotografias fazem uma 

exposição cronológica do choro infantil indo do bebé a um pequeno rapaz.  

Nesse livro, explica-nos Didi-Huberman, Darwin “queria demonstrar que 

chorar é um acto primitivo. Consiste, segundo ele, em exprimir, através de 

certos movimentos musculares da face e através de certas secreções (as 

lágrimas), uma dor física ou uma emoção interior. (...) Se a emoção é um 

estado primitivo, isso quer dizer, segundo Darwin, que a encontramos 

presente sobretudo nos animais (pássaros, cães, gatos), nas crianças, nas 

mulheres (sobretudo as loucas), nos velhos (sobretudo os deficientes 

mentais ou os atingidos pela senilidade, e enfim – mas sem que alguma 

ilustração disso seja dada –, nas ‘raças humanas que têm pouca relação 

com os europeus’. Darwin explica assim, sem outra precisão ou exemplo, 

que ‘os selvagens derramam abundantes lágrimas por razões 

extremamente fúteis’... como as pequenas crianças, em suma. A idade da 

razão, a idade adulta, será então a idade em que saberemos reprimir esta 

tendência primitiva de exprimir as emoções: ‘Os ingleses não choram’, 

escreveu então Darwin (que era inglês), ‘a não ser sob a pressão da dor 

moral mais pungente’” (Didi-Huberman, 2015, p. 15-17). 

 

Se chorar era um ato primitivo e inferior (tal como a garatuja), o controlo das 

emoções – de que os ingleses dariam exemplo – seria já a civilização (Elias, 1989 

[1939]). O controlo de si mesmo, ou como Faria de Vasconcelos talvez quisesse dizer 

quando afirmava que a criança do jardim de infância deveria aprender a “lutar contra 

si mesma”, era objeto da pedagogia, mas essa só poderia cumprir os seus fins de modo 

conveniente levando em conta certos “processos afetivos” que iam do inato ao 
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adquirido – “tendências, instintos, emoções, sentimentos” – e percebendo que eram 

justamente esses que “excitam, orientam e regulam tanto a nossa vida intelectual 

atuando poderosamente sobre a memória, a percepção, o pensamento, o raciocínio, 

o conhecimento” quanto “a nossa actividade”: com efeito, era a “esfera afectiva das 

tendências” que condicionava “a incitação necessária a todas” as suas “formas” sendo 

ainda responsável pela regulação do “comportamento”. Havia então que concluir da 

“importância extrema da afectividade na formação do carácter e a necessidade 

primordial do seu estudo” (Vasconcelos, 2006b [1924]) p. 510; 2009a [1931], p. 421-

422). 

As afirmações de Faria de Vasconcelos baseavam-se nas investigações que as 

psicociências vinham produzindo desde o século XIX, as quais “foram dissecando o 

corpo e a alma da criança, até a constituir como um ator social distinto e 

individualmente diferenciado” (Ó, 2003, p. 113). Se a sua experiência no mundo se 

iniciava no domínio da afetividade era portanto esta que importava confrontar com a 

formação do caráter. “As nossas tendências” explicava Ovide Decroly “representam, 

sob a sua dupla forma estática e dinâmica, o fundo estável que dá à nossa 

personalidade a sua especificidade e o seu tom geral” (Decroly citado por Bassan, 

1978, p. 37). Assim, e aceitando que “não se pode suprimir a tendência infantil para 

realizar os próprios impulsos” (Dewey, s.d. [1902], p. 79), havia, como escrevia já 

Adolfo Lima, que “se fazer uma educação exclusivamente baseada na natureza da 

criança”. Portanto, “tôda a educação deve ser um trabalho determinista: em vez de 

impôr, deve antes criar as condições, os motivos que hão de actuar no aproveitamento 

e desenvolvimento natural das qualidades, desejos, interêsses e necessidades da 

criança” (Lima, 1924b, p. 20). O governo da afetividade tornava-se uma função 

escolar que as primeiras décadas do século XX assumiam e se uma pedagogia nova 

ficaria conhecida por considerar a individualidade de cada criança, isso não se faria 

sem conhecimento das leis inatas da natureza infantil (Ó, 2003, p. 129). 

Se certas tendências faziam parte dessa natureza e se estas se poderiam 

transformar em interesses devidamente dirigidos, outra coisa seria já compreender 

que essas tendências naturais que caracterizavam a criança também se ligavam à sua 

condição de indivíduo primitivo. Aquelas faculdades – inteligência, vontade e 

sensibilidade – de que a pedagogia do século XIX tanto se ocupara, estavam agora sob 

o jugo de uma afetividade que começaria por ser selvagem. Deste modo, o 
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desenvolvimento que a criança deveria fazer desde a sua tenra infância fundamentava-

-se nas teorias que vinham sendo produzidas em torno daquele que seria o próprio 

desenvolvimento humano: expressão dos estudos que uma psicologia experimental 

encetara ainda no século XIX, no momento em que a criança se tornara o objeto 

privilegiado por meio do qual estudar o homem.  

Com efeito, a “irrupção da teoria evolucionista na paisagem intelectual do 

século XIX”, como refere Dominique Ottavi, determinara que por volta da década de 

1870, o conhecimento da criança, enquanto “cria da espécie humana”, aparecesse 

como uma inovação no campo do saber. É neste contexto que se estabelece uma 

psicologia experimental. Em França, a Revue Philosophique, fundada por Théodule 

Ribot em 1876, representa essa mudança, apresentando o projeto de “generalizar uma 

abordagem materialista dos fenómenos do espírito”30 e responsabilizando-se por 

transmitir as investigações inglesas e alemãs nas quais essas tendências se haviam 

manifestado mais cedo (Ottavi, 2004, p. 22, p. 14, p. 71).  

Com efeito, a alma humana dera consigo a ser anexada à natureza, depois de 

ter sido a figura demarcadora de uma distância intransponível entre os animais e o 

homem; e as faculdades superiores eram agora apreendidas na hipótese de que o 

espírito humano pudesse provir de “graus inferiores do psiquismo animal” 

correspondendo a “uma conquista do tempo e da evolução”. Esta conceção tem lugar 

na teoria da recapitulação que ficaria associada ao alemão Ernst Haeckel e seria 

particularmente significativa para o aparecimento do interesse científico pela criança, 

dado que esta propunha que o desenvolvimento de um indivíduo – ontogenia – 

resumisse as etapas biológicas anteriores da espécie ou raça. A embriologia contribuía 

assim para uma psicologia e, em particular, para uma psicologia da criança cujo 

desenvolvimento se apresentaria como uma repetição de um progresso realizado a 

uma escala maior31. Já se adivinham as implicações que esta teoria teria no 

 
30 Vale observar que é nesta revista que Gabriel Compayré publica em 1877 um artigo sobre Le Darwinisme, 
tomando posição em nome da filosofia espiritualista francesa, onde procura demonstrar que “o transformismo 
darwiniano” – isto é, a teoria da descendência com modificação – seria “compatível com a teologia natural e 
com os princípios reclamados pela crença numa causa primeira e num poder criador, por um lado, e numa 
inteligência e previdência divinas por outro”. Neste sentido, nada impediria que se conciliasse “a criação e a 
derivação dos seres uns dos outros”, mas o autor buscaria ativamente evitar “o acaso, o indeterminado, a 
‘bricolagem’ (...) da evolução, ideia muito presente, não nas declarações, mas nas próprias obras de Darwin” 
(Ottavi, 2004, p. 105-106). 
31 Com efeito, e segundo nos explica Dominique Ottavi, a teoria da recapitulação, cuja elaboração acabaria 
por ser variada em diferentes autores, apresentava um esquema interpretativo pouco preciso e por isso 
mesmo, abrangente. Daí que “consoante os casos”, ela tenha podido abranger “uma relação do indivíduo com 
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pensamento pedagógico, onde o seu rasto seria evidente e duradouro, mesmo quando 

a própria investigação psicológica tendesse a uma inflexão: da “repetição” que essa 

propõe a uma “indeterminação crescente”32 (Ottavi, 2004, p. 45, p. 35, p. 36).  

Portanto, a uma fase em que se elabora uma interrogação sobre o 

desenvolvimento psicológico da criança partindo da convicção de que esta tornaria o 

passado percetível, seguir-se-ia, e com plenos efeitos já nas primeiras décadas do 

século XX, uma psicologia da criança que se declararia em representação de uma 

natureza infantil à qual seria preciso “conceder o maior lugar possível” a fim de nela 

“descobrir os fermentos do futuro” (Ottavi, 2004, p. 15, p. 17). Este seria já o 

paradigma no interior do qual os pedagogos poderiam afirmar, como Adolphe 

Ferrière faria nas primeiras páginas do seu A escola activa, que diferentemente dos 

antecessores que “antes do aparecimento da Psicologia Experimental” somente 

haviam podido adivinhar ou pressentir “a Infância”, ele e os seus contemporâneos já 

se encontravam em posse de algo “que se sabe” (Ferrière, 1967 [1921], p. 20-21).  

Assim, e muito embora as diferenças individuais entre as crianças fossem 

sendo cada vez mais evidenciadas em função de capacidades e qualidades que a 

observação iria revelando, elas também seriam ‘herdeiras’ de certos instintos que as 

situavam pelo nascimento no primeiro ‘grau’ do homem, a partir do qual deveriam 

evoluir (Ó, 2003, p. 126, p. 128). Como escrevia Ferrière, o “motor da vida espiritual” 

da criança era interno e constituído por “instintos, tendências e interesses”, os quais 

surgiriam ao longo das diferentes idades segundo uma “sucessão” que estaria “em 

relação com o temperamento individual e com a lei biogenética, isto é, com o 

paralelismo entre a evolução da criança e da humanidade” (Ferrière, 1934 [1931], p. 

80). A teoria da recapitulação confundia-se com as leis que vinham sendo erguidas 

 
a espécie a que pertence, uma relação do indivíduo com o conjunto das espécies ou até uma relação do 
indivíduo com o progresso da civilização (paralelo da criança e do selvagem)” (Ottavi, 2004, p. 45).  
32 Ottavi refere-se ao estudo de Georges Canguilhem, Du développement à l’évolution, que evidencia a teoria 
de Ernst Haeckel no aparecimento do interesse pelo desenvolvimento psicológico. Isto é, que os primeiros 
estudos de cunho experimental seriam impulsionados pela proposta da recapitulação e pelo terreno que a 
criança poderia reconstituir para o conhecimento da psicogénese da espécie ou da raça. No entanto, o mesmo 
autor observa que a direção inicial deste estudo não tardaria “a ser inflectida”: isso porque a própria 
psicogénese tenderia a evidenciar “a ‘abertura’ do desenvolvimento psicológico”, ou seja, “a sua ligação à 
aprendizagem mais do que à revelação de um potencial de origem interna, ou à maturação”. Posto isto, e 
segundo prossegue Ottavi: “G. Canguilhem opõe assim duas tendências, a repetição e uma indeterminação 
crescente – uma delas remeteria o organismo para o seu passado, ao passo que a outra o tornaria criador de 
futuro – revelando-se o quadro teórico inicial da recapitulação insuficiente e sendo a psicologia o domínio 
onde se anuncia a sua queda. Esta argumentação apresenta a vantagem de evidenciar uma tensão entre duas 
direcções da psicologia da criança” (Ottavi, 2004, p. 45, p. 36-37). Com efeito, a mesma tensão é facilmente 
detetável no discurso pedagógico.  
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sobre o desenvolvimento infantil, mas atender pertinentemente a esses materiais 

motores da vida espiritual da criança exigia satisfazer uma necessária e vital relação 

com o meio: “Decroly foi a Berlim, encontrou os discípulos de Haeckel e aprendeu 

isto: é preciso que a criança, para ser respeitada no seu desenvolvimento, passe pelas 

etapas que a humanidade passou” (Faure, citado por Bassan, 1978, p. 28).  

Num artigo que escrevia em 1925, Decroly explicava que o enquadramento 

mais rico, mais verdadeiro, mais variado e mais regrado para a libertação dos interesses 

da criança era aquele que a natureza oferecia tal qual ela era, ou tal como desta o 

homem se apropriara para responder às suas necessidades e gostos. Se fora a partir 

deste quadro que a humanidade, em suma, se desenvolvera, tornara-se indesmentível 

que também esse se apresentasse como o mais adequado a responder às tendências 

latentes da criança, a exercitar as suas faculdades de acordo com o normal sentido do 

seu próprio desenvolvimento e ainda, a estimular o pensamento e a ação. Em suma, a 

natureza tornava-se imprescindível para que os interesses pudessem nascer e florescer 

da melhor forma posto que nela mesma se  encontraria o alimento conveniente às 

suas manifestações (Decroly, 1925, p. 7).  É de prever, porém, que o modo mais 

plausível de ativar o material genético fosse feito mediante o modelo proposto pela 

imaginação ocidental. Educar talvez fosse como trazer a criança da barbárie para a 

civilização e assim, de uma natureza selvagem para uma natureza humanizada. Nesta 

se anunciava o palco, o cenário e o papel para cada um desempenhar, de modo que 

a criança teria satisfeitas – pois que ‘despertados’ e ‘projetados’ os seus interesses em 

certos objetos –, aquelas necessidades e tendências que deveria manifestar de acordo 

com a genética determinista que animava todo o seu ser. Sobre isto Adolphe Ferrière 

seria claro: “Partir das necessidades do Homem na Natureza, partir das necessidades 

da própria Criança, tomar em linha de conta umas e outras, significa subir às origens 

ancestrais e biogenéticas dos interesses, significa invocar os interesses mais vivos, os 

interesses primordiais, nos quais se poderão inserir todos os outros” (Ferrière, 1967 

[1921], p. 103). 

À recapitulação da aventura humana no contraste com a natureza de onde esta 

partira para o seu destino glorioso, acrescentava-se ainda a possibilidade mais ou 

menos redentora que parecia prometida em “levar as crianças ao domínio de si 

próprias” como se lia na revista Educação Social uns poucos meses depois da 

Conferência de Praga, em 1927, onde se discutira sobre a paz e onde se começara por 
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focar “o aspecto psicológico do problema: a necessidade de conhecer melhor as fôrças 

que, na criança, se opõem ao espírito de Paz e as que também o favorecem” (Bovet, 

1927, p. 26). Em o Sistema Decroly, o artigo que Adolfo Lima repartira, sem poder 

concluir33, pelos últimos números da Educação Social, dedicava-se a expor o método 

que deveria “corresponder ao fim da educação geral, preparando a criança para a vida 

social” (Lima, 1927b, p. 16). Nos dois domínios fundamentais de conhecimentos que 

o Sistema compreendia, a educação da afetividade do sujeito-a-ser-no-mundo era um 

elemento central, o qual se entrelaçava com os fundamentos sociais e políticos que 

animavam a própria revista34:  

 

O Conhecimento pela criança da sua própria personalidade, em que “a 

criança toma consciência do seu eu, e, por conseqüência, das suas 

necessidades íntimas, das suas aspirações, dos seus fins, e, em suma, do 

seu ideal”;  e o Conhecimento do Meio “natural e humano em que vive, de 

que depende e em que deve agir, para que êsses desejos, aspirações, fins e 

ideal sejam acessíveis, depois realizados, e isto sem prejuízo de uma 

preparação para compreender largamente os desejos, as aspirações, os fins 

e os ideais da humanidade, as condições da sua adaptação e os processos 

de cooperar nessa adaptação, de ser consciente e inteligentemente 

solidário” (Lima, 1927c, p. 20).  

 

O ideal estava no mundo e doravante a educação da afetividade só se poderia efetuar 

naturalmente, ou seja, acompanhando a natureza mas, ao mesmo tempo, fazendo face 

ao que é inato, inegável, instintivo e que estando na natureza se lhe poderia opor. 

Mas já não se tratava de conter, de controlar nem de refrear, como talvez pudesse 

parecer apropriado no discurso que Darwin fizera no século XIX sobre o controlo das 

emoções. Havia, pelo contrário, que encontrar precisamente os modos de favorecer a 

 
33 Outubro de 1927 corresponderia ao último número da Educação Social: “Na sequência do golpe de Estado 
de 1926 e da Ditadura Militar que se instala, Adolfo Lima é preso em Outubro de 1927, devido a uma acção 
repressiva contra a União do Professorado Primário.” Embora essa prisão durasse pouco mais do que um mês, 
a revista não teria continuidade (Candeias, 2003, p.736, p. 739).   
34 Cito do texto de apresentação da revista em Janeiro de 1924: “A Sociologia que marca a situação do 
indivíduo humano na vida colectiva, fixa o ideal, a previsão sociológica. Para se realizar êsse ideal, para 
corresponder por meio da acção, ao que essa previsão nos aconselha, a sciência social exige que a Educação 
– objecto da Pedagogia se lhe entregue e subordine totalmente, sem restrições ou condições” (S.A., 1924, p. 
1). 
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sua ‘melhor’ expressão. Mas todavia: a sua expressão. Esses instintos inatos 

correspondiam a necessidades profundas que não poderiam ser suprimidas e à 

pedagogia cabia encontrar meios de as satisfazer, sob pena, caso contrário, da 

elaboração de complexos afetivos. Sobre estes, a psicanálise não tinha as melhores 

notícias para dar e fornecia noções preocupantes sobre aquilo que seria ‘falhar’ para 

com esses mecanismos psíquicos: é que “uma grande parte, a maior parte das nevroses 

do adulto, vão buscar a sua etiologia, a sua origem, a factos sucedidos nos primeiros 

anos da vida consciente, à idade infantil” (Fontes, 1926, p. 2). 

Vítor Fontes, médico psiquiatra, falava aos professores em nome da psico-

pedanálise – a aplicação da psicanálise à pedagogia – procurando fazê-los 

compreender a importância de considerar as dinâmicas entre a psíquica do aluno e as 

mais diversas condições externas, alertando para a constituição de complexos. Para 

se compreender coisas que podiam ir do “feitio” a crimes da maior gravidade era 

preciso desde logo esclarecer que “a nossa psíquica se compõe do consciente e do 

inconsciente, e que nêste se armazenam todas as tendências instintivas, contrariadas, 

censuradas, refoulées pelas condições do meio em que vivemos, e que essas tendências 

(a maior parte de natureza sexual) são fôrças poderosíssimas que, longe de se 

extinguirem, se mantêm num estado de latência, prontas a irromperem no domínio 

da consciência, dando origem a perturbações psíquicas mais ou menos graves”. 

Importava também considerar, do mesmo ponto de vista, que o meio não era só 

suscetível de censurar as tendências e forças poderosas da psique, por exemplo, 

através da “moral social”. Com efeito, era preciso ter em conta que o meio também 

poderia fornecer experiências capazes de derivar em verdadeiras “anormalidades da 

vida psíquica”. Vejamos: “Dada a excessiva impressionabilidade do espírito da criança, 

para quem a maior parte dos actos considerados banais são a mais recente novidade, 

fácil se torna concluir da quantidade de estados psíquicos de dúvida, de hesitação, de 

conflito interno, de perturbações da afectividade, que levam as crianças a cometerem 

irregularidades de procedimento, anomalias que nos podem levar a colocá-las entre 

os indivíduos anormais”. E objetivava: “V. Ex.as sabem muito bem a corrupção, a falta 

de moral, as scenas violentas que freqüentissimamente se dão em casa dos vossos 

pequenos alunos. E aqueles olhinhos estão sempre abertos, e aqueles espíritos sempre 

impressionáveis!” Eis razões mais do que necessárias para se ficar atento a variados 

factos que “originam, por vezes, estados obsessivos, que levam à prática das mais 
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aberrantes acções, havendo crimes que se têm explicados por este mecanismo 

psicológico” (Fontes, 1926, p. 3-9).  

Era já a ciência que explicava que do ponto de vista da formação da 

interioridade se deveriam considerar os efeitos do meio, e das suas sugestões, na 

elaboração psicológica de certos materiais selvagens, esses que também se 

apresentavam maleáveis ao enfrentamento da vida e da experiência: o que vemos, o 

que ouvimos, o que nos impressiona, e que poderia agir sobre nós para melhor ou para 

pior. Era talvez por motivos desta qualidade que o jardim de infância deveria ser um 

meio social organizado, não uma escola no sentido habitual, mas um “ambiente de 

vida”, em que se realizasse aquela “educação conveniente” que a família, na opinião 

de Faria de Vasconcelos, não se encontrava em condições de proporcionar a “esta 

idade” que “é demasiado importante, sob o ponto de vista da formação dos hábitos, 

para que possa ser abandonada ao acaso de cuidados mal compreendidos” (2006a 

[1921-1922], p. 100). No discurso pedagógico declarava-se a necessidade de 

assegurar o melhor desenvolvimento das tendências, mas no específico campo da 

pedotecnia era já da transformação de más em boas, que se falava. Para esta que “se 

esgotava apenas nos casos particulares e especiais que a tecnologia do teste fazia 

aparecer na dinâmica escolar” (Ó, 2003, p. 132), um dos “problemas mais 

importantes”, explicava Adolfo Lima na sua Pedagogia Sociológica, prendia-se com a 

“catarsis” e a “sublimação”, e portanto, com a investigação respeitante aos meios de 

“fazer desaparecer ou de transformar uma má tendência”. Partia-se do princípio 

fundamental de que “a substituição de uma tendência ‘má’ por uma tendência ‘boa’ 

só é possível quando se verifica prèviamente qual é a função a ‘má’ desempenha no 

organismo, isto é, qual a necessidade ou aspiração profunda que ela tem de satisfazer” 

(Lima, 1936, p. 131).  

A sublimação era desde logo apresentada à prática pedagógica como aquele 

processo que “interessa sobremaneira ao educador”. Vítor Fontes lembrava que 

mesmo no “espírito mais bondoso” poderiam  aflorar, “por vezes, de uma forma 

inconsciente, os mais perversos sentimentos”. Havia então que ter presente que “uma 

educação, uma vontade forte” os poderia dominar ou modificar: “sublimando-os”. 

Magicamente, ou antes pelo ‘mecanismo’ da sublimação, “o desejo sexual, intenso, e 

despropositado” poderia devir em “amor pela humanidade, pelo bem dos outros, 

numa bondade cristã” (Fontes, 1926, p. 7, p. 2, p. 11).  
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Uma vez que a sexualidade se apresentava pelo nascimento, “a educação 

sexual” consistia num dos “problemas mais graves, mais complexos e mais difíceis da 

pedagogia”, o que Faria de Vasconcelos justificava pelo erro grave de uma “confusão 

inaceitável entre reprodução e sexualidade”. Era premente distinguir entre as duas 

para que ficasse claro “que o verdadeiro problema da educação sexual é a educação 

da primeira infância, e não da puberdade, como até agora se pensava e praticava”.  

Afinal, quando “o indivíduo chega à puberdade, já a sua constituição psico-sexual está 

fixada, pelo menos nas suas linhas gerais e definitivas”. Não havia tempo a perder e 

a “doutrina da psicanálise de S. Freud” embora fosse “exagerada” continha “elementos 

preciosos para a solução aproximada, relativa do gravíssimo problema da educação 

sexual” (Vasconcelos, 2010a [1934], p. 260, p. 261-262). Na quinta parte do seu 

Problemas escolares, onde o mesmo autor juntava educação artística, moral e social, 

podemos encontrar aberto um ponto que se intitula: a educação sexual é antes de tudo 

a educação das tendências. A afirmação peremptória permite-nos admitir a 

preponderância que essa manteria no interior de práticas que se propusessem realizar 

a transformação de energias vitais e irreprimíveis como as que se conheciam agora na 

criança. Seria preciso dar-lhes uma linguagem com que manifestarem, numa 

representação que as satisfizesse e que ao mesmo tempo as regulasse. Detenhamo-

nos para já no meio: o meio é o local e tudo o que ele contém, é as características da 

escola e a cultura afetiva que nela se apresenta. Mas também é a representação de 

mundo que propõe e o exercício concreto desta, sejam quais forem os exercícios, jogos 

e ocupações que se proponham à criança (Vasconcelos, 2010a [1934], p. 249).  

Era premente que às tendências sexuais se associassem objetos “elevados e 

puros, e não lascivos e baixos”, escrevia ainda Faria de Vasconcelos, “de modo a que 

a sua orientação se não realize numa direcção perigosa” (2010a [1934], p. 271). 

Afinal, “é a esta espécie de substituïção, – que se realiza muitas vezes 

espontaneamente, mercê da acção do meio – que Freud dá o nome de sublimação” 

(Claparède, citado por Lima, 1936, p. 131). Se regressarmos ao sistema Decroly 

podemos ver que Adolfo Lima tocava precisamente neste ponto ao citar aquela 

afirmação que completava o lema da escola inaugurada em 190735: “Organizar o meio 

de modo que a criança encontre nêle os estimulantes adequados às suas tendências 

 
35 Referia-se à escola “para normais” criada por Decroly em 1907, situada na rua d l’ Hermitage, em Ixelle, 
Bruxelas; e cujo lema era “Escola para a vida e pela vida” (Lima, 1927a, p. 16). 
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favoráveis.” O princípio era o de uma educação mesológica: aí as crianças seguiriam 

os seus próprios interesses mas o meio sobre o qual agiriam, observando, associando e 

expressando, teria também que agir sobre elas (Lima, 1927a, p. 21). 

 Poderemos perguntar um pouco mais sobre as intenções preventivas do ponto 

de vista psicológico que pareciam ter lugar nesta pedagogia do próprio meio? Se o 

que Freud pretendera, como explicava Vítor Fontes, fora que na maior parte das 

“perturbações psíquicas” se encontrava “um substracto essencialmente sexual” 

(Fontes, 1926, p. 5), Faria de Vasconcelos refletira nas suas Lições de psicologia geral36 

o enunciado comum a vários  “escritores”,  de que a doença mental se relacionaria 

com a perturbação da “atenção” (Vasconcelos, 2006c [1924], p. 541). Já não era de 

uma faculdade ou de uma função do espírito chamada imaginação que esses autores 

falavam, suscetível de desvios perigosos. Mantinha-se no entanto, e a meio caminho, 

se quisermos, o problema das paixões, das inquietações da interioridade, dos desejos. 

Continuaríamos no campo daquela liberdade irrefreável que pode fervilhar por dentro 

de um corpo cuja cabeça não tenciona justificar-se perante a moral? Para ambos os 

casos, sexualidade, perturbações da atenção, talvez tenhamos condições de perguntar 

pelos modos como o meio, no jardim de infância, teria o condão de promover a fixação 

inteligente, digamos assim, dos interesses – poderemos dizer atenção? –, por exemplo 

ao propor exercícios baseados na observação.  

 A criança na idade da educação prè-escolar, escrevia Adolfo Lima, era “um sêr 

curioso”, “movimentado”, “sensorial”, mas a “sua fraqueza mental não permite que 

 
36 Em 1922, Faria de Vasconcelos tornava-se regente da cadeira de Psicologia Geral, na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, lugar que asseguraria até 1939, ano da sua morte. É como professor dessa cadeira 
que publica, em 1924, um volume intitulado Lições de psicologia geral. O tema com que inicia esse volume é 
A atenção. Explica que a atenção é “uma modalidade da vida psíquica” muito embora não fique “encerrada 
em nenhuma das chamadas faculdades”. De acordo com Binet e Simon, que segue de perto, ela “consiste na 
maneira como uma função se exerce e, segundo estamos mais ou menos atentos, assim o funcionamento pode 
ser melhor ou pior”. Por estas indicações já podemos depreender da sua importância para a pedagogia. Faria 
de Vasconcelos refere-a “antes de tudo” como “direcção do pensamento”. E se em alguns casos a direcção do 
pensamento “não existe”, como “no sonho” ou em “divagações em que as imagens se sucedem sem plano, 
sem rumo, há ainda casos em que a direcção do pensamento depois de começar “não continua, pára 
bruscamente ou desvia-se”, eis o que aconteceria “nos deficientes mentais”. Já de um modo totalmente 
distinto, a direcção do pensamento, ou seja, aquilo em que a atenção consiste “pode fixar-se, persistir 
solidamente, coordenar e sistematizar os elementos psicológicos”. Portanto, a atenção “verdadeira” é aquela 
que “consiste precisamente neste poder de direcção do pensamento, que é tanto mais forte e superior quanto 
maior a complexidade e persistência” (Vasconcelos, 2006c [1924], p. 526, p. 527). E a propósito de o conteúdo 
e o dinamismo da consciência diz o seguinte: “É um facto de observação corrente que, quando estamos tristes, 
não vemos as coisas senão sob um aspecto triste, quando estamos preocupados com a ideia de uma doença 
em tudo descobrimos sintomas dessa doença, quando andamos em busca da solução dum problema só 
aceitamos aquelas ideias que nos parecem favoráveis. A razão destes factos reside em que o conteúdo da 
consciência e o seu dinamismo exercem uma influência determinante sobre a atenção” (Vasconcelos, 2006c 
[1924], p. 534). 
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seja atenta e concentrada, antes a torna sinceramente dispersiva; (...) confunde os 

sonhos com a realidade” (Lima, 1924b, p. 20). Mas na pedagogia do sistema Decroly, 

que também Adolfo Lima (1927d, p. 17) nos dava a conhecer, observar era mais do 

que perceber. Por isso quando aí lemos sobre o procedimento a que se chamava 

observação compreendemos que a criança ensinada a observar era uma criança que 

aprendia a “estabelecer relações”, “procurar relações”, “verificar”, “comparar”, dir-se-

ia que se iniciava no método científico. Não havia grandes confusões para fazer entre 

sonhos e realidade: a observação estava ali para definir a realidade em dados 

positivos. “A criança patenteia espontaneamente as suas ideias e o mestre pode 

completar e corrigir as ideias falsas que ela tem acêrca dos fenómenos ou objectos em 

questão” (Hamaïde, citado por Lima, 1927d, p. 17); “é graças a esta elaboração, 

criada pelo processo eurístico, que o raciocínio entra em actividade, e que se faz 

pensar a criança” (Lima, 1927d, p. 17). Tudo deve acontecer na presença dos objetos, 

agrupados em determinados centros de interesse. Vejamos: “o interêsse é a comporta 

que abre o reservatório da atenção e a orienta. E’ o estímulo que desencadeia a energia 

nervosa” (Hamaïde, citado por Lima, 1927d, p. 18).  

 Parecia que a atividade interna não se poderia formar sem ser proporcionada 

pelo conhecimento do mundo externo. Portanto, ao velho enunciado “nada há no 

entendimento que não tenha passado pelos sentidos”, perguntar-se-ia se os sentidos 

não estariam também ao serviço de escolhas sobre o que pode e não pode estar no 

entendimento, bem como a distinguir ilusões de realidade. Mais do que “educação dos 

sentidos”, dizia Adolfo Lima, “julgamos preferível dizer “educação pelos sentidos” 

(...)” Afinal, “E’ graças às impressões sensoriais que se adquire o conhecimento do 

mundo externo” (Lima, 1924, p. 24-25). Na nova pedagogia, não deveria haver 

apenas um objeto para o qual as crianças olhassem, importava sim que sobre os mais 

diversos objetos pedagógicos, claro está, o fizessem com atenção. Vimos isso 

anteriormente em relação ao desenho: o seu valor pedagógico primordial estava no 

exercício da atenção. É que uma educação séria, só se realiza quando há uma atenção 

real sobre os objetos. “Enquanto nos felicitamos” advertia John Dewey “pelos hábitos 

de disciplina que o aluno vai ganhando” arriscamo-nos a esquecer a “carência de 

disciplina da sua natureza íntima e profunda, que se habituou a seguir os próprios 

caprichos e as sugestões desordenadas do momento. Parece-nos impossível que se 

possa negar que a educação dos hábitos da imaginação e das representações internas 
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e das próprias emoções não seja, pelo menos, tão importante quanto o 

desenvolvimento de hábitos externos de ação. Por mim, quando se trata do problema 

da educação moral e não sòmente de conveniência prática, penso que é infinitamente 

mais importante” (Dewey, s.d. [1902], p. 79-80). Estaria na pedagogia do interesse 

uma estratégia para captar a ‘verdadeira’ atenção atendendo ainda à qualidade moral 

das representações internas?  

 O interesse era condição da atenção (Vasconcelos, 2006c [1924], p. 532).  Em 

L’initiation à l’activité intellectuelle et motrice par les jeux éducatifs, Decroly e 

Monchamps apresentavam cinco tipos de jogos. O primeiro destinava-se ao 

desenvolvimento das perceções sensoriais, da atenção e das aptidões motrizes. 

Explicavam os autores que estes tinham por objetivo fazer com que a criança 

dedicasse a sua  atenção voluntária às qualidades dos objetos, tomando consciência de 

tudo o que cai sobre os seus sentidos de modo a formar o seu julgamento e a agir de 

acordo com este (Decroly & Monchamps, 1922, p. 13). Com efeito, Ovide Decroly ao 

lado de Maria Montessori ficara conhecido como um dos investigadores 

especializados em “doenças mentais e no atraso psíquico das crianças” que teriam 

transferido as suas metodologias “dos anormais para os normais” (Ó, 2003, p. 131). 

Os jogos que se reuniam nesta obra, como ficava claro no seu subtítulo, eram disso 

mesmo exemplo, constituindo uma Contribuition à la pedagogie des jeunes enfants et 

des irréguliers. Havia nesses jogos que cativar a atenção, despertar o interesse, fazer 

observar os fenómenos para os quais a criança era chamada, beneficiar o seu 

julgamento do exercício proposto. Seria também nesses termos que a criança deixava 

de ser espectadora-recipiente para participar na elaboração dos próprios 

conhecimentos? “Prestar atenção a um objecto é sempre escolhê-lo de preferência a 

outros, que por esse facto são eliminados. A atenção é uma técnica natural de 

selecção, que filtra e introduz na consciência os diferentes objectos que a interessam” 

(Vasconcelos, 2006c [1924], p. 529). Como não pensar na figura do jogo interessante 

para a criança do jardim de infância, como uma técnica natural de responder a certas 

necessidades, selecionando entre objetos reais, capazes de captar e fixar o seu 

pensamento ao mundo das coisas como elas são, mas ainda de atuar na superação de 

tendências, fantasias e imaginações falsas? Caracterizar-se-ia a educação infantil 

como uma educação psíquica que conduzisse as iniciativas da criança às condições do 

meio que lhe era proporcionado, para cumprir como uma natureza, que era 
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simultaneamente espontânea, produzida e regulada? Para Adolfo Lima a “ambiência” 

na “educação prè-escolar” não poderia deixar de conter “factores de aperfeiçoamento 

mental, de desenvolvimento de todos os estados de consciência” (Lima, 1924b, p. 24). 

A obra de Decroly, que “assentava no estudo científico da criança” cumpria com o 

princípio de que “a educação deve conformar-se com a marcha natural da evolução, 

com a sua ordem, partindo por conseguinte do simples para o composto, do concreto 

para o abstrato” (Vasconcelos, 2009b [1933], p. 479, p. 480), mas leiamos Ferrière 

para nos perguntarmos se na sua argumentação diurna não resistiriam devidamente 

transformados, sedimentos da velha imaginação inferior: 

 

“A Criança é, por definição, um ser em que o pensamento ainda não se 

exprime, no qual a diferenciação dos sentidos e do espírito, tanto como a 

sua concentração, estão pouco avançadas. (...) Mas a Criança, muitas vezes 

se tem dito, não é um adulto incompleto; é, em cada idade, um ser “sui 

generis”, e os métodos bons para o adulto são maus para ele. Sob vários 

aspectos, é um primitivo, um involuído, um equivalente do selvagem, 

possuindo, a mais, todo um mundo de virtualidades ainda ocultas nas 

profundezas do seu organismo físico e psíquico, e que, na altura própria, 

surgirão à superfície. (....) 

Um facto, sobretudo, salta aos olhos: os nossos antepassados viviam no 

concreto, a sua Razão encontrava-se em relação estreita com as coisas, 

nutria-se de experiência – experiência ainda, evidentemente mal 

assimilada, mal concentrada, toda “empírica”, no sentido etimológico do 

termo. Nascida do contacto com as coisas, a sua Razão reagia, por seu 

turno, estreitamente sobre as coisas. A actividade destes primitivos era 

toda corporal, normal, prática. A consciência espontânea – aquela que 

possuem os animais, os seres imersos na acção – precedeu, de longe, a 

consciência reflectida, a que se volta sobre si mesma e, através do mundo 

das percepções, se eleva às ideias abstractas. Está bem fazer reflectir a 

criança, mas com uma condição: que esta condição nasça imediatamente 

do concreto e reaja imediatamente sobre o concreto. O divórcio entre as 

coisas e a ideia das coisas não pode levar senão ao naufrágio do bom-senso. 

Ele é consequência do Intelectualismo, a praga da Escola Tradicional. 

Privar o jovem ser do contacto com as coisas é um crime de lesa-infância. 
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Conclusão: que as crianças vivam no seio da realidade visível e palpável, 

que a sua acção se manifeste sobre esta realidade e que a sua experiência 

dela se nutra” (Ferrière, 1967 [1921], p. 24-25). 

 

A imagem dos nossos antepassados cuidava de os localizar num mundo constituído 

por objetos e materiais a conhecer com os sentidos. Eis o modelo que se fixara à 

criança nova. Não há como naufragar deste bom-senso, a reproduzir a grande 

aventura positiva da humanidade que o ocidente imaginou. Estes enunciados 

materializavam-se naqueles princípios que Faria de Vasconcelos escrevera para a 

educação infantil, onde se sobrepunham com outros. O Programa das actividades 

educativas dos jardins de infância obedecia aos princípios próprios de jardins de 

infância verdadeiros e, portanto, teria como objeto “formar o coração das crianças”, 

“incutir-lhes bons princípios”, “fazer-lhes contrair hábitos necessários”, mas também 

“estimular as suas capacidades psíquicas” (Vasconcelos, 2006a [1921-1922], p. 100). 

E os conhecimentos necessários que a criança deve possuir sobre os seres e as coisas que 

a rodeiam não serviam apenas “para encher, para ornar, mas para formar o espírito 

da criança.” Se esta “é curiosa”, se “tudo é novo para ela no mundo em que vive”, se 

esta “sente a necessidade de explorar a vida que a rodeia”; o meio, para Faria de 

Vasconcelos, era já a “vida mesma que a cerca e atrai” e em que  “convém instalar a 

criança”. Deste modo, o meio era organizado com o fim de estimular o mais 

‘favoravelmente’ as tendências da criança, de forma que as necessidades que a criança 

sente encontrassem satisfação naquele meio composto por objetos: “tratar-se-ia de 

acostumar a criança a ver bem nos seus caracteres sensíveis, nas suas vantagens e 

inconvenientes, os seres e as coisas que a rodeiam e solicitam a sua atenção. Os 

sentidos e as funções superiores do espírito trabalhariam sobre dados concretos e 

positivos da vida real e não no vácuo sobre coisas mortas e sem sentido”37 

(Vasconcelos, 2006a [1921-1922], p. 109). Com a sua atenção posta nas coisas 

interessantes, a criança governava aquelas tendências instintivas que tanto 

preocupavam os pedagogos. Vejamos, “ainda que primitivas, originárias, constitutivas 

e permanentes em suas essência, elas oferecem certos caracteres de plasticidade, de 

variabilidade, de educatibilidade relativamente consideráveis que permitem actuar 

 
37 O autor propunha mesmo a adaptação do Programa de Decroly “realizado como segue: a) As necessidades 
da criança; b) a criança e a família; c) a criança e o jardim infantil; d) a criança e os animais; e) a criança e 
as plantas; f) a criança e a terra: a água, a luz, etc.” (Vasconcelos, 2006a [1921-1922], p. 109). 
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sobre elas” (Vasconcelos, 2010a [1934], p. 270). Neste meio, ela seria estimulada nos 

seus progressos, ela cultivaria a sua própria disciplina interior pois “só a disciplina 

interior tem um valor eficaz” (Vasconcelos, 2006a [1921-1922], p. 106). Feita ao 

ritmo da “liberdade” e do “movimento da criança”, a disciplina por sua vez 

transformaria em coração esse profundo material instintivo com que a criança chegara 

ao mundo. Pois se a criança deveria estar no “seio do concreto”, onde o seu “desejo 

de actividade” encontraria “matéria para se satisfazer”, era também de lembrar que 

“esta actividade arrastará consigo as acções e reacções de que nascem as sanções 

naturais, as únicas formadoras do espírito, as únicas geradoras de progresso” 

(Ferrière, 1967 [1921], p. 26).  

Havia que interessar a criança em objetos reais, mas esses também tinham 

ensinamentos de paz, de harmonia e de beleza para lhe dar, tinham uma 

representação de mundo de elementos e sinergias visíveis, materiais e calculáveis 

dentro deste que fariam aparecer no seu coração sentimentos puros. “É no campo que 

a escola está bem, em pleno ar puro, rodeada de árvores, com espaço amplo para uma 

vida livre, alegre e sã, com os seus jardins, os seus terrenos de jogos, com o céu por 

cima e os homens trabalhando ao longe” (Vasconcelos, 2010a [1934], p. 44). A 

descrição da situação da escola fala de um meio, mas também fala de um homem feito 

à semelhança e em harmonia com esse meio. Interessar a criança era levá-la livremente 

ou seja através da sua própria vontade a habitar nessa representação. Era já inegável 

que era na idade do jardim de infância que se começava a fazer o homem. Leiamos as 

palavras da professora de Educação Infantil, Cecília Gonçalves, no texto que intitula 

Passeios ao campo, pela criança que o antecederia: 

 

“Os passeios ao campo, onde as crianças tanto vêem e aprendem, são a 

fonte inesgotável de assuntos para a sua preparação para a vida. No dia 

seguinte, é o exercício de memória, a narração do que viram e fizeram; a 

conversação; a lição de coisas, terminando pelo desenho a côres no papel. 

Sabem, desenhando, diferençar esta daquela árvore; conhecem algumas 

variedades de plantas; aprenderam nas próprias flores os nomes das côres; 

viram um passarito no seu ninho de musgo e penas e não o destruiram; 

viram os patos nadar, viram-nos comer e sabem de que se alimentam; mas, 

ainda que nada disto tivessem visto, tinham vivido algumas horas, 

banhadas de luz e alegria, a vida que lhes é devida. Não houve pregunta, 



 107 

não houve jôgo, corrida nem repouso que não lhes trouxesse um benefício 

físico ou moral” (Gonçalves, 1926, p. 19). 

 

A verdade mostrava seu poder de excluir (Foucault,  1997 [1970], p. 17-18). Mas esta 

fazia-se por uma seleção ativa. Escolher o que fica no meio educativo, de que talvez 

hoje ‘herde’ o ambiente educativo, é pulverizar tudo aquilo que possa prejudicar o 

melhor – leia-se mais inocente – desenvolvimento dos materiais naturais. O meio 

natural, campestre, primaveril e constituído por objetos quantificáveis, ordenados e 

palpáveis, representava o cenário desta ação de governo da interioridade cujas 

tendências Freud tornara visíveis e impossíveis de ignorar. “O educador não se acha 

desarmado ante elas, mediante a aplicação dos conceitos fecundos de associação, de 

inibição, e de sublimação das tendências” (Vasconcelos, 2010a [1934], p. 271). As 

tendências das crianças direcionavam-se para um meio vivo, alegre, fértil, 

harmonioso, sereno, interessante. Como dissera Claparède, a sublimação poderia 

acontecer, por vezes mercê do meio... O cenário perfeito para aquela docilidade que se 

quer ver no mundo da infância  e do qual se retiram todos os indícios de violência. 

Assim se ofereceriam temas a partir dos quais a criança saísse da esfera da sua 

inexperiência para a experiência? Da expropriação de experiência de que fala Agamben 

(2008), para uma experiência produzida para a criança e que poderia ter constituição 

numa natureza que se une, pura, melódica a compor uma paisagem? Esta é já advento 

moral dissolvida na perceção e na imaginação do sujeito. As crianças banhadas de luz 

e alegria já não destroem ninhos porque respiram na paisagem como peixes no mar, 

constituem-se nela como seres natural e moralmente puros. Podia ser um jogo de 

metáforas. Talvez seja ainda hoje quando trocamos crianças por flores, como as que 

os meninos seguram nos postais antigos. Mas “nada” como diz Anne Cauquelin “é 

mais moral do que uma paisagem” (2015, p. 117). E aí aquela conveniência entre 

criança e natureza, como entre corpo e alma – desde uma episteme distante que não 

cessa de existir escondida debaixo desta outra que se lhe seguiu –, cintila já na 

conveniência entre alma e paisagem. A criança pode ser da natureza, mas a alma-que-

se-quer-ver-na-criança mora na ordem estética e objetiva a que essa pertence:  

 

“Se a alma é uma paisagem escolhida, todas as metáforas secundárias que 

advêm dela vão encontrar-se sob a sua dependência – os maus sentimentos 



 108 

são ervas daninhas que tem que se arrancar, trigo e joio, aveia sã ou estéril, 

espíritos loucos ou disciplinados, sombras frescas ou fingidas, alturas da 

vida e das estações, regatos exauríveis como a inspiração, água que 

repousa e pedra que rola, habitantes dos bosques indiscretos ou astutos, 

preocupados com o amanhã ou fúteis...” (Cauquelin, 2015, p. 117). 

 

 

 

 

(IN)CIVILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO ESTÉTICA 

 

 
Fig. 9 – Face traseira de um pacote de tabaco com rotulagem destinada a 
desincentivar o consumo, em circulação desde maio de 2016. 

 
 
 

Observei sempre que os mancebos corrompidos precocemente, e 

empégados na libertinagem eram desumanos e crueis, e que o 

fogo do temperamento os volvia impacientes, vingativos e 

colericos. A devassidão era o principal de suas phantasias; pai, 

mãi, todo mundo sacrificariam ao somenos dos seus prazeres. 

Pelo contrario, o mancebo educado em ditosa simplicidade, 

propende desde os primeiros impulsos da natureza para as 

paixões maviosas e benevolas; condoe-se das dôres alheias, e 

estremece de jubilo quando encontra o seu condiscipulo; há n’elle 

o enthusiasmo que enternece os abraços e dulcifica as lagrimas; 
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peja-se de ser molesto, e pesa-lhe ser offensivo; perdôa o mal que 

lhe fazem, tão depressa quando repara o mal que fez; a 

adolescencia não lhe é a idade dos odios nem dos desforços; é 

antes a sazão da piedade, da clemencia e dos pensamentos 

generosos. Sustento, e não receio que a experiencia me desminta, 

que um menino de honesta origem e mantido na innocencia até 

aos vinte annos, chegando a esta idade, é amoravel, dedicado e 

amabilissimo. – Aproveite-se tudo o que tenda a manter a 

pureza; a conservação das maximas virtudes pende das minimas 

cautelas. – A força da alma que gera as virtudes é consoante á 

pureza que as alimenta. – Guarde o proprio decoro quem quer 

ser honrado. Quem a si não respeita, como exige que o respeitem? 

E quem denodadamente se arremessou á entrado do vicio, onde 

terá paragem?  

J.-J. Rousseau citado em Amor, no Dicionário universal de 

Educação e Ensino, (S.A., 1873, p. 52). 

 

 

 

Parece-me interessante prestar alguma atenção ao modo como um problema de 

incivilidade teria podido instigar a escrita de alguns textos que se podem ler na revista 

Educação Social e que nesse contexto vão cultivando vizinhanças com aqueles 

pedagogos que até ao momento tenho procurado seguir de perto. Ladislau Piçarra, 

em 1926, escrevia um alarmante artigo intitulado Crimes Passionais. Começava por 

lembrar como “todos os dias” os jornais “nos relatam crimes” com “origem em paixões 

amorosas”, alertando sobre a “criminalidade fomentada pelas paixões sexuais”, essa 

que era já uma “verdadeira chaga social”. O publicista e médico via assim necessário 

apelar ao “saneamento moral da sociedade portuguesa”. Era preciso dar resposta: 

fazer uma “verdadeira campanha contra o culto da violência” (Piçarra, 1926, p. 19). 

Se aqui se declarava um problema social percebemos como a violência e a sexualidade 

pareciam predestinar-se e especialmente na forma da paixão, discurso que não nos é 

totalmente novo. 

O culto da violência também era referido num artigo de Adelaide Cabete. 

Sensível ao que via nas ruas de Lisboa, escrevia sobre essa escola do crime onde “tristes 
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espectáculos bulhentos” que “tendo por protagonistas rapazinhos brigando a ponto 

de ficarem muitas vezes a escorrer sangue” eram ainda “rodeados de assistentes” 

deleitados “com as manifestações de ferocidade precoce e de má educação.” Estas 

“manifestações”, afirmava, eram claros “sintomas da degradação de um povo, e 

impróprias de uma cidade” que “tem fumaças de querer estar a par de outras cidades 

civilizadas do mundo” (Cabete, 1926, p. 3). Igualmente atenta à imagem da cidade, 

mas também da ‘raça’, se encontrava Albertina Gamboa, que assim colocava o 

problema: “Como é possível melhorar a sociedade, se o material que a vai formando 

não se aperfeiçôa, antes se abandona na escola do aviltamento?” (Gamboa, 1926, p. 

38). O advogado Alfredo Ary dos Santos, que discutia os problemas da 

Responsabilidade no Código Penal Português de 188638, escrevia a certa altura que a 

seu ver, “uma educação consciente e científica é o remédio precioso, é o travão 

fortíssimo de tôda e qualquer tentativa criminosa.” Assim e exceptuando aqueles 

“casos caracterizadamente patológicos”, os quais seriam “em menor número do que 

se pensa”, central era compreender que “mesmo que o indivíduo pelo meio social em 

que vive, ou pela sua própria constituïção, possa ser um candidato à criminalidade, 

essa tendência desgraçada há de desaparecer e tem de ser esmagada pela influência 

da educação” (Santos, 1926, p. 26). Era portanto esta que deveria atender para que 

aquelas crianças que Gamboa observara “vivendo, desde que viram a luz, na senda do 

vício e do crime, sem um confôrto, sem um carinho, sem que haja alguém que as guie, 

que lhes desperte a alma, inspirando-lhes as virtudes que ela encerra”, pudessem ver 

desaparecida essa tendência desgraçada que Santos colocava entre as influências do 

meio e da constituição (Gamboa, 1926, p. 38). 

Espanto-me com a percetibilidade do velho problema da loucura em textos 

como estes e volto a Foucault (1978 [1961]). Recordemos que na loucura cabe tudo 

aquilo que o próprio homem pôde inventar como irregularidades da conduta. Teríamos, 

nas primeiras décadas do século XX, condições de detetar um movimento pela 

civilização que exigisse compreensão de toda a irregularidade que pudesse irromper 

do ser humano, a qual fosse então remetida para instintos animalescos e suscetíveis 

 
38 Defendia que “a definição de responsabilidade criminal” tal como se encontrava descrita no código penal 
português se encontrava “errada e inadmissível”, que era preciso “assentar essa definição em bases seguras e 
certas” precisamente para uma “boa organização da luta contra a crime”. Urgia traçar o grau exato da 
“intenção maléfica do agente criminoso” pois este era o “elemento interno e subjectivo” a ser considerado 
para efeitos de responsabilidade (Santos, 1926, p. 32, p. 13). 
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de agravamento, perante os quais a educação pudesse exercer uma ação consciente e 

científica?  

Vítor Fontes, que encontrámos atrás falando aos professores, mostrara-nos 

como as  irregularidades da conduta  poderiam ser desencadeadas por más orientações 

dadas a tendências instintivas. Recordemos que do ângulo da psicanálise, a partir do 

qual falava, as razões que estariam na origem de certos “actos psíquicos”, desde os 

“mais disparatados” e até “ao suicídio, ao assassínio, ou às mais graves enfermidades 

nervosas” tinham a maior parte das vezes um fundamento sexual, que se encontrasse 

mal processado na psíquica do indivíduo (Fontes, 1926, p. 2). De todo o modo, era já 

aí de se pensar na responsabilidade da escola em transformar essas inclinações à 

irregularidade o quanto antes. A sublimação apareceria no seu discurso com essa 

função. Também atrás encontrámos Faria de Vasconcelos sobremaneira preocupado 

com a educação sexual, essa que teria que começar na primeira infância e que, como 

declarava, consistia  essencialmente na educação das tendências. Adentremos um 

pouco mais este assunto e a sua urgência.  

O nosso autor não duvidava dos claros riscos sociais e morais a que estava 

exposta a infância e por extensão toda a sociedade, quando não eram devidamente 

controladas as tendências sexuais das crianças sendo possível adivinhar problemas 

futuros para todos aqueles que não fossem educados quanto à sua sexualidade: 

“Abandona-se a criança a seus impulsos sexuais e ninguém se preocupa em vigiá-la e 

dirigi-la. É ocioso repetir que o mero ensino, a mera instrução não podem prevenir os 

inumeráveis desastres que uma educação ou deseducação sexual podem acarretar.” 

Era uma evidência que “a vida e o futuro do homem, a sua mentalidade e o seu 

carácter dependem das tendências com que nasce, e da educação que elas recebem” 

(Vasconcelos, 2010a [1934], p. 266). E se, como já vimos, era na primeira infância 

que devia começar a educação destas tendências, assim seria não só por na infância 

já existir sexualidade – e o “instinto sexual” entre “todas as tendências” ser uma “das 

mais profundas e primitivas, constituindo até a base que assenta a superestrutura das 

outras” – mas porque era na infância que se esboçavam “as perversões tão frequentes 

nos indivíduos chamados normais” tal como era revelado por diferentes “estudos da 

psicopatologia infantil” (Vasconcelos, 2010a [1934], p. 267, p. 268).  

Ora, se os próprios pais deveriam ser ‘educados’ enquanto progenitores e 

educadores, pelo que lembrava a “alta importância da eugénica, cujas medidas 
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positivas e negativas aspiram a assegurar a melhor reprodução, conservação e 

aperfeiçoamento da espécie” (Vasconcelos, 2010a [1934], p. 268); era igualmente 

necessária “uma preparação cuidada em pedagogia e higiene sexuais” a ser “dada aos 

professores”, que se centrasse não no  “ensino das coisas da sexualidade”, mas claro: 

na “educação das tendências sexuais” (Vasconcelos, 2010a [1934], p. 269). A 

distribuir, ou partilhar, entre estes responsáveis deveria entrar em linha de conta um 

regime de vida física, bem como cuidados ligados à formação do espírito e da 

sensibilidade da criança39. Ora, é esta sobretudo que nos deve aqui importar, logo que 

mediante a “aplicação dos conceitos fecundos de associação, de inibição, e de 

sublimação das tendências”, o educador não se encontrasse “desarmado ante elas” 

(Vasconcelos, 2010a [1934], p. 271).  

A associação pretendia ligar as tendências sexuais a “objectos elevados e puros, 

e não lascivos e baixos”, como vimos antes. A inibição prendia-se com “uma 

organização operante das forças de inibição: vergonha, pudor, regras morais, etc.” e, 

portanto, com a “criação de hábitos de decência, de autodomínio, de autocrítica, de 

respeito por si próprio, de automelhoramento, o que implica uma aquisição gradual 

e natural da consciência do próprio impulso”. Por fim, chegados ao “conceito fecundo 

de Freud”, explicava, tratava-se da transformação dessas tendências “em valores 

sociais e espirituais”. Mencionava – e assim fechava este texto – “a actividade estética, 

os exercícios físicos e os jogos” como sendo “os meios mais eficazes para a sublimação 

das tendências sexuais, para a sua derivação e satisfação ideal”. Lembro que esta zona 

do texto de Faria de Vasconcelos se dava no último capítulo (A educação sexual) da 

quinta parte do seu livro sobre Problemas Escolares, a qual intitulava Educação 

artística, moral e social; princípios, métodos, processos de organização. Parecia claro 

que para governar a barbárie que nascia com o humano não bastavam boas 

 
39 Deste modo: “Uma boa alimentação não excitante, um vestuário amplo, racional e limpo; o número de 
horas de sono e as condições em que dorme (evitando que a criança durma acompanhada de outras numa 
cama fofa e mole, numa habitação quente e debaixo de mantas pesadas; o calor é um estímulo sexual 
poderoso); o asseio e a higiene do corpo e dos seus órgãos (evitando todas as causas de irritação), constituem, 
como uma vigorosa actividade física, condições essenciais de uma boa educação sexual. Uma má coordenação 
dos fatores do crescimento físico é causa de tensão, de excitação e de perversão sexuais. Uma educação física 
bem compreendida e orientada, tornando o indivíduo forte e vigoroso, assegura as condições de resistência 
e equilíbrio nervoso, e capacita-o, para suportar e dominar o esforço físico emotivo. Os mesmos cuidados de 
educação e higiene se devem aplicar à formação do espírito e da sensibilidade da criança, organizando 
inteligentemente o seu regime de vida e de trabalho, preservando-a de todas as influências perniciosas e 
perversamente excitantes das más companhias, das más leituras, dos maus espectáculos, da rua, etc.” 
(Vasconcelos, 2010a [1934], p. 270). 
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associações, nem tão pouco forças de inibição, era ainda preciso a sublimação que 

prometia transformá-la em algo digno. Neste sentido, poderemos perguntar mais por 

esse trabalho da estética, ao serviço de uma formação do espírito e da sensibilidade da 

criança? Isto é, poderia tal atividade ser confundível com a formação de tendências 

estéticas, enquanto valores sociais e espirituais? (Vasconcelos, 2010a [1934], p. 271). 

Num outro texto em que escrevia sobre Selecção dos alunos sob o aspecto moral, 

Faria de Vasconcelos apresentava-nos a classificação das tendências proposta por Ovide 

Decroly.  Esta, explicava-nos, “classifica as tendências em relação com os instintos e 

os sentimentos” constituindo “uma directriz valiosa” quer para o médico, quer para o 

professor “facilitando-lhes a análise das múltiplas faces da afectividade”; mas também 

para as “pessoas inteligentes que rodeiam a criança” e que podem fornecer 

“informações úteis”. Ei-la: 

 

“1) Tendências egocêntricas, em relação com a conservação individual que 

compreende: 1.º - os instintos e tendências primárias relativas à nutrição 

(alimentação, ar, evacuação), à luta contra o frio, o calor, a fadiga, a dor 

física, a necessidade de movimentos, de asseio, etc.; 2.º - tendências 

secundárias (desenvolvimento, extensão) das primeiras: instinto de amor 

próprio, instinto de propriedade. 

2) Tendências exocêntricas em relação com a conservação da espécie e do 

grupo, que por sua vez compreende duas ordens de tendências: 1.º - 

tendências primárias: gregarismo e simpatia; instinto sexual, tendência 

maternal; tendência parental; 2.º - tendências secundárias: tendência 

grupal associada ao amor próprio. 

3) Tendências defensivas em relação com a conservação do indivíduo e da 

espécie que por sua vez compreendem: 1.º - tendências defensivas passivas 

(medo, necessidade de segurança); 2.º - tendência defensiva activa 

(combatividade). 

4) Tendências mistas que são uma combinação das tendências do grupo 

anterior: instinto de concorrência, necessidade de aprovação. 

5) Tendências adjuvantes: imitação, jogo, curiosidade. 

6) Tendências derivadas complexas, são os sentimentos, que 

compreendem: a) as tendências estéticas; b) as tendências éticas; c) as 

tendências sociais. Constituem o conjunto do que se chama os sentimentos 
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superiores, inclusive os estéticos, que formam as qualidades fundamentais 

dos belos caracteres, das naturezas de elite: umas são o ponto culminante 

das tendências relativas ao indivíduo e que tem além disso um valor social: 

o sentimento de honra, a dignidade, a franqueza, a coragem, o estoicismo, 

a probidade, o reconhecimento, a modéstia, o amor ao belo, o sentimento 

do dever, da responsabilidade; as outras constituem o ponto culminante 

das tendências em relação com a conservação da espécie e o bem social, 

tais como a bondade, a discrição, o tacto, o desinteresse, a dedicação, a 

abnegação, o heroísmo, a generosidade, o espírito de justiça para com os 

outros, etc.” (Vasconcelos, 2009a [1931], p. 421-422). 

 

Importa-nos o facto de que aqui se tratava de conceber tendências naturais e 

tendências adquiridas. Entendamos estas últimas tendências derivadas complexas como 

tendências produzidas pela educação que deveriam aparecer para dar mostras dessa 

civilização que tanto se queria ver no sujeito: crescer parecia ascender da barbárie a 

um estado civilizado e esse deveria espelhar-se na afetividade, tomando a forma de 

sentimentos. Mas vejamos, eram os sentimentos estéticos que fundavam os belos 

carateres e as naturezas de elite. A sublimação, de que Faria de Vasconcelos falara para 

assegurar a transformação das tendências sexuais da criança, não era outra senão 

uma técnica de produzir tão cedo quanto possível o aparecimento desses sentimentos: 

esses que eram condição para tais expoentes; e muito embora essa técnica aqui não 

fosse mencionada, é-nos descrito em detalhe o resultado que dela se poderia prever 

lembrando-nos o amor pela humanidade, o bem dos outros, a bondade cristã, que 

Fontes lhe atribuíra. 

Sobre pedeutologia, que estudava as “qualidades de carácter que deve ter um 

indivíduo para exercer a sua carreira do magistério”, Adolfo Lima escrevia que era 

imprescindível uma aptidão estética: “O ‘bom educador’ deve ter uma sensibilidade de 

artista. O trabalho docente que o educador executa na pessoa do educando é bem 

uma ‘obra de arte’; transformar a matéria bruta de um pequeno animal – aliás 

encantador – num ser civilizado” (Lima, 1936, p. 151, p. 152). É importante termos 

presente que o sujeito é quem se transforma a si próprio. Portanto, o que estas 

pedagogias tinham a ambicionar era a possibilidade de despertar essa vontade, o que 

fizeram sob a bandeira da liberdade: a liberdade de se tornar a si mesmo livre da 



 115 

própria animalidade. O governo de si mesmo, em suma (Ó, 2003). Esta descrição do 

professor que Lima acaba de fazer colocava-o no topo da civilização e isso também 

pode ser uma forma de esclarecer sobre os modelos estéticos que toda a educação 

teria com que cumprir a sua função social. “A ‘obra’ da Educação é, pois, o resultado 

de uma profunda e intensa ‘aspiração estética’”: essa que seria realizável por processos 

de transformação, os quais teriam como fim a germinação de sentimentos dentro de 

cada sujeito (Lima, 1936, p. 153).  

Os sentimentos eram construídos, mas eles tinham que radicar nalgum lado e 

isso prendia-os ao instinto. Eram a alteração psicogenética que a educação operava 

nesse material natural. Eis o processo sobre o qual Adolfo Lima se debruçava no artigo 

que intitulava Educação estética e moral, onde começara por demitir o termo moral 

em prol de uma educação social, a qual lhe seria mais conforme ao ideal de um Bem 

Social. Buscava fundamento em Ribot e na “tese fisiológica” para fundar os 

sentimentos nos instintos: “Os sentimentos” não são somente “uma manifestação 

superficial, uma simples eflorescência; mergulham no mais profundo do indivíduo; 

têm as suas raízes nas necessidades e nos instintos, isto é, nos movimentos” (Ribot 

citado por Lima, 1924a, p. 43). Assim, e sem rejeitar em absoluto a “tese 

intelectualista” do século XIX – que “Herbart e seus seguidores” teriam atualizado com 

a influência das ideias nos estados afetivos –, verificava ser imprescindível atuar no 

“âmago das coisas”, ir “ao íntimo mais profundo da natureza humana, partir dela, 

atuando de dentro para fora”; precisamente para bem lá no fundo introduzir o “Ideal 

ético” (Lima, 1924a, p. 43, p. 44). 

Eis o papel que teria a Estética. Essa que tinha as mais espantosas promessas 

de transformação para fazer ao animal violento, sexual e grosseiro que poderia 

continuar a ameaçar o destino do homem. Mas não nos iludamos, talvez o homem de 

verdade – o homem que havia a fazer –,  tampouco fosse violento, sexual, grosseiro. 

No número especial sobre educação estética da Educação Social, abria-se assim:  

 

“Só na verdade do que humanamente se torna lícito considerar como tal, 

pode existir o belo, como só nela pode existir o bem. É o que há de 

intrínseca beleza na verdade e o que nela traduz a harmonia, a ordem do 

universo, fundamentalmente estéticas, que tenta e tentará eternamente o 

homem a prosseguir, sem jamais se fatigar ou descoraçoar, na indagação 
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da verdade. Essa nobre atitude indagadora é, ao mesmo passo, bela em si 

mesma e, além de moral, moralizadora” (Coelho, 1924, p. 1). 

 

Perguntemos: poderia homem ser designação apropriada aos ‘loucos’ ou aos 

‘anormais’, que talvez agora absorvessem esses primeiros, nos estudos racistas da 

psicologia experimental? E quem encarna a figura que pode sabotar todo o trabalho 

dos sentimentos? Quem pode ceder à velha imaginação inferior ou ser incapaz de a 

superar? Será já o anormal? Será o louco um anormal social? Terá a figura do anormal 

podido absorver a figura do louco? Ou será o louco uma espécie de fantasma, uma 

modalidade particular do medo, aquela figura que pode rebentar com toda a ordem, 

a qualquer momento instalar lógicas ingovernáveis?   

Uma atitude estética deveria corresponder à face visível da educação social, 

sendo  “condição primacial da vida do sêr social”. A Estética prometia afinar todos os 

atos, tudo tornar mais delicado: era “sinónimo de sentimentalidade”. Mas também 

era “condição da vida do sêr humano”, ocupando-se, enquanto tal, de dar resposta 

àquela “necessidade de sentir” que aperfeiçoava o próprio indivíduo, e que se refletiria 

“em todo o organismo”,  começando “pelo sistema nervoso”. Lima fornecia-nos mais 

exemplos da sua influência.  Assim, pela estética “a necessidade nutritiva perde o 

carácter boçal, humaniza-se”  e “o modo grosseiro de comer à dentada” é “substituído 

por atitudes de asseio”.  A par de tais modos, a própria “arte culinária” teria outra 

atenção com “a apresentação das iguarias”. Mas era ainda possível observar  a 

“benéfica influência” da estética nas relações sexuais, já que esta as tornava “delicadas 

e respeitadoras da dignidade dos sexos” (Lima, 1924a, p. 44). Era ainda a estética 

que, por outro lado, estava ausente da escola. J. Cardoso Gonçalves que também 

lamentava profundamente o estado moral da população lisboeta, culpava a 

instituição:  

 

“Na Escola não hà sequer o ambiente estético, o confôrto próprio ao 

desabrochar dos bons instintos. A partir dos castigos corporais até à 

mentira dos livros, que inculcam uma história falsificada, tudo é errado. 

¿Onde estão as flores, onde estão os quadros, onde estão os jardins de 

recreio? ¿Onde está, – tantas vezes! – o arranjo, o simples asseio? ¿Que 

exemplo de ordem, reflectida, calma, pacífica, nos dá a escola? Não nos 
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admiremos se as crianças saem dela violentas, agressivas, desrespeitadoras 

da velhice e dos achaques físicos, dos miseráveis. Ninguém lhes 

recomendou na Escola as atitudes de respeito perante a desgraça alheia” 

(Gonçalves, 1924b, p. 34). 

 

A escola estava em falta, como de resto faltara muitas vezes. Isto é, a falta de estética 

na escola vinha justificar a violência, mas a violência também era intrínseca à escola 

tradicional que jamais soubera educar com sensibilidade. Nesta passagem, que Lima 

escrevera num texto sobre educação pré-escolar, essa ausência estava bem clara:  

 

“A criança passava bruscamente da liberdade familiar, de uma 

despreocupação próprias da sua idade, para um regime severo, de 

ocupações sujeitas a horários, a exercícios e a estudos (!) para fazer em 

casa, mecanicamente executados. E durante horas de uma quási 

imobilidade absoluta era-lhe proibido, sob pena de castigos corporais e anti 

higiénicos, mexer-se, falar, rir, – exigindo-se lhe assim um comportamento, 

uma sisudez que nem adultos podem tolerar e sofrer” (Lima, 1924a, p. 18).  

 

Como não pensar neste sistema escolar como aquele que só poderia ter criado 

violência e mantido viva, ou cultivado, uma brutalidade dentro das próprias pessoas? 

A paz seria promovida quando o ser humano fosse mais sensível, acreditariam estes 

pedagogos. A agenda da estética coincidia já com a agenda da paz. Era talvez também 

esta ideia que Lima celebrava n’O Sistema Decroly:  

 

“Como estes métodos e processos, essencialmente humanos e sociológicos, 

e visando, fundamentalmente, criar uma humanidade conscientemente 

solidária, estão longe dos métodos, processos e programas que só se 

preocupam em alimentar os instintos da fera, que faz do sêr humano o 

animal violento e sanguinário, que só se compraz em fazer e ver fazer mal 

ao seu irmão ou aos outros animais!” (Lima, 1927d, p. 21). 

 

O belo que o século XIX entregara na forma das imagens que deveriam chegar a 

instalar-se no espírito não cessara de impor a sua importância. A diferença, ou a 
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novidade das primeiras décadas do século XX era talvez a de que os pedagogos 

tivessem descortinado o que estava no âmago das coisas e, tendo passado a grande 

guerra, sentido como ainda mais urgente,  a civilização:  

 

“Já antes da grande guerra muitos educadores sentiam a necessidade de 

uma nova Pedagogia. As suas reclamações eram tidas como exageradas, 

mas o que é certo é que, depois da guerra, todos os sinceros e bem 

intencionados deram a mão à palmatória, e a meia dúzia daqueles 

clarividentes está hoje transformada numa pléiade de cultores e partidários 

dessa nova Pedagogia” (Lima, 1924c, p. 18).  

 

Quando Ferrière escrevesse sobre a verdadeira liberdade do indivíduo, nesta também 

estaria implícita a liberdade de se libertar da própria violência. Essa parecia ser uma 

das vitórias da “psicologia da infância, que, pelo seu estudo do subconsciente, 

reconheceu e proclamou o valor dos ‘feixes’ de instintos e das tendências, postas ao 

serviço activo da conservação e crescimento do poder do intelecto”. E, talvez com a 

mesma convicção daquele determinismo universal sobre o qual Adolfo Lima também 

escrevia40, eis a paz que tinha para prometer:  

 

“Repete-se que a paz do mundo está ameaçada. Contanto que os adultos a 

mantenham por algum tempo, nós, educadores, dar-lhes hemos daqui a 

vinte ou trinta anos contingentes de mancebos que saberão o que é a paz, 

porque a fundarão sôbre a disciplina da liberdade” (Ferrière, 1927, p. 2, p. 

3). 

 

A liberdade, como explicava, “é um processus de libertação”. Só se poderia, de então 

em diante, retomar a rota do progresso (Ferrière, 1927, p. 1). Essa teria a sua 

expressão na sociedade através do indivíduo que brotaria de cada criança que 

nascesse. Embora primitiva e cheia de tendências colapsáveis, poderia com um 

 
40 Como podemos ler em A estética e a Moral: “Com o progresso da Sociologia, os fenómenos sociais passam 
a compartilhar da concepção do determinismo universal, e entram a ser explicados na sua génese, evolução 
e tendência transformadora e penetram assim no campo da especulação scientífica. O aumento do saber, 
quebrando as grilhetas e dando a carta de alforria ao pensamento, trouxe consigo o estudo cada vez mais 
aprofundado da natureza humana e a verificação dos seus caracteres essenciais e das suas aspirações naturais 
a um progressivo aperfeiçoamento, dentro da própria vida, a uma mais larga e mais intensa vida que parte 
do fundo de todo o seu sêr” (Lima, 1924a, p. 41). 
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cuidado bem dirigido ascender desses estados somente orgânicos aos sentimentos 

nobres: o plano perfeito. 

Quando Ferrière promete a  paz que não se veria no mundo precisamente 

dentro de vinte a trinta anos, é já a propósito de uma escola nova em que o sujeito se 

experimentava livre. Ao escrever sobre As escolas novas, Adolfo Lima partilha detalhes 

de uma existente na Suíça cujos “fundadores julgam que uma educação pacifista 

comporta o desenvolvimento livre e completo da personalidade de cada criança e de 

tal modo que ela é levada a manter relações simpáticas e estreitas com outras pessoas 

e com as fôrças mundiais, a fim de atingir a paz moral.” Praticava-se aí o regime 

vegetarianista (Lima, 1924c, p. 24). Pode parecer indiferente, mas que relação 

poderia haver, se houvesse, ou como a poderemos imaginar, entre o vegetarianismo 

e a educação que visava a sublimação dos instintos básicos do indivíduo? O habitus 

de civilização engendrava as próprias práticas ao ínfimo detalhe. Os pacíficos 

mancebos do futuro seriam até vegetarianos: estariam já pela alimentação a privar-se 

da própria besta. Como observou Norbert Elias, “no decurso do processo de civilização 

os homens procuram reprimir tudo o que em si próprios sentem como tendo ‘carácter 

animal’. Do mesmo modo procuram reprimi-lo também nas suas comidas” (Elias, 

1989 [1939], p. 164, p. 165).   

Estas mudanças nos padrões de sensibilidade são-nos explicadas em O Processo 

Civilizacional a partir do que Elias designa como deslocações do limiar de reatividade 

aversiva. Tal sensibilidade ao serviço da evolução social esclarece-nos relativamente 

aos exemplos dados atrás por Lima, para quem essa seria verdadeiro horizonte: “Para 

se realizar o Ideal do Bem social, da espécie, é pois indispensável actuar no 

Sentimento do indivíduo, criando nêste as imprescindíveis necessidades estéticas que 

o levem a agir, que lhe criem essa fôrça ou energia capaz  de acção ou de reacção, e 

que vulgarmente se denomina Vontade” (Lima, 1924a, p. 43). A civilização esperava-

-se de uma estética que se visse atuar no fundo do indivíduo, que tivesse efeitos 

profundos nos seus modos de sentir e agir. Que se tornasse necessidade, como um 

novo ou pós-instinto a rumar o homem nos trilhos da vida. “Arte” afirmava António 

Augusto Gonçalves “é faculdade inerente à espécie. É o instinto, função do organismo 

necessidade do nosso espírito” (Gonçalves, 1924a, p. 20).  

Perante isto só um novo sujeito deveria aparecer cheio de sensibilidade dentro 

de si. Pronto a cair para o lado com a mais intensa comoção moral, completamente 
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intolerante a todo o feio, violência, vulgaridade... tal como os observadores da cidade 

de Lisboa com quem conversámos atrás. Era preciso fazer este sujeito absolutamente 

sentimental, impressionado, escandalizável. Eis a razão por que a educação estética 

precisava de começar na infância:  

 

“Entre as quatro espécies de educação (fisiológica, estética, mental e 

social), é a estética (educação da sentimentalidade) que deve preocupar o 

educador, como ponto de partida das outras educações. Mas, para haver 

educação, perfeita e eficaz, ela tem de vir da mais tenra idade; sem 

educação infantil toda a educação subsequente é construída sem alicerces”  

(S.A., 1925, p. 32).  

 

Era também a educação estética que deveria constituir a educação essencial a dar  às 

crianças anormais, como escrevia Palyart Pinto Ferreira em Sôbre a Estética na 

educação dos atardados. Assim no-lo explicava: 

 

“Se a estética na educação das crianças normais desempenha um papel 

importantíssimo, talvez, sem grande exagêro, se possa dizer que na 

educação das crianças anormais ela é tudo”. Assumindo que “nas crianças 

atardadas a evolução do sentimento estético, é lenta, por vezes 

morosíssima, e nunca chega a alcançar o grau de perfeição que nos 

normais; mas êsse pouco, e de reduzidas probabilidades de 

desenvolvimento, que nelas existe, é um poderosíssimo ponto de apoio 

onde se pode e deve assentar tôda a sua educação geral. E’ a agradável 

sensação do banho diário, do fato cuidado, do dormitório asseado e da 

camas irrepreensívelmente alinhadas, do refeitório sempre limpo e de 

mesas simples, mas devidamente guarnecidas; é a classe atraente, a fôlha 

de papel branca e sempre branca e direita que todos os dias é substituída, 

o lápis bem aparado, que só o professor lhe talha o bico; é o livro, é o 

modêlo para o desenho, e o seu próprio desenho, seja livre ou seja cópia 

de modêlo: é tudo isto pelo sentimento estético que descobre e desenvolve, 

que mais concorre para a sua educação geral do que quantos conselhos, do 

que quantas lições sob outras formas dadas” (Ferreira, 1924, p. 29, p. 30). 
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Tais exercícios de vida prática, e dir-se-ia, moral, eram, como explicava em seguida, os 

mesmos que se praticavam nas Case dei Bambini da médica italiana Maria Montessori 

e, na verdade, estes não eram incompatíveis com aqueles que, nos “viveiros 

apropriados” que eram os da “educação prè-escolar ou infantil”, deveriam ligar 

educação estética ao que seria iniciar a criança na beleza. Com efeito, tratar-se-ia de 

concorrer para o mesmo fim de sentimentalidade:  

 

“Os factores da educação estética são, alêm dos citados, o exemplo 

afectuoso, a amabilidade, o carinho, a paciência com que é tratada a 

criança, contribuindo assim para uma boa e eficaz ortofrenia e para a 

criação de hábitos de um prazenteiro e sincero “bem fazer”. E o canto, a 

modelação, o desenho, as flores, e os animais devem iniciar a criança na 

beleza” (Lima, 1924b, p. 25). 

 

Importará talvez pensar na convivência tranquila que parece estabelecida entre certos 

gestos, por um lado, e a prática de exercícios que exigiriam às crianças modos 

aperfeiçoados de fazer e de agir, nos quais se pudessem refletir as influências que lhe 

iam sendo dirigidas, desde logo, pelo exemplo. Assim, fazer asseada ou 

carinhosamente passam a ser atos de estética: ser bom e ser bonito coincidem 

inseparavelmente.  

Nesse sentido, uma prática de estética que é uma prática de sentimentalidade, 

de uma sentimentalidade moderada e sã, mostrava-se conforme ao projeto de educar 

uma criança que era, afinal, um primitivo. Este, para o seu melhor desenvolvimento, 

como vimos atrás, carecia tanto de uma cultura sentimental como do contacto com a 

natureza. Voltando à escola nova na Suíça: 

 

“E’ situada no campo, constituindo êste o meio natural da criança. A 

influência da natureza, a possibilidade que oferece de se entregar aos 

passatempos dos primitivos, os trabalhos dos campos que ela permite que 

se realizem, fazem dêles o melhor auxiliar da cultura física e da educação 

moral. Mas para a cultura intelectual e artística, – museus, concertos, 

teatros, conferências etc. – a proximidade de uma cidade é para desejar” 

(Lima, 1924c, p. 24). 
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Ir à cidade parece valer pelos templos que não têm como se situar em paisagens 

verdadeiras e onde se celebrava o belo civilizado: o mais pedagógico produto da 

civilização, mas notemos que o lugar da criança é no campo. Crianças do campo, 

atrevo-me a supor, dificilmente seriam delinquentes como as da cidade de que Lisboa 

nos dava exemplos frequentes: onde tão facilmente se fixara a imagem tenebrosa do 

feio social, de tudo quanto na verdade precisaria de desaparecer de uma controlada 

vida infantil. 

Se a arte transportava a experiência estética, a todas as crianças escolarizadas 

era urgente levar a arte, o que era já imprescindível “na Escola Primária”. Aí, afirmava 

Lima, “a Arte deve entrar por todos os lados, deve revestir todos os mais 

insignificantes acontecimentos” sem esquecer que ela é “uma estilização da Natureza, 

realizada pela nossa sensibilidade e em que o Belo aparece como o pressentimento do 

Bem e da Verdade, da Perfeição e da Justiça!” (Lima, 1924a, p. 48, p. 47). Nela 

procurar-se-iam exemplos suscetíveis de criar “necessidades de perfeição, de ordem 

interna, de ritmo, de beleza, de limpeza”, o que ia ao encontro daqueles “processos 

mesológicos” que também  fariam da própria escola, “uma ambiência de Estética 

alacre”,  ela própria “cheia de luz, de plantas e de flores” como tão necessário e vital 

era na educação pré-escolar (Lima, 1924a, p. 46, p. 47).  Parecia incontornável que 

os efeitos mágicos do campo e da natureza abraçassem as formas mais elaboradas da 

produção humana, como se essa coincidência fosse ali tão natural como no encontro 

dos textos sobrepostos, de modo a emergir a verdade insubstituível, mas sobretudo 

subjetivadora, do Belo: 

 

“Pelo estímulo de se fazer belo, perfeito, são, o sêr humano cria em si a 

necessidade de imitar as belezas que o rodeiam e apaixona-se pela 

Natureza. 

Da necessidade de observar o que vê, ouve, numa palavra, o que sente, 

para tomar como modêlo tudo o que existe na Natureza ambiente, nasce 

nêle o amor a essa Natureza, brota a paixão pelo Belo, pelo Perfeito.  

A Natureza é então qualquer coisa que se venera, que muito se respeita, 

porque muito se admira. Um ataque, uma ofensa à Natureza querida e 

estimada é o maior dos crimes! 

Contemplar a harmonia das paisagens; extasiar-se perante os rasgados 

horizontes da imensidão das marinhas, – são sensações fortes que 
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comovem e determinam o anseio de que o ritmo das coisas da Natureza se 

espalhe em tudo, e que se infiltre na sociedade, na vida social ou humana, 

fazendo dela a obra artística de um Ideal belo.  

O matizado das côres, a combinação dos perfumes, os acórdãos dos sons, 

a mistura dos sabores, o reconfortante calor do esplendoroso Sol, o espaço 

infinito, – tudo se completa, tudo se auxilia, tudo é belo, tudo canta a 

beleza! 

E dêsse deslumbramento, dêsse quadro sentido, apreciado, amado, sái a 

Poesia do Ideal de que o Auxílio mútuo, a Harmonia da Natureza sejam 

igualmente um facto na sociedade humana. 

O magnífico quadro que a Natureza nos apresenta da vida exuberante das 

coisas, transforma-o a nossa estética – por essência caracterizadamente 

sociável – no belo quadro ideal que a vida em sociedade deve oferecer no 

seu conjunto” (Lima, 1924a, p. 44-45). 

 

Não nos deve espantar que tenhamos hoje tantas preocupações com a estética. E se 

olharmos para as atuais Orientações curriculares para o pré-escolar, ela está lá quase 

ininterruptamente41. A beleza que vejo é a beleza que eu sinto. A beleza que vejo é a 

beleza que eu devo sentir no meu coração. Não duvido de que a beleza me conforte desta 

dor inesgotável de viver a lutar comigo. Coisas para aprender mal acabamos de chegar 

ao mundo que andam aí no emaranhado dos textos e dos corpos. É a hospitalidade 

que fazemos ao sujeito humano que inventámos e ainda e novamente a verdade como 

sistema de exclusão, mas também é o que subsiste da retirada massiva para trás dos 

bastidores da vida social daqueles factos que se tornaram incompatíveis com a 

civilização (Elias, 1989 [1939], p. 165). Quando Lima dizia que era preciso acabar 

com o feio social ressaltava a necessidade de acabar com tudo o que se opusesse à 

 
41 Na Área de formação pessoal e social: “O ambiente educativo estará também organizado como um espaço 
que favorece a educação estética, sendo que a educação pré-escolar proporcionará também múltiplas 
oportunidades de apreciar a beleza noutros contextos e situações, contactos com a natureza, a paisagem e 
com a cultura, que favorecem o desenvolvimento do sentido estético. A Formação Pessoal Social contribui, 
assim, para o desenvolvimento de valores éticos, mas também estéticos”; na Organização do ambiente 
educativo da sala: “Na organização deste espaço não pode ainda ser descurada a forma como são utilizadas 
as paredes. O que está exposto constitui uma forma de comunicação, que sendo representativa dos processos 
desenvolvidos, os torna visíveis tanto para crianças como para adultos. Por isso, a sua apresentação deve ser 
partilhada com as crianças e corresponder a preocupações estéticas”; mas também no Domínio da educação 
artística onde é como “estética” que se adjetiva a “sensibilidade” que cabe desenvolver, não sem que essa seja 
ainda beneficiada noutros domínios, como no da Linguagem oral ou mais precisamente da Consciência 
linguística onde se salienta o uso da “poesia”,  ou no da Abordagem à escrita, sobretudo através do “livro” 
(Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016, p. 33, p. 26, p. 49, p. 53, p. 56, p. 66). 
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estética e, ao fazê-lo, também propunha acabar com o feio de volta da criança. Isso é 

patente na sua Educação prè-escolar em todas as características que atribui a uma 

ambiência apropriada. A pedagogia das primeiras décadas do século XX fundara-se na 

natureza, mas fizera-o visando transformar tudo o que de potencialmente selvagem 

existisse no ser humano. Para o fazer empenhara-se em proporcionar à criança a 

experiência essencial e instalara para esta um meio onde ensaiar a sua natureza até à 

manifestação que desta se queria ver no mundo. Mas para fazer o homem eram 

precisos “tutores” para que “os vendavais da vida” não quebrassem o “tenro caule”, 

dizia Adolfo Lima. A civilização era demasiado frágil no encontro com o recém-

nascido (Lima, 1924a, p. 45; 1924b, p. 21). 

Quando Norbert Elias escreveu O Processo Civilizacional é possível que ainda 

não se falasse em veganismo, mas se, como o próprio escrevia, “a descida do limiar de 

reactividade aversiva revelado por esses comportamentos prossegue, quanto à 

direcção, o movimento verificado até agora”, poderemos pensar no veganismo como 

uma prática engendrada por um habitus de civilização, no devir da relação com o 

consumo de carne que, na verdade, ultrapassa já largamente a mera rejeição desta 

enquanto alimento (Elias, 1989 [1939], p. 164). Neste ponto da civilização, que não 

é uniforme nem tem que ser, veja-se o veganismo como um exemplo no presente dessa 

diminuição do limiar de reatividade aversiva para perceber, não a sua originalidade, 

mas a sua evidência como produto do discurso civilizador que envia sistematicamente 

o sujeito para uma identidade mais sensível, mais disciplinada, mais responsável, mais 

pacífica, neste caso. Isto parece-me demonstrativo da atualidade do estudo de Elias, 

que tão mais atual pode ser quanto mais distante se encontre de nós justamente pelo 

que nele podemos elencar do nosso presente. O que me parece fascinante pensar a 

partir daqui é no processo de afinação de uma subjetividade infantil, como também 

essa se veria progressivamente elaborada no movimento temporal definido pelo 

habitus de civilização e, portanto, como também ‘a criança’ se tornaria um sujeito 

mais frágil, mais impressionável ou mais exigente.  

Elias dá-nos também contributos com que pensar esta questão e desde logo 

pela limitação da perceção das crianças em relação à sexualidade dos adultos. De 

facto, não era seu objeto pensar na construção de uma subjetividade infantil, mas 

cede-nos sobretudo a partir do tratado pedagógico de Erasmo de Roterdão – o qual 

mencionei atrás a propósito do papel condicionador dos anjos da guarda – a 
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configuração de uma interdição progressiva que observaria até ao seu presente. Se 

esse tratado tivera, por meados do século XVI, “a função de inculcar sentimentos de 

pudor” (Elias, 1989 [1939], p. 177), já não apresentaria os olhos do pedagogo de 

uma fase posterior uma correspondência aceitável: o dispositivo de sexualidade que 

progrediria na intimidade da família burguesa do século XIX, respondia a uma fase 

do movimento de civilização bem mais exigente do que a que conhecera Erasmo, o 

que implicaria de sua parte uma separação cada vez maior entre o mundo dos adultos 

e o das crianças, recortada desde logo pela presença ou não do sexo (Foucault, 1994a 

[1976]). Tudo isto me faz pensar na grande polémica sentida em 2018 a propósito 

da exposição, no Museu de Serralves, com obras do fotógrafo norte-americano Robert 

Mapplethorpe. O problema que emergiu a propósito das obras do artista prendia-se 

com a sua eventual visualização por públicos sensíveis. É claro que o foco podia ir 

muito facilmente parar às crianças. Isto poderia ser tomado como um exato sintoma 

da infância enquanto zona de interdição, que tem, como acrescentaria Bourdieu 

(1989), como condição do seu sucesso o próprio desconhecimento.  

Apraz-me pensar noutros efeitos possíveis do aumento da sensibilidade e da 

sua fixação tão cedo quanto possível ao ser humano. Penso na reação que por vezes 

vi algumas crianças manifestarem diante da possibilidade de se sentarem no chão. O 

nojo é uma coisa civilizada. Penso em particular num espaço ao ar livre, sobre a terra, 

em contacto com ervas, insetos e outros seres. A aversão parece muitas vezes ser sinal 

de educação. Tenho nojo porque sou educado, ou seja, sou muito limpo. Fez-se da 

‘criança’ um esteta que pode ter nojo da natureza com todos os seus outros e estranhos 

seres. No entanto, é bem possível que a natureza forneça em simultâneo um conjunto 

de elementos belos como que resolver problemas de ‘necessidade’ estética. Este seria 

um tópico interessante para pensar nos modos como o habitus da pedagogia moderna, 

cujo devir, nas suas diversas modalidades, não cessa: a ponto de colidir consigo 

mesmo. Assim, a natureza como coisa do exterior, com terra, dejetos e lagartixas, 

colide com a estética plastificada da cultura visual escolar, que morreu de velha a 

enquadrar a primavera. 

 

 

 

 



 126 

O  PODER  NORMALIZADOR   

DA  CIVILIZAÇÃO  

 

 

 

Quando se sabe que norma é a palavra latina que quer dizer 

esquadro e que normalis significa perpendicular, sabe-se 

praticamente tudo o que é preciso saber sobre o terreno de origem 

do sentido dos termos norma e normal, trazidos para uma 

grande variedade de outros campos. Um norma, uma regra, é 

aquilo que serve para retificar, pôr de pé, endireitar. ‘Normar’, 

normalizar é impor uma exigência a uma existência, a um dado, 

cuja variedade e disparidade se apresentam, em relação à 

exigência, como um indeterminado hostil, mais ainda que 

estranho.  

Georges Canguilhem, O Normal e o Patológico, (2009[1966], 

p. 109). 

 

 

 

Para compreender com mais clareza algumas noções que aparecem nos textos da 

Educação Social, dirijo-me agora às aulas de Michel Foucault sobre Os anormais. O 

problema da incivilidade trouxera-me ao problema da loucura mas sem que eu 

pudesse distinguir, no seu interior, as figuras do anormal e do delinquente que fui 

encontrando no núcleo da revista animada pelo determinismo universal e sociológico. 

Tentei seguir a linha capilar e intermitente de uma infância como chave ou estratégia 

visando a conduta humana, mas busco perceber melhor essas figuras e como elas 

atravessam e expandem, por sua vez, o meu problema. Como pensar doravante na 

propagação de modos especialmente apropriados a representar a infância – médica, 

literária, pedagógica, artisticamente – que pudessem funcionar como mecanismos de 

prevenção de irregularidades da conduta?  

Na História da loucura tratava-se, explica Michel Foucault, de “procurar balizar 

qual é não tanto o tipo de conhecimento que se pôde formar no que diz respeito à 

doença mental, mas qual o tipo de poder que a razão não cessou de querer exercer 
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sobre a loucura, do século XVII até nossa época” (2006c [1977], p. 226). Se este tipo 

de poder proliferaria até à infância, a esse talvez possamos remeter certos efeitos 

constitutivos daquilo em que nos tornámos – o que fazemos, como temos vindo a fazer 

–, desde o século XVII até ao presente, enquanto sujeitos, todos nós, dessa infância; 

seja como crianças, seja como adultos. Vejamos, eu comecei este estudo para tentar 

perceber como no discurso pedagógico poderia encontrar indícios, ainda que vagos, 

mas operativos, de algo como uma regulação da imaginação, ou de algo que – pelo 

menos externamente – fosse conhecido como imaginação. Parecera-me apropriado 

pensar nos modos como a experiência do mundo se encontraria traduzida para a 

infância e que tipo de influências isso poderia ter nas decisões das crianças, por 

exemplo, ao desenhar. Neste sentido eu era instigada por certo conjunto de 

estereótipos observáveis no presente que parecem representar o mundo para as 

crianças, que podem mesmo falar sobre um sujeito infantil, que estão instalados no 

senso comum e em muitas paredes e janelas de escolas, e desejava compreendê-los. 

A par, encontrava a ideia de um imaginário instituído em Bruno Duborgel (1992 

[1983]), o que me encorajaria a tentar perceber melhor a ideia de imaginação.  

Por imaginação, entenda-se certa atividade do espírito a que o discurso 

pedagógico, pelo menos no final do século XIX, tomara atenção. Procurei atrás 

perceber como fora então descrita essa atividade e encontrei entre autores como 

Marion (1882 [1881]), Compayré (1888 [1882], s.d. [1890]), Dumesnil 1888 

[1887]), Cousinet (1911), Feuchtersleben (1904 [1838]),  Tissot (1868), Ribot (1926 

[1900]) um conjunto de enunciados que nos permitem perceber uma significativa 

tensão como essa que seria traduzida por Marion na divisão imaginação inferior / 

imaginação superior. Porém, e por outro lado, encontramos também um interesse por 

perceber as condições psicológicas de funcionamento da imaginação no próprio 

indivíduo e logo, de discutir sobre os modos da sua regulação e do seu proveito. Aqui, 

creio, começava a formar-se o meu problema: se a imaginação humana poderia descer 

às formas patológicas de uma imaginação inferior, assim seria por condição do seu 

funcionamento, mas seria também por condição do seu funcionamento que esta 

poderia ser regulada.  

A imaginação era então descrita como tendo origem nos sentidos. Os diversos 

sentidos proporcionariam ao espírito imagens do exterior. Essas imagens seriam 

cópias do real, daí a noção de uma imaginação reprodutora, e de uma consciência que 
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se estaria formando à razão dessas imagens obtidas de fora para dentro. Compayré 

(s.d. [1890]), como vimos, explora esta ideia a propósito do ensino e de um bom 

aproveitamento desta propriedade, que não se esgotaria, lá está, num processo de 

memorização, precisamente porque a imaginação teria potência criadora42. E essa 

potência criadora, ou imaginação criadora 43, seria já o jogo a realizar-se no espírito. 

É percetível alguma confusão entre esta imaginação criadora e uma imaginação 

superior, já que essa primeira pode ser entendida como uma forma superior, o que se 

vê, por exemplo, na nota que acabo de inserir. Mas em Henri Marion verificámos uma 

necessária distinção entre imaginação superior e imaginação criadora. Não é que as 

suas explicações sejam as verdadeiras ou as que devamos colocar em primeiro lugar, 

contudo elas permitem pensar o assunto de que aqui se trata de um modo mais 

complexo44.  

De facto, a divisão proposta por Marion parece-me importante porque 

identifica esse problema – isto é, esse odiado – no domínio do pensamento 

pedagógico, com a designação de imaginação inferior. É por isso que me parece 

necessário considerar que estes enunciados que atravessam a pedagogia das últimas 

décadas do século XIX participam de uma formação discursiva intrincada mas também 

 
42 Na verdade, nessa ocasião Compayré (s.d. [1890]) opta pela designação de imaginação ativa ou inventiva.  
43 Aproveito este pretexto para reservar aqui a síntese das duas formas de imaginação dada por Georges Rouma 
no seu Le langage graphique de l’enfant, pelo cuidado que tem em referir diferentes nomenclaturas para os 
mesmos fenómenos: “Une première forme, appelée aperception par certains auteurs, imagination reproductrice 
par d'autres, imagination sensorielle par d'autres encore, consiste dans le fait de ramener dans le champ de la 
conscience des images sensorielles emmagasinées antérieurement. L'imagination reproductrice vivifie les 
images, leur rend parfois une intensité et une netteté qui les rapprochent fort de la réalité. Cette forme de 
l'imagination est particulièrement mise à contribution dans le dessin de mémoire. Il existe une forme 
supérieure de l'imagination, appelée créatrice ou constructive, dont je m'occuperai spécialement dans ce 
paragraphe. Par imagination créatrice j'entends ici ce processus de l'activité intellectuelle par lequel des 
éléments empruntés à la mémoire sont modifiés dans des proportions variées, sont simplifiés, intensifiés, 
altérés, sont associés ou dissociés, sont combinés dans des synthèses nouvelles” (Rouma, 1913 [1912], p. 
171).  
44 De facto, se examinarmos um pouco mais a referência de Henri Marion (1882 [1881]) podemos considerar 
que o autor se coloca perante o objecto imaginação tanto numa perspetiva micro quanto numa perspetiva 
macro. Assim me parece possível distinguir a análise em que se permite isolar o que corresponderia a um 
funcionamento, redutível à impressão sensorial e a certos mecanismos psicológicos, que se compõe de 
imaginação reprodutora e imaginação criadora (nestes ou noutros termos); do que, por outro lado, indica 
como sendo essa ampla e decisiva divisão entre imaginação inferior e imaginação superior, pela qual propõe 
um corte binário. É então por este corte que se permite pensar o homem nos limites que seriam os da sua 
potência, se quisermos, de imaginar. Deste modo, o caráter superior que a propriedade criadora da 
imaginação poderia ter sobre a função reprodutora não a equivaleria necessariamente com uma imaginação 
superior, essa que, por outro lado, Marion chegava a identificar com uma imaginação especialmente unida à 
razão, a condição singular em que essa se associaria ao génio. Por fim, seria ainda pelo facto da imaginação 
superior ser de tal modo elevada e racional que só duvidosamente se harmonizaria com os sentidos, os quais 
manteriam relações estreitas com a que definia como imaginação inferior. Estes aspetos, na verdade, nem 
sempre claros, já foram vistos anteriormente.  
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constituída pelo mesmo tipo de poder que a razão não cessou de querer exercer sobre a 

loucura. No meu problema, portanto, como é que esse mesmo tipo de poder poderia 

ativar a prática pedagógica contra tal odiado? Que modos adequados de 

aproveitamento ou regulação dessa propriedade do espírito – imaginação – teriam 

podido não só cristalizar ideias puras, mas impedir ou prevenir a consolidação 

daquelas que pudessem ser-lhe nocivas? Em suma, como se buscaria apagar do 

homem, partindo da sua criança, essa velha e ameaçadora imaginação inferior? 

Na segunda aula do seu curso sobre Os anormais, Foucault refere os dois 

grandes modelos que, no respeitante ao controlo dos indivíduos, se puderam formar 

no Ocidente. Extraia estes modelos do modo como aí, historicamente, se lidou com a 

lepra e depois com a peste, para fazer uma analogia com o funcionamento do poder 

nas sociedades ocidentais e modernas. Se no modelo da lepra se trataria, 

fundamentalmente, de exclusão, de rejeição e portanto de um funcionamento 

negativo do poder, este tenderia a desaparecer entre finais do século XVII e inícios do 

século XVIII, substituído por esse outro que teria uma “fortuna histórica muito maior 

e muito mais duradoura” e que era o modelo da peste. Com efeito, quase tão antigo 

quanto o anterior este último evidenciaria práticas muito diferentes. Assim, ao invés 

da rejeição da população doente, tratar-se-ia de a manter no interior da cidade; 

porém, em quarentena e sob vigilância rigorosa. Constituía-se deste modo, e por uma 

“observação próxima e meticulosa”, uma postura distinta diante da doença, 

correspondente a uma “tentativa para maximizar a saúde, a vida, a longevidade, a 

força dos indivíduos” e procurando aferir da sua conformidade “à norma de saúde” 

definida (2001 [1975], p. 54-58).  

Na verdade, este modelo de controlo que pode apelidar-se de inclusivo trazia 

consigo “o sonho político de um poder exaustivo, de um poder sem obstáculos, de um 

poder inteiramente transparente a seu objecto, de um poder que se exerce 

plenamente”. Se esse poder necessariamente ligado “ao saber” se traduziria por 

técnicas que puderam ser “transferidas para suportes institucionais muito diferentes, 

como os aparelhos de Estado, as instituições, a família, etc.”; ele seria ainda um poder 

finalizado pelo efeito da normalização. Esse era um poder que, mais do que expulsar 

aqueles que odeia, visa inserir ou reinseri-los na regra. De facto, é este modelo que 

Foucault aplicaria às suas análises sobre a sexualidade, conquanto esta seria objeto 
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de normalização desde o século XVII, não se tratando mais aí de exclusão ou de 

repressão como considerado por outros autores (Foucault, 2001 [1975], p. 59-61).  

Importa entender que a experiência de normalização é um pleno movimento 

no interior da sociedade clássica que se veria manifestada nos mais diversos domínios. 

Das “normas gramaticais” às “normas morfológicas dos homens e dos cavalos para 

fins de defesa social, passando pelas normas industriais e higiênicas”, como escrevia 

Georges Canguilhem (2009 [1966], p. 111) em O normal e o Patológico, poder-se-á 

mesmo pensar em habitus. O poder normalizador é esse que vai engendrar esquemas 

infinitos de consonância para com a norma, trazendo consigo um princípio de 

“qualificação” e de “correção”. Sem a função de “excluir” nem de “rejeitar” há de valer 

sobre os corpos geometrizados e sobre a ordem das almas, onde possa antecipar-se a 

todo o comportamento indesejável (Foucault, 2001 [1975], p. 62). Eis o que era 

pretendido, por exemplo, nos rituais de que as crianças no seio da família burguesa 

seriam destinatárias-praticantes como vimos anteriormente.  

A norma está sempre ligada “a uma técnica positiva de intervenção e 

transformação” e portanto, normalizar também será o exercício da razão sobre todas 

as formas de perigo para a sociedade. É neste sentido que Foucault nos introduz à 

constituição da psiquiatria. Importa ter presente que antes de ser especialidade da 

medicina, a psiquiatria é “domínio particular da proteção social”, não funcionando 

pelo menos até meados do século XIX senão como um “ramo da higiene pública” 

(Foucault, 2001 [1975], p. 62, p. 148). Neste sentido, mais do que os psiquiatras 

serem os peritos de uma “fauna estranha que, através de seus sintomas, se distingue 

dos outros doentes”, eles foram sobretudo os especialistas de um “certo perigo geral 

que corre através do corpo social inteiro” já que ninguém estaria “livre da loucura 

nem da ameaça de um louco”, esse indivíduo que passara a representar todos aqueles 

que estivessem fora da norma de conduta e da ordem social (Foucault, 2002e [1977], 

p. 325). Deste modo, aquilo que seria vital para que a psiquiatria se tornasse saber 

médico com autoridade científica para intervir na sociedade seriam duas codificações 

que esta se determinaria a fazer em simultâneo: por um lado a codificação da loucura 

como doença e por outro, a da loucura como perigo, isto é, como perigo social45 

 
45 De facto, a loucura nem sempre foi sinónimo de perigo na cultura ocidental. Assim explicava Foucault, em 
1961: “(...) podemos dizer que na Idade Média, e depois no Renascimento, a loucura está presente no 
horizonte social como um fato estético ou cotidiano; depois, no século XVII – a partir da internação –, a 
loucura atravessa um período de silêncio, de exclusão. Ela perdeu essa função de manifestação, de revelação 
que ela tinha na época de Shakespeare e de Cervantes (por exemplo, Lady Macbeth começa a dizer a verdade 
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(Foucault, 2001 [1975], p. 148-149). De facto, logo que a psiquiatria “começou a 

funcionar como saber e poder no interior do domínio geral da higiene pública da 

proteção do corpo social” ela “sempre procurou encontrar o segredo dos crimes que 

podem habitar toda loucura, ou então o núcleo de loucura que deve habitar todos os 

indivíduos que podem ser perigosos para a sociedade”. Isso exigiu que a psiquiatria 

estabelecesse uma relação pertinente e fundamental entre a loucura e o crime de 

modo que o seu poder e autoridade de deteção se disseminariam tanto fora quanto 

dentro do hospital psiquiátrico. Esta operacionalização supôs uma mudança decisiva 

na análise da loucura. Importa entender que no início do século XIX esta se encontrava 

ainda ligada aos erros, às ilusões, à não-obediência à verdade, às falsas crenças, tendo 

nessa conceção o delírio por núcleo essencial. Ora, esta forma nuclear seria 

ultrapassada por uma outra que teria no seu centro “a irredutibilidade, a resistência, 

a desobediência, a insurreição, literalmente o abuso de poder”. Assim, e ao longo 

desse século o psiquiatra passaria a ver o louco como alguém  “que se acha um rei”, 

que pretende “impor o seu poder contra todo e qualquer poder estabelecido e acima 

de todo e qualquer poder, seja esse o da instituição ou o da verdade” (Foucault, 2001 

[1975], p. 150-151, p. 163). 

Porém, assim não aconteceria sem a “irrupção de um objecto, ou antes, de todo 

um domínio de objectos novos”, os quais iriam ser “nomeados, descritos, analisados 

e, pouco a pouco, integrados, ou antes, desenvolvidos no interior do discurso 

psiquiátrico do século XIX.” Tais elementos seriam “os impulsos, as pulsões, as 

tendências, as propensões, os automatismos”, sendo a estes que “as representações, 

 
quando fica louca); ela se torna derrisória, mentirosa” (2002b [1961], p. 163). A internação correspondia a 
esse “derradeiro resíduo” do modelo da lepra, dando conta dessa ruptura que, por meados do século XVII, 
transformara “o louco como um ser marginal em um ser completamente excluído”. A sociedade tornara-se 
“intolerante para com os loucos” e embora essa disposição se relacionasse com “o começo da formação da 
sociedade industrial” é preciso, no entanto, resistir à dedução, “sempre fácil”, de que a exclusão dos loucos 
tivesse sido global e verticalmente decidida pela burguesia enquanto classe dominante a partir do momento 
em que o louco se tornasse inútil na produção industrial (Foucault, 2002d [1970], p. 237, p. 265-266). Em 
defesa da sociedade, Foucault refere a loucura para exemplificar aquela que deveria ser uma análise que 
“partindo de baixo” possa compreender “os mecanismos de controle” que  puderam intervir nesse fenómeno 
de “exclusão”. Partir de baixo implica ver o que existe e como funciona no plano desses “agentes reais” que 
“podem ter sido o círculo imediato, a família, os pais, os médicos, o escalão mais baixo da polícia, etc.” (2005c 
[1976], p. 38). Vale observar que entre o século XVII e o século XIX o direito de exigir a internação de um 
louco pertencia à família; mas também que do século XIX em diante, “essa prerrogativa familiar se perdeu 
progressivamente e foi concedida aos médicos” (Foucault, 2002d [1970], 262). Talvez essa modificação 
corresponda a “dado momento” em que “numa conjuntura precisa”, tais mecanismos de poder e “mediante 
certo número de transformações, começaram a tornar-se economicamente lucrativos e politicamente úteis 
(Foucault, 2005c [1976], p. 38). Ponto em que se veriam benefícios naquela que seria já uma “medicalização 
dos loucos” (Foucault, 2002d [1970], 265-266). 
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as paixões, os afetos” que haviam sido dominantes na Idade Clássica ficariam 

finalmente subordinados. Com efeito, 1844-45, corresponderia ao “fim dos alienistas” 

e ao “início de uma psiquiatria, ou de uma neuropsiquiatria” que se organizaria em 

torno destes novos objetos, para finalmente tornar psiquiátrica qualquer conduta sem 

referência à alienação (Foucault, 2001 [1975], p. 164, p. 358, p. 201-202). Assim se 

dava o aparecimento e o “uso regrado de um conceito no interior de uma formação 

discursiva”. Esse que se tornaria “o grande vetor do problema da anomalia” era já o 

instinto: 

 

“É a partir do instinto que toda a psiquiatria do século XIX vai poder trazer 

às paragens da doença e da medicina mental todos os distúrbios, todas as 

irregularidades, todos os grandes distúrbios e todas as pequenas 

irregularidades de conduta que não pertencem à loucura propriamente 

dita. É a partir da noção de instinto que vai poder se organizar, em torno 

do que era outrora o problema da loucura, toda a problemática do 

anormal, do anormal no nível das condutas mais elementares e mais 

quotidianas” (Foucault, 2001 [1975], p. 165). 

 

Retomemos agora o nosso problema.  

Vemos que o instinto passara a ser concebido no interior das regras do discurso 

psiquiátrico. Mas o instinto também passara a existir em todo o indivíduo: ele era 

material biológico e era também ele que, mal o delírio cessara de oferecer explicação 

satisfatória, viera esconder-se no fundo das coisas anormais, em potência de 

perigosidade. Uma noção de instinto como elemento perturbador é visível nos textos 

pedagógicos das primeiras décadas do século XX. Vimo-lo aí presente nas tendências 

naturais da criança e portanto, toda a criança possui o elemento que trouxera toda 

uma “nova maneira de colocar o problema do que é patológico na ordem da conduta” 

(Foucault, 2001 [1975], p. 166). A possibilidade de apagar do homem uma velha 

imaginação inferior, como podemos agora observar, exige atuação racional para com 

este. Quero com isto dizer que, identificada a infância como estado nuclear e 

imprescindível de normalização social, a criança se veria daí em diante, e sob 

estratégias diversas e rigorosas, objeto de um trabalho constante, quer no campo 

formal da pedagogia, bem como, aliás, no da família. Assim também nos deverá ser 
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clara a possibilidade de pensar a infância como condição e como estratégia de 

civilização, isto é, também, de controlo dos indivíduos. A psiquiatria inventa o anormal 

no momento em que se consolida um modelo burguês de família, mas também 

quando se escolariza massivamente a população infantil. Isto é significativo para 

pensarmos em como nos habituámos a estar perante a criança na vigilância do menor 

sinal de anormalidade: na condição e no dever de a ensinar a esconjurar de si mesma 

os próprios instintos. A eugenia e a psicanálise apareciam já aí como as duas grandes 

tecnologias que permitiam atuar sobre o instinto. Também a educação infantil 

passaria a cumprir essas funções: todo o instinto tem que ser objeto de governo desde 

a infância – se o não fosse antes mesmo do nascimento, como pretendia o eugenismo. 

A educação da afetividade, da sentimentalidade e enfim, a estética, são propostas, 

justamente, ao governo dos instintos. É na sua superação e na sua sublimação que se 

imagina o devir civilizado da humanidade, o ideal social de Adolfo Lima ou o bem 

moral de Faria de Vasconcelos. Então vejamos, a educação infantil poderia agora ser 

problematizada como campo de tecnologias visando o governo do mundo dos 

instintos. 

Ora, é bem perto do aparecimento do instinto e do instintivo que precisamos 

de perceber as fortalezas que a norma – e as averiguações que permitirá fazer do ser 

humano – iria instalar para cumprimento das funções desse poder psiquiátrico que 

ainda teria “que mostrar o jogo entrecruzado do instinto e da sexualidade” para o 

localizar, precisamente, “como elemento de formação de todas as doenças mentais e, 

mais geralmente ainda, de todas as desordens de comportamento” (Foucault, 2001 

[1975], p. 351, p. 353). Porém, na interseção do instinto sexual com o corpo da 

criança e com o risco da anomalia, o que vamos encontrar, ou reencontrar, é 

justamente, o problema da imaginação: 

 

“É a imaginação que lhe abre o espaço em que ele [o instinto sexual] vai 

poder desenvolver sua natureza anormal. É na imaginação que vão se 

manifestar os efeitos da desvinculação entre natureza e normalidade, e é 

ela, essa imaginação, que vai, a partir daí, servir de intermediário, de 

transmissor, a todas as eficiências causais e patológicas do instinto sexual” 

(Foucault, 2001 [1975], p. 356-357).  
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Tal afirmação do papel da imaginação na dinâmica do instinto sexual  aparecia com 

Heinrich Kaan, no primeiro tratado de psicopatologia sexual do século XIX46. Era esse 

texto que iria mostrar o jogo entrecruzado do instinto e da sexualidade, evidenciando 

um instinto sexual no comando da vida psíquica e física, o que não se faria sem um 

papel etiológico da imaginação (Foucault, 2001 [1975], p. 351, p. 359). Cito 

novamente Foucault: 

 

“Nessa Psychopathia sexualis de Heinrich Kaan, encontramos 

primeiramente este tema, que inscreve claramente o livro na teoria da 

sexualidade da época. É o fato de que a sexualidade humana se insere, por 

seus mecanismos, por suas formas gerais, na história natural de uma 

sexualidade que podemos fazer remontar até às plantas. É a afirmação de 

um instinto sexual – nisus sexualis, diz o texto – que é a manifestação, não 

podemos dizer psíquica, digamos simplesmente dinâmica, a manifestação 

dinâmica dos órgãos sexuais. Do mesmo modo que existe um sentimento, 

uma impressão, uma dinâmica da fome, que corresponde aos aparelhos de 

nutrição, vai haver um instinto sexual, que corresponde ao funcionamento 

dos órgãos sexuais. É uma naturalização acentuada da sexualidade 

humana e, ao mesmo tempo, seu princípio de generalização. 

Para esse instinto, para esse nisus sexualis que Kaan descreve, a copulação 

(isto é, o ato sexual relacional heterossexual) é ao mesmo tempo natural e 

normal. Mas – diz H. Kaan – ele não basta para determinar inteiramente, 

ou antes, para canalizar inteiramente, a força e o dinamismo desse instinto. 

O instinto sexual extravasa, e extravasa naturalmente, de seu fim natural. 

(...) É assim, diz H. Kaan, que esse extravasamento da força do instinto 

sexual, em relação à finalidade copulatória, é manifestado, provado 

empiricamente, por certo número de coisas, essencialmente pela 

sexualidade das crianças e principalmente pela sexualidade manifesta na 

brincadeira das crianças. (....) 

Claro, esse instinto sexual se acha, por natureza, finalizado, focalizado 

numa copulação. Mas, como essa copulação nada mais é que sua finalidade 

cronológica última, vocês compreendem por que ele é, por natureza, frágil: 

 
46 Psychopathia sexualis, editado em Leipzig, 1844. Quando Foucault o analisou ainda foi na sua versão 
original em latim, pois não fora ainda traduzido. Existe já uma primeira tradução inglesa pela Cornell 
University Press, 2016. 
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ele é vivo demais, é precoce demais, é amplo demais, atravessa demasiado 

amplamente todo o organismo e toda a conduta dos indivíduos para pode 

efectivamente se alojar, se efetivar unicamente na copulação adulta e 

heterossexual. E, nessa medida – explica H. Kaan –, está exposto a toda 

uma série de anomalias, está sempre exposto a desviar em relação à norma. 

(...) Pois bem, o fator do desvio é a imaginação, é o que ele chama de 

phantasia, a imaginação mórbida. É ela que cria prematuramente o desejo 

ou que, melhor dizendo, animada por desejos prematuros, vai procurar os 

meios anexos, derivados de se satisfazer” (Foucault, 2001 [1975], p. 355-

356). 

 

Não será por mero acaso que Kaan vai destacar a imaginação enquanto fator anexo 

ao instinto sexual. Ela está no seu discurso para levar à corrupção, à perturbação, ao 

vício; mas é também porque Kaan a nomeia que ela se mantém viva no discurso 

psiquiátrico – mesmo depois da falência do delírio – com qualidades conformes à sua 

velha e clássica má fama. Assim, onde já não dá para invocar o delírio, tem que se 

encontrar o instinto, que está no entanto movido e, ao mesmo tempo, a mover a 

imaginação: 

 

“É esse trabalho recíproco do instinto sobre a imaginação e da imaginação 

sobre o instinto, é seu acoplamento e seu sistema de interferência que vão 

permitir, a partir daí, estabelecer uma continuidade que irá da mecânica 

do instinto à manifestação significante do delírio. Em outras palavras, a 

inserção da imaginação na economia instintual, por intermédio do instinto 

sexual, vai ter uma importância capital para a fecundidade analítica das 

noções psiquiátricas” (Foucault, 2001 [1975], p. 357).  

 

Vejamos, a civilização teria agora que funcionar como modo necessário de 

transformação do indivíduo em sujeito normal. O sujeito normal será aquele que lutará 

contra tudo aquilo que em si não deva ter existência. E uma ideia de imaginação 

persistia junto do problema das representações internas. 

É como se houvesse um poder próprio da imaginação.  

Um poder performativo de sobreviver ao longo dos sistemas de pensamento, de 

se ir transformando dentro deles e, ainda assim, persistir enquanto nome dado aos 
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erros. Se a ideia de imaginação fértil é hoje uma ideia possível é porque ela tem uma 

base histórica, permitamo-nos especular: uma espécie de cadastro moral. Será porque 

ela contém dentro de si – colocada dentro dela – a impertinência das coisas que podem 

derivar incontrolavelmente? Porque nos possa tirar da norma? A ideia de imaginação 

fértil reclama da imaginação não o seu lado superior e, ainda que pareça fazer alusão 

a qualquer coisa de extraordinário, ela parece brotar dessa velha desconfiança para 

com uma imaginação inferior. Dir-se-á ao aluno brilhante que ele tem uma imaginação 

fértil? Há certa ironia na ideia de imaginação fértil. Ela transporta uma ambiguidade 

que nos detém. Com ela alguma outra coisa aparece em cena. Contém um quê de 

transgressão. A imaginação fértil é uma imaginação-caixa-de-pandora. É para se estar 

atento, para se tomar aviso. Quando imagino experimento-me livre de tudo poder. 

(Porém, não posso). A imaginação podia ter os efeitos mais nocivos sobre o coração, 

dissera Marion, sobretudo na forma da paixão (1882 [1881], p. 233).  

Mas regressemos ao curso de Foucault: o problema do instinto vinha agravar, 

no corpo da criança, esse interdito que se instalara desde meados do século XVIII 

como uma “etiologia difusa, geral, polimorfa” de portas abertas para todo o campo 

patológico possível e que no limite conduziria à morte: a masturbação. Havia uma 

sexualidade na criança que a família burguesa se empenharia por normalizar e a que 

os médicos se iriam dedicar amplamente no século XIX, o que nos coloca perante 

“certo número de efeitos positivos e constituintes, no interior mesmo da história da 

sociedade” derivados dessa “cruzada antimasturbatória” (Foucault, 2001 [1975], p. 

305, p. 299). Ora, se nos focarmos já na existência de certos efeitos positivos e 

constituintes, e se entre estes encontramos a constituição da família burguesa,47 

podemos consentir, a partir da afirmação de Foucault, sobre outros efeitos derivados 

do mesmo processo histórico. Penso naquilo que conhecemos hoje como sendo 

infantil, ou seja, próprio ou adequado à criança, apto a representá-la: indício de certa 

mundividência infantil de que somos hoje sujeitos. Permitamo-nos pensar tal 

 
47 “Em outras palavras, não serei tentado a dizer que a sexualidade perseguida e proibida da criança é, de 
certa forma, a consequência da formação da família restrita, digamos conjugal ou parental, do século XIX. 
Direi, ao contrário, que ela é um dos seus elementos constituintes. Foi valorizando a sexualidade da criança, 
mais exactamente a actividade masturbatória da criança, foi valorizando o corpo da criança em perigo sexual 
que se deu aos pais a directriz imperativa de reduzir o grande espaço polimorfo e perigoso da gente da casa 
e constituir com seus filhos, sua progenitura, uma espécie de corpo único, ligado pela preocupação com a 
sexualidade infantil, pela preocupação com o auto-erotismo infantil e com a masturbação (...)” (Foucault, 
2001 [1975], p. 315). 
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mundividência infantil como efeito positivo e constituinte no interior mesmo da 

história da sociedade dessa rigorosa engrenagem psiquiátrico-familiar e, 

consecutivamente, psiquiátrico-escolar, que não cessou de rodear a criança com tudo 

o que a deveria formar, expressando e assegurando, nos lugares que ela se encontrasse 

a frequentar, a sua regra natural. Neste sentido, e coloquemo-lo como hipótese, uma 

certa cultura visual escolar de que somos hoje conhecedores não teria sido tanto o 

resultado ajustado a uma determinada subjetividade infantil natural, a uma criança 

que viesse sendo descoberta pela psicologia; mas talvez mesmo um instrumento dessa 

constituição. Uma ambiência destinada a acolher e educar uma criança de acordo com 

uma natureza infantil – como essa por que perguntei noutra zona deste capítulo –, 

pode, neste sentido, ser percebida como instrumento e como meio de consolidação da 

infância a que se dedica; tal como as práticas de vigilância familiar sobre a 

sexualidade das crianças no interior da família burguesa não teriam sido o resultado 

da união entre pais e filhos numa família mais íntima, mas a produção em torno da 

qual essa se formaria (Foucault, 2001 [1975], p. 335-337).  

Portanto, para problematizar o governo dos instintos naquilo que é uma 

educação da infância, e deste modo pensar um governo da imaginação – que é 

fundamentalmente o que aqui me traz –, é necessário ter presente a inscrição da 

pedagogia em certos enunciados de uma engrenagem já psiquiátrico-escolar. Como é 

que o poder constituiria e enunciaria para a pedagogia determinadas práticas 

destinadas a governar a interioridade da criança já dentro da cultura escolar? Como 

é que podemos conceber que a doença mental se veria prevenida na escola de massas? 

Como também a criação de ambiências suscetíveis de produzir boas influências sobre 

as crianças faria face ao medo e ao perigo da delinquência que emergia tão facilmente 

dos instintos com que cada criança vinha ao mundo, até àquele momento em que já 

não fosse mais possível identificar esse mesmo medo? Como se esse medo-discurso se 

tivesse tornado impercetível, quase indetetável e no entanto ativo: diluição 

homeopática, silenciosa, indistinta, mas também e sobretudo plena naquelas 

sugestões que nos vemos a fazer sem saber porquê, sem pensar porquê? E ao fazê-lo, 

como não estariam estas ambiências e as nossas sugestões a instalar objetos, a fazer 

acontecer objetos novos, como temas favoritos ou favoráveis às crianças?  

Atrás procurei explorar a via pela qual a criança de pré-escolar deveria ser 

habituada primeiro às coisas concretas. Era um primitivismo do pensamento infantil 
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que vinha justificar uma socialização sob constante estímulo do exterior, hipótese de 

absorção e regularização do instinto? Quando Ferrière (1967 [1921]) escrevia sobre 

os nossos antepassados biológicos também avisava sobre o naufrágio do bom-senso, na 

ausência das coisas concretas. É precisamente na infância, e desde cedo, que esse 

naufrágio tem que ser prevenido, e o discurso de certo anónimo sentado sob as árvores 

que ressoava nessas e em outras linhas lembra que há que preparar, enquanto a 

criança é criança, tudo o que a cerca, para lhe fornecer os exemplos e as imagens sãs 

em que essa se deve fixar, se encontrar, se conhecer a si mesma, bem antes de se 

descrever no mundo. Eis-nos já a caminho da questão da biografia em que Foucault 

nos permite pensar desde logo a propósito do exame psiquiátrico48. Pensemos assim 

nos modelos convenientes a desenvolver relações bem articuladas entre a criança e o 

mundo, no qual deve esta vir habitar como sujeito são, inofensivo, no qual nenhuma 

representação interna seja ingovernada, desproporcionada, inapropriada, inestética, 

confusa, distorcida, deturpada; e portanto incapaz de ameaçar com o louco, com o 

anormal,  com o delinquente, com o bruxo, com o espírita, com o animal, com o 

imoral... e de que uma engrenagem psiquiátrico-familiar e psiquiátrico-escolar se 

veria responsável. Tendo isto presente observemos que conceitos como delinquência, 

criminalidade, instinto e anormalidade mantinham relações próximas entre si, como 

já vimos expresso em textos do núcleo Educação Social. A normalização é portanto, e 

ainda, o efeito desse poder que é também aquele que a razão não cessou de querer 

exercer sobre a loucura. E  de facto, o modelo da inclusão que é o modelo de um poder 

disciplinar supõe que o individuo seja permeável a esse poder que o normaliza, que o 

torna portador de algo que é anterior a ele e que há de ser visível na própria conduta. 

Se temos nas primeiras décadas do século XX as condições próprias de um movimento 

pela civilização assente numa perceção profunda de toda a irregularidade e violência 

que pode irromper do ser humano e que é descrita a partir de discursos de verdade, a 

 
48 Há várias passagens em que Foucault cita partes de relatórios, de exames ou de atestados-médicos que nos 
permitem ir percebendo a constância de um fundo de conduta criminosa como algo preexistente no indivíduo. 
Assim, a partir do momento “em que o médico ou o psiquiatra tem por função dizer se é efetivamente possível 
encontrar no sujeito analisado certo número de condutas ou de traços que tornam verossímeis em termos de 
criminalidade, a formação e o aparecimento da conduta infratora propriamente dita – o exame psiquiátrico 
tem muitas vezes, para não dizer regularmente, um valor de demonstração ou de elemento demonstrador da 
criminalidade possível, ou antes, da eventual infração de que se acusa o indivíduo. Descrever seu carácter de 
delinquente, descrever o fundo das condutas criminosas ou paracriminosas que ele vem trazendo consigo 
desde a infância, é evidentemente contribuir para fazê-lo passar da condição de réu ao estatuto de 
condenado” (Foucault, 2001 [1975], p. 27). 
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questão da biografia pode importar ao meu problema, na medida em que reforça essa 

tremenda fixação que o poder fará aparecer sobre a criança, quando a infância se 

torna já categoria capaz de revelar a verdade sobre a natureza psicológica do adulto. 

O que Foucault nos permite perguntar agora é o seguinte: como terá a sociedade 

passado a olhar a criança, quando o poder jurídico para se exercer carece de revistar 

a infância do criminoso para descobrir aí a natureza já perversa do indivíduo? Como 

passar a pensar a infância depois de perceber nesta não só a energia irreprimível de 

uma natureza instintiva, mas também aí o prenúncio de um adulto que pode devastar 

a ordem, colocar problemas à lei, fazer tremer a segurança pública? A questão 

biográfica, ou seja, a questão de saber se na infância já se anuncia o futuro, é 

altamente necessária, não só para compreendermos melhor o papel da delinquência 

no discurso pedagógico, e do perigo que o delinquente representa, mas também da 

urgência da sua intervenção e regra. Mas esta noção também alimenta o meu 

problema quando busco pensar num hábito de ser belo e de ser bom que atravessa 

com complexidade essa vigilância sobre os objeitos do desenho infantil e a noção de 

projeção no desenho, a que ainda não cheguei. Isso seria então purgar a imaginação. 

Fazer abrir a grande caixa fechada da interioridade de um sujeito, tirar dela os seus 

segredos, as suas imagens, as suas provas de contacto. Assim, abre-se mais uma 

necessária pergunta nova: como ter uma imaginação não-patológica se transforma 

num objetivo do próprio sujeito? Isto é, como, desde a infância, vem a constituir-se 

dentro de cada um de nós, a necessidade de reconhecer a si mesmo como um sujeito 

são, como um eu cuja interioridade é percorrida por formas e por ideias adequadas, 

lúcidas, aceitáveis, compreensíveis, em suma, conformes e convenientes ao Mesmo em 

que todos nos devemos entender? Imagino o que devo imaginar para que a loucura não 

me encontre. Abro a minha imaginação como prova. 
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III.  Entre medicina e pedagogia:  

para uma economia da imaginação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No final do capítulo anterior busquei compreender a emergência de um poder 

normalizador. Procurarei  agora delimitar e problematizar uma engrenagem médico- 

-pedagógica centrada na criança e na sua saúde mental e moral. Com efeito, a noção 

de um poder normalizador leva-me a definir o meu posicionamento perante os objetos 

que tenho vindo a olhar – a infância, a descrição da sua natureza, as suas 

manifestações – desde o ângulo de uma imaginação inferior, ou seja, do ângulo das 

coisas indesejáveis na conduta humana. Por isso a questão que encontrei atrás deve 

doravante orientar este texto: como ter uma imaginação não-patológica se transforma 

num objetivo do próprio sujeito? Para já, porém, centrar-me-ei em pensar a 

imaginação da criança enquanto objeto de um programa de normalização.  

Na verdade, o que tenho procurado com este exercício de escrita é tentar fazer 

aparecer um pouco dessas relações de poder que seriam situadas e fixadas na 

experiência da infância e que poderiam vir a ter efeitos nas decisões que as crianças 

tomam sobre os seus produtos criativos, como nos habituámos a lhes chamar. Se o 

poder forma sistematicamente os objetos de que fala parece-me possível indagar sobre 

aqueles que também se foram fixando à criança e às suas manifestações como modos 

de construir a própria infância e os seus modos normais de ser (Foucault, 2008a 
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[1969]). Não se trata de afirmar, defender nem de mostrar que a cultura escolar 

influencia a linguagem ou os temas que a criança pode explorar. Na verdade, será 

admissível que a cultura escolar influencie a linguagem e a escolha dos temas. Trata-

-se, parece-me agora, de procurar dentro do discurso claro e diurno que foi 

sedimentado na educação infantil, certo elemento anónimo – transportado e em 

atividade nessas práticas e na sua naturalização no discurso dos pedagogos –, daquele 

tipo de poder que a razão não cessou de querer exercer sobre a loucura e que se ocuparia 

de inventar uma subjetividade infantil conforme às suas ambições. Assim, neste 

capítulo continuarei a minha análise do discurso psicopedagógico, procurando 

especialmente perceber como, entre autores portugueses, circularia este poder 

normalizador, a partir de articulações e de sobreposições entre enunciados da saúde 

mental e da pedagogia, centradas na noção de imaginação e, portanto, como esta se 

poderia ver objeto de normalização. Paralelamente também tentarei compreender 

como entre autores se iria descrevendo uma certa mundividência infantil. Neste 

sentido procurarei sobretudo perceber como é que a ideia de imaginação pôde 

funcionar e fazer funcionar, mas também de que modo poderemos vir a pensar uma 

certa higiene da imaginação. 

 

 

 

 

A  ATIVIDADE  MÍTICA  NORMAL  DA  CRIANÇA  

OU  UMA  IMAGINAÇÃO  NATURAL  

 

 

 

Childhood, we all know, is the age of dreaming, for decking out 

the world as yet unknown with the gay colours of imagination; 

for living a life of play or happy make-believe. So that nothing 

seems more to characterize the ‘Childhood of the World’ than the 

myth-making impulse which by an overflow of fancy seeks to hide 

the meagreness of knowledge.  

James Sully, Studies of childhood, (1895, p. 25). 
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De plus, les enfants que l’on observe, vivent et croissent dans un 

milieu civilisé. Il en résulte que le développement de leur 

imagination est rarement libre et complet; car dès que la fantaisie 

dépasse le niveau moyen, l’éducation rationaliste des parents et 

des maîtres s’empresse de la maîtriser et de la dompter. Elle est 

refrenée dans son essor par une puissance antagoniste qui la 

traite comme un commencement de folie. 

Théodule Ribot, Essai sur l’imagination créatrice, (1926[1900], 

p. 87). 

 

 

 

Cheguei até ao psiquiatra e professor Ernest Dupré a partir de José Pereira, em O 

desenho infantil e o ensino do desenho na escola primária. Regressara a este livro porque 

queria perceber como nele poderia encontrar a ideia de imaginação e embora num 

dos seus capítulos Pereira se dedique ao desenho livre como atividade psíquica, onde 

essa ideia percorre frases e problemas, fiquei imediatamente interessada na 

possibilidade de uma hipertrofia doentia da imaginação, que o desenho espontâneo 

poderia revelar entre crianças anormais. Era já com Georges Rouma que Pereira 

dialogava mas essa hipótese remetia-se diretamente a Ernest Dupré e certa 

mythomanie (Pereira, 1935, p. 103). Encontrei deste último o texto com que abria, 

em 1905, o Cours de Psychiatrie médico-légale, intitulado La Mythomanie, Étude 

psychologique et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbide, onde 

designava, com tal neologismo, a tendência patológica, mais ou menos voluntária e 

consciente, à elaboração de mentiras e à criação de fábulas imaginárias. Assim, por 

mythomanie, referia-se a uma atividade patológica da imaginação ou, mais 

precisamente, da imaginação criadora (Dupré, 1905, p. 5).  

Vale talvez por breves instantes recordar a imaginação criadora. Vimos atrás 

que esta combinava os elementos da experiência, esses que em primeiro lugar seriam 

recolhidos pelos sentidos. Vimos também anteriormente, com Claparède, que essa 

função, relativamente nova na espécie, fora a que permitira ao ser humano ascender 

sobre a natureza. Estas noções, por sua vez, não estavam distantes das que Ribot 

apresentara no seu Essai sur l’imagination créatrice (1900), onde a relação entre essa 
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faculdade e a evolução histórica e tecnológica do homem era central49. Isto é 

significativo porque quando Dupré constitui uma patologia da imaginação criadora 

não o faz sem considerar essa mesma formação discursiva que já havia demonstrado 

como a criança, enquanto cria humana, possui e manifesta essa mesma qualidade. 

Dupré situa-nos então perante as características de certa atividade mítica 

normal da criança, o que será capital para que destas, em seguida, possa apontar 

discrepâncias, indícios ou evidências de patologia. Assim, no seu texto, não nos fala 

sobre o desenho das crianças anormais, mas fala-nos sobre o funcionamento da 

imaginação nas crianças anormais, tal como nos fala – e em primeiro lugar – sobre o 

seu funcionamento nas crianças normais e, mais até, sobre o seu papel em todas as 

crianças: afinal haverá um período da vida em que tal atividade corresponde a um 

estado fisiológico resultante do exercício normal das funções psíquicas. Esse período, 

explica então Dupré, é o da infância, “non seulement de l’homme, mais de 

l’humanité”, onde uma atividade mítica normal ou uma mitomania fisiológica se 

constitui como regra. Dupré resume-nos então essa narrativa dominante no campo da 

psicologia – de onde certas leis do desenvolvimento do espírito infantil “se dégagent 

avec tant de clarté et d’intérêt des belles études de Taine, de Ribot, de J. Sully, Preyer, 

B. Perez, Paulhan, Binet, Baldwin, etc. ...” – para nos dar conta do que é a imaginação, 

de como ela aparece na vida psíquica, de como ela se desenvolve, de como ela deve 

funcionar, de como ela constitui um primitivismo do pensamento: 

 

“Dans le développement de sa vie organique, en effet, l’homme parcourt 

les étapes successives accomplies dans le cours des âges par ses ancêtres 

du monde animal. Soumise à cette loi fondamentale de l’ontogénie, notre 

activité psychique parcourt la même évolution, et les manifestations des 

premiers stades de la vie de l’esprit se retrouvent les mêmes chez l’homme 

primitif, chez le sauvage ou chez l’enfant des civilisations modernes. Celui-

 
49 Com efeito, era sob o signo da evolução que Ribot buscava reconhecer o papel da imaginação no 
desenvolvimento do homem, buscando ultrapassar essa tendência da psicologia que, por um lado, não só 
destacara a sua função puramente reprodutora, como, por outro, quase apenas observara o seu papel “dans 
la création esthétique et dans les sciences”, deixando de parte as suas outras manifestações. Explicava então 
que procurara mostrar que “dans la vie pratique, dans les inventions mécaniques, militaires, industrielles, 
comerciales, dans les institutions religieuses, sociales, politiques, l’esprit humain a dépensé et fixé autant 
d’imagination que partout ailleurs”. Se tal processo acompanhara o homem desde os inícios da sua história, 
assim fora para responder a necessidades: de vitais e primitivas a adquiridas no curso do tempo e da 
civilização, essas manter-se-iam fonte fundamental de criação (Ribot, 1926 [1900], p. v-vii, p. 38-39).  
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-ci, représentant de la mentalité de ses ancêtres, offre, dans ses réactions 

psychiques, la plupart des caractères que l’anthropologie historique et 

comparée retrouve à l’origine de la pensée humaine; et c’est pourquoi 

l’étude de la psychologie infantile éclaire d’un jour si lumineux l’histoire 

des premiers errements de l’esprit humain. 

L’enfant est donc un primitif. Il arrive au monde avec le dépôt 

ancestral des étonnements et des peurs qui assaillirent l’humanité aux 

prises avec un univers qu’elle parcourait sans le comprendre; et, par 

conséquent, il se montre à la fois curieux, car il désire savoir, et craintif, 

car il a le souci de vivre. Mais, à cet âge, l’activité cérébrale, encore à ses 

débuts, manque, aussi bien dans le domaine sensoriel que dans le domaine 

psychique, des leçons de l’expérience et de ces corrections que le contact 

éducateur de la réalité apporte incessamment aux premières impressions 

des sens et aux premières créations de l’esprit: elle manque de ces données 

de comparaison et de contrôle qui sont les sources naturelles de l’esprit 

critique et représentent, en face des fantaisies de l’imagination 

des éléments réducteurs dont le nombre et l’influence croissent avec l’âge. 

Les mêmes raisons, manque d’expérience et de réflexion critique, 

expliquent l’extrême suggestibilité de l’enfant. L’enfant est donc par 

essence un être peureux, curieux, imaginatif et crédule. Sous l’influence de 

la peur et de la curiosité, la fantaisie créatrice de son imagination s’exerce, 

libre de toute inhibition, et impose ses chimères, que vivifie un animisme 

universel, à la crédulité d’un esprit sans expérience et sans jugement. Telles 

sont les sources, saisies aux origines mêmes de la mentalité humaine, de 

l’activité mythique normale de l’enfant” (Dupré, 1905, p. 8-9). 

 

Parece-me importante extrair esta passagem do texto de Dupré não apenas porque 

aqui reúne ideias que seriam decisivas para as novas pedagogias, mas sobretudo 

porque o faz no campo da medicina legal e porque o faz precisamente para 

reconstituir um normal – mas também natural – desenvolvimento da imaginação até 

às suas ‘últimas’ manifestações, via lições da experiência. Criança das civilizações 

modernas, homem primitivo e homem selvagem, para usar as noções pelas quais Dupré 

opta, coincidem numa atividade mítica que é regra natural e que se vê justificada num 

desconhecimento do mundo, o qual é característico dos primeiros graus da vida do 
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espírito. Aquilo que Dupré grava neste seu texto é justamente esse paralelo 

biogenético que a teoria da recapitulação viera enunciar garantindo que as faculdades 

superiores surgissem como aquisições do tempo e da evolução, para substituição 

daqueles que seriam graus inferiores do psiquismo. Daí que uma atividade mítica, 

mesmo que estado fisiológico normal das funções psíquicas, não deixasse de ter os 

dias contados. Dir-se-ia que o trabalho dos instintos que leva a criança a dar os 

primeiros passos no mundo, a receber as primeiras impressões, a compor as primeiras 

ideias, é natural, é bom, é normal, enquanto cumpre determinado prazo: 

 

“Cette activité mythique s’éveille chez l’enfant dès les débuts de la vie 

psychique elle-même, s’accuse avec les progrès du développement de 

l’esprit, augmente avec les premières années et va ensuite en s’atténuant, 

pour disparaître vers l’âge de la puberté, où ses dernières manifestations 

se confondent, sous la poussée de l’instinct génital, avec l’éveil du sens de 

l’art et de la poésie, et concourent, chez les adolescents a l’expression des 

appétits sexuels” (Dupré, 1905, p. 10). 

 

Vejamos, Dupré pretende apresentar-nos a uma noção nova no campo da medicina 

legal que relaciona com a imaginação criadora. E embora esta comece por ser normal 

na infância, impõe-se que o seu desaparecimento se dê em tempo próprio para que o 

desenvolvimento da criança continue a acontecer de forma normal. Daqui que um 

prolongamento dessa atividade mítica – que se serve da imaginação criadora para 

acontecer e que é sinónimo de falta de educação sobre a realidade –, pudesse ser 

patologizável a partir da linha demarcadora que ronda a puberdade, já que essa 

persistiria naqueles indivíduos “auxquels convient le nom de mythomanes”. Porém, 

outra coisa seria perceber que essa atividade, mesmo sem exceder o seu limite, 

poderia já manifestar irregularidades e apresentar-se como patológica durante o 

período de vida em que deveria ser normal. É por esta razão que Dupré nos falará de 

uma mitomania na criança anormal (Dupré, 1905, p. 10, p. 15-27). 

A questão de uma atividade mítica já patológica torna o texto de Dupré 

particularmente interessante porque nos permite retomar o problema do instinto, indo 

um pouco além dos critérios de normalidade fornecidos pelo discurso da psicologia 

da criança. Não devemos porém iludir-nos e julgar que se trate aqui de um instinto 
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doentio ou perturbado que viesse a contaminar com seu desvio uma imaginação 

criadora. Era na constituição do próprio indivíduo que se encontrariam as condições 

necessárias àquilo que Dupré chamava de “pervertions instinctives”, essas que tal 

como “appétits morbides” e “tendances vicieuses” transformariam uma atividade 

mítica que normalmente tomaria a forma de “une espèce de sport imaginatif et sous 

la forme innocente du jeu spontané d’énergies psychiques exubérantes”, num “mode 

particulier d’activité intellectuelle” dirigido “par de sentiments pathologiques”,  

assemelhando-se a uma “arme de guerre”  tão mais perigosa quanto mais “intelligent” 

fosse “le malade” (Dupré, 1905, p. 16).  

Na verdade, o doente de que aqui fala seria sempre um anormal, e seria sempre 

um anormal na medida em que algo de constitucionalmente disfuncional ocorreria 

com o seu corpo, fazendo com que o seu instinto, enquanto elemento natural e 

anárquico, viesse a ter expressão para além do que a norma pudesse admitir. Em O 

poder psiquiátrico, Foucault mostra que noções como a de “imbecilidade”, a de 

“idiotia” ou a de “estupidez” que até ao fim do século XVIII  se encontravam integradas 

naquilo que era ainda uma loucura geral, haviam podido, ao longo da primeira 

metade do século XIX, distinguir-se dessa e elaborar-se como estados ou 

comportamentos determináveis face a um desenvolvimento mental. O que se passara 

fora precisamente a incorporação da noção de desenvolvimento que permitiria 

elaborar as novas noções de “idiotia” e de “retardo mental” como anomalias desse 

mesmo processo. Deste modo, o instinto, que não deixava de ser um elemento “da 

infância”, não seria devidamente repelido ou integrado naqueles que fossem “débeis 

mentais”, por irregularidades nos mecanismos que um normal desenvolvimento 

deveria proporcionar, fazendo com que aquilo que “os sintomas são em relação à 

doença” os instintos fossem “em relação à anomalia” (Foucault, 2006f [1974], p. 258-

266). Eis como se concluiria – depois desse momento em que os alienistas haviam 

buscado “na irregularidade violenta do instinto o próprio núcleo patológico” – que 

“não há doença intrínseca ao instinto, há antes uma espécie de desequilíbrio funcional 

do conjunto, uma espécie de dispositivo ruim nas estruturas, que faz que o instinto, 

ou certo número de instintos, se ponha a funcionar ‘normalmente’, de acordo com seu 

regime próprio, mas ‘anormalmente’ no sentido de que esse regime próprio não é 

controlado por instâncias que deveriam precisamente assumi-los, situá-los e delimitar 

a sua ação” (Foucault, 2001 [1975], p. 380-382). 
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Compreende-se então que o que ocorreria com as crianças a que Dupré não 

hesita em chamar “déséquilibrés mythomanes” fosse também isso: disfunções num 

desenvolvimento que fizesse com que, mesmo quando “doués d’intelligence”, elas não 

deixassem de ser “des débiles intellectuels” e portanto, incapazes de demonstrar essa 

outra norma que é a de uma conduta social e moral. Ora, daqui o interesse que nos 

pode surtir o tema da mentira que tanto se manifesta na criança normal como na 

criança anormal. Se, na primeira, a mentira se deve, acima de tudo, à aptidão mítica 

da própria idade e se o seu desaparecimento é previsível; no outro extremo, isto é, no 

caso da criança anormal, a mentira é um fenómeno que adquire toda uma outra 

dimensão: aquela, justamente, que nela é autorizada pela debelidade mental. E isso 

vai acontecer de duas formas, ou pelo menos Dupré vai dar-nos sinal de um contraste 

entre aquelas mentiras que serão limitadas pela “insuffisance intellectuelle” dos seus 

autores, como esses que seriam “incapables d’édifier jamais aucun mythe 

vraisemblable, aucune fable durable”; e outras, como as que Dupré atribuiria às “faux 

enfants martyrs”, as quais seriam bem sucedidas em ludibriar a opinião pública com 

calúnias e acusações. Para tais crianças, a mentira poderia responder à satisfação de 

“leur penchant inné à l’agressivité et à la destruction”, sendo usadas “uniquement 

pour semer le mal autour d’eux” (Dupré, 1905, p. 11, p. 17-21). Há uma insistência 

considerável da parte de Dupré naquilo que vamos conhecendo como o elemento 

patológico da malignidade, que estará associado a um instinto de destruição. Mas para 

percebermos o que é esse instinto de destruição, a malignidade que mobiliza, e como 

esse instinto se relaciona com a hipótese da perversão dos instintos, é preciso consultar 

um outro texto de Dupré. 

Em Les perversions instintives (1912)50 dedicava toda a sua atenção 

diretamente aos instintos. Aí podemos identificar três instintos fundamentais: de 

conservação, de reprodução e de associação; os quais se manifestariam 

proporcionalmente ao desenvolvimento do cérebro. Esta explicação é dada 

claramente num capítulo já perto do fim, Étiologie, onde Dupré observa uma dinâmica 

particular destes instintos. Importa notar que destes três, o mais frágil, porque mais 

tardio, e também menos poderoso, seria o instinto de associação. A esse poder-se-iam 

atribuir características como a sociabilidade, a simpatia, a imitação, a sensibilidade 

 
50 Texto apresentado por ocasião do Congrès des Médecins aliénistes et neurologistes de France et des Pays de 
Langue Française, em Tunes, 1912.  
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ou o altruísmo, além do mesmo ter a função de atuar de forma reguladora sobre os 

seus congéneres, digamos que, mais primários. Por outro lado, além do instinto de 

associação ser o mais tardio também era aquele que exigiria um mais completo 

desenvolvimento mental51. Ora, o instinto de destruição de que Dupré falava a 

propósito dessas tendências malignas que poderiam dar-se na criança anormal, não 

era senão uma perversão desse instinto. E isso acarretaria algo mais do que uma 

“agénesie”, mediante a qual esse instinto poderia não se desenvolver, mas uma 

“invertion”. Neste sentido, mais (ou além) de uma debelidade mental (que não 

implicaria uma orientação hostil), seria o caso de um desequilíbrio, o qual produziria 

a substituição das tendências próprias de um instinto – aqui particularmente aquele 

que era responsável pela capacidade de adaptação do indivíduo à vida social – por 

disposições e reações de sentido oposto ao que lhe seria normal52. Convém sublinhar 

que não se tratava de uma doença do instinto, mas de lacunas, desvios ou inversões 

das tendências normais, reunidas sob a designação de perversões instintivas, essas que 

sempre se deveriam “soit à des arrêts, ou à des insuffisances de développement, soit 

à des anomalies de structure, soit enfin à des lésions de l’écorce cérébrale”, a que, 

quase seria inútil acrescentar, como dizia Dupré, as noções clássicas relativas “aux 

elements étiologiques bien connus de la dégénérescence mentale” pelas quais 

completar o quadro com as afirmações incontestáveis da hereditariedade53 (Dupré, 

1912, p. 36, p. 57-60). 

 
51 Na verdade, tal instinto não poderia mesmo adquirir intensidade e excelência senão em indivíduos de um 
desenvolvimento completo e superior. Era por essa razão que seriam “si rares, même chez l’élite, les tendances 
altruistes et les qualités morales qui représentent, avec les plus hautes manifestations de l’activité 
intellectuelle et volontaire, le couronnement de l’édifice psychique.” Em contrapartida, e relativamente ao 
estado atual da sociedade e da civilização, dizia também Dupré, “il suffit d’un minimum d’instincts altruistes, 
chez un individu d’intelligence moyenne, pour permettre au sujet d’adapter ses tendances égoïstes aux devoirs 
de la vie sociale” (Dupré, 1912, p. 57). 
52 Dupré distinguia a debelidade mental como uma noção quantitativa, do desequilíbrio psíquico como noção 
qualitativa. Este não se aplicaria mais, nem apenas, “à l’insuffisance génétique simple, mais à la déviation, au 
désordre et à l’invertion des réactions fonctionnelles.” Neste sentido, se a debelidade poderia ser a 
consequência “d’arrêts de développement, d’aplasies de l’écorce”, o desequilíbrio “doit plutôt relever 
d’anomalies congénitales ou précocement acquises de structure, qui troublent, dans leurs relations 
respectives, les éléments cellulaires et les systèmes fonctionnels de la substance grise” (Dupré, 1912, p. 59). 
53 A teoria da degenerescência, formulada em 1857 por Benedict-Augustin Morel, iria “por mais de meio século, 
servir de marco teórico, ao mesmo tempo que de justificação social e moral, a todas as técnicas de detecção, 
classificação e intervenção concernentes ao anormais” (Foucault, 2001 [1975], p. 419). A ser herdada ou 
adquirida (da própria herança de uma carga de degenerescência, passando pelas doenças da infância ao meio 
social miserável, ao alcoolismo e à devassidão sexual), a degeneração tornar-se-ia a causa mais importante 
dos transtornos psiquiátricos, baseando-se no princípio da transmissibilidade ao longo de gerações não 
apenas de características biológicas mas também de dimensões morais e de comportamento. Com efeito, a 
teoria não parecia ter limites, e todos os traços mórbidos poderiam ser explicados à luz dessa proposição 
(Pereira, 2008).  Como observou Foucault em O poder psiquiátrico: “Será chamada de ‘degenerada’ a criança 
sobre a qual pesam, a título de estigmas ou de marcas, os restos da loucura dos pais ou dos ascendentes. A 
degenerescência é, portanto, de certo modo, o efeito da anomalia produzida na criança pelos pais. E, ao 
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Vale observar que “la mythomanie représente un stigmate majeur de 

dégénérescence mentale” e que os seus fenómenos – mentira, simulação, fabulação – 

não eram menos do que uma espécie de palco bem precoce para todas essas 

anormalidades de uma vida psíquica constitucionalmente defeituosa da qual, no 

entanto, a inteligência não estava sempre ausente. Mais, importa notar que 

diferentemente desses que eram incapazes de construir grandes mitos, os malignos 

tinham a astúcia dos animais:  

 

“(...) patience et ténacité dans la poursuite, ruse et sournoisie dans les 

préparatifs, ingéniosité dans la dissimulation et dans la fuite, enfin férocité 

dans l’exécution, sont celles que les animaux et les hommes primitifs ont 

toujours déployées dans la lutte pour la vie” (Dupré, 1905, p. 15, p. 20-

21). 

 

Com efeito, Dupré fazia questão de que certa criança entre todas as anormais entrasse 

no campo da delinquência pela porta da sua imaginação criadora, demonstrando total 

ausência das tendências fundamentais à civilização: se todos os mitómanos eram 

débeis mentais, alguns, os potencialmente perigosos, também eram desequilibrados. 

Vê-se de facto o interesse médico-legal dessa tendência patológica, como Dupré 

referia logo no início do seu texto (1905, p. 6).  

Como vimos, o psiquiatra destaca um instinto – mesmo que invertido – e 

sugere a sua ligação ao crime através dos exemplos pueris da mitomania infantil; no 

 
mesmo tempo, a criança degenerada é uma criança anormal, cuja anomalia é tal que pode produzir, em certo 
número de circunstâncias determinadas e após certo número de acidentes, a loucura. A degenerescência é 
portanto a predisposição para a anomalia que, na criança, vai tornar possível a loucura do adulto, e é na 
criança a marca em forma de anomalia da loucura dos seus ascendentes” (Foucault, 2006f [1974], p. 282). 
Eis ainda o marco teórico pelo qual a psiquiatria pôde dar origem a uma nova forma de racismo: aquele que 
será o racismo contra “o anormal”. Esse será o racismo que se impõe contra aqueles que “sendo portadores 
seja de um estado, seja de um estigma, seja de um defeito qualquer, podem transmitir a seus herdeiros, da 
maneira mais aleatória, as conseqüências imprevisíveis do mal que trazem em si, ou antes, do não-normal 
que trazem em si” (Foucault, 2001 [1975], p. 403). Assim e em função do conjunto perversão-hereditariedade-
degenerescência (Foucault, 1994a [1976], p. 121), deixo aqui uma passagem do livro de Jaime Brasil, O 
problema sexual, de 1931, onde o autor fantasia – inspirando-se no Institut für Sexualwissenschaf, de Berlim – 
com a criação, em Portugal, de um Instituto de Sexualismo e Eugenia. Nessa instituição, “além das lições 
didácticas, para preparação de educadores, pais e mães da famílias, haveria conferências de propaganda, para 
rapazes e raparigas, demonstrando-lhes os perigos da prostituição, da sífilis e das outras doenças venéreas, 
as vantagens dos atestados médicos ante-nupciais, dos casamentos provisórios ou de ensaio, da procriação 
voluntária e consciente, etc. Se fôsse possível, instituir-se-iam aulas de anatomia e fisiologia elementares, 
pois, como se sabe, o conhecimento mata a curiosidade e o saber afugenta os mistérios. Fóra do campo teórico 
das lições, das conferências, das aulas, poderia haver ainda consultórios e dispensários de eugenia e 
puericultura” (Brasil, 1931, p. 20).  
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entanto, isso é fazer com que o instinto funcione dentro da imaginação, que a 

contamine com a sua agressividade. Neste sentido e quanto ao meu problema, parece-

-me importante localizar  duas coisas: primeiro, que a imaginação fosse compreendida 

como uma manifestação natural e que assim estivesse integrada no curso de um 

desenvolvimento normal, mesmo que condicionada, fundamentalmente, até à 

puberdade; por outro, que fosse um objeto dotado de conteúdo: é pelo conteúdo, 

acima de tudo, que nela se vão poder conhecer elementos patológicos. A imaginação 

continuava a ser aquele lugar no qual os instintos poriam toda a sua anormalidade a 

funcionar, tal como vimos atrás com Foucault a propósito do tratado de Heirich Kaan 

(Foucault, 2001 [1975], p 356-357). Com Dupré, ela continuava a ser um recipiente 

preenchido por erros – mesmo no caso da atividade mítica normal – e por instintos. 

Parece que tudo o que está desalinhado com a vida psíquica – ou que ainda não 

conheceu ordem – facilmente vai parar à imaginação, exibir-se nela, ou nela encontrar 

novos fermentos. A criança normal que Dupré descreve e que cresce no discurso 

diurno, sensorial e poético da psicologia infantil, tem uma natureza por cumprir que 

a constitui como um sujeito em vias de deixar para trás de si todas as manifestações 

primitivas. Neste sentido, essa criança tem como condição da sua normalidade o 

progressivo domínio dos próprios instintos do quais será preciso excluir tudo aquilo 

que não se deseja ver na subjetividade infantil: tudo aquilo que é vão, egoísta, 

agressivo, vaidoso e etc. A imaginação convirá a este discurso como campo de 

expressão de um caráter que pode ser auscultado e algo como uma hipertrofia doentia 

da imaginação como essa de que teríamos notícia – via pela qual aqui chegámos – no 

texto de José Pereira, em 1935 e a propósito daquilo que o desenho das crianças 

anormais poderia revelar, é indício desta disposição analítica.  

De facto, o que me parece relevante no texto de Dupré – onde me centrei na 

tensão normal-anormal e apenas a partir da figura da criança – é a maneira como a 

imaginação criadora se tornava patologizável,  como a sua patologização se veria 

ligada aos instintos, mas ainda como a imaginação, enquanto forma primária de 

pensamento, teria que se ir sumindo para que ficasse reservada aos primeiros anos da 

criança. Esta conceção parece-me muito importante, porque a imaginação é 

constituída como uma coisa pueril, uma qualidade dum espírito pueril, dum indivíduo 

mal situado na realidade. Com esta ideia, poderemos aproximar-nos da noção de 

egocentrismo que seria central no primeiro livro de Jean Piaget (Le Langage et la Pensée 
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chez L’enfant, 1923). Este, explicava, corresponderia a uma forma de pensamento 

situada nas zonas intermediárias entre duas outras que tomara emprestadas dos 

psicanalistas. A primeira seria a de um “pensamento não dirigido” ou “autístico”, mas 

também “incomunicável” e “subconsciente”, que se veria oposta à forma já 

“socializada” e “consciente” de um “pensamento dirigido ou inteligente” (Piaget, 1977 

[1923], p. 60-62). Com efeito, o egocentrismo da criança seria sempre um 

“egocentrismo intelectual” – noção que detalhava na 3ª edição do mesmo livro54 –  na 

medida em que essa forma infantil do pensamento estaria ligada a um 

comportamento profundo, ditado, afinal, por uma incompreensão de si enquanto 

sujeito, a qual orientaria o espírito para “atitudes pré-críticas, e, por conseguinte, pré-

objectivas”, constituindo “uma espécie de ilusão sistémica, inconsciente e de 

perspectiva”. Era essa espécie de ilusão que estaria então destinada a ceder ao 

pensamento racional, dirigido, socializado, inteligente, em suma, adaptado55. Não se 

 
54 A medida da linguagem egocêntrica nas trocas verbais com o adulto e as trocas entre crianças é o título do 
capítulo que acrescentava à terceira edição do seu primeiro livro (1948), onde aproveitava para caracterizar 
novamente, como explicava, a noção de egocentrismo (Piaget, 1977 [1923], p. 93). As citações feitas entre 
as páginas 67 e 106 pertencem a este novo capítulo. 
55 A pergunta de Piaget não seria tanto o que faz da criança um indivíduo primitivo? mas antes como é que a 
criança deixa de ser um primitivo e se torna um ser racional? De facto, Piaget parece centrado em pensar a 
formação de um sujeito observador e inteligente que teria perfeito modelo no indivíduo adulto e socializado: 
aquele, justamente, que superou o egocentrismo da infância, que ultrapassou o pensamento que fizera a 
criança “percepcionar o mundo à escala dos seus interesses vitais” (Ottavi, 2004, p. 312). Será ao construir a 
sua subjetividade – percebendo-se enquanto sujeito de conhecimento – que a criança se tornará menos 
egocêntrica, na medida em que estando privada de um eu definido, tende a confundir o que sente com as 
coisas exteriores. Piaget será claro em relação a isto, aproveitando para discutir a noção de sentimento de 
comunidade de A. A. Grünbaum, enquanto egocentrismo:  “(...) se tomarmos o termo egocentrismo no sentido 
puramente epistémico, para designar a confusão do sujeito e do objecto no curso de um acto de conhecimento 
no qual o sujeito se ignora a si mesmo e não consegue descentralizar-se voltando-se para o objecto, então 
egocentrismo e sentimento de comunidade constituem um só e mesmo fenómeno. É assim que, no plano 
físico, Grünbaum cita como exemplos de sentimentos de comunidade as atitudes mesmas de que nos servimos 
para ilustrar o egocentrismo. Os balões sobem ao ar porque gostam do ar, declara uma criança de 6 ½ anos: 
é porque, dizíamos, sendo egocêntrica a criança, concebe os balões conforme ela própria e empresta-lhes 
intenções e finalidades; é, responde Grünbaum, porque a criança personifica as coisas na medida em que se 
comunica com elas. Mas quem não percebe que as duas explicações são iguais? É porque a criança, ignorando-
se a si mesma a título de sujeito, projecta as suas qualidades internas sobre a coisa com que se comunica! 
Ora, no plano social acontece exactamente isto. A criança encara ou outros da mesma maneira que encara as 
coisas. (....) Notemos agora que o egocentrismo social, tanto como o egocentrismo físico, é assunto de 
circunstâncias exteriores próprias à situação da criança, ao mesmo tempo que de atitude inicial e espontânea 
do pensamento. (....) Em suma, no plano social como no físico, a ausência de conhecimento é um factor 
secundário na constituição do egocentrismo infantil: o factor primário é a atitude espontânea do pensamento 
individual que tende directamente para o objecto sem haver tomado consciência da sua perspectiva própria. 
Eis porque sociabilidade e egocentrismo não se excluem em nada. (...) Entretanto vimos que a criança 
apresenta o maximum de sugestibilidade nas mesmas idades do maximum de egocentrismo, esses dois 
caracteres diminuindo com a socialização real do indivíduo. Como se opera então essa socialização? Ainda 
sobre este ponto observamos um paralelismo chocante entre o comportamento da criança no plano físico e o 
seu comportamento no plano social: nos dois casos a diminuição do egocentrismo explica-se, não pela adição 
de conhecimentos ou de sentimentos novos, mas por tal transformação de pontos de vista que o sujeito, sem 
abandonar o seu ponto de vista inicial, o situa, simplesmente, entre o conjunto dos outros possíveis. Em outras 
palavras, a compreensão dos outros, como a compreensão do mundo físico, supõe duas condições: 1.º) tomar 
conhecimento de si próprio como sujeito e desligar o sujeito do objecto, de maneira a não mais emprestar, 
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trataria, portanto, de colocar ordem numa vida psíquica, mas de localizar a criança 

como sujeito-no-mundo, onde esta aprendesse a conhecer as coisas como elas são, ou 

como o homem ocidental as compreendeu. Eis o que o desenvolvimento psíquico da 

criança suporia, logo que esta fosse construindo a sua subjetividade, processo em que 

um “jogo simbólico” em “parentesco” com um “egocentrismo verbal”, muito 

facilmente se compreenderia numa atividade mítica infantil, como colocara Dupré, na 

contagem decrescente do que em regra seria normal (Piaget, 1977 [1923], p. 82-94). 

Assim visto – uma atividade mítica que pode ir de normal a patológica e um 

egocentrismo do pensamento que até poderia subsistir, como explicava Piaget, nos 

adultos, sempre que estes fossem “dominados pelas suas atitudes espontâneas, 

ingénuas e, por conseguinte, infantis do pensamento”, mas também “nos estados de 

inércia mental” (1977 [1923], p. 93, p. 96) –, parece-me agora necessário tentar 

compreender os modos como uma noção de imaginação aparece no livro de Vítor 

Fontes sobre Crianças anormais, já que este, a propósito do estudo psíquico da criança, 

se ocupa de nos descrever – tal como fizera para um capítulo votado ao aspeto físico 

– o seu normal desenvolvimento. Ora, também Fontes falará de um período primitivo. 

Sigo a descrição que nos faz, observando que também aqui a imaginação será processo 

que terá que ficar para trás: depois de ser sujeito a um senso crítico que ainda terá que 

ser formado. 

A descrição das fases pelas quais a criança vai passando, a partir do 

nascimento, que Fontes não faz sem uma considerável introdução centrada na vida 

intra-uterina e no momento do parto, são expressoras deste enunciado: “É hoje 

assente em psicologia que a evolução da criança reproduz, como atrás dissemos,  a 

evolução da própria humanidade” (Fontes, 1933 [1931], p. 112). Assim, com Honorio 

Delgado refere os quatro períodos do desenvolvimento psicológico da criança 

definidos por Stanley Hall: 

 

“1.º, infância, que dura até aos dois anos e que corresponderia 

filogenèticamente ao período símio; 2.º, meninice, dos dois aos oito anos, 

que representaria os primeiros tempos em estado selvagem; 3.º, a 

 
ao segundo, os caracteres do primeiro; 2.º) cessar de considerar o ponto de vista próprio como o único 
possível e coordená-lo ao conjunto dos outros. Em outras palavras, adaptar-se ao meio social, como ao meio 
físico, é construir um conjunto de relações, e situar-se entre essas relações, graças a uma actividade de 
coordenação que implica a descentralização e reciprocidade dos pontos de vista” (Piaget, 1977 [1923], p. 99-
103). 
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juventude, dos oito aos doze, treze anos correspondendo ao progressos de 

estado selvagem, e 3.º [sic], a adolescência, dos doze-treze aos vinte cinco-

trinta, representando o estado de civilização” (Fontes, 1933 [1931], p. 

113-114). 

 

É na segunda fase, na fase da meninice, que Fontes vai situar, sempre com Delgado, 

com quem troca conceitos – libido, autohedonismo (Eu), organohedonismo, 

sociohedonismo  –,  essa ideia de uma imaginação que é natural na criança. Pelos dois 

anos, “criada a noção do Eu, a criança começa a ter consciência e um certo interêsse 

pelo mundo que a cerca, não apreendendo porém, a essência das coisas; atribui-lhes 

qualidades fantásticas, anímicas” (Fontes, 1933 [1931], p. 119). Cita então 

diretamente o seu interlocutor para comparar a criança a um selvagem: “Como el 

selvage no sabe separar bien los atributos de los seres, de los atributos de las cosas, 

es animista, es decir, dota a los objectos de alma, de espontaneidad, de personalidad” 

(Delgado citado por Fontes, 1933 [1931], p. 119). Se este correspondia a um período 

selvagem da história da humanidade, era também o período marcado por uma “falta 

de sentido crítico” e é aqui que localiza a noção de imaginação: 

 

“A falta de sentido crítico, própria desta idade, torna a criança de uma 

credulidade sem limites e faz com que a imaginação vagueie livremente 

num mundo inteiramente novo e cheio de mistérios que a leva a construir 

uma atmosfera irreal onde a convicção não tem base sólida. Daqui uma 

possibilidade e uma facilidade no mentir, mentira sem premeditações, nem 

muitas vezes num sentido egoísta. De todos estes predicados psicológicos 

o educador tira o máximo partido se a êles atender cuidadosamente. Assim 

nesta idade o meio de educação por excelência é o jôgo, a brincadeira” 

(Fontes, 1933 [1931], p. 120). 

 

Também aqui a criança é um sujeito altamente sugestionável, um sujeito que pode 

criar os seus mitos e as suas fantasias, pode mesmo criar mentiras, porém, estamos 

no campo das crianças normais e tais mentiras não serão mais do que produtos 

sinceros de uma ingénua inverdade, afirmações falsas por razões de inexperiência, ou 

de egocentrismo, como diria Piaget, e o jogo propõe-se como a grande possibilidade 

de dirigir essa condição mítica que tanto aproxima a criança do selvagem quanto 
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caracteriza a sua própria incompreensão como sujeito. Afinal esta “é a idade em que 

os olhos, os ouvidos, o tacto, o cheiro, o gôsto, etc., são janelas abertas de par em par 

sôbre o espírito virgem de experiências pessoais”. Esta é a idade, acrescento, da 

educação infantil, de uma educação que saberá situar a criança no mundo 

precisamente a partir do jogo e dos sentidos, de uma educação que transformará a 

imaginação numa forma amadurecida de pensamento, tão necessária quanto aqui 

Fontes explicava: 

 

“Deve o educador promover quanto possível ao estabelecimento de um 

certo estado de ordem dentro do espirito infantil, pronto nesta idade, como 

em nenhuma outra, a cair nos mais errados e perigosos caminhos e 

tendências, devido evidentemente à falta do senso crítico. Para isso servir-

-se-á da disciplina do espírito que deve partir mais do educador do que da 

própria criança, isto é, da obediência, mas, entendamos, obediência suave, 

conseguida pelos meios da convicção e não da violência” (Fontes, 1933 

[1931], p. 119, p. 121). 

 

Rapidamente, porém, será chegada a fase em que Fontes congrega a “idade prè-

pubere”, a “puberdade” e a “adolescência” e que designa como “estado de civilização”. 

Nesta que relata como a fase do “predomínio da inteligência sôbre a vontade”, fala-

nos sobre uma criança que toma “consciência do mundo exterior” e que também vai 

“percebendo não só o que mais lhe convém fazer, como aquilo que deve fazer”. É o 

discurso da psicanálise aquele que Fontes fala e, portanto, o instinto sexual que esteve 

presente desde o nascimento da criança vai fazer deste período um momento 

especialmente complexo. Recordemos os textos dos anos 20, na verdade, não muito 

anteriores a este, em que nos ensinara sobre esse instinto e sobre os perigos da 

formação de complexos afetivos. Neste livro, porém, o momento é o do ocaso da 

imaginação infantil ou aquele em que essa corre o risco de se deixar contaminar, 

novamente, pelo instinto:  

 

“Este período da vida é muito complexo devido a factos psicò-fisiológicos 

da maior importância. Assim a puberdade vem dar um relêvo enorme à 

afectividade do carácter; definida a sexualidade, a experiência e a 

satisfação de desejos desconhecidos até aí sob a forma de prazer físico 
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francamente sexual que então teem, muito influi na formação de um 

psiquismo mais ansioso, mais emotivo, que a pouca experiência da vida 

doira com as fantasias de uma fértil imaginação, dum sentimentalismo 

pouco prático.  

A criança começa a perceber que o mundo da brincadeira é diferente do 

mundo real e que é neste que ela tem que viver” (Fontes, 1933 [1931], p. 

121-122). 

 

Lembro que estamos num capítulo dedicado ao desenvolvimento psíquico da criança 

normal. Que se ia aqui seguindo o seu desenvolvimento. De um pensamento turvo e 

sugestionável que tem tudo para desaparecer a imaginação transforma-se no território 

potencial para um assalto afetivo. Esta não se parece mais com a imaginação que se 

faz acerca do mundo cujas regras se ignoram mas aquela que parece capaz de animar, 

ou de ser animada, por impulsos sexuais. Não esqueçamos que “a sexualidade é das 

fôrças mais importantes que regem a psicologia humana” e que: 

 

“(...) nesta altura do nosso estudo em que já sabemos o valor do ovário e 

do testículo como glândulas de secreção interna, compreendemos bem que 

no momento em que o valor funcional dessas glândulas se afirma e se 

identifica, as perturbações psíquicas tenham mais possibilidade de 

eclodirem”, escrevia, em A sexualidade (Fontes, 1933 [1931], p. 190, p. 

203).  

 

Recolhamos estas perceções de uma imaginação na criança que começa a relacionar-

-se com o mundo, e esta outra imaginação fértil intrínseca a uma sexualidade em 

expansão. Seria esta palco favorável a alguma perturbação psíquica? Reservemos da 

descrição do que é o normal que, a caminho da adolescência, a criança começa a 

perceber que é no mundo real que tem que viver: é então que se dá “um grande 

desenvolvimento das faculdades intelectuais” e que o seu espírito se disciplina “pela 

crítica que o desenvolvimento da inteligência dá nesta fase”. Eis o caminho por onde 

seguir até à idade adulta onde: 

 

“(...) moderada a emotividade, criada uma noção do mundo à custa de 

desenganos sofridos durante a mocidade, os indivíduos, com um número 
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formidável de noções adquiridas durante o crescimento, com a inteligência 

arejada e pujante de actividade, com o auxílio de uma memória fácil e 

elástica, preparam-se para a vida regular, criando responsabilidades a que 

não podem aliás fugir, especializando as suas tendências intelectuais e 

tentando, fortificando o equilíbrio entre as exigências de uma vida que lhes 

compete manter e as da inteligência individual amadurecida e forte” 

(Fontes, 1933 [1931], p. 122-123).  

 

Entre os últimos autores, não se procurou aqui fazer qualquer relação direta. Tão 

somente encontrar nos seus textos lugares de integração de uma ideia de imaginação 

enquanto fator natural, muito embora condicionado, do desenvolvimento da criança. 

Se, para ser normal, essa imaginação não deveria apresentar elementos patológicos, 

ela também parece ser, ao mesmo tempo, uma propriedade mental facilmente 

atingível por perturbações psíquicas e cenário privilegiado para a sua ocorrência. Há, 

por outro lado, que esperar uma progressiva diminuição da sua preponderância ou 

influência nos modos de relação entre o indivíduo e o real. Neste sentido, a 

imaginação deveria ser superada por noções como inteligência, senso crítico, 

consciência, as quais se deveriam tornar dominantes nas estruturas psicológicas do 

indivíduo. 

 

 
 

 

A  CONDIÇÃO  DE  OBSERVAR  

 

 
 

Como muito bem notou o professor Faraday, n’uma conferência 

sobre a educação mental feita no Instituto Real, o defeito 

intellectual mais commum é a falta de juizo. ‘A Sociedade, 

fallando em geral, disse ele, não ignora só a educação do juizo, 

mas ignora até essa ignorancia’. E a causa a que elle attribue esta 

situação é a carencia de cultura scientifica. 

Herbert Spencer, Educação Intellectual, Moral e Physica, (1884 

[1861], p. 81). 
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A educação deverá, por um exercício metódico dos sentidos, 

especialmente do ouvido e da vista, habituar a criança à 

observação atenta da beleza. É antes de tudo, a própria 

vivacidade da sua imaginação que impede a criança de bem ver 

e ouvir. É preciso revelar-lhe a beleza que existe no mundo, sem 

contrariar o que a criança cria, em obediência às tendências da 

sua alma inventiva.  

É preciso, por conseguinte, ter todo o cuidado em cultivar os seus 

sentidos sem estragar a sua imaginação.  

Autor não identificado, citado por Cardoso Júnior em Duas 

palavras sôbre ensino infantil, (1929, p. 269). 

 

 

 

A ideia de observação tem sido frequente ao longo deste texto, mostrando ligações 

próximas com a educação da infância. Quando procurei explorar, no capítulo anterior, 

o que poderia ser um meio educativo apropriado à criança, verifiquei que este deveria 

conformar objetos suscetíveis de responder apropriadamente aos seus interesses, 

baseando, em certa medida, o trabalho pedagógico na observação.56 Isto é bastante 

claro no método Decroly, de que os pedagogos portugueses falaram amplamente, onde 

parece ser possível pensar no trabalho da educação infantil como introdução a uma 

cultura científica, como quereria Herbert Spencer fazendo “elogio das lições de coisas” 

(Ottavi, 2004, p. 233). De facto, já encontrara a ideia de imaginação, nas entrelinhas 

de gestos e atos que, em materiais paralelos, iam consignando certos efeitos 

secundários dessa observação que importava fazer, fazer bem e fazer sempre, num 

meio apropriado à criança, onde esta encontrasse os materiais certos com que 

responder às suas necessidades e tendências. Porém, a imaginação não era ainda o 

objeto desse capítulo, onde me interessava principalmente buscar a ideia de natureza 

e tentar, da sua ambiguidade, ir retirando algumas regras.  

Ora, neste texto, procurarei focar-me já nessa ideia de imaginação, que não 

considero separável daquele tipo de poder que a razão não cessou de querer exercer 

 
56 Em A natureza da criança e a invenção de um meio interessante. 
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sobre a loucura e que implica pensar que essa ideia, no discurso pedagógico, e nos 

textos que venho lendo – desde a Educação Social, a que junto agora textos da Revista 

Escolar e dos autores que nela encontrei –, não se permite existir sem ser na interseção 

e na sobreposição entre o discurso clássico sobre a imaginação e o discurso da 

modernidade sobre saúde mental, moral e social. Como se o delírio e o instinto se 

tivessem podido manter mais ou menos encontrados na ideia de imaginação, como se 

o aparecimento de um não tivesse necessariamente apagado o outro, mas tivesse 

podido incorporá-lo, transformá-lo, convidá-lo quantas vezes a participar dos seus 

jogos, pela coincidência de ambos terem sido animados pela imaginação. Neste 

sentido, talvez seja possível ir perguntando à observação, mais diretamente, pelas 

suas relações para com a imaginação. Parto daí. 

Quando Vítor Fontes escrevia sobre a criança normal ainda em plena meninice, 

ainda em plena imaginação do mundo, falava de uma criança dotada de uma 

credulidade sem limites e aconselhava o educador a promover, tanto quanto possível, 

um certo estado de ordem dentro do espírito infantil. Era nessa idade que a criança 

tinha mais tendência a cair nos mais errados e perigosos caminhos (Fontes, 1933 

[1931], p. 121). De algum modo, uma vivacidade da imaginação que impede a criança 

de bem ver e ouvir, de que nos falava certo “homem que muito se interessa na França 

pela educação infantil” (Júnior, 1929, p. 269), parecia andar por perto desses 

caminhos, onde quem não bem veja e não bem oiça, bem pode tropeçar. Mas havia, 

disse-nos também Vítor Fontes, certos predicados psicológicos a que o educador 

poderia atender cuidadosamente durante este período que começava por volta dos dois 

anos e duraria mais ou menos até à puberdade. Fontes falara do jogo. E falara deste 

como modo de promover um estado de ordem dentro do espírito infantil, o que talvez 

também fosse cumprir certo número de lições de observação e de beleza. Aí onde 

Júnior notava uma “soma prodigiosa de energias” que, mesmo sem companheiros ou 

irmãos com quem brinque, faz com que a criança atribua “personalidade e vida às 

coisas inanimadas” – e logo que “os bancos, as cadeiras, as pedras” sejam 

“transformadas pelas suas imaginação em barcos, automóveis, combóios, casas, rios, 

máres, jardins, praias, pessoas, animais!” (Júnior, 1929, p. 268) –, parecia estar o 

ponto exato onde saber atuar: era talvez através deste jogo natural que  “quantas 

noções” e “quantos estados de espírito o educador pode orientar ou provocar na 
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criança (...) que inteligentemente e intencionalmente se arranjem com êsse fim! 

(Fontes, 1933 [1931], p. 121).  

O jogo configurava-se assim como um modo de direcionar a imaginação 

infantil para todos aqueles planos que pudessem ser elaborados com fins pedagógicos, 

o que deveria estar em conformidade com o sujeito em questão e corresponder aos 

seus interesses. Ao mesmo tempo, porém, a ideia de imaginação aparecia como um 

modo de funcionamento psicológico do qual se esperaria uma resolução. Este discurso 

encontrava-se de modo claro nestas diretrizes do Regulamento do ensino primário e 

normal, de 1919, que trago aqui para vermos como nelas se colocavam este problema 

e se definia um papel, neste caso, para a professora do ensino infantil: 

 

“A professora deverá reduzir a sua acção à simples missão de guia, 

directora, intérprete, que formula questões, que estabelece problemas, 

esclarece erros, corrige desvios da inteligência e da imaginação, de modo 

tal que em todo o ensino se conservem constantemente equilibradas as 

faculdades das crianças, e que toda a doutrinação se dirija a fortificar-lhes 

a iniciativa e a vontade, tomando por ponto de partida a sua curiosidade 

natural e conduzindo-as por ela ao hábito da observação e da reflexão” 

(Decreto 6137, 19 de Setembro de 1919). 

 

É interessante encontrar aqui justamente referidos estes desvios da inteligência e da 

imaginação. Dir-se-ia que o desvio da inteligência seria já a imaginação, ou que a 

imaginação fosse aquela que pode desviar a inteligência do seu caminho. Tais desvios 

só podiam ser momentâneos intervalos no processo de equilibração das faculdades da 

criança, micro-naufrágios do bom-senso que poderiam ser evitados, como talvez 

acrescentasse Ferrière (1967 [1921]). Estaríamos aqui por perto dos processos 

descritos por Fontes (1933 [1931]) ao acompanhar a mudança desse estado anterior 

à ordem do espírito que permite à criança construir um mundo irreal, em prol de uma 

progressiva consolidação na realidade, onde vir a funcionar responsavelmente? Com 

efeito, uma imaginação, digamos, uma imaginação livre, uma imaginação 

desocupada, como a que faria transformar bancos e cadeiras em barcos ou animais, 

não poderia manter-se muito tempo nessa forma aparentemente deslumbradora, pelo 

menos para alguns, ou em alguns momentos. A imaginação natural e pueril precisava 
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de ser disciplinada por um hábito de observação que deveria ser incorporado na vida 

escolar da criança. Fazer lições de observação faria já parte deste desígnio de criar na 

criança o próprio hábito. Este parecia conformar em si o exercício de imaginar menos, 

ou pelo menos de garantir um funcionamento psíquico baseado em objetos concretos 

– tal como a idade infantil exigia –  no mundo de objetos exteriores a si. Vejamos 

como Irene Lisboa, atendendo certamente à criança do ensino infantil, explicava as 

funções dos jogos Decroly, onde mostrava o lugar da imaginação na economia destes 

jogos de observação: 

 

“Os jogos sensoriais, lotos, em geral, blocos, encaixes, paciências, etc., 

servem para exercer as aptidões sensoriais, desenvolvê-las, não afinar os 

sentidos. A criança, jogando, não ficará vendo ou ouvindo melhor, ficará 

apta, simplesmente, a descriminar as suas sensações, a guiar se por elas. 

Dá maior atenção ao que lhe era indiferente, observa, julga. E como a 

actividade motriz é chamada a exercício quase sempre, não corre o perigo 

de se perder em imaginações. 

É sabido quanto as crianças desocupadas ou indecisas se desmandam, 

imaginando” (Lisboa, 1925, p. 261-262). 

 

Parece clara uma relação entre observação e um amadurecimento da própria perceção 

mas também que, convocada a atividade, dessa relação ocorram efeitos reguladores 

sobre a imaginação. Precisamente assim se poderá compreender o dano a que ficaria 

entregue uma criança sem observações bem cumpridas. Quando, também Lisboa, 

pretendia criticar um trajeto escolar que se reduzisse a ler, escrever e contar, ocupava-

-se de descrever um aluno que “calculou o valor de muitos hectares de terreno, o 

volume, o pêso de muitos hectolitros de água destilada, o preço de víveres, fazendas, 

prédios, etc.”, que “escreveu imaginárias descrições, decalcou e copiou desenhos 

alheios, aprendeu muitas nomenclaturas, decorou preceitos, datas e regras”, mas 

também que “excitou a imaginação sem a demolhar em observações e materialidades” 

e que “foi à viva fôrça o ambicionado ludibriado” (Lisboa, 1926, p. 411). Entre tantos 

conteúdos trabalhados a metro vale salientar o mau trabalho que também fica em 

uma imaginação que não foi demolhada em observações e materialidades, e que 

também não pôde fazer mais do que imaginárias descrições. Houve evidente falta no 
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trabalho da imaginação deste aluno. Faltou a observação necessária à qualidade 

daquele “trabalho intelectual sempre estribado em observações” que a mesma autora 

elogiava ao modelo de uma escola nova, onde por exemplo o trabalho manual era 

“fonte de observações imediatas, de equilíbrio de funções, de gostos simples e sãos” 

(Lisboa, 1926, p. 411). Também a professora Olinda Tavares dos Santos escrevendo, 

igualmente, sobre trabalhos manuais notava como estes “sob o ponto de vista 

intelectual, educam a observação, acostumando os alunos a ver, a medir, a calcular 

com exactidão” e, logo, “desenvolvem a imaginação, levando-os a procurar novas 

formas e combinações artísticas” (Santos, 1930, p. 97) Também aqui nos poderíamos 

perguntar por certa forma de maturidade representada pela observação: uma 

observação que propicia a transformação das meras imaginações das crianças em 

coisas que podem mesmo levar a produzir novas formas e combinações artísticas.  

Se voltarmos a Lisboa, que já nos apresentou através dos jogos Decroly às 

vantagens por estes oferecidas sobre imaginações desmandadas, é certo que, além 

desses exercícios apropriados “para os inícios do cálculo, da leitura e da escrita” era 

possível empregar também  “a modelação e o desenho sob qualquer pretexto e a todo 

o momento durante as aulas”. E se era possível fazer “ ‘croquis’ do que se vê e do que 

se viu” tanto quanto “se modela o que apetece ou convém”, é interessante verificar 

que esses exercícios, que Lisboa chegava já a descrever como “formas de 

exteriorização do pensamento, acessíveis até a crianças de cinco anos e de menos”, 

seriam, exatamente, exercícios capazes de tornar “os alunos bons observadores” e 

“equilibrados”. Por estas razões, Lisboa não duvidava de que “modelar e desenhar 

emparelham com ler e escrever quanto ao valor educativo¡ e quantas, quantas vezes 

lhes servem de bordão! (Lisboa, 1926, p. 416). A professora podia não falar nesta 

passagem em imaginação, mas sabemos que onde há observação há imaginação que 

está a ser trabalhada. O desenho conformava nas suas regras a observação. Portanto, 

ao espreitar o desenho, importa perceber nele essa tradição da observação que 

conseguiu convir tão favoravelmente à pedagogia infantil.  

A observação convém à pedagogia quando esta tem a si consignada a missão 

de tornar a criança um sujeito com os pés no chão e o olhar virado para fora de si, ou 

seja, um sujeito que não esteja subordinado a uma própria ou singular lógica interior: 

um sujeito que por exercícios de observação desenvolva o amadurecimento das 

aptidões sensoriais que convêm à pedagogia. Como explicava Édouard Claparède em 
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Dessin pour les petits, que já vimos anteriormente, o “dessin scolaire” não se destinava 

a produzir “dessinateurs” e esse fim, “unique autrefois”, seria o menor dos propósitos 

que lhe poderiam ser reconhecidos. E o que admirava no manual de desenho que 

então apresentava era o facto de as suas autoras terem podido fazer de cada desenho 

realizado “une occasion d’observation et une leçon de choses” (Claparède, 1913 

[1912], p. vii). 

Outro era já o ângulo do ensino do desenho que cedia à pedagogia da infância 

a interessante observação. Quando Augusto Gomes de Oliveira, no seu Guia para 

desenho do natural na escola primária, afirmava que “sendo, pouco originais, mas 

muito conceptuais e fantasiosas, as crianças têm uma tendência natural que lhes é 

peculiar para exagerar todos os actos da sua vida infantil”, ele procurava atender a 

certas qualidades próprias da natureza infantil, não duvidando de que era “uma 

necessidade educativa corrigir-lhe os exagêros, governá-las” (Oliveira, 1932 [--], p. 

5). Aquilo de que falava era de uma imaginação natural que encantava alguns, mas o 

seu campo – e o seu objetivo – era o desenho, cuja prática tinha condições bem 

apropriadas de participar nessa necessária correção. “O desenho”, conforme certa 

máxima que resultara do congresso de professores realizado em 1904 na cidade de 

Berna e de que José Pereira nos fazia referência, é “resultado da observação, reflecte 

o mundo em que vivemos e só deve ter por objecto imediato a compreensão e a 

representação das aparências visíveis” (Pereira, 1935, p. 90). Assim afirmado, o 

desenho encontrava-se naturalmente inscrito nas lógicas pedagógicas, totalmente 

autorizado a corrigir aqueles devaneios e irregularidades próprias da criança.  

Deste modo, quando Manuel Antunes Amor criticava na Revista Escolar o 

manual de Augusto Gomes de Oliveira, não eram as funções nem os usufrutos 

pedagógicos que este declarava serem cumpridos pelo desenho que tomava como 

objeto da sua crítica, mas o método que para essas funções esse manual empregava. 

O “método intuitivo”, tal como aqui Amor nos fazia lembrar, era aquele que visava 

acompanhar o desenvolvimento da criança – primitiva e logo concreta –, por isso não 

deveriam fazer-se exercícios de cópia de estampas nem de geometria, mas sim “ter 

por guia a natureza”, o que significava precisamente observação, uma observação de 

coisas reais, postas diante de si. Assim, a criança “observa o objecto que tem à vista 

e, em seguida, executa o seu traçado a lápis ou a sua pintura a aguarela” (Amor, 

1931a, p. 55). Com efeito, explicava ainda Amor: “Na opinião dos grandes 
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pedagogistas contemporâneos, os exercícios de desenho devem dirigir-se mais ao 

pensamento e à sensibilidade do aluno, do que à educação da mão e da vista” (Amor, 

1931a, p. 60). Lembremos agora Compayré, no Dicionário Buisson, ao explicar-nos 

que a observação não era a educação dos sentidos, mas sim a educação do espírito 

através dos sentidos, ideias que não eram muito diferentes daquelas que Irene Lisboa 

expusera ao falar-nos sobre os  jogos Decroly. Talvez alguns professores se colocassem 

no ângulo do ensino do desenho como Augusto Gomes de Oliveira que tardava em 

abandonar a geometria para desagrado de Amor; mas o que os grandes pedagogistas 

contemporâneos, quando ocupados da educação infantil, queriam do desenho, era a 

observação de que ele era o grande exercício espiritual. 

Regressemos a Irene Lisboa, agora na companhia de Ilda Moreira, como quem 

escreveu alguns textos sobre Vida escolar de crianças de cinco anos e meio a sete e que 

se viram publicados na Revista Escolar, tendo estes sido aliás determinantes para a 

minha escolha dessa revista. Detenho-me num desses textos, centrado no desenho. 

Recordemos que há pouco passámos por esta autora, numa passagem em que 

valorizava o desenho a par da modelação, enquanto formas de exteriorização de 

pensamento que se fariam com frequência e que tornariam os alunos bons observadores 

e equilibrados. Neste outro texto, que nos transporta para uma sala de educação 

infantil, vamos encontrar um foco específico sobre o desenho como meio educativo e, 

se inicialmente me pude surpreender por não encontrar o termo imaginação 

mencionado uma única vez, isso não significa que essa não esteja presente. 

“O hábito de desenhar torna as crianças atentas; aprendem a conhecer formas, 

côres, direcções, particularidades várias dos objectos”. O que se evidencia neste texto, 

tal como as autoras descrevem o desenho, não é só o facto deste se objetivar como 

representação, mas que esta deverá sempre convocar um objeto ou situação, passada 

ou presente, que tenha ou tenha tido, referente na realidade. Ora, parece claro que o 

desenho segue uma “preparação”, um ato de lançamento, um tema, que é então 

seguido por um  “trabalho da representação”, ao qual se segue, por sua vez, o exercício 

“da crítica e reconhecimento”. Para a preparação, certos “excitantes” que são sempre 

necessários, podem ser dados “por um esforço de reproduzir o que excitou e deu gôsto 

e que já se nada vê”. Esses, podem constituir-se diretamente no que “está á vista e 

parece bonito: flores, brinquedos, a árvores do Natal enfeitada, etc.”, mas também 

podem ser suscitados por histórias: “As histórias são boa fonte de ideações. As crianças 
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que contam ou ouvem contar qualquer história traçam um trilho mental, põem em pé 

as figuras e assistem aos conflitos e às scenas” (Lisboa & Moreira, 1926b, p. 279-281).  

Ora, ao trabalho de representação – desenho – segue-se um momento 

conclusivo. Nesse pretende-se ‘ler’ os desenhos, ou seja, reconhecer os objetos neles 

representados: juntar “ à representação desenhada a representação falada”. Aqui as 

representações vão ser identificadas com os seus referentes no real, momento que 

constitui um encontro entre todo o grupo de crianças e a professora. Escrevem sobre 

este passo:  

 

“São muito curiosas as falas das crianças quando observam. Também se 

deve notar o seu golpe de vista e o sentimento das proporções. Umas 

crianças arrastam as outras; fala esta, fala aquela e todas se interessam. 

Este trabalho de atenção é tão importante e agradável que nunca será 

demais encarecido: reconhecer, falar, corrigir, distinguir o justo do 

impróprio, o bonito do feio... sem muitas delongas, com interesse vivo, 

evitando a fadiga...” (Lisboa & Moreira, 1926b, p. 281-283). 

 

Vejamos, é no interior deste processo que devemos procurar a imaginação, não 

enquanto termo nem meio, mas sobretudo como um aspeto psíquico que se encontra 

a ser disciplinado. Talvez andemos perto de uma imaginação bem demolhada em 

observações como queria Lisboa, em outro texto. Aqui o pretexto é o desenho, mas 

quem a cultiva, a coloniza, resolve, é mais uma vez a observação. Esta está no diálogo 

com as crianças durante a preparação, no modelo que se olha e que se tem interesse 

de imitar, mas também no exercício que se repete quando o desenho realizado se 

torna objeto de novas observações em busca do referente que nele tem que estar 

representado. O desenho parece ter que conter algo que possa ser reconhecido por 

todos, que esteja ao acesso de todos e a observação, que nele se cumpre, regulariza 

uma imaginação de que não se fala: problema apagado na prática concreta de fazer 

representações de coisas que têm nome no mundo. De coisas que têm nome e que 

podem até ser anotadas na parte de trás da folha em obediência a essas regras 

evidentes que ligam coisas e palavras, como nestas “explicações acêrca dos arraiais 

de Santo António representados há dias no papel” – e que nos podem parecer hoje 

totalmente naturais numa prática escolar –, de que cito apenas parte: “Um aeroplano, 
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balão que vai ao ar, bandeiras, um laço (Antoninho, 5 anos); uma boneca e bandeiras, 

um balão a subir ao ar, e o céu (Maria Virgínia, 5 anos); um balão, as palmeiras, as 

bandeiras, as lâmpadas (Chico, 6 anos); um balão a subir ao ar, bandeiras no arraial, 

as palmeiras, uma menina e um menino a dançar (Maria Branca, 6 anos); a menina 

a deitar a estrêla, o balão queimou-se, e a fogueira e a brasa, e o menino a acarretar 

a lenha para a fogueira, as tábuas estavam quási ardidas, a menina a dançar 

(Fernanda 7 anos); o aeroplano e as bandeiras e o balão aqui, em côres; um rapaz a 

dar uma cambalhota, caiu do banco abaixo, êstes vão a correr para saltar por cima do 

rapaz que caiu, aquele já saltou (Jaime, 7 anos); (...)”. Poderíamos continuar a 

verificar a existência destes objetos no mundo, a vê-los tomar lugar num lugar que 

aqui se optou (?) não chamar de imaginação (Lisboa & Moreira, 1926b, p. 280-282). 

A observação de coisas-do-mundo provocou a representação dessas coisas-do-

mundo, transformou essas coisas em desenhos que serviram para novas observações, 

mas não terá também assegurado a realidade dessas coisas-do-mundo no espírito das 

crianças? Por este processo parece interessante voltar ao início do texto e perceber a 

ideia de um desenho espontâneo que as crianças fazem quando querem: “Os nossos 

alunos desenham quando querem. Entram na classe, de manhã, e se lhes apetece 

desenhar pegam no giz e riscam à vontade nas ardósias murais. E’ esta a ocasião de 

êles desenharem mais, livremente, sem excitações. Aparecem os camions, as bombas, 

os cavalos, os barcos, os homens, os aeroplanos, as carroças, etc.” Para Lisboa e 

Moreira, as crianças podem fazer “representações pessoais” mesmo sem “fidelidades”, 

mas estas não parecem ser concebíveis sem um referente no mundo (Lisboa & 

Moreira, 1926b, p. 278).  

Faço aqui um breve desvio: não posso deixar de pensar, a propósito de 

imaginações bem demolhadas em observações e muito menos nestas representações que 

se fazem livremente, numa certa passagem de Emílio a que já tenho feito alusão, mas 

que não cheguei ainda a citar rigorosamente. Este parece-me o momento adequado: 

 

“As crianças, grandes imitadoras, tentam todas desenhar: gostaria que a 

minha cultivasse essa arte, não precisamente pela própria arte e sim para 

tornar seu olho justo e sua mão flexível. E, em geral, pouco importa que 

ela saiba tal ou tal exercício, desde que adquira a perspicácia do sentido e 

os bons hábitos do corpo que se ganham com o exercício. Evitarei por 
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conseguinte dar-lhe um professor de desenho, que só a levaria a imitar 

imitações e a desenhar segundo desenhos: quero que ela não tenha outro 

professor senão a natureza, nem outro modelo senão os objectos. Quero 

que tenha diante dos olhos o original e não o papel que o representa, que 

esboce uma casa diante de uma casa, uma árvore diante de uma árvore, 

um homem diante de um homem, a fim de que se acostume a bem observar 

os corpos e suas aparências e não a tomar imitaçãos falsas e convencionais 

pode verdadeiras imitações. Eu a dissuadirei mesmo de traçar de memória 

o que quer que seja na ausência dos objetos, até que, através de 

observações frequentes, suas formas exatas se imprimam na sua 

imaginação; isso de medo que, substituindo à verdade das coisas figuras 

estranhas e fantasistas, perca o conhecimento das proporções e o gosto 

pelas belezas da natureza” (Rousseau, 1995, [1762], p. 145-146). 

 

Pode dizer-se que esta passagem é arcaica, que não fala ainda da criança que as 

ciências psicológicas iriam descrever, que argumenta por um exercício do desenho 

como cultor do corpo e dos sentidos, mas dentro do que já isso é, esta passagem 

também expressa um particular valor dessa observação que tão exemplarmente se 

pode ir buscar ao exercício do desenho, atividade à qual a criança se dispõe 

naturalmente. É a observação que fornece a razão que Rousseau considera urgente 

colocar no lugar da imaginação. As observações frequentes, segundo entende 

Rousseau, hão de permitir formar a imaginação, essa em que o autor não confia. 

Rousseau não confia na imaginação que sem observações pode conformar-se a figuras 

irreais, estranhas e fantasistas, figuras que não têm modelo nem corpo na realidade. 

Fala de um medo da imaginação sem ordem que era seu contemporâneo, um medo 

que circulava e que continuaria a circular na grande rede dos textos que falam entre 

si sem saber que comunicam. Creio que esta passagem nos permite pensar naquele 

tipo de poder que a razão não deixou de querer exercer sobre a loucura. Por isso, quando 

encontramos imaginações que precisam de ser bem demolhadas em observações, há 

alguma coisa que se relaciona, não com este texto, não é isso que importa, mas sim 

com um discurso clássico sobre a imaginação, que é um discurso dominado pela figura 

do delírio. Não se trata ainda do instinto. A esse pedir-se-á que se sublime, mas o 

delírio, parece-me, requer observação, requer certo assentamento na realidade: requer 

o valor incorruptível daquilo que é verdade. Acredito que quando estamos perante o 
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enunciado da observação podemos nele perceber o rasto desse discurso que, mesmo 

anonimamente, nele tem lugar: o problema patológico do delírio que exige uma 

cultura cientifica para ser acautelado.  

Regressemos. 

Quando Cardoso Júnior, professor na Escola Normal do Porto, traçava algumas 

Notas de Pedagogia Artística, a serem anexadas à palestra que realizara na sessão de 

abertura do ano de 1920-1921, era para efeitos de uma educação estética que lhe 

parecia imprescindível ‘inspirar’ nos futuros professores. Mas para que essa educação 

estética pudesse fazer-se era preciso que a criança tivesse em si tendências artísticas. 

É com este mote que me parece agora possível introduzir uma outra camada no 

problema da imaginação. Faço-o com Cardoso Júnior porque este conseguiu fazer de 

uma necessária educação estética, um pretexto para nos falar sobre certo conflito 

entre observação e  imaginação.  

Cardoso Júnior perguntava-se se existiriam tendências artísticas na criança e 

sobre como estas nela se manifestariam. Parecia-lhe claro que “a educação nas 

primeiras idades” poderia “desenvolver o gosto do belo” e para isso bastaria fazer a 

criança sentir “a beleza espalhada em torno de nós, aproveitando a sua actividade 

sensorial.” Era-lhe evidente, não sem buscar o apoio dos estudiosos da psicologia 

infantil, que a criança “tem uma noção geral da beleza” e, a propósito dos primeiros 

ensaios de produção artística, iríamos encontrar essa “predilecção” das crianças que 

identificava como sendo “o desenho”. Não é, contudo, esse interesse das crianças o 

que aqui me traz. O que quero aqui destacar é a atenção que Júnior dá ao facto de 

que a criança desenha mal e que isso se vê ligado a uma falta de sentido de 

observação. Tal não se deveria apenas a uma “inexperiência técnica” ou a eventuais 

“modelos grosseiros”, mas algo mais que talvez até constituísse a própria natureza 

infantil. Vejamos esta passagem que nos abre um caminho interessante: 

 

“Além de tudo o mais, a criança embora colocada em frente do modelo, 

desenha não o que vê, mas o que sabe. Desenhando, por exemplo, um 

animal doméstico não omitirá nenhum dos pormenores que conhece, 

importando-se pouco com a posição do modelo. Hão-de aparecer sempre 

quatro patas, dois olhos, duas orelhas... qualquer que seja a posição do 

bicho.  
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Desenhando uma figura humana de perfil, aparecem os dois olhos. Os 

braços sairão do pescoço; e às vezes são maiores dos que as pernas... Que 

lhe importam as anomalias?  

Ela não dá por elas, porque não compara as imagens com a realidade. 

Basta-lhe que sejam conformes com a sua definição. 

Demais, quem pode afirmar-nos que a ardente imaginação da criança não 

a faça transformar os seus traços irregulares, vendo neles uma 

representação muito viva e muito exacta do modelo que pretendeu 

reproduzir?” (Júnior, 1960 [1920-21], p. 106-114). 

 

O que me parece aqui muito curioso é que havendo uma vontade de compreender e 

mesmo de inventariar as tendências artísticas da criança em favor de uma educação 

estética que deveria ser conforme à natureza infantil, o autor só encontre limite a 

essas tendências quando se vê fixada a dificuldade de conciliar a natureza infantil 

com essa regra fundamental na tradição do desenho que é a da observação. Desenhar 

pode constituir um prazer infantil, mas a observação fica esquecida pela criança 

quando desenha, o que talvez não signifique que ela não tenha observado, mas que 

no momento em que desenha, coisa que tanto a diverte, ela não depende de um 

eventual modelo. Cardoso Júnior consegue argumentar o que pretende: tendências 

artísticas, mas isso não equivale a espírito de observação. As crianças têm “falta de 

espírito de observação”, elas são “incapazes duma atenta observação, deixando-se 

fascinar por pequenos nadas e desprezando o essencial”. O que prevalece é já a sua 

imaginação, essa onde até pode existir uma representação muito viva e muito exacta 

do modelo é já destinatária de uma exclamação bem viva: “a imaginação da criança! 

Ela é, como se sabe, um dos factores do desenvolvimento da sua inteligência” (Júnior, 

1960 [1920-21], p. 114, p. 115). 

Não há nestas palavras de Júnior qualquer desdém pela imaginação, antes uma 

certa convicção de que na própria imaginação infantil se cumpra aquele domínio da 

beleza em que essa parece, por si só, consistir. Mas é claro que a imaginação que pode 

colmatar, nos desenhos que a criança faz, as suas faltas de observação, está em 

conflito com esta. Se voltarmos às ideias de partida deste mesmo texto de Júnior, 

vemos que a imaginação em que se baseia não pode já ser a mesma imaginação 

infantil de que entretanto observa tal independência e de que, como temos visto, o 
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discurso pedagógico procuraria resolução. Ele partira da beleza e dos seus domínios 

real e ideal para argumentar por uma educação estética: “O primeiro toca os sentidos; 

o segundo toca os domínios do sonho onde a imaginação nos conduz. Na própria 

beleza material há um sopro de ideal, de sonho, que os nossos sentidos percebem e a 

nossa imaginação alarga” (Júnior, 1960 [1920-21]), p. 106). De certo modo, o 

conceito de imaginação de que Júnior aí nos fala, é de uma outra natureza, é de uma 

natureza artística e superior. É talvez até de uma natureza romântica, como essa que 

se tornara estimada enquanto via de acesso a um conhecimento de espiritualidade, o 

qual seria encontrado no interior do indivíduo (Argullol, 2009, p. 95-101; Foucault, 

2018a [1982], p. 276-278). A criança que tem uma ardente imaginação não preocupa 

Júnior pelos riscos que para os médicos poderiam ser evidentes, porque o que dela 

antecipa é a promessa de uma natureza criadora, ao menos como a que Froebel 

pudera instalar (Kelly, 2004, p. 27), já que este compreendera “como ninguém antes 

da sua época, a natureza infantil” (Júnior, 1929, p. 264). Falando aos professores, 

Júnior podia então assegurar que “a nossa observação pessoal e as conclusões dos 

mestres da psicologia infantil provam-nos que o senso estético e as faculdades 

imaginativas da criança facilitam o nosso fim” (Júnior, 1960 [1920-21], p. 103). A 

psicologia afirmara que a criança tem imaginação. Bastaria este enunciado para fazer 

a satisfação e a esperança dos estetas?  

José Pereira ao escrever sobre Desenho livre como actividade psíquica falava da 

imaginação como uma coisa que iria sendo construída, mas também como uma coisa 

que poderia ser refletida e dada a conhecer nos desenhos das crianças, dando atenção 

às relações entre as experiências que a criança faz do meio e os desenhos que produz. 

Neste sentido, é já de desenho espontâneo que fala: do desenho que a criança faz sem 

obrigação e sem modelo imposto. Assim, quando se torna possível admirar o “desenho 

livre” pelas qualidades que este tem “nos estudos da imaginação”, é também “porque 

a excita e fixa os produtos da sua actividade”, tratando-se já de a compreender como 

um fenómeno psicológico que pode desdobrar-se em imaginação reprodutora e  

imaginação criadora, essas duas formas que dela “se distinguem geralmente”. Era a 

partir dessa dinâmica que se poderia compreender a emergência desse desenho: 

 

“O desenho espontâneo é, por assim dizer, o reflexo mais ou menos preciso 

de influências do meio que actuam sôbre o indivíduo. A criança revela-se, 
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dando a conhecer as ideas que a dominam e que sôbre ela exercem uma 

acção considerável; e são essas ideas que constituem os elementos sôbre 

os quais a sua imaginação se exerce. Os factos da vida, os acontecimentos 

locais, a conversação familiar acêrca da actualidade como do passado, as 

representações teatrais ou cinematográficas, leituras passeios, os 

desportos, trabalhos, etc., são os agentes activos da sua imaginação. Com 

o desenho, procedente da sua imaginação mais ou menos criadora, revela 

também o seu modo de ser, o seu temperamento, o meio em que vive, etc.” 

(Pereira, 1935, p. 96). 

 

Quando se busca compreender os fenómenos da imaginação, como faz Pereira, ela 

tem um funcionamento próprio. Falar sobre um processo de imaginação reprodutora 

e criadora tornara-se já um modo de explicar a dinâmica positiva da relação entre a 

criança e a realidade, mas também um modo de compreender um objeto – a criança 

–, através da observação dos seus produtos. Atrás fomos em busca, com Dupré, de 

compreender o que seria uma “hipertrofia doentia da imaginação”, como essa a que 

Pereira aqui fazia menção, já que o desenho livre constituía como que um “aferidor 

das disposições intelectuais da criança”, permitindo “julgar actividades intelectuais” 

e mesmo “surpreender revelações do que nelas haja de anormal”. Porém, outra coisa, 

e outro discurso, seria já o que lhe permitiria referir que o desenho livre também 

servia para “verificar se a criança é capaz de interessar-se por qualquer cousa, se 

observa, se a sua mentalidade é variável ou superficial, se tem imaginação, etc.”. Aqui, 

Pereira aceitava a mesma perspetiva psicologizante de uma possibilidade de 

averiguação demonstrando, ao mesmo tempo, uma inquietação e um interesse que 

não são os mesmos de um discurso que teme as anomalias da imaginação. Era assim 

que no “desenho livre”, escrevia ainda, “a criança cria, compõe e entusiasma-se, 

produz um trabalho inteligente e activo, a sua actividade e a faculdade da imaginação 

são largamente postas em movimento” (Pereira, 1935, p. 87). Há aqui um traço de 

recetividade que pode fazer lembrar essa inquirição pelas tendências artísticas da 

criança, como fizera Júnior, sem qualquer receio da imaginação. Porém, alguma 

inconveniência parecia manter-se próxima da imaginação infantil, mesmo quando o 

assunto era desenhar. Era talvez dessa dificuldade que Mauro Pena aqui falava ao 

escrever na sequência de uma conferência sobre ensino do desenho:  
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“Quantas ocasiões perdemos nós de conhecer um ou vários aspectos da 

psique dos nossos alunos, justamente por não lhes facilitarmos a sua livre 

e espontânea expansão, ou por deixarmos de dar a devida atenção, a algum 

ou alguns dêsses característicos desenhos, em que a criança põe todo o 

fulgor da sua imaginativa indisciplinada. Temem-se os vôos ousados da 

fantasia infantil?” (Pena, 1926, p. 21).  

 

Experimentemos agora ler esta passagem de Carácter e papel da pintura infantil – que 

se pôde ler na Revista Escolar, já então dirigida por Faria de Vasconcelos – colocando-

-a sobre os materiais que recolhemos até agora: 

 

“Todas as crianças experimentam o desejo de traduzir pela imagem a sua 

visão pessoal das coisas. Se lhe concedem inteira liberdade na realização, 

se não lhe impõem a escolha do assunto nem a maneira de o pintar, mas 

permitem que as suas energias latentes se abram e desdobrem, todas as 

suas pinturas terão o carácter duma criação artística. 

Com efeito, a criança, como o artista, cria segundo a sua lei própria, 

exprime o que viu, sentiu, compreendeu. Obedece à impulsão das suas 

fôrças espontâneas sem recorrer a modelos exteriores. ‘Inscreve a sua visão 

subjectiva’. Inteiramente entregue à alegria de criar, não se preocupa com 

o fim. Elabora no recolhimento, no silêncio interior. 

A criança tem uma percepção global e imediata do mundo exterior, e como 

não é entravada por um conhecimento exacto da realidade e das suas leis, 

o seu espírito de invenção condu-la naturalmente a realizações novas e 

originais” (Aberdam, 1932, p. 337). 

 

Esta passagem permite-nos confrontar toda essa linha pedagógica que vimos 

construída em torno da observação. Em torno desse princípio de que a imaginação 

precisa de tomar regra e de que essa seja suscitada por uma relação intermediada por 

factos positivos e necessários. É o derrube dessas ideias que aqui se faz em prol de já 

inquestionáveis tendências artísticas, como diria Cardoso Júnior, que podem emergir 

de energias latentes e fazer jus a esses aspetos da psique dos nossos alunos, por que 

Pena sentira falta de mais liberdade. E desta ideia sou reenviada para a segunda 
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citação que coloquei em epígrafe neste texto. A citação de alguém que em França 

muito se interessava por educação infantil e que Cardoso Júnior entendeu não nomear, 

mas que trazia um conjunto de ideias, talvez pouco compatíveis e no entanto em 

convivência, em possibilidade. Aqui está ela: 

 

“A educação deverá, por um exercício metódico dos sentidos, 

especialmente do ouvido e da vista, habituar a criança à observação atenta 

da beleza. É antes de tudo, a própria vivacidade da sua imaginação que 

impede a criança de bem ver e ouvir. É preciso revelar-lhe a beleza que 

existe no mundo, sem contrariar o que a criança cria, em obediência às 

tendências da sua alma inventiva.  

É preciso, por conseguinte, ter todo o cuidado em cultivar os seus sentidos 

sem estragar a sua imaginação” (S.A., citado por Júnior, 1929, p. 269-

270). 

 

A primeira coisa que me fez recordar estas frases foi a ideia de uma alma inventiva 

que aqui se encontra e que não estará muito distante de algumas expressões usadas 

por Aberdam, como por exemplo a alegria de criar. Mas estas tendências de uma alma 

inventiva que talvez se confundam com as energias latentes que esperam por se abrir 

e desdobrar, parecem estar em perigo. Há algum risco por dentro da observação do 

mundo que se impõe a essa alma de criança que é, no entanto, a mesma cuja 

imaginação tem tanta vivacidade. É aqui que se torna particularmente curiosa esta 

citação. O que estraga a imaginação? E que imaginação essa que pode ser estragada? 

É que não estamos a falar de um meio nocivo, nem feio, nem de más influências como 

aquelas de que vimos referência em textos anteriores. Haverá risco de contrariar o 

que a criança cria por ordem de um conhecimento exato da realidade e das suas leis? E 

poderá este risco anunciar-se em coisas belas? Parecem-me fascinantes estas 

sobreposições e os problemas que indiciam. Há na observação certa prevenção dos 

aspetos mais delirantes e menos regrados da imaginação, mas também há já um medo 

de que essa possa estragar a imaginação, que possa não só demolhá-la mas afogá-la. 

Todavia também se afigura que tal perigo se lança ainda sobre o que de mais 

espontâneo essa imaginação infantil contém: quando matéria para a arte, até os seus 

instintos se tornam forças impulsionadoras da criação que não devem submeter-se a 
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exercícios metódicos sejam esses de sentidos ou beleza. É isto que Aberdam acrescenta, 

de modo muito claro, a essas tendências artísticas de que, por sua vez, demitia o valor 

da observação ao escrever dentro daquela convicção que aproximara o artista 

moderno da criança (Pernoud, 2015). Com efeito, “entre ser criança ou artista, a 

distância tornava-se ambígua” e é disso, justamente, que nos fala essa passagem 

(Martins, 2014, p. 53). 

A ideia de imaginação é fluida e performativa. Ela tanto serve ideias superiores 

quanto incorpora aspetos reprováveis. Está em dois campos aparentemente distantes, 

localizável no estranho lugar onde se sobrepõem. Ligada ao que seriam tendências 

artísticas, na sua forma superior. Ligada aos processos primários que constituem a 

psicologia da criança e sobre os quais urge impor um rumo. Poderíamos talvez 

atrever-nos na seguinte possibilidade: em comum entre o campo da saúde mental e o 

campo das artes existiria um termo, um termo elástico o suficiente para se fazer 

comum a um campo e a outro, para fazer funcionar coisas diferentes nos dois lados e 

para, ao mesmo tendo, reunindo as suas forças, encolhendo-se subitamente, os 

arrastar e os sobrepor imediatamente sobre si mesmo. Talvez esse termo pudesse ser 

o da imaginação. É que a ideia de imaginação, como vemos, vai operando em campos 

extremos. Era desse modo que já se encontrava recortada em Marion (1882 [1881]) 

e, ao tentar conhecer uma noção de imaginação na pedagogia, é inevitável perceber 

que essa vai sendo formada na constante tensão do ângulo sob o qual é pensada. 

Porém, mais do que experimentar a elasticidade do discurso, creio sim, no interesse 

de perceber como um lado inferior da imaginação, não deixaria de atuar, por sua 

proximidade ao instinto, numa pedagogia da infância, pois era na condição do instinto 

que a criança vinha ao mundo. 

O que quis focar nesta zona do meu texto foi, sobretudo, esse valor da 

observação que aparece como sendo fundamental na educação da infância, 

representando a superação de processos primários de pensamento. É aqui que se 

encontra, em primeiro lugar, uma imaginação propriamente infantil, aquela que 

caracterizaria a condição primitiva da criança. Com efeito, uma pedagogia da infância 

fundada na observação e que atuaria sobre um sujeito que precisava de aprender a 

relacionar-se com o real parece denunciar o velho problema do delírio, o que acontece 

num momento do discurso psiquiátrico em que esse já não existe. Neste sentido, 

quando se assume que a imaginação tem que ser demolhada em observações, o que 
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nela se reprova é já o instinto. Afinal o instinto absorvera o problema do delírio. 

Engolira-o, tornara-o seu, fossem quais fossem os modos de proporcionar a sua 

resolução: mesmo que esses modos fossem clássicos. No discurso de Rousseau, a 

observação prevenia o delírio, esse que se fora ligado às diversas formas da loucura, 

propondo aí um desenho capaz de disciplinar não apenas corpo, mas espírito. 

Foucault (2001 [1975]) mostra como o delírio é ultrapassado no discurso médico 

pelos anos 1840-50 pela noção de instinto, mas o desenho, na forma das novas 

pedagogias era um desenho determinado pela cultura da observação. O que, me 

parece, anexa as duas noções: o delírio e o instinto, naquilo que se constituía nas 

primeiras décadas do século XX como uma educação infantil. Com efeito, o desenho 

parece aí operar, fundamentalmente, no sentido da observação, mesmo quando 

coexistem e se sobrepõem sobre essa, notas de uma imaginação superior. 

De facto, certa imaginação pueril, pouco interessante quando natural, resolve-

-se com observação. Então vemos a observação funcionar como meio natural de 

transpor as puerilidades primitivas do pensamento infantil. Por outro lado vemos a 

observação atuar a par da sugestão. É que a criança não só precisa de se relacionar 

com o mundo, precisa de o fazer de modo adequado. Neste ponto do meu texto, é 

também a sugestão e a sugestionabilidade que me parecem tornar-se evidentes e 

acrescentar-se a essas observações que tanto importava fazer. Assim, se voltarmos por 

uma última vez à citação do ilustre francês desconhecido que Júnior nos forneceu, e 

atendermos à ideia de que era preciso habituar a criança à observação atenta da beleza, 

ou de que é preciso revelar-lhe a beleza que existe no mundo, vale perguntar se aqui 

não estaria implícita certa parceria entre observação e sugestão. Observar sim, mas o 

que valha ser observado. Parece-me que para pensar naquelas preocupações que 

conduzem a pedagogia da infância nessa missão inquestionável de conduzir a criança 

para fora de uma imaginação natural à qual só se pôde anexar uma imagem tolerável, 

ora na condição da sua progressiva diminuição, ora na condição da sua educação 

estética; cabe-nos também ponderar o papel da sugestão. Quando Fontes falava em 

certos predicados psicológicos, como uma tal credulidade sem limites, não nos falava 

também já aí sobre sugestionabilidade? Afinal, essa também se reconhecia como uma 

característica da infância, uma característica que deveria ser reconhecida e 

governada, suavemente, pelos professores. 
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A  SUGESTIONABILIDADE   

E  A  FORMAÇÃO  DO  CARÁTER 

 

 

 

 
   Fig. 10  –  Us & Them, Gary Simmons, 1991. 

 

 

 

As soon as the child has gone to sleep, one of the parents goes 

very quietly into the bedroom and up to the bed. A hand is slowly 

and gently laid on the child’s forehead. Should the child stir, and 

seem about to wake up, the parent says in a low tone, ‘Sleep, go 

on sleeping, sleep soundly,’ repeating the phrases until the child 

is sound asleep once more. Then the parent, still in the same slow 

and quiet tones, reiterates all the improvements desirable in the 

child, whether from the point of view of health, sleep, work, 

application, conduct, or the like. When this has been done, the 

parent withdraws, still taking the utmost care not to wake the 

child.  

Émile Coué, citado por Charles Baudouin em Suggestion and 

autosuggestion, (1921[1920], p. 318). 
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Que a criança era altamente sugestionável já o havia aferido rigorosamente Binet 

(1900), no estudo que designara por Suggestibilité. Aí afirmava não se ocupar 

especialmente de como uma sugestionabilidade poderia ser interessante ou favorecida 

nas crianças escolarizadas. Na verdade, Binet chegara mesmo a fazer pouco da ideia 

de que a sugestionabilidade pudesse ter algum interesse educativo: “On sera sans 

doute étonné, de prime abord, qu’un auteur voie dans la suggestibilité des signes 

d’éducabilité”. Afinal, um estado de sugestionabilidade não seria mais do que um “état 

dans lequel il y a une suspension de l'esprit critique, et une manifestation de la vie 

automatique”; e semelhante processo não se compatibilizaria de modo algum com 

“une preuve d'intelligence” (Binet, 1900, p. 18-19). Mas estas observações feitas ainda 

em Historique, onde considerava aqueles que o antecediam relativamente ao assunto, 

não seriam por sua vez inconciliáveis com os factos que se ocuparia de medir e que 

poderiam ser ou não considerados pelo pedagogo que deveria decidir “dans chaque 

cas particulier le jugement qu'il doit porter et la conduite qu'il doit tenir” (Binet, 1900, 

p. 390). Com efeito, deste estudo cujo projeto era o de apreciar a sugestionabilidade 

nos indivíduos sem necessidade de  recurso à hipnose ou a outros métodos, saíam 

considerações que Binet deixava à disposição:  

 

“Une très forte suggestibilité est naturelle à l'enfant, elle fait partie de sa 

psychologie normale, au même titre que le sentiment de la peur; et le 

développement régulier des fonctions intellectuelles et morales diminue 

progressivement cette suggestibilité enfantine, sans qu'il soit le plus 

souvent nécessaire d'aider l'œuvre de la nature. Du reste, la suggestibilité 

est, pour l'enfant, qui ne sait rien encore et qui est incapable de raisonner, 

une forme de la confiance, et sans la confiance de l'élève, sans l'autorité du 

maître, il n'y a pas d'éducation possible” (Binet, 1900, p. 391).  

 

De algum modo aqui nos dava a entender que essa característica natural da criança 

aparentando ser, por um lado, mais um traço da sua geral vulnerabilidade também 

poderia constituir algo de útil à educação, enquanto forma de confiança: talvez tão 

natural,  e tão duradoura, como a desse indivíduo que não pode ainda raciocinar. E 

embora pudesse ser ao redor deste sentido que a sugestionabilidade infantil se 
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tornasse interessante para a educação e até para aquela que pudesse ocupar-se do 

caráter, este estudo de Binet interessa-me também por  outra  questão que  pode  ser- 

-lhe necessária: até que ponto aí se discute uma relação entre sugestionabilidade e 

imaginação? Portanto, adentremos um pouco por um ligeiro desvio do qual pretendo 

depois regressar. 

Num ponto em que escrevia sobre Erreurs de l’imagination, evocava uma época 

na história do hipnotismo para descrever um fenómeno então designado por 

“attention expectante”. Alguns autores teriam atribuído esta designação, referia,  a 

determinados efeitos observados em sessões de metaloterapia com doentes histéricos 

– anestesia, contraturas ou transferência de sintomas – relativamente à utilização de 

diferentes metais – ouro, ferro, estanho – em contacto direto com a pele 

(tegumentos). Seria a imaginação, mais do que a ação dos metais, que teria levado os 

pacientes a crer nos efeitos que sentiam e embora os termos tivessem mudado, 

continuava Binet, parecia-lhe sensato que no fundo das coisas, o fenómeno em questão 

fosse semelhante ao da auto-sugestão. Explicava: “Il est certain que chez les 

suggestibles, l'imagination constructive est toujours en éveil, et fonctionne de manière 

à duper tout le monde, le sujet tout le premier; car ce qu'il y a de spécial à ces malades, 

c'est qu'ils sont les premières victimes du travail de leur imagination” (Binet, 1900, p. 

31-32).   

Bom, temos aqui esboçada uma ligação entre a sugestionabilidade no 

indivíduo – outrora discutida nos termos de uma atenção expectante – e o trabalho 

criador da imaginação, encontradas numa proporcionalidade mais ou menos direta. 

Com efeito, a ideia não era pouco interessante para Binet que manifestava algum 

espanto por não conhecer qualquer estudo sobre o fenómeno dessa atenção 

expectante, questão que embora fosse teoricamente um pouco distinta da da 

sugestionabilidade, não deixaria de “rentre dans notre sujet.” Talvez por isso 

concluísse que, a fazer-se semelhante estudo, este deveria demonstrar “surtout si l'état 

mental de suggestibilité (c'est-à-dire d'obéissance passive) a quelque analogie avec 

l'état mental d'attention expectante (c'est-à-dire la disposition aux erreurs 

d'imagination)” (Binet, 1900, p. 32-33).  

Parecia que a disposição aos erros da imaginação poderia levar o indivíduo a 

algumas situações de obediência passiva. Assim posto, podemos recordar-nos de certas 

práticas descritas por Michel Foucault em História da loucura, como vimos no capítulo 
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anterior.57 De um modo diferente, na verdade, porque a propósito da realização 

teatral, aquilo de que se tratava era, justamente, de trabalhar com a imaginação do 

paciente. Pois,  vejamos, não constituiria a sugestionabilidade, no cerne dessa 

operação terapêutica, meio de intencionalmente dispor aos erros da imaginação, ou 

seja, de levar o indivíduo, no interior de si mesmo, a determinada sensação, crença, 

vontade e enfim, obediência, a partir de uma condição que seria, também, a da 

confiança? Bom, pode parecer que me desvio do meu caminho, mas o que faço é tentar 

pensar uma relação entre certa condição atribuída à criança – sugestionabilidade – e 

algumas hipóteses que poderiam justificar o seu interesse. Pois, na verdade, uma coisa 

é a sugestionabilidade e outra coisa é a sugestão. Eis como Binet definia esta última, 

esse elemento que do exterior permitiria agir sobre o interior: 

 

“Au sens étroit du mot, dans son acception pour ainsi dire technique, la 

suggestion est une pression morale qu'une personne exerce sur une autre; 

la pression est morale, ceci veut dire que ce n'est pas une opération 

purement physique, mais une influence qui agit par idées, qui agit par 

l'intermédiaire des intelligences, des émotions et des volontés; la parole est 

le plus souvent l'expression de cette influence, et l'ordre donné à haute voix 

en est le meilleur exemple; mais il suffît que la pensée soit comprise ou 

seulement devinée pour que la suggestion ait lieu; le geste, l'attitude, 

moins encore, un silence, suffît souvent pour établir des suggestions 

irrésistibles” (Binet, 1900, p. 9-10). 

 

De qualquer modo, e mesmo que Binet possa ter apresentado alguma reserva quanto 

à utilização a dar no campo pedagógico ao elemento da sugestionabilidade, se essa, 

sendo particularmente notável na criança, permitisse obter a concordância, a 

aceitação ou o cumprimento de  determinadas ideias ou disposições, não nos deve 

espantar que nela se encontrasse aproveitamento. Algo como se lia no decreto que 

aprovava, em 1919, e entre outros, os programas do Ensino Primário Geral. Cito da 

secção designada Preparação da criança para a vida individual e colectiva, com 

indicação para a 1.ª classe: 

 
57 Em As regras da imaginação. 
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“Aproveitamento da curiosidade infantil, traduzida nos porquês das 

crianças, para sugestionar hábilmente nas respectivas respostas – que 

devem ser dadas sempre com modos familiares e tolerantes, respeitando 

sempre o grau de desenvolvimento mental da criança – noções de 

procedimentos diversos, com um ‘eu fazia assim’ e ‘o menino como faria?’ 

etc. 

Aproveitamento dos factos da vida do aluno, quer escolar, quer familiar e 

social, para lhe chamar a atenção acêrca do seu procedimento, bom ou 

mau, tanto no que respeita à própria pessoa do aluno, como nas suas 

relações com outras pessoas. 

Aproveitamento de factos que impressionaram os alunos e que fácilmente 

podem surpreender-se nas suas conversas com os colegas e nas 

características narrativas que as crianças fazem umas às outras a propósito 

dum acontecimento que ouviram descrever ou de que foram testemunhas. 

Apelos para a tendência da criança em julgar o bom e o mau, na apreciação 

dum acto ou dum objecto, fazendo convergir a sua atenção sôbre as suas 

qualidades benéficas ou malignas, quer em relação ao fim do objecto, quer 

na sua utilidade para o aluno ou para os outros colegas, para o pai, para a 

mãe, etc. 

Formular numa escala de progressiva complexidade problemas e 

historietas em que se descrevam procedimentos diversos de duas ou três 

pessoas perante um determinado assunto (móbil) ou tese e pedir 

individualizadamente a cada aluno a sua opinião, ‘o que faria em tal caso’ 

e ‘porquê’ – sugestionando e convidando todos a uma conversa ou 

discussão tolerante e imparcial, quando haja opiniões opostas ou 

aparentemente opostas” (Decreto 6203, de 7 de Novembro de 1919). 

 

A sugestão de que aqui se fala tem uma função clara: a de instrumentalizar. É modo 

de conduzir a criança à manifestação de determinadas atitudes psicológicas. De lhe 

indicar uma resposta, de lhe inspirar certo tipo de caráter. De lhe propor uma 

subjetividade.  

 Em Suggestion et Autosuggestion58, o psicanalista francês Charles Baudouin, 

que à data da sua primeira edição, 1920, já levava cinco anos como professor no 

 
58 As citações desta obra são feitas a partir de uma edição inglesa. 
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Instituto Jean Jacques Rousseau59, dedicava um capítulo justamente à sugestão na 

educação das crianças e defendia que a auto-sugestão – já não um mero efeito 

observado em doentes mentais como fora nas sessões de metaloterapia de que nos 

falou Binet – deveria começar a ser treinada tão cedo quanto possível e de forma 

metódica. Advertia mesmo sobre o erro de tentar proteger a criança de todas as 

influências sugestivas o que, não sendo apenas impossível, a deixaria ao acaso de 

todas aquelas que, espontâneas e apresentando-se quotidianamente, seriam capazes 

de gerar, ao acaso, bons e maus resultados. Havia que tomar em mãos esse processo 

e o método sugestivo poderia tornar-se “the auxiliary of all training and instruction”, 

o que o levava a traçar críticas aos que ignoravam o poder da sugestão: 

 

“To anyone who has practiced educative suggestion, pedagogical treaties 

which systematically ignore this discipline seem built upon shifting sand. 

In such conditions, the dispute between the various complicated methods 

which claim to develop memory, attention, and interest, in children, 

resembles nothing so much as an interminable argument among persons 

in a hurry as to which is the quickest footpath, while they pay no attention 

the the railroad close at hand, to the train which could take them where 

they want to go in a tenth part of the time” (Baudouin, 1921 [1920], p. 

260-261). 

 

Esse comboio que poderia percorrer certo caminho desejado num décimo do tempo 

era o da elaboração de auto-sugestões na criança e era sobre esse mecanismo que nos 

falava. Baudouin não entendia por sugestionabilidade algo de negativo e preferia, 

para esse sentido, o termo de aceptividade (acceptivity). Seria através desta que as 

mais diversas ideias se apresentariam ao conhecimento da criança, implantando-se 

 
59 Já referido anteriormente, a propósito de Faria de Vasconcelos, o Instituto Jean Jacques Rousseau, fundado 
em Genebra, em 1912, por Édouard Claparède e fora da Universidade (só se vincularia à Faculdade de Letras 
em 1929-1930), correspondia a uma escola de Ciências da Educação que ficaria conhecida como um 
prestigiado centro de investigação dirigido à formação dos futuros educadores com base nos métodos da 
psicologia experimental e da psicologia da criança (Hameline, 2007; Pernoud, 2015, p. 41-42). Charles 
Baudouin a pretexto de quem faço esta nota chega a Genebra em 1915, depois de ter escrito a Claparède 
propondo-lhe participar nos trabalhos do Instituto (Cifali, 2005). Algumas autoras que refiro neste texto 
fizeram estudos lá. É o caso de Irene Lisboa, de Ilda Moreira e de Maria Irene Leite da Costa (Leandro, 2003; 
S. A., 2003; Fróis, 2003). 
 



 182 

com facilidade. Tomar em mãos esse processo exigia pensar a indução de sugestões 

não como uma “violation of the subject's individuality”, mas como um meio de treinar 

os próprios “powers of autosuggestion” da criança e isso deveria corresponder à 

realização subconsciente de ideias que seriam, por sua vez, mais ou menos 

independentes. O educador deveria então ter o cuidado de apenas fazer sugestões que 

fossem saudáveis e benéficas, mas também ensinar a criança a fazer “deliberate use 

of suggestion, to find the material of suggestion for itself”, sem deixar de, ao mesmo 

tempo, a levar a aceitar a ideia de que nenhuma outra o poderia ser “without reflection 

and without control”. Nada mais do que o melhor uso da aceptividade que, essa sim, 

deveria desaparecer no próprio processo (Baudouin, 1921 [1920], p. 262, p. 259, 

p.280, p. 247). Era mais ou menos este que aqui destacavam, de exemplos bem 

conhecidos, os tradutores do livro de Baudouin:  

 

“(…) a careful examination of the successes of the latest educational 

methods, like those of Maria Montessori and those of Faria de Vasconcellos 

(A New School in Belgium, London, 1919), will show that their value is in 

large part due to an unwitting appeal to the subconscious, and to a skillful 

though not as yet fully understood utilization of the pupils’ powers of 

autosuggestion” (Paul & Paul, 1921 [1920], p. 11).  

 

Nesse trabalho que não deixava de ser o de educar as tendências da criança não se 

poderiam descartar as que esta mais espontaneamente revelaria: todas essas que 

seriam “a sign of his aptitudes and of his very nature”. Eis por que a sugestão deveria 

ser usada com cuidado. Por outro lado, Baudouin não tinha quaisquer dúvidas de que 

muitos dos traços que poderiam ser com naturalidade atribuídos à criança não 

deixariam de ser, também eles, produto da sugestão: 

  

“(…) many of the tastes, many of the tendencies, which seem natural to 

the child, are simply the outcome of spontaneous suggestions. Children’s 

games, far from beings in every case an expression of the child’s deeper 

nature, are often purely imitative.” Eis por que “in many cases, therefore, 

the role of suggestion should be to eradicate the factitious tastes and 

tendencies of childhood” (Baudouin, 1921 [1920], p. 261). 
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Erradicar aquilo que na infância não fosse verdadeiro, que não lhe pertencesse, por 

via, afinal, daquilo que o adulto deveria deliberar. O destino do método que alguns 

julgariam mesmo ser o próprio método Rousseau – como contava Bovet em 193260 – 

era o da formação do indivíduo capaz de se autossugestionar, isto é, de empreender 

sobre si mesmo as melhores sugestões, por um incessante self-control (Baudouin, 1921 

[1920], p. 244). 

Proponho agora que regressemos a alguns textos de pedagogos e educadores 

da infância que escreveram em português. Certa imaginação infantil, regressemos a 

esta, via-se participar e mesmo confundir-se com o jogo. Esse que, para ser educativo, 

para servir a pedagogia, teria que ser orientado. Portanto, quando Irene Lisboa 

compunha com Ilda Moreira um outro texto sobre Vida escolar de crianças de cinco 

anos e meio a sete, já não nos descrevia certas imaginações duvidosas mas falava, junto 

com a parceira, da direção e da ocupação que davam a essa mesma imaginação 

natural e pueril. Aí o termo imaginação não é uma ausência. As educadoras sabiam 

que “as crianças gostam de histórias” e, portanto, usavam-nas com “reconhecido 

proveito”. Explicavam: “Pelo meio do ano, depois de termos contado e ouvido já 

bastantes histórias, e estabelecido um gôsto comum e o hábito de conversar, a 

familiaridade, no sentido real, encetamos a composição de histórias. Há, compostas 

ou inventadas, histórias colectivas e individuais.” A história coletiva, continuavam, 

era “amparada” pela professora que ia recolhendo e ligando “as boas ideas” e portanto 

“todas as frases apropriadas se repetem e ficam embrechadas na história”. Outra era 

já a “história individual de invenção”: essa “dá a grande movimentação ao espírito 

das crianças. A própria descoberta de que podem imaginar, que não vem no livro, que 

só elas é que sabem, as maravilha. Importantes exercícios de elocução e de 

imaginação, estas histórias são recheadas de episódios domésticos, de observações 

infantis, de concepções encantadoras” (Lisboa & Moreira, 1926a, p. 159). Mas é 

preciso não esquecer que para qualquer um dos casos: “As frases feitas, decoradas, 

são bôns pontos de apoio e os episódios, em qualquer caso, estímulos de linguagem e 

 
60 Num livro em que escrevia sobre os primeiros Vingt ans de vie do Instituto Jean Jacques Rousseau, dedicava 
um capítulo a Auto-suggestion et psychanalyse éducative, onde contava a história de uma senhora, Mme 
Robertson, que antes de regressar aos Estados Unidos, o procurara “pour se faire instruire dans la méthode 
Rousseau.” Depois de algum embaraço ter-se-ia esclarecido que “la méthode Rousseau, c’était 
l’autosuggestion éducative.” O episódio, que não era para fazer publicidade à Robertson School of Personality, 
servia, dizia Bovet, para mostrar o prestígio alcançado pelo Instituto com a publicação do livro de Baudouin 
(Bovet, 1932, p. 95-96). 
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da imaginação” (Lisboa & Moreira, 1926a, p. 157). Estas histórias pareciam 

momentos de partilha de uma imaginação que se vê, que se põe à vista, mas que foi 

cuidadosa e previamente alimentada por outras: “Para contar e ler temos utilizado, 

geralmente, as histórias tradicionais mais pueris e animadas: a do macaco, a do pinto 

borrachudo, a do coelhinho branco, etc.” (Lisboa & Moreira, 1926a, p. 157).  “Contar 

uma história”, escrevia já  João da Silva Correia “é realizar uma obra de arte. O fim 

essencial do conto é o do teatro: promover o gôzo da alma, acrescentar a vitalidade 

do espírito. A narrativa que encanta a criança alarga-lhe os horizontes da imaginação 

e imprime à sua inteligência hábitos de atenção e disciplina” (Correia, 1929, p. 138). 

A arte de contar contos e a sua didáctica escolar, sobre a qual escrevia, não seria 

também uma arte de trabalhar com certa sugestionabilidade infantil, pela qual 

expandir a imaginação da criança num sentido desejável? 

Parece-me até este momento que a ideia de imaginação, na criança, tal como 

a vamos encontrando nos textos, poderá estar sujeita a certas condições: a de ser uma 

coisa dotada de vivacidade, uma vivacidade tal que pode impedir a criança de bem 

ver e ouvir, que pode conter exagero, que deve passar na prova do apropriado, da 

lógica e da prudência; que precisa de ser guiada dentro dos limites da razão, refreada 

quanto aos seus excessos; que requer um certo estado de ordem dentro do espírito 

infantil. Por outro lado, a criança não será desprovida de tendências estéticas e se a 

sua imaginação for cultivada por observações bem realizadas, e estimulada com certas 

narrativas apropriadas, é já, e logo que solicitada, suscetível de conceções 

encantadoras. Esta é a imaginação que no ensino infantil traduz as formas vívidas e 

agitadas das mentes das crianças em figuras que todos conhecem e com as quais se 

contam histórias sobre coelhinhos e outros seres infantis, como infantis devem ser e 

se manter, as crianças. Isso é evidente nos textos de Lisboa e Moreira, perfeitamente 

integradoras de uma representação infantil de mundo; e a sugestão que vai em contar 

contos e histórias às crianças na antecipação das que estas venham a produzir 

sozinhas, cumpre plenamente as suas funções educativas.  

O jogo, de que a psicologia fala e com que a pedagogia trabalha, propunha-se 

direcionar a imaginação natural da criança, que é o mesmo que dizer, a sua forma 

ainda “incipiente” de pensamento e de relação com o mundo. Portanto, através do 

jogo, é de certo modo essa forma de “actividade mental” que se encontra em alvo 

(Lisboa, 1942, p. 13). A observação e a sugestão parecem procedimentos necessários 
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ao devido aproveitamento pedagógico desse mesmo jogo. Quando Lisboa dizia que ao 

jogar os jogos Decroly a criança não se perdia em imaginações, era por ela exercitar 

uma atenção que disciplinava esse pensamento potencialmente dispersivo que a 

poderia levar a perigosos caminhos como escrevera Vítor Fontes (1933 [1931]). Mas 

vejamos, onde há imaginação há em certo grau um domínio dos instintos. Um 

domínio cada vez menor, esperar-se-ia, na proporção inversa de uma inteligência e de 

um sentido crítico que deveriam acompanhar a maturidade, ou melhor, a adaptação 

desse indivíduo que era a criança. Ora, o que me parece é que o fator de sugestão que 

aparece nestes textos nem sempre é completamente claro. Em muitos aspetos, o fator 

da sugestão confunde-se com o interesse da criança: com a satisfação desse interesse, 

que é simultaneamente apresentado como uma necessidade da sua natureza. Isso 

parece-me muito evidente na construção de uma mundividência infantil e, neste 

aspeto, são sobretudo os professores e professoras de uma educação para a infância 

que põem em curso verdadeiras ficções infantis, que estão a fabricar uma certa 

imaginação para as crianças. “O cérebro da criança, se bem que já possuidor dum 

certo material psicológico que lhe vem hereditàriamente e ainda das suas tendências 

próprias constitucionais, é seguro receptáculo para as impressões primeiramente 

experimentadas. Por isto a acção dos primeiros professores tem a maior importância 

na vida futura da criança, motivo de sobra para considerar o professor das primeiras 

idades um dos maiores valores sociais, facto que infelizmente, nem sempre é visto em 

seu devido valor” (Fontes, 1933 [1931], p. 242). Pergunto: estaria o jogo a fazer 

funcionar verdadeiros remédios educativos e morais, em sujeitos de imaginações 

soltas que era preciso situar na própria infância?  

Vejamos, ao longo deste texto tem vindo a ser possível compreender um 

discurso sobre a criança, via do qual esta é entendida como um sujeito primitivo –  a 

caminho de deixar de o ser –, de que tenho tentado compreender alguns efeitos. O 

instinto, que se tornara desde meados do século XIX, o grande problema da 

psiquiatria, como vimos com Foucault (2001 [1975]), assumia-se como a primeira 

grande condição da criança e o jogo, que a pedagogia se empenhava em administrar, 

começara por ser entendido como uma manifestação instintiva. Em L’Instinct Combatif 

(1917), Pierre Bovet, discutindo as lutas mais ou menos agressivas que observava 

entre crianças, constatara que essas batalhas seriam, na verdade, jogo. Afinal: “Qui 

dit: jeu, en effet, dit: instinct”, e afirmara: “Le rapprochement de ces deux notions est 
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une des plus fécondes trouvailles de la psychologie de l'enfant”. Era através dessa 

noção que a pedagogia se permitia agir desde a tenra infância no mundo dos instintos. 

Tornara-se evidente que estes estavam, como notara Bovet, nos atos de jogo infantil, 

mas que também estavam em outros atos, fossem esses praticados por outros animais 

além do homem ou pelo próprio homem, como os que determinavam a guerra durante 

a qual escrevera (Bovet, 1917, p. 48). 

Quando, já no Epílogo de Crianças anormais, Fontes revia os “aspectos mais 

instantes” e dos quais se impunha “perfeito conhecimento” relativos ao problema 

médico representado pelas crianças que designava como anormais, destes salientava 

a “endocrinologia” e o “estudo do inconsciente”. Observava que era sobretudo o 

“equilíbrio” entre esses fatores que assegurava a “normalidade”: condição para que a 

civilização aparecesse no horizonte antropológico. Contudo, o “caminho para a 

libertação da alma humana de uma sujeição vinda de milhares de séculos de evolução 

animal” não se imaginava sem que se cumprisse “a tendência que actualmente se 

esboça e que certamente se há-de acentuar, para o estudo da psicologia humana”. 

Era-lhe clara a necessidade de proceder a uma espécie de grande ato sublimador dessa 

“ilimitada ancestralidade” à qual a “humanidade” estava ainda “muito imediatamente 

ligada” e somente esse estudo poderia “desvendar os factos reprimidos na parte mais 

recôndita da nossa alma, procurando apreciar o seu dinamismo e tentando a sua 

correcção”. Fontes não tratava diretamente da educação da infância, embora o 

tenhamos visto frisar a importância de bem orientar o jogo e a imaginação infantil, 

mas declarava que havia “tôda uma pedagogia nova a fazer!” (Fontes, 1933 [1931], 

p. 247-251). Inteirada de que a criança nascia com instintos, com certa força diretriz 

designada por líbido, sob risco de complexos, sujeita à eclosão de anormalidades 

psíquicas que não seriam independentes do funcionamento de certas glândulas de 

secreção interna (Fontes, 1933 [1931], p. 114-115, p. 202-204), mas também de certa 

hereditariedade, traços determinados pela vida intra-uterina ou pela experiência do 

nascimento, bem como por todo o acontecimento, doença, acaso diverso e acidental 

dessa aventura de estar já no mundo, onde ainda se sentiriam os efeitos do meio moral 

em que se crescesse: em suma, causas hereditárias, causas congénitas e causas 

adquiridas, era já uma médico-pedagogia que tomava como seu esse dever (Fontes, 

1933 [1931], p. 36-44, p. 105-110). Um imenso desfile de causas decretava os limites 

da anormalidade de cada um: suas formas mais ou menos aberrantes, mais ou menos 



 187 

inquietantes, mais ou menos perigosas organizavam-se, como Fontes nos dava a 

saber, na chave dicotómica que partia da distinção entre anormais físicos e anormais 

psíquicos. Contudo, esta segunda categoria era já dividida entre anormais educáveis e 

anormais ineducáveis.61 Toda uma ordem exprimia o problema que essa grande classe 

representaria para a sociedade bem como as funções com que um conhecimento 

médico-psiquiátrico nela se afirmava. Assim e embora neste livro Fontes reunisse um 

grupo de indivíduos “por vezes difíceis de classificar” mas que poderiam situar-se na 

categoria geral dos anormais logo que “por deficiência funcional (física ou psíquica)” 

reagissem “aos estímulos exteriores duma maneira diversa daquela que em regra se 

nota na maioria das crianças”, encontraremos particular atenção, e particular 

interesse, sobre aqueles que designava por anormais educáveis (Fontes, 1933 [1931], 

p. 27, p. 28). 

Entre estes encontravam-se aqueles que uma “assistência cuidadosa e 

oportuna” pode elevar “a uma valorização normal”, que “conseguem por vezes atingir 

a normalidade” mas também aqueles que se “entregues aos processos vulgares de 

educação pouco beneficiam dela, ficando com uma preparação falha e seguindo pela 

vida fora com as maiores dificuldades”, podendo até transviar-se “para as mais baixas 

e abjectas situações” (Fontes, 1933 [1931], p. 22-23). Parecia assumido que na 

infância poderiam ser detetados e corrigidos certos indícios do que poderia vir a ser 

irregularidade e se entre anormais educáveis se inseriam anormais do caráter, estes 

eram aqueles a quem mais falta faria o governo dos próprios instintos. 

Parece-me que a problemática dos anormais se desdobra numa necessária 

tensão entre prevenção e correção. E importa-me cingir ao facto de que pretende 

haver prevenção e correção nessa composição médico-pedagógica que não exclui, 

muito pelo contrário, a importância de uma educação infantil. Uma educação que está 

a lidar com os instintos da criança ainda em estado particularmente selvagem, o que 

seria equivalente a lidar com a criança em períodos de elevado risco. É que a 

sugestionabilidade, como dizia Rouma e Fontes citava (1933 [1931], p. 220), era 

 
61 Reservo aqui os termos exatos que apresenta, em síntese, no final do capítulo intitulado O anormal: 
definição, classificação e etiologia. Entre anormais físicos eram especificados cegos, surdos e aleijados. Entre 
anormais psíquicos a subdivisão respeitava a grandes anormais ou ineducáveis e anormais educáveis, atardados 
e débeis mentais. Dentro deste conjunto ‘educável’ dava-se uma nova subdivisão. Deste modo enumerava entre 
anormais verdadeiros os anormais do caráter (amorais, perversos, delinquentes, etc), mas também instáveis, 
desatentos, apáticos, estúpidos, impetuosos e epilépticos. Já entre anormais falsos encontravam-se aqueles que 
o seriam por má educação e por falta de educação (Fontes, 1933 [1931], p. 36). 
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“une arme à double tranchant” e, portanto, se ela poderia ser, como defendera 

Baudouin e tal como vimos atrás, um precioso meio educativo, era precisamente pela 

sua condutibilidade que poderia levar a más consequências. Logo, e mais uma vez, 

ela não deveria ser negligenciada. Com efeito: “La plupart des jeunes criminels ont 

manqué d’une direction morale pendant leus premières années et on vécu dans un 

milieu qui les a suggestionné peu à peu dans l’idée du crime”, escrevera Georges 

Rouma (1914, p. 235), em Pédagogie Sociologique. Era precisamente esta a referência 

que Fontes usara no seu capítulo sobre Pedagogia dos anormais62 para lembrar, ao 

professor, sobre a sugestionabilidade como meio eficaz de “intervenção benéfica nos 

seus alunos”, mesmo quando esses anormais fossem crianças a quem tivesse faltado, 

justamente, certa direção moral durante os primeiros anos de vida (Fontes, 1933 

[1931], p. 219). Por esta razão, situo aqui as palavras de E. Beatriz Vasques quando 

escrevia sobre Os princípios pedagógicos de Maria Montessori, onde nos descreve essa 

função médico-pedagógica normalizadora que constitui a educação infantil: 

 

“Lançada num meio tão puro e são, a criança abre-se tôda para a vida. As 

faculdades desenvolvem-se numa harmonia infinita. A inteligência 

fortalece-se-lhe, o coração enche-se-lhe de bons sentimentos, o carácter 

forma-se-lhe suavemente, quási sem custo, e mais tarde tudo isso será para 

a criança um poderoso incentivo na vida, para o qual recebeu uma 

preparação integral, que por ser feita em tenra idade será tanto mais sólida 

e de efeitos mais perduráveis. 

E’na escola infantil que a raça decadente começará a sua regeneração. A 

semente lançada nas almas pequeninas pelas grandes almas dos bons 

educadores há de necessariamente produzir frutos preciosos. A escola 

infantil é o sol que os cria; a escola primária geral o sol que os amadurece” 

(Vasques, 1922, p. 293). 

 

Esta passagem fala-nos já de uma educação da infância como tecnologia dos instintos. 

Mas a sê-lo, sê-lo-ia preventivamente. Era neste sentido, justamente, que Caldeira 

 
62 Este capítulo só seria incluído na segunda edição de Crianças anormais, 1933. 
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Queiroz, diretor da Colónia de Vila Fernando63, escrevendo a propósito de 

Criminalidade infantil, a valorizava: 

 

“Preciso é acentuar que, exceptuando as crianças portadoras de anomalias 

orgânicas ou mentais, e aquelas cuja resistência psíquica será diminuída, 

como de resto a resistência física, pelas taras hereditárias – crianças que 

nos deveriam causar sérias apreensões – todas as outras que vêm ao mundo 

não nos devem atemorizar desde logo como futuros delinqüentes ou 

criminosos. Mas é certo também que, por muito normal que seja qualquer 

criança ela está longe de ser o favo de mel, a pomba branca e sem fel que 

muitos pais se comprazem em apresentar. (....) 

E’ licito, pois, concluir que o natural da criança não é bom, que nela 

há uma certa tendência, um certo instinto para a maldade, o que, aliás, 

fica muito àquem dos que pretendem que ela nasce imoral e criminosa. 

E’ essa tendência, é esse instinto para a maldade que se nota no 

geral das crianças logo nas primeiras idades, que se acentúa em função do 

tempo se a educação não exerce sôbre elas a sua acção benéfica, se o meio 

em que vivem lhes favorece o desenvolvimento pernicioso. Pelo contrário, 

tendência e instinto desaparecem e corrigem-se pela educação que cria as 

noções morais que não são inatas, salvo o caso da existência de taras ou 

de quaisquer deformações supervenientes que entravem ou retardem o 

desenvolvimento do ser psíquico. (...)  

Compreende-se, pois, sem esfôrço, o papel importantíssimo da educação, 

quer se trate de educação curativa, correctiva, quer da educação 

preventiva, preservativa, aquela educação que desde os primeiros tempos 

da vida deve incidir sôbre as crianças, acompanhando-as sempre no seu 

desenvolvimento, sem que a sua acção deixe de exercer-se um instante e a 

 
63 Importará localizar a Colónia de Vila Fernando, de onde escrevia Caldeira Queiroz, num conjunto de 
instituições que em Portugal procuraram dar aquilo a que Fontes chamou de “assistência às crianças 
anormais” e sobre as quais também nos informava no seu livro. Num capítulo em que se debruçava sobre o 
aspecto histórico e social do problema dos anormais explicava que fora ainda no século XIX que tais estruturas 
haviam sido iniciadas no nosso país, inicialmente destinadas apenas “aos chamados anormais sociais, isto é, 
a tôdas as crianças que se encontravam em perigo moral ou às que dalguma forma procediam contra o estado 
regular da sociedade. (...) Assim em 1871 publicou-se um decreto, criando em Lisboa uma Casa de correcção 
para crianças deliqüentes. Mais tarde em Outubro de 1895 abriu perto de Elvas, uma Colónia Agrícola 
Correccional Vila Fernando, recebendo 51 crianças idas de Lisboa. Esta colónia, há bastantes anos sob a 
direcção inteligente do Dr. Caldeira Queirós, continua hoje a sua acção educadora” (Fontes, 1933 [1931], p. 
14). 
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propósito de tudo, a educação que forma o carácter, que cria as qualidades, 

que amolda os indivíduos, que prepara os homens para o futuro” (Queiroz, 

1921, p. 132-133). 

 

Os anormais do caráter que Fontes enquadra na sua classificação como educáveis, e 

que poderiam ser internos na Colónia de Vila Fernando, já incluíam e sem rodeios, 

sujeitos amorais, perversos e delinquentes, mas também pusilânimes ou medrosos... 

Pergunto-me se merecer uma destas designações poderia ser sinal de falha no sistema 

de regulação dos instintos, algo como uma incapacidade de lutar contra si mesmo, 

como quisera, noutro texto que vimos, Faria de Vasconcelos. Perante a inevitabilidade 

desse instinto para a maldade, Queiroz parecia saber bem como evitar a queda em 

anormalidades de caráter: a educação a fazer desde os primeiros anos de vida. 

Compreende-se então que naqueles a quem os instintos tivessem crescido livres como 

ervas daninhas – se quisermos entrar no jogo das metáforas –, coração seria um grande 

trabalho a fazer. Os anormais do caráter são os que perderam a possibilidade de 

formar o seu, são os que atrasam a regeneração da raça, de que falava Vasques. São 

os que podem propagar tudo o que não é desejável no homem e são, por fim, as figuras 

que mais nos explicam a necessidade de uma educação infantil. Portanto, se à criança 

das primeiras idades cumpria uma educação preventiva, à criança mais crescida, 

aquela em que o meio e a hereditariedade já tivessem feito enraizar o instinto de 

maldade, o termo não seria outro senão o da correção: mover do solo, tanto quando 

possível, os vestígios radiculares de uma vitalidade daninha. Destas ideias não nos 

ocuparemos mais, mas importa lembrar que essa pedagogia não é menos do que um 

efeito do movimento civilizador que, enquanto habitus, se desmultiplicava em 

estratégias.  

É relativamente às suas manifestações que me parece interessante olhar para 

uma discussão que se teria alguns anos mais tarde, na revista Os nossos filhos, aquando 

de um inquérito feito a alguns escritores a propósito de literatura para a infância. 

Talvez eu pudesse ter abordado este tema um pouco atrás, junto, por exemplo, das 

histórias lidas por Lisboa e Moreira às suas crianças, mas creio ser possível aproveitar 

este momento para me deter numa pequena problematização do sobrenatural e do 

maravilhoso que aí é provocada e que exprime, no interior do livro infantil, os velhos 
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problemas do irreal, da ficção e do falso. Olho-a do ponto de vista da 

sugestionabilidade.  

“É de opinião que se introduza nêle o sobrenatural e o maravilhoso, em 

decalque  da forma simples e objectiva como a criança vê a vida?” é a pergunta que 

levanta o problema, mas esta ainda pôde ser reformulada ou desdobrada em outras: 

“O mundo sobrenatural em tão delicado sector da literatura, deverá aproveitar tôda 

essa figuração que alimenta a curiosidade do povo, tais como, bruxas e mouras 

encantadas?”, ou ainda: “Para criar a beleza, o sonho, o encantamento, na melindrosa 

alma infantil, será preciso pedir auxílio à comparticipação de fadas, princezas, 

gnomos, anões, ou será mais lógico e profícuo procurar extraí-los de todos os 

acidentes da vida que a criança conhece e guarda no íntimo da sua sensibilidade?” 

(Fonseca, 1943a, p. 12, p. 13; Fonseca, 1943c, p. 12; Fonseca, 1943b, p. 13; Fonseca, 

1943d, p. 11; Fonseca, 1943e, p. 12-13). 

Talvez porque “o cérebro da criança” fosse do mais “dúctil e impressionável” e 

porque “tudo o que ali tocou fica assinalado para sempre”, como referia Aquilino 

Ribeiro, importava que apenas um “maravilhoso inofensivo” ali pudesse chegar 

(Fonseca, 1943b, p. 13, p. 34). A criança sentia “uma ânsia incontida de maravilhoso” 

e eram apenas “as fadas, os gnomos, os gigantes e os encantamentos” que falavam “a 

linguagem que ela melhor compreende”, explicava Adolfo Simões Müller (Fonseca, 

1943d, p. 11). Poderia até ser, como para Eduardo Schwalbach, que o único 

sobrenatural a admitir na infância fosse o da natureza (Fonseca, 1943c, p. 12), mas 

o problema, de facto, da distinção entre o real e o irreal, entre o verdadeiro e o falso 

que se subentendia nas perguntas colocadas, parecia já pouco relevante perante o 

“alcance” que apenas recentemente fora “compreendido” na literatura infantil, como 

explicava Maria da Luz de Deus, em paralelo com a “pedagogia” e com o “interêsse 

pela criança” (Fonseca, 1943e, p. 12).  

Importava entender, como observava Emília de Sousa Costa, que “nem o 

sobrenatural, nem o maravilhoso” poderiam prejudicar “a mentalidade infantil” se o 

autor soubesse “como se deve e convém ministrá-los” (S.A, 1943b, p. 10). Eis o que 

era fundamental. E embora Aquilino Ribeiro lembrasse a importância da realidade 

para que se superassem monstros, demónios e outros assuntos de um “sobrenatural” 

ou “maravilhoso tóxico”, essa não seria mais necessária logo que o irreal a dar à 

infância estivesse desprovido de figuras inquietantes (Fonseca, 1943b, p. 13, p. 34). 
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Com efeito, e estando o valor da literatura infantil finalmente compreendido, como 

referira Deus, esse talvez não estivesse distante daquele que seria um uso pertinente 

e fundamentado da sugestionabilidade infantil. Afinal “a missão do livro” é a de 

“requintar e formar a espiritualidade”, a de pôr a criança “em contacto com o mundo 

superior” e, perante isto, “melhor se compreende que comparticipem nêle ficções que 

o enfeitem mas... para isso, deverão ter um cunho de elevação e beleza” (Fonseca, 

1943e, p. 13). Para a formação espiritual da criança que anseia incontidamente por 

maravilhoso, importaria filtrar, isto é, tirar do maravilhoso todo o tóxico que nele se 

escondesse... e preenchê-lo com o ideal: transpor para a alma da criança “uma 

literatura sã, construtiva e bela” em que o “estilo e a idéia” pudessem “prender a 

atenção das crianças a ponto de lhes fazer sentir, como se tivessem surgido 

expontâneamente no seu espírito, todo o encanto, pensamentos generosos e 

ensinamentos que a obra encerre”, dizia Maria Lamas (Fonseca, 1943a, p. 13). O 

maravilhoso a existir parecer-se-ia assim com o-irreal-quando-remetido-à-inocência, 

mas também a valores altamente necessários e, portanto, ainda que pudesse incluir o 

falso, manter-se-ia dentro de um limite governado e eficaz. Como escrevera 

Baudouin: “Fairy tales, which certain ‘positive’-minded pedants would like to 

proscribe, are the starting-point of artistic education, and should on no account be 

neglected” (Baudouin, 1921 [1920], p. 137). Por outras palavras: não se poderia 

negligenciar a utilidade dos contos e histórias infantis na formação da criança, isto é, 

na formação de um espírito ou caráter propriamente infantil como esse que pudesse 

vir a fazer uso de histórias anteriormente ouvidas naquelas novas que viesse a inventar 

– manifestações concretas de autossugestão –, como atrás nos mostraram Lisboa e 

Moreira. Porém, isso não quereria dizer que a veracidade dessa experiência pudesse 

ser questionada. Um sentimento, por exemplo, poderia ser o resultado de uma 

sugestão e isso não faria dele menos real, como aqui nos explicava o mesmo autor: 

“A sentiment, a passion, may be the result of suggestion; but they are none the less 

real. Their essence is to be felt, and felt they are. Therein lies their full reality. 

Suggestion has veritably created something, for it has given life to a self-sufficient 

entity” (Baudouin, 1921 [1920], p. 77). 

A título de conclusão destas ideias parece-me irresistível inserir aqui uma 

passagem de Earl Barnes que fora, bem antes destas últimas reflexões, citada por 

Georges Rouma no seu Le langage graphique de l’enfant (1912). O assunto era a 
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imaginação criadora e Rouma selecionava alguns exemplos referidos por diferentes 

autores. A passagem de Barnes, que Rouma retirava de Studies in Education, fala sobre 

uma menina de seis anos, Fancy, que seria, como este nos explicava, muito 

imaginativa mas que também viveria num ambiente igualmente rico em estimulantes 

da imaginação e que teria o hábito de improvisar canções que ilustrava com desenhos. 

Aqui fica um excerto do comentário de Barnes a um dos seus pares poema-desenho: 

 

“Les paroles et le tableau concordent; nous y voyons la même gentillesse 

rythmique, la même personnification des fleurs et la même absence 

d'idées. (...) La petite artiste qui dessina ce tableau avait été stimulée par 

son entourage et encouragée à grouper les mots. L'enfant avait donc été 

guidée par un esprit adulte. J'ai plusieurs de ces tableaux dans lesquels les 

mêmes figures, fleurs et insectes, réapparaissent; ils témoignent qu'elle 

était devenue maîtresse de cette sorte d'expression et qu'elle l'avait réduite 

à une sorte de langage conventionnel. Le dessin ici reproduit n'est donc 

pas spontané comme il le semble. Il doit quelque chose à l'expérience du 

jardin d'enfants et probablement aussi à une suggestion plus directe; il doit 

certainement quelque chose à l'adulte qui le guida et beaucoup à son 

expérience de la répétition des mêmes formes particulières” (Barnes, 

citado por Rouma, 1913 [1912], p. 175). 

 

A sugestão parece aqui compreendida como uma tecnologia de subjetivação. Há um 

caráter infantil de que a criança dá provas e a insatisfação de Barnes mostra que não 

se deixa deslumbrar pela resposta que lhe é dada. Mas como ver a criança fora desse 

feitiço da sugestão do que é infantil?  

Se a educação da infância puder ser pensada como uma tecnologia de atuação 

no mundo dos instintos, ela terá entre seus dispositivos a observação e a sugestão. Foi 

desta segunda que procurei aproximar-me nesta zona do meu texto. Parece-me, na 

verdade, que a sugestionabilidade se mostra como o material identificado na criança 

com que se poderá trabalhar para despertar desejos: não só porque o desejo é mais do 

que o interesse mas porque é o desejo que fará o sujeito produzir e, sobretudo, 

produzir-se a si mesmo, constituindo a energia necessária a uma prática de si (Deleuze 

& Guattari, 1972; Foucault, 2018 [1982]). Parece-me ser mais ou menos esta ideia 

que encontramos nesta passagem de Vidal Oudinot, ao escrever sobre o programa das 
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escolas infantis: “Os motivos surgem a cada passo ou naturalmente, ou prèviamente 

preparados, dando aso a que o mestre – que deve ser excepcionalmente inteligente e 

senhor de tôda a complexa técnica da psicologia infantil – por meio do conto, da 

curiosidade, excite de tal forma a admiração pelas boas acções que a criança sinta, 

deseje, ardentemente, praticá-las ou imitá-las e, do mesmo passo, a repulsa, a 

condenação, a vergonha de possuir sentimentos maus” (1931, p. 135). Se aqui nos 

pode importar uma certa noção de sugestão, ou de aproveitamento, melhor dizendo, 

da sugestionabilidade infantil para promover na criança uma prática de si, também 

me parece surpreendente a afirmação tão clara de uma complexa técnica da psicologia 

infantil. Admitamos portanto que essa técnica se determinasse no aproveitamento de 

certas características da criança para fazer o que Fontes chamava de “acto de saber 

sugerir, sem imposição, determinadas atitudes psicológicas” e logo, de contribuir para 

a formação do caráter (1933 [1931], p. 219). Mas coloquemos a hipótese de uma 

tensão entre fazer a criança e contrariar alguma coisa nela, que talvez também se 

encontrasse em jogo. Quando Caldeira Queiroz nos devolvia ao jardim infantil, (onde 

talvez Fancy se teria deixado sugestionar), trazia-nos novamente – de onde nunca nos 

distanciámos na verdade – às paragens selvagens e difíceis do instinto. Eis como o 

trabalho sobre os instintos nos traz, já com a revista A Criança Portuguesa, a 

complexos.  
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IV.  O (in)governável que nos habita 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ao longo do capítulo anterior fui procurando pensar relações em torno da imaginação 

e do que poderia ser, sobre os processos psíquicos por esta representados, algo como 

uma normalização. Assim, fui procurando perceber que tipo de funções poderiam ser 

cultivadas pelo exercício da observação, mas também como poderia pensar um 

trabalho sobre os instintos. Portanto, ainda que essas ideias se misturassem e se 

confundissem, atingissem novas facetas ou apenas se mostrassem em parte, tentei 

segui-las entre modos naturalizados e naturais de fazer, e cedo, uma educação das 

crianças, na qual considerável parte do labor também se constituiria no 

aproveitamento daquilo a que se chamou sugestionabilidade. 

O que me pareceu muito difícil, muito arriscado pensar, ao longo dessas 

páginas, foi precisamente que a observação estaria como que silenciosamente a 

prevenir o delírio e que isso poderia ser pensado como um rasto, na pedagogia do 

início do século XX, do poder que a razão não cessou de querer exercer sobre a loucura, 

mesmo que a noção de delírio já tivesse sido deixada para trás, substituída, na 

verdade, pela de instinto (Foucault, 2001 [1975]). Neste sentido, delírio e instinto 

seriam noções pertencentes à mesma genealogia desses modos que temos hoje de 

praticar a educação das crianças, ativadas pelo poder de efeito normalizador que não 
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cessou de ser exercido nesta representação ocidental e que se confunde hoje com o 

que somos, mas talvez mais ainda com o que não somos, ou que não queremos ser: 

com tudo aquilo que não podemos admitir na linguagem que inventámos para 

articular as coisas, as palavras e as pessoas dentro do mundo. Ora, o que percebi não 

estar em condições de explorar mais aprofundadamente, é justamente essa camada 

que é a do instinto. Se a criança tinha que aprender a lutar contra si mesma, isso 

significava aprender a dominar os próprios instintos e, embora a pedagogia se 

ocupasse de conduzir a esse fim, o campo no qual esses foram constituídos, 

problematizados e dissecados, é o da psiquiatria. 

 
 

 

   

A  PSICANÁLISE  AO  SERVIÇO  DE  UMA  ADAPTAÇÃO 

 
 

 

 
  Fig. 11/12 – Capa e contracapa de É tão fácil ser... Calmo, 2020,  (tradução de I Am Calm, Londres, 2020). 

 

 
 

Toda a injecção da psiquiatria na patologia evolucionista, toda a injecção 

da ideologia evolucionista na psiquiatria vai poder se fazer, não a partir 

da velha noção de delírio, mas sim a partir dessa noção de instinto. É a 
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partir do momento em que o instinto se torna o grande problema da 

psiquiatria que tudo isso será possível. E, finalmente, a psiquiatria do 

século XIX vai se encontrar, nos últimos anos desse século, emoldurada por 

duas grandes tecnologias, vocês sabem, que vão bloqueá-la de um lado e 

dar-lhe novo impulso de outro. De um lado a tecnologia eugênica, com o 

problema da hereditariedade, da purificação da raça e da correcção do 

sistema instintivo dos homens por uma depuração da raça. Tecnologia do 

instinto: eis o que foi o eugenismo, desde os seus fundadores até Hitler. De 

outro lado, tivemos, em face da eugenia, a outra grande tecnologia dos 

instintos, o outro grande meio que foi proposto simultaneamente, numa 

sincronia notável, a outra grande tecnologia da correcção e da 

normalização da economia dos instintos, que é a psicanálise. A eugenia e 

a psicanálise são essas duas grandes tecnologias que se ergueram, no fim 

do século XIX, para permitir que a psiquiatria agisse no mundo dos 

instintos.  

Michel Foucault, Os anormais, (2001 [1975], p. 167). 

 
 

 

Em 1942, quando apresentava, no seu primeiro número, A Criança Portuguesa, Vítor 

Fontes não deixara de fazer referência à nova guerra em que então se encontrava o 

mundo. Aproveitava até para anunciar a “razão do aparecimento desta revista” como 

trabalho “para uma futura paz” (Fontes, 1942, p. 2). Sabemos que aquilo de que 

falava era dos instintos, por uma civilização que temos visto desejada em muitos 

autores e que chegara a formar a médico-pedagogia na qual este era mais um 

trabalhador empenhado, convicto de que para haver paz era preciso haver 

sublimação, como já nos afirmara em Crianças Anormais. O “fim da educação” 

escrevera então, “é sublimar as tendências naturais que existem em todo o indivíduo 

humano e das quais ninguém pode ter a pretensão de completamente se libertar” 

(1933 [1931], p. 214). Talvez por essa razão fosse ele o justo comentador, no boletim 

do Instituto António Aurélio da Costa Ferreira64, da conferência L’Éducation des 

instincts que Pierre Bovet realizara na Universidade de Genebra, em 1943: 

 
64A Criança Portuguesa, de subtítulo Morfologia, Psicologia, Médico-Pedagogia, é a publicação do Instituto 
António Aurélio da Costa Ferreira, de que Vítor Fontes é diretor desde 1935. Depois de um período de obras 
e de estudo do que com melhor tradição médico-pedagógica se fazia pela Europa, este reabriria em 1941 
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“Referindo-se a um livro que publicou em 1928 sôbre o instinto combativo, 

Bovet, acentua a dificuldade da definição de Instinto.  

Caracteriza-o muito bem em poucas palavras quando diz que o acto 

instintivo não é nem inteligente, nem voluntário, nem aprendido.  

Refere-se o A. ao que poderíamos chamar a ‘socialização dos instintos’, ou 

seja a adaptação do instinto à vida social, em que cita uma frase feliz de 

Anatole France: ‘As leis são apenas a administração dos instintos’.  

Aprecia a correcção das manifestações do instinto pela educação, pelas 

exigências da sociedade.  

É assim que a castidade, a pobreza e a obediência se opõem às mais 

imperiosas tendências instintivas: o instinto sexual, o de posse, de 

aquisição, e o instinto de afirmação do Eu. E acrescenta: ‘Il n’y a pour ainsi 

dire pas un instinct de l’individu auquel la societé, notament la societé 

réligieuse, n’ait eté amenée a faire obstacle’.  

A vida religiosa impondo as penitências, o silêncio, as vigílias, foi a 

primeira manifestação conscientemente imposta à vida instintiva.  

Da mesma forma a intervenção do educador opondo as correcções às más 

tendências do educando, exerce uma forte acção correctiva do instinto.  

Essa intervenção porém, pode ter dois fins: a supressão da tendência 

perigosa ou inconveniente, ou a sua utilização. 

Para suprimir uma tendência, para a tentar fazer desaparecer podem usar-

-se técnicas diversas, até à supressão pelo sofrimento, donde o argumento 

a favor do castigo corporal, Mas, como diz o A. esta forma não resulta 

educativa porque não é formativa do espírito do educando.  

A educação forma, elevando, e não suprime pela imposição, pelo 

sofrimento, pelo mêdo à dôr como faz o castigo corporal.  

Noutro campo, mas com a mesma base, o aniquilamento da personalidade, 

o empobrecimento mental que resulta da supressão da liberdade ao 

criminoso durante o tempo de reclusão, é a negação da forma educativa.  

 
orientado por Fontes no sentido de “constituir um centro de observação das crianças anormais mentais; 
preparar técnicos para o tratamento e ensino destas crianças; servir de centro de estudos de médico-
pedagogia e psiquiatria infantil”. A revista A Criança Portuguesa anexar-se-ia a estas finalidades provando o 
reconhecimento do Instituto a nível nacional e internacional (Gomes, 2003, p. 583-588). 
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É pois sempre preferível não pretender suprimir uma tendência maléfica 

mas aproveitar o seu dinamismo, encaminhando-a, orientando-a, 

sublimando-a” (Fontes, 1943-44a, p. XXIV). 

 

Quando Maria Irene Leite da Costa, escrevia sobre O funcionamento duma consulta 

psicanalítica na Suíça, explicava o mecanismo que produzia na criança certas reações 

nervosas que se apresentariam perante “conflitos psíquicos violentos ou choques 

emotivos repetidos”. Assim, “da mesma maneira que a febre é uma defesa contra as 

doenças orgânicas, as perturbações nervosas são reacções de defesa da criança contra 

a realidade e contra certas tendências que existem nela” sendo “interessante observar 

as reacções anormais do sistema nervoso infantil traduzirem-se na maioria, não por 

sintomas nervosos revestindo a forma de uma doença, mas por perturbações do 

carácter e do comportamento”. Se esta era a razão pela qual tantas perturbações 

nervosas eram mal compreendidas e sobretudo mal tratadas, não era mais aceitável 

abordar a criança “com medidas simplesmente restritivas”, condenando-a “sob o 

ponto de vista moral e social”. Havia sim que “tratar as crianças por métodos médico-

pedagógicos, antes que as perturbações cristalizem definitivamente num 

comportamento dissocial ou em delinqüência e que sob a influência do ‘réfoulement’ 

psíquico, sempre mais forte, e da fixação dos maus hábitos, estas perturbações se 

transformem na idade adulta em nevroses graves, ou em atitudes anti-sociais mais ou 

menos incuráveis” (Costa, 1942, p. 63-64).  

As palavras de Costa cumpriam assim n’A Criança Portuguesa a função de nos 

introduzir ao método psicanalítico, esse que se encontrava já bastante generalizado na 

Suíça e na Alemanha e que ainda seria mal conhecido em Portugal, senão entre um 

número limitado de psicólogos, como escrevia no seu resumo; e em face das sessões 

de psicanálise que observara durante o seu estágio em Monthey (Valais, Suíça), num 

dos serviços dirigidos pelo Dr. Répond – onde contactara com os métodos de Anna 

Freud, Sophie Morgenstein, Mélanie Klein, Hans Zulliger e August Aichorn –, 

podendo assim assistir ao tratamento “de casos de vagabundagem e roubo”, de 

“prostituïção”, de “mentiras, enurese, sonambulismo, gaguez, etc.”, permitia-se 

concluir que a psicanálise seria o método mais adequado aos casos difíceis. Por essa 

razão não hesitava em declarar: “Tendo falhado os métodos pedagógicos vulgares 

experimente-se fazer uma psicanálise, pois é o último processo a que se pode lançar 
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mão para fazer dessas crianças seres úteis à sociedade”. As crianças a que se referia 

eram aquelas a quem a constituição, antes de qualquer outro dado, já havia destinado 

“a uma existência infeliz”, mas isso não significava que a psicanálise não tivesse 

propostas de compreensão para outros casos e circunstâncias (Costa, 1942, p. 63-65). 

Num outro texto, Leite da Costa dedicava-se já a Complexos infantis e 

apresentava-nos a esse “campo de estudo permanente e inesgotável” que era o da 

“alma infantil”, onde o psicólogo sempre poderia contar com um “labirinto em que se 

entrechocam fôrças diferentes”. Neste artigo, já não nos falava apenas em reações 

nervosas mas numa categoria específica de “conflitos psíquicos”, os quais se 

designavam “complexos”, assunto esse que seria muito discutido pelos psicanalistas e 

que estaria muito mais próximo de descrever a norma do que a sua exceção. “A vida 

afectiva da criança”, explicava, “evolue, por um lado, sob a influência dos instintos e 

das tendências naturais, enquanto que, por outro, é dominada pela inteligência que 

pouco a pouco se desenvolve e fortalece”, mas como essa evolução “raramente” se 

fazia “de maneira calma” havia lugar, sobretudo entre os quatro e os seis anos, para 

o seu surgimento, dado ser nessa idade que “se fixam as linhas directrizes da 

afectividade do indivíduo”. Importava compreender que “os complexos infantis são 

fenómenos que pela larga projecção que podem ter no desenvolvimento do carácter 

e na conduta futura do indivíduo” deveriam “merecer a melhor atenção dos pais e 

educadores” e, logo, “ser encarados, se não se quiser correr o risco de agravar ainda 

mais o conflito”. Para tanto, seria necessário observar a criança em “correlação íntima 

com o meio”. Assim se ia clarificando que a família era a principal chave na formação 

desses complexos (Costa, 1944-45, p. 145-158).  

Era seguindo Charles Baudouin em L’âme enfantine et la psychanalyse (1931), 

que nos introduzia a esse pequeno desfile de fenómenos psicológicos pueris capazes 

de afrontar o mais destemido dos pais e que enumero – de acordo com as três 

categorias que nos apresenta. Assim num primeiro grupo figurariam “complexos 

originados por tendências essencialmente dirigidas no sentido da posse ou do 

contacto com um motivo exterior”,  englobando-se nestes o complexo de Caín, o 

complexo de Édipo, o complexo de Electra, o complexo de destruição ou sádico-anal e o 

complexo espectacular ou de exibição. Num segundo grupo, o daqueles outros 

complexos que estariam “em estreita relação com o próprio indivíduo (complexos do 

eu)”, situar-se-iam o complexo de mutilação ou de castração, o complexo de Diana e o 
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complexo de nascimento. Restando um terceiro grupo, este era referido como o dos 

complexos de atitude. Entre estes  ficavam o complexo do desmame, o complexo de 

isolamento e o complexo de medo65 (Costa, 1944-45, p. 147-148).  

Ora, por que nos deve importar a questão dos complexos? Há um poder 

normalizador atuando na educação da infância que me interessa perceber. Um poder 

que não estando fixado em lugar algum tem, entre diferentes instituições, a função 

de produzir modos normais de ser quando criança. Com a psicanálise torna-se normal 

ter complexos infantis como os que Maria Irene Leite da Costa descreve e que fazem 

com que pais levem filhos a um serviço de higiene mental, que os inscrevam numa 

lógica de assistência psiquiátrica, que desconfiem da sua saúde mental, que receiem 

pela sua saúde mental, que talvez os façam recear. Ao mesmo tempo, nesses 

complexos não só “figuram diversos instintos, agindo em íntima ligação”, mas “todos 

os principais instintos estão representados em cada um dos complexos” (Costa, 1944-

45, p. 147). Os complexos pareciam corresponder ao ponto de infiltração da 

psicanálise na constituição da estrutura fundamental da mente infantil. 

Era a  propósito desta última, explicava Charles Baudouin – e debruço-me 

agora diretamente sobre o livro consultado por Leite da Costa – que havia que situar 

esse nível absolutamente básico dos instintos e perceber que a patologia da mente 

infantil deveria preocupar-nos menos do que a sua anatomia: era precisamente neste 

sentido que os complexos deveriam ser estudados – e afirmava estar cada vez mais 

convencido de que esse seria o ponto fulcral da psicanálise – como uma etapa situada 

entre os instintos e as que referia como “higher phases of mentation” (Baudouin, 1933 

 
65 Para mais detalhe: “Segundo a classificação de Baudouin poder-se-á considerar um primeiro tipo de 
complexos originados por tendências essencialmente dirigidas no sentido da posse ou do contacto com um 
motivo. Pertencem a êste grupo: – o complexo de Caín, em que se evidencia a rivalidade entre irmãos; – o 
complexo de Edipo, em que o filho mostra exagerado amor pela mãe e hostilidade para com o pai, em que vê 
um rival em relação àquela; – o complexo de Electra, ou seja o fenómeno contrário ao anterior, em que a filha 
manifesta tendências de amor pelo pai e hostilidade para com a mãe; – o complexo de destruïção ou sádico-
anal, que pode também entrar neste grupo, manifesta-se pela satisfação em destruir os objectos, tirar os olhos 
aos retratos, etc.; – o complexo espectacular ou de exibição, que engloba as tendências de ver e ser visto e 
estabelece a ligação com o tipo seguinte ou seja dos complexos que estão em estreita relação com o próprio 
indivíduo (complexos do eu). Neste grupo cita-se: – o complexo de mutilação ou de castração, em que a criança 
se confronta com crianças do outro sexo e fica preocupada com as diferenças anatómicas que observou e não 
sabe explicar; como caso particular pode referir-se o chamado – complexo de Diana em que a rapariga se 
julga inferior e anseia por ser rapaz; – o complexo do nascimento, que envolve repetir os passos e as 
inquietações da humanidade, a quem êle desde sempre tem preocupado. Podem reünir-se num outro tipo os 
complexos de atitude, dos quais aparece em primeiro lugar: – o complexo de desmame, ligado com a perda 
do leite materno; – o complexo de isolamento, muitas vezes derivado do anterior. Poder-se-á incluir, ainda, 
nos complexos de atitude o complexo do mêdo, que se traduz pelo receio constante de tudo e de nada. Como 
o próprio Baudouin salienta, esta classificação não é senão aproximada, visto não ser possível encontrar 
limites que separem estes fenómenos mas, antes pelo contrário, se evidenciam freqüentemente as relações e 
os pontos de passagem de uns para outros (Costa, 1944-45, p. 147-148). 
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[1931], p. 18-25). Neste sentido, se a psicanálise podia explicar as relações entre a 

psique e os instintos, posicionando entre estes os complexos e mostrando que os 

instintos – de que esses eram feitos – quando recalcados no inconsciente prometeriam 

fazer-se notar na vida futura do indivíduo como Costa nos explicava; também podia 

alegar que nos mais diversos atos da vida superior existiriam vestígios desses instintos 

de certo modo já filtrados pelos complexos:  

 

“I hold that our instinctive energies, before they can fecundate our 

sentiments and the higher mental processes, must pass through the region 

of the complexes as through a sieve. In this region the energies generated 

by each separate instinct are split up and dissociated from their elements, 

to be once more regrouped in the most unexpected manner” (Baudouin, 

1933 [1931], p. 27).  

 

Assim, fenómenos elevados e não apenas perturbações do caráter, poderiam ser 

conectados a um complexo onde numerosos instintos estivessem interligados. Parece-

-me aqui residir o que o também autor de Suggestion et Autosuggestion, vem 

acrescentar ao texto de Costa, que estaria mais focada no risco de irresolução dos 

complexos do que na análise do seu valor produtivo: se os complexos são necessários 

não é só no sentido de serem naturais ou de corresponderem a uma descoberta de 

Freud, mas na medida em que – posicionados entre os instintos e a vida mental 

superior – fazem a transição entre essas duas regiões e possibilitam a transformação 

dos instintos. Ora, era com este aspeto produtivo que o autor já se teria debatido ao 

escrever o seu Psychanalyse de l’Art, embora, como explicava, só mais tarde tivesse 

vindo a refletir sobre esse aspeto: “I proposed that alongside the notion of the ‘libido’ 

we should place that of the ‘potencial,’ and psychoanalysts have not been slow to 

adopt the idea” (Baudouin, 1930 [1931], p. 25-26). Explicava também que Freud 

chegara a conclusão semelhante em Das Unbehagen in der Kultur (Mal-estar na 

civilização), de 1930, o mesmo ano em que ele próprio tratara essa evolução num livro 

que intitulara Mobilisation de l’énergie. Noutras palavras, desejo e produtividade, 

como colocam Deleuze e Guattari (1972)? Seria importante, para efeitos de uma 

educação que seria sempre da afetividade, que essas forças fossem convenientes aos 

planos de certa civilização. Cumpririam os complexos, do modo como Baudouin deles 
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nos falava,  aquela função não de suprimir uma tendência maléfica, mas de aproveitar 

o seu dinamismo, encaminhando-a, orientando-a, sublimando-a, como escrevera Fontes 

a propósito da conferência de Pierre Bovet sobre a Éducation des instincts?  

Num texto que apresentou em 193266 intitulado Psychanalise et éducation, 

Sophie Morgenstern afirmava que a psicanálise, que definia como “science de 

l’inconsciente et de la vie instinctive”, se revelava cada vez mais preciosa para a 

educação. Afinal, Freud descobrira o papel que os traumas vividos na infância 

jogavam na etiologia das nevroses dos adultos. Se esta descoberta originara a teoria 

psicanalítica da sexualidade, tendo permitido conceber uma evolução da sexualidade 

na criança através de vários estádios67, esta pudera igualmente proporcionar 

explicações sobre as reações afetivas normais e patológicas da criança, bem como 

sobre a formação do seu caráter: desde logo pelas dificuldades morais que a própria 

sexualidade a faria experimentar (Morgenstern, 1933, p. 45, p. 51). Neste sentido, a 

psicanálise viera mostrar que “chaque individu se trouve depuis sont plus jeune âge 

dans des situations affectives qu’il a des difficultés à accepter”, bastando um 

constrangimento das pessoas ao seu redor para que um conflito afetivo se 

agudizassem e para que a criança desenvolvesse uma neurose. Procurando dar-nos a 

compreender a sua condição, a especialista explicava que a criança se sentia 

humilhada pela diferença entre o seu tamanho e o de seus pais, que se sentia 

prejudicada pelos adultos em todas as áreas da sua vida quotidiana, mas que era 

sobretudo no domínio sexual que esta estaria especialmente diminuída, o que 

justificava: “Il n’a pas le droit et réellement il n’est pas en état d’aimer sa mère de la 

même manière que son père l’aime, il n’a pas le droit ni de coucher avec elle, ni d’avoir 

avec elle des enfants. La petite fille éprouve la même humiliation par rapport à sa 

mère” (Morgenstern, 1937, p. 8-9). Ora, descrevia-se já aqui o tema central do 

complexo de Édipo, esse que caracterizava uma fase que ia dos dois aos cinco anos e 

que correspondia ao momento mais movimentado e dramático da vida infantil, aquele 

em que “l’enfant est lié par un amour extrêmement passioné au parent du sexe oposée 

au sien. Cet amour, en procurant à l’enfant certaines satisfactions, lui donne aussi 

 
66 Refiro que o texto é de 1932 por ter sido apresentado numa conferência nesse ano (Groupe d’Étude 
philosophiques et scientifiques, Sorbonne, 18 junho), embora o mesmo só tenha sido publicado em 1933, como 
indicado nas citações. 
67 “La connaissance de l’évolution de la sexualité à travers les stades oral, anal, phallique, jusqu’à son 
développement génital définitif, a donné l’explication des réactions affectives normales et pathologiques de 
l’enfant ainsi que de la formation de son caractère” (Morgenstern, 1933, p. 45). 
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tous les tournements d’un amour passioné.” Nessa condição, a criança “considère par 

conséquent celui de son propre sexe comme un rival redoutable, dont la disparition 

lui permettrait de posséder tout seul l’être aimé” (Morgenstern, 1933, p. 46, p. 47). 

É preciso situar o problema dentro do dispositivo de sexualidade.  

Vimos com Foucault (2001 [1975]) que o corpo auto-erotizado da criança fora 

central na constituição da família aristocrática e burguesa “com seu espaço afectivo, 

seu espaço sexual, que é inteiramente saturado pelas relações directas pais-filhos” e 

ainda, que a cruzada anti-masturbatória que se desenrolara desde meados do século 

XVIII, ditara aos pais uma sobreposição desmesurada sobre o corpo e a sexualidade 

dos filhos, então entendida como não-relacional e como etiologia da doença física (p. 

314-315). Mas outra coisa seria a inserção da teoria psicanalítica do incesto na 

economia familiar que é onde devemos situar o complexo de Édipo, uma vez que este 

é um dos seus episódios. Ora, como observaram Deleuze e Guattari “não é o romance 

familiar que é um derivado do Édipo, é o Édipo que é uma deriva do romance familiar 

e, por isso, do campo social” (1972, p. 285). E, portanto, a teoria psicanalítica do 

incesto pela qual os pais da família burguesa “puderam se tornar (e de muito bom 

grado!) agentes zelosos, febris e satisfeitos de uma nova vaga de normalização médica 

da família” (Foucault, 2001 [1975], p. 341), deve ser compreendida como produto 

da normalização da relação pais-filhos no interior dessa economia que se constituía 

em direção àquele que seria o rebatimento de “todo o desejo e enunciado sobre um 

eixo genético ou uma estrutura sobrecodificante” (Deleuze & Guattari, 2007 [1980], 

p. 33). Se a “grande descoberta da psicanálise” seria “a da produção desejante, a das 

produções do inconsciente”, caberia então ao “Édipo” ocultar essa “descoberta” com 

“um novo idealismo”: assim se substituiu “o inconsciente como fábrica por um teatro 

antigo; substituíram-se as unidades de produção inconsciente pela representação; 

substitui-se um inconsciente produtivo por um inconsciente expressivo (o mito, a 

tragédia, o sonho...)” (Deleuze & Guattari, 1972, p. 23). É essa representação que 

parece ser sempre encontrada na análise psicanalítica como aqui tão bem descreve 

Leite da Costa: “A psicanálise encontra na rivalidade edipiana a origem de muitas 

perturbações de carácter, em virtude da possibilidade de transferência e generalização 

de que é susceptível. A hostilidade contra o pai pode transformar-se em hostilidade 

para com os professores e com o resto da sociedade” (1944-45, p. 151). Freud não 

vira que “o próprio inconsciente” era “antes de mais uma multidão”, que não se 
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poderiam tomar “os rumores e os avanços da multidão pela voz do papá”, mas parece 

ser para essa, justamente, que a psicanálise se ocuparia de afinar o ouvido (Deleuze 

& Guattari, 2007 [1980], p. 54).  

Vejamos, aquilo que será o indivíduo, com a psicanálise, passa a estar 

projetado desde a infância, impregnado por um teatro antigo e pela fatalidade de um 

desejo irremediavelmente vinculado aos pais. Nas proximidades do que pudesse ser 

considerado etiologia, não se trataria mais, ou apenas, de hereditariedade, 

temperamento ou constituição, mas de um meio que havia de ser familiar, para análise 

dessa dinâmica do papá-mamã-eu, com que Deleuze e Guattari (1972) ironizam o 

próprio Édipo. Neste sentido, os complexos assumir-se-iam como matéria particular, 

já que, e ao contrário de outras perturbações, acometeriam “em geral, as crianças 

melhor dotadas intelectualmente, as mais inteligentes e precoces” (Costa, 1944-45, p. 

146-147).  Os complexos seriam então um modo de inscrição, não da anormalidade, 

mas de uma normalidade; ao que poderiam acontecer e, naturalmente aconteceriam, 

entre aqueles que tivessem a boa linhagem familiar, vivências e recursos. É que 

também “é necessário um certo conforto da família burguesa para produzir sujeitos 

edipianizados (...)” (Deleuze & Guattari, 1972, p. 79). Com efeito, de um tal amor 

impossível não restava à boa criança burguesa senão experimentar “une grande 

déception”: aquela que nela logo deveria implantar “les premiers jalons du sentiment 

de culpabilité” (Morgenstern, 1930; 1933, p. 47).  

Ora, os complexos formavam-se no discurso psicanalítico como fenómenos 

naturais, como fenómenos que podiam explicar certas perturbações na criança e, logo, 

no adulto que em criança não tivesse encontrado adequada resolução destes. Isto 

implicava não só que os complexos se tornassem objeto de observação cuidadosa 

durante a sua evolução na infância, mas também que se proporcionasse a travessia 

desse período crítico da forma mais favorável à sua resolução. Como explicava Sophie 

Morgenstern ainda em Psychanalise et éducation, este estado amoroso da infância 

sofreria uma mudança depois dos cinco anos de idade. A vida instintiva começaria a 

acalmar no momento em que a criança iniciasse a sua escolarização, encontrando, ou 

criando, como a autora preferia, valores morais e estéticos, ao mesmo tempo que 

utilizasse a sua curiosidade para se instruir, enfim, tornar-se um ser social. Eis o 

quadro em que o sentimento de amor instintivo pelos pais (ou apenas um), derivaria 

em ternura e em estima. Ora, se todo este processo definia um período de latência, este 
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era da maior importância para o desenvolvimento e consolidação da personalidade da 

criança, dependendo da resolução dada a esses materiais instintivos: recalcamento ou 

sublimação. Na primeira hipótese, segundo explicava Morgenstern, seria de prever 

que as forças enviadas para o inconsciente encontrassem modos de se anunciar, 

disfarçadamente, ao consciente e que viessem a provocar problemas afetivos de maior 

ou menor consequência. Já, por outro lado, se a criança fosse auxiliada pelos pais ou 

por educadores que compreendessem os seus conflitos e dificuldades, a atividade 

dessas forças poderia ser melhor dirigida, para a sublimação (1933, p. 52-53). 

Ora, de que recursos disporiam esses adultos próximos da criança para que 

esta se visse melhor encaminhada? Quando Morgenstern afirmava que “la 

connaissance du développement de la vie instintive et de l’inconscient peut devenir 

pour les parents et les éducateurs un guide de première importance”, já se preparava 

para acrescentar que era possível “aider l’enfant à profiter de ses forces instinctives 

pour um travail créateur.” Observemos que “un chapitre des plus importants de la 

psychanalyse infantile” era justamente aquele que se ocupava “de la compréhension 

et de l’interprétation du symbolisme des dessins et des jeuxs crées par les enfants” 

(1933, p. 64, p. 59). Para a autora era então evidente que o desenho poderia funcionar 

como expressão espontânea do inconsciente e, logo, poderia revelar os conflitos 

íntimos vivenciados pela criança. Faria até, nesta ocasião, referência a um caso que 

ela mesma acompanhara no serviço de psiquiatria infantil dirigido por Georges 

Heuyer, com quem colaborava desde 1925, explicando que “nous sommes arrivées à 

guérir um enfant de neuf ans atteint de mutisme psychogène par une psychanalyse 

basée uniquement sur le dessin” (Morgenstern, 1933, p. 60). Referia-se certamente 

ao caso de Jacques R. que havia divulgado em 1927, ao escrever Un cas de mutisme 

psychogène, e que nesta ocasião resumia, explicando que os desenhos do menino, 

inspirados pelo complexo de Édipo e de castração, tinham podido confirmar a 

exatidão da ciência de Freud ao fornecer provas incontestáveis das origens puramente 

sexuais da sua nevrose, e concluía: “Les détails d’un dessin nous révèlent souvent 

l’importance de l’object représenté par le dessin dans la symptomatologie de la 

névrose” (Morgenstern, 1927; 1933, p. 60). Este é um enunciado que estava em 

circulação. Era este, e precisamente a partir do trabalho da especialista, que Faria de 

Vasconcelos traduzia nestas constatações que fazia em O desenho e a criança, 

Problemas de psicologia e de pedagogia: 
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“São particularmente interessantes as aplicações da psicanálise, sendo de 

assinalar o estudo recente da Dr.ª S. Morgenstern que empregou o desenho 

no estudo das tendências infantis. As investigações psicanalíticas de S. 

Morgenstern procuraram pôr em relevo as diferentes significações do 

desenho infantil, os múltiplos símbolos que representa e as possibilidades 

que oferece este estudo não só para a explicação dos sintomas neuróticos 

da criança mas para obter também uma cura pela libertação dos complexos 

afectivos, o que se consegue tanto pelo desenho como pela conservação 

psicanalítica. Assim Morgenstern introduziu na investigação psicanalítica 

uma técnica nova, utilizando o desenho não só no diagnóstico das 

perturbações psicopáticas da criança mas também no seu tratamento 

psicanalítico. É que, como diz F. Fels, o que a criança não se atreveria a 

dizer, nem a escrever, o revela nos seus desenhos, porque não prevê que 

num pequeno quadro se possa decifrar o seu carácter como no que diz ou 

no que escreve; no desenho a criança ousa ser ela própria, aventura-se, 

exprime-se” (Vasconcelos, 2010b [1939], p. 439-440).  

 

O que também é interessante aqui perceber, para além do que seja a exposição de 

certa verdade; é que a cura, na psicanálise, está sempre relacionada com a 

compreensão por parte do ‘doente’ das razões que estão na origem das suas 

perturbações, ou seja de que o próprio se confronte com essa verdade. Assim parecia 

também ter acontecido com o jovem Jacques R.:  

 

“Après que ce conflit eut passé de la couche inconsciente dans celle du 

conscient, toute l’angoisse que obsédait Jacques disparut. Il avait perdu 

toute la peur que l’empêchait de parler et, à la première occasion, que fut 

la visite de ses parents deux jours plus tard, il commença à répondre à voix 

basse aux questions de sa soeur” (Morgenstern, 1927, p. 500). 

 

Os desenhos, tal como os jogos e os sonhos, explicava, são “créations de l’imagination” 

(Morgenstern, 1933, p. 61). Se eles permitem conhecer aspetos dos conflitos vividos 

pelas crianças, talvez andemos perto das ideias que Leite da Costa reunia nesta 

passagem: “Há problemas que, pela sua natureza, estão além do entendimento da 
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criança. São êsses precisamente, que mais prenderão a sua imaginação e a sua 

curiosidade” (Costa, 1944-45, p. 146). “Le dessin de l’enfant névrosé cache et exprime 

em même temps (...) son conflit, rend ce dernier au cours de l’analyse plus 

compréhensible et en libère le malade” (Morgenstern, 1939, p. 48). Com este, 

estavam finalmente reunidos todos os enunciados-poderes-mágicos do desenho, a 

desfazer, folha a folha, o prazer da experiência de desenhar quando criança. Depois 

de um desenho que era natural na infância, que satisfazia uma necessidade de 

representar, que testava uma competência de observar que também ele estimulava, 

que permitia aferir sobre uma capacidade imaginativa ou sobre um grau de 

desenvolvimento psíquico, por encomenda ou roubado: vinha finalmente acrescentar-

-se um desenho capaz de arrancar segredos. Tirar as provas de contacto e medir o 

inconsciente. Um desenho que permitirá “surpreender a estrutura e dinamismo 

afectivo da criança, os seus instintos e impulsos”, escrevera também Faria de 

Vasconcelos (2010b [1939], p. 439).  

Avancemos mais um pouco. 

Sabemos que os conflitos vividos pelas crianças, segunda a teoria psicanalítica, 

seriam provenientes do confronto entre o princípio do prazer, ligado aos instintos, 

com o princípio da realidade, ligado à educação. E que os elementos instintivos, assim 

submetidos, se encontravam destinados ao recalque ou, na melhor hipótese, à 

sublimação (cf. Morgenstern, 1930, 1933). O discurso não era novo. Já o tínhamos 

encontrado em Vítor Fontes nos textos dos anos vinte, onde este nos apresentara a 

repressão dos instintos como promessa de perturbações de diferentes escalas que 

podiam ascender à violência e ao crime. Estes últimos, porém, haviam sido 

detalhadamente conectados a fatores hereditários e constitucionais, sendo que, 

fundamentalmente, seria do indivíduo considerado anormal que se deveriam 

antecipar manifestações dessa natureza. Ora, nos anos quarenta e sobretudo depois 

da II Guerra Mundial, os problemas vão definir-se de modo diferente.  

Na verdade, com a experiência da I Grande Guerra já se tinha compreendido 

que a perturbação mental podia atingir indivíduos sem aparente predisposição, como 

acontecia com as chamadas neuroses de guerra, que acometeram elevado número de 

indivíduos68. Segundo Rose (1999), esta realidade teve efeitos no campo da 

 
68 Desde o início da guerra foram reportados casos de baixas psiquiátricas em números nunca antes previstos, 
tal ia sendo o impacto da primeira guerra que se travava com tecnologias militares massivas. Em From shell 
shock and war neurosis to posttraumatic stress disorder: a history of psychotraumatology, podem ler-se algumas 
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psiquiatria que se ligaram, desde logo, aos bons resultados então obtidos por técnicas 

psicoterapêuticas: não só em termos de conceção dos processos psicológicos e da sua 

dinâmica69, mas também dando evidência à importância social das desordens mentais 

menores e à possibilidade do seu tratamento. Assim se desafiava a perspetiva 

psiquiátrica convencional do doente encarcerado, incurável, organicamente 

predisposto. O movimento da higiene mental, que aparecera nos Estados Unidos, iria 

ligar-se a esta causa e uma nova conceção das relações entre loucura e sociedade 

ganharia terreno70. Neste sentido, os transtornos psicológicos passariam a ser 

pensados em termos de higiene social, assumindo-se que a saúde mental poderia ser 

mantida através do ajuste das condições do quotidiano. A loucura, o crime e a 

delinquência já não resultariam necessariamente de um mau caráter pessoal ou de 

uma predisposição constitucional que pudesse ser herdada. Tais características seriam 

resultantes ou precipitadas por uma higiene mental social ou familiar deficiente 

(Rose, 1999, p. 20-21, p. 23).  

Portanto, quando Vítor Fontes observava – em relato daqueles que teriam sido 

os aspetos predominantes no II Congresso de Psiquiatria Infantil que se realizara em 

Londres, em 1948 – que para “apreciar a infância mentalmente doente” o indivíduo 

deixaria de “interessar em primeiro lugar, para ser estudado no meio do agregado 

familiar, social a que pertence, isto é, como parte de um todo, de uma estrutura, de 

que é, apenas, uma parcela”, constatava essa importante inflexão que talvez tivesse 

contribuído para que, ao contrário do que “não seria de admirar”, o tema dos 

trabalhos não se tivesse centrado num “aspecto mais dentro da especialidade médica”. 

 
passagens relatadas pelo psiquiatra alemão Robert Gaupp, em 1917: “The big artillery battles of December 
1914 ... filled our hospitals with a large number of unscathed soldiers and officers presenting with mental 
disturbances. From then on, that number grew at a constantly increasing rate. At first, these soldiers were 
hospitalized with the others … but soon we had to open special psychiatric hospitals for them. Now, 
psychiatric patients make up by far the largest category in our armed forces ... The main causes are the fright 
and anxiety brought about by the explosion of enemy shells and mines, and seeing maimed or dead comrades 
... The resulting symptoms are states of sudden muteness, deafness ... general tremor, inability to stand or 
walk, episodes of loss of consciousness, and convulsions” (Gaupp, citado em Crocq & Crocq, 2000, p. 49).  
69 Rose refere que “it appeared to support a dynamic conception of psychological processes, with such 
characteristics as an unconscious and repression, but to disprove the Freudian argument for a specific sexual 
aetiology of mental disturbance; this tended to be replaced with a theory of multiple instincts that came into 
conflict with one another because of contradictory social pressures” (1999, p. 20-21). 
70 Um movimento de higiene mental iniciara-se nos Estados Unidos com a autobiografia de Clifford Beers, 
repetidamente internado como doente psiquiátrico, A mind that found itself (1908). O livro teve um impacto 
imediato e ajudou a lançar um movimento de reforma dos serviços de saúde mental. O psiquiatra Adolph 
Meyer, o filósofo William James, o médico William H. Welch juntaram-se a Beers para fundar, dois meses 
após a publicação do livro, a Connecticut Society for Mental Hygiene. Essa seria replicada noutros estados e 
em 1909 formava-se um National Committe for Mental Hygiene. O seu trabalho seria prolífico e em 1930, 
Clifford Beers organizava o International Congress for Mental Hygiene, que receberia representantes de 53 
países e conduziria ao desenvolvimento do International Commitee for Mental Hygiene (Parry, 2010). 
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Com efeito, o tema escolhido para o congresso fora o da agressividade infantil, 

revelando nesse evento “a predominância” de um “aspecto psicológico”: circunstância 

que se explicava “pela tendência cada vez mais acentuada de cuidar da saúde mental 

da criança dentro dos conhecimentos da psicologia das primeiras idades”. Fontes 

lembrava que “as psicoses infantis” são “raras”, porém o mesmo já não se poderia 

dizer das “alterações psicológicas fora do domínio da patologia mental”, como seria 

justamente, a agressividade infantil. Valia então atender ao “aspecto de ‘psicologia de 

profundidade’ que contém o tema escolhido e, daqui, a sua natural aproximação das 

teorias psicológicas de Freud” (Fontes, 1947-48b, 390-391). 

Onde nos colocam estes aspetos da profundidade? Nos instintos e logo, nos 

complexos, mas mais ainda: no papel da família em relação a todos estes. L’agressivité 

enfantine et la vie familiale era o assunto que Fontes se propunha tratar naquele 

congresso “qui vise surtout à travailler sur des bases pratiques, pour une higiène 

mentale infantile satisfaisant” e que decorria num momento em que “le monde a une 

besoin urgent de remèdes pratiques et immédiats pour tant de blessures que 

continuent à saigner, trois ans après une guerre cruelle” (Fontes, 1947-48a, p. 359). 

Centremo-nos então neste texto do médico português e sigamos, por um lado, o que 

constituía uma agressividade infantil e, por outro, o papel devidamente normalizador 

que a família  – que já não era apenas hereditariedade mas dinâmica afetiva – deveria 

ser capaz de cumprir. 

Vejamos, a agressividade podia acontecer e por razões que eram 

imediatamente ligadas aos instintos, afinal era “par l’agressivité que l’instinct de 

conservation s’exerce en beaucoup de circonstances” e o complexo edipiano – entre 

outros aspetos etiológicos – correspondia mesmo a uma  fase “d’autoformation 

émotivée, parfois exagerée, que conduit facilement au dynamisme agressif”. Ora, se a 

família representava o meio mais conveniente ao desenvolvimento emocional da 

criança, importava perceber que isso nem sempre acontecia do modo mais favorável 

e que a própria família poderia desencadear ou mesmo agravar essas manifestações. 

Afinal se a agressividade não fosse convenientemente condicionada ou sublimada nas 

primeiras idades infantis ela poderia transformar-se num “élément hautement 

perturbateur de l’affectivité et du caractère de l’individu” (Fontes, 1947-48a, p. 348, 

p. 349, p. 352-360).   
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Quando Fontes se debruçava então sobre uma pobre ou “mauvaise 

constituition familiale”, não só o fazia para perceber como nela estaria a eclosão da 

agressividade, mas também o seu enraizamento ou evolução. Por outro lado, e 

assumindo que o melhor para a criança seria sempre a própria família, parecia claro 

que essa necessitaria de adotar o esquema familiar normal, precisamente para ser 

colonizada, para se deixar colonizar por processos suscetíveis de dar resolução aos 

conflitos desencadeadores daquilo que aqui se problematizava. É que “de la lutte 

affective, libidineuse, entre l’affection des parents pour leur enfants et de ceux-ci pour 

les premiers, résulte, au cours des phases du complexe oedipien, la formation de la 

personalité”. A solução da agressividade resumia-se agora ao papel educativo da 

família no interior dela própria, onde essa, enquanto manifestação que não se queria 

ver no mundo, precisava de se fechar e de se decidir no próprio romance familiar e 

“on peut conclure que seule la famille, seule la vie en commun des parents et des 

enfants, peut satisfaire à ces conditions” (Fontes, 1947-48a, p. 357-358).   

Com efeito, aquilo que Fontes fazia era argumentar por uma tecnologia 

humana de família, como refere Rose (1999), pela qual esta deveria assegurar a 

condutibilidade ajustada do seu próprio circuito afetivo. Se a família começara por 

ser construída, durante o século XIX, como meio de inculcação de comportamentos 

morais, logo após o final da II Guerra Mundial, tratar-se-ia de a compreender 

enquanto conjunto de várias relações psicológicas como as que se dariam entre pais e 

mães, entre estes e seus filhos e filhas, mas também entre irmãos e irmãs. Eram essas 

relações que precisavam de estar garantidas nos termos de uma higiene mental que 

pudesse produzir indivíduos – filhos e filhas – socialmente adaptados, isto é, à imagem 

e semelhança da família normal da qual descenderiam em manifestação da própria 

saúde mental (Rose, 1999, p. 129-130, p. 157-159).  

De facto, o que estava em jogo no texto apresentado por Fontes era a ativação 

de uma família normalizada, pois apenas esta poderia produzir adaptação. O termo, 

era o que Georges Heuyer não esqueceria de esclarecer aquando da lição inaugural 

da Chaire de Clinique Psychiatrique Infantile, na Faculdade de Medicina de Paris, em 

194971. Aí começara por explicar que uma inadaptação viera substituir a noção, “un 

 
71 Enviada pelo próprio para publicação n’ A Criança Portuguesa, como Fontes observa e agradece na 
introdução que lhe presta, esta lição inaugural permite-nos saber que Georges Heuyer não só fora aluno de 
Ernest Dupré – que sublinhava como “un des plus grands psychiatres français” e com quem terminara o seu 
internato  enquanto  estudante –,  mas  também  seu  sucessor na  Infirmerie spéciale de la Préfecture de Police  
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peu inhumaine”, que era a de “anomalie mentale”, essa que, aliás, pouco cabimento 

teria: valia entender que, do ponto de vista psicológico, tampouco existiria uma 

criança normal e que o único critério “de l’anomalie mentale de l’enfant” seria, 

justamente, “d’ordre sociale”. Neste sentido, as qualidades de adaptação de uma 

criança “au milieu dans lequel il doit vivre” deveriam bastar para saber da sua 

normalidade mental, consistindo esse critério também no único que se poderia aplicar 

ao adulto, já que o alienado seria aquele que se encontrasse na impossibilidade de se 

adaptar socialmente (Heuyer, 1949-50, p. 21).  

Vejamos, um meio familiar deficiente contribuiria para impedir as próprias 

crianças da experiência de um desenvolvimento afetivo normal, o que as poderia 

deixar mal adaptadas a ponto das consequências que daí pudessem derivar. Ao mesmo 

tempo, no entanto, também seria “presque impossible d’affirmer qu’il existent des 

familles qui, d’une façon ou d’une autre, n’aient pas troublé l’évolution affective de 

ses enfants”, como afirmava Fontes, que reencontramos no I Congresso Mundial de 

Psiquiatria72, dando assim uma justificação ao problema “du nombre 

extraordinairement élévé des anormaux de conduite que pullulent partout”. É que a 

juntar às causas generalizadas da inadaptação derivada de um caráter mal formado 

na própria família acrescentava-se este outro domínio que era o da infância marcada 

pela guerra (Fontes, 1949-50b, p. 459). “Como é sabido”, escrevia João Augusto dos 

Santos, “as perturbações caracteriais das crianças e dos adolescentes, aumentaram 

extraordinàriamente nos últimos anos em todos os países vítimas da guerra.” Havia a 

considerar uma “inadaptação-psiconeurótica ou anti-social” que seria “difícil de 

apreciar objectivamente”; no entanto, “o seu grau de incidência” poderia ser “avaliado 

tomando como índice o número de delinquentes infantis”. Daí se poderia  “calcular a 

extensão e a gravidade do problema que se pôs aos educadores franceses depois desta 

 
(Paris). Aproveito este espaço para citar uma passagem em que se refere a essas funções que acabara de 
cessar, ao cabo de 28 anos:  “A observer les déchets mentaux de la grande ville, les drames familiaux 
qu’entraîne la présence d’un malade mental ou d’un déséquilibré, le psychiâtre comprend toute l’importance 
sociale de sa fonction, toutes les répercussions que détermine dans la vie de l’individu et de sa famille, la 
rédaction d’un certificat qui entraîne la remise en liberté avec ses conséquences, ou le placement à l’hôpital 
psychiatrique, ou la réintégration à la prison. A voir aussi les psychoses graves auxquelles aboutissent 
l’hérédité, la mauvaise éducation, les maladies acquises, la syphilis, les toxicomanies, l’alcoolisme, le 
psychiâtre qui observe les malades tout frais – si l’on peut ainsi parler, – sortant à peine des circonstances qui 
ont amené leurs troubles mentaux, comprend la nécessité des mesures prophylactiques et particulièrement 
de celles qui s’adressent à l’enfant. C’est à l’Infirmerie Spéciale que j’ai compris l’intérêt de mesures prises dès 
l’enfance pour éviter l’évolution vers les maladies et la délinquance de l’adulte” ((Heuyer, 1949-50, p. 15, p. 
16-17). 
72 Paris, 1950, secção de Psiquiatria Infantil (Fontes, 1949-50b). 
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guerra, se dissermos que esse número passou  de 12.165 em 1939 para 34.731 em 

1942 e 32.284 em 1945.” (Santos, 1946-47, p. 105-106).  

Teria então a guerra vindo despertar as fragilidades afetivas consequentes das 

deficiências do meio familiar especialmente experimentadas por essa geração? De 

todo o modo, aos números mais ou menos regionais que Santos nos cedia, 

acrescentavam-se os que Fontes citava do relatório apresentado pela Unesco em 

dezembro de 1949, indicando que em todo o mundo se contabilizariam 250 milhões 

de crianças com fome, sendo que na Europa, repartidas entre 12 países, 60 milhões 

precisariam de ajuda. Le futur des troublés du caráctere, que era o tema proposto para 

a secção de psiquiatria infantil do Congresso, clarificava-se como o problema número 

1 dos povos. Fontes fazia algumas previsões: 

 
“Rappelons-nous, que dans un prochaine avenir ces jeunes troublés iron 

jouer le rôle d’hommes aggisant de la societé de demain, il seront les 

travailleurs instables et indisciplinés, les patrons exigeant jusqu’à la 

violence, les medecins  indiférents à la souffrance de ses malades, les 

maîtres sans discipline intérieure, les avocats sans sentiments de justice, 

les prêtes sans abnégation et sans esprit de sacrifice, les chefs tyrans, les 

politiques faccieux, etc., etc.” (Fontes, 1949-50b, p. 459-460). 

 

Parecia haver muito trabalho para distribuir entre o psiquiatra, o psicólogo, o 

pedagogo e ainda o assistente social, peritos que Heuyer juntava naquela que seria 

uma luta pela adaptação social, sendo mais que tempo de compreender o papel 

tecnológico da psicanálise no tratamento das perturbações do caráter. Afinal, “en 

Psychiatrie infantile, la psychanalise fait partie integrante de la méthode 

psychiatrique”, sendo detentora da chave necessária à compreensão “des courants 

affectifs profondes et obscurs dont les ondes sont nées dans son contact avec un milieu 

mal ajusté”. O discípulo de Ernest Dupré aproveitava então para se referir à já falecida 

colaboradora, Sophie Morgenstern, quem teria “établi les grands règles de la  

psychanalise  chez les enfants”, e com quem ele próprio pudera utilizar “pour la 

première fois le dessin comme mode d’investigation chez les enfants” (Heuyer, 1949-

50, p. 15-17, p. 24-26).  

Em Estado actual da terapêutica psiquiátrica, comunicação que Fontes fazia a 

pediatras portugueses, não deixava de se referir a esse “momento presente em que a 
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higiene mental da criança tão abalada se encontra nos seus fundamentos pela situação 

criada a milhões de jovens que sofrem os embates emotivos e as contradições de 

inadaptação com a guerra que passou, assim criando óptimas condições 

predisponentes para a instalação da nevrose” (Fontes, 1950, p. 69). Era sobre esta 

que todos teriam que estar conscientes, mesmo que entre crianças portuguesas não se 

contassem experiências da guerra. Relevante e para efeito dos diversos canais de 

adaptação ou de readaptação,  era a reconhecida competência terapêutica da 

psicanálise que não só dava a chave mas abria a porta à resolução, pois como também 

explicara Heuyer: 

 

“L’investigation psychanalytique constitue em même temps une 

psychoterapie; sur le plan individuel ou sur le plan collectif, la 

psychothérapie, libératrice des complexes d’agressivité, de culpabilité, de 

castration, etc., est à la base du traitement de nombreux tics, de 

bégaiement, de mutisme, de perversions acquises, d’états dépressifs et 

obsédants” (Heuyer, 1949-50, p. 27).  

 

Não havia quaisquer dúvidas de que era dos estudos de Freud que derivavam e, 

justamente, os “actuais conhecimentos psicoterapêuticos da infância”, continuava 

Fontes. Se as psicoses infantis eram raras, já as “situações de  psicopatia, de anomalias 

de comportamento, de alteração afecto-volitiva, são frequentíssimas na criança”, 

podendo mesmo “afirmar-se que todo o adulto passou nas primeiras idades, por 

situações afectivas complicadas que uns venceram por um auto-domínio curativo, mas 

que noutros se fixaram em atitudes de desajustamento ao meio, com prejuízo muitas 

vezes irremediável e definitivo.” Ora, era mais do que tempo de “valorizar 

extraordinariamente a psicoterapia curativa destes estados na criança”, pois esta 

encontrava-se em condições de “dar ao jovem a possibilidade de exercer livremente, 

de ‘descarregar’ os conflitos recalcados que o levam ao comportamento anómalo”. Se 

todos sabiam que as crianças “brincam a sério”, teria sido precisamente “aproveitando 

esta verdade psicológica que os técnicos foram levados aos modernos processos de 

observação e tratamento”. Valia reparar, por exemplo, que o “psicopata nas suas 

brincadeiras com os companheiros tem um comportamento muito semelhante ao 

normal”, mas pode, no entanto, “intempestivamente” vir a apresentar “uma atitude 
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ilógica, estranha, uma agressão fora de propósito, uma inibição que vai além da vulgar 

timidez infantil, um medo ou uma cólera que chegam ao paroxismo”, e estes, vejamos, 

já poderiam ser “micro-sintomas” (Fontes, 1949-50a, p. 70-72).  

Havia que observar bem para diagnosticar e a atual psicoterapia fornecia 

métodos específicos para investigar as profundidades da “vida afectiva da criança com 

os seus numerosos conflitos”. O médico destacava então o chamado “guignol” ou 

“fantoches”, para fazer a dramaturgia de um exemplo bem conhecido: 

 

“É sabido que o indivíduo cria nas primeiras idades complexos de amor e 

de zanga para com quem o cerca, mais vulgarmente, os pais. (...) Daqui 

resulta uma cólera contida, um sentimento de agressividade pronto a 

exercer-se, altamente prejudicial para o comportamento infantil que, 

mesmo ocultando a exteriorização desse sentimento, não poderá deixar de 

se conduzir por ele. 

Ora, se nós deixarmos a criança brincar com os seus bonecos e exercer 

livremente o seu amor e o seu ódio nesses mesmos bonecos que 

representam, este o pai, aquele a mãe, etc., nós vemos que ao passo que 

acaricia e trata com a maior ternura aquele que ela ama, maltrata, agride, 

encangalha e rasga o que odeia.  (....) 

É uma verdadeira satisfação de um desejo interiorizado, é a libertação de 

uma força oculta e profunda que vivia dentro do seu espírito em formação. 

É uma verdadeira catarse afectiva” (Fontes, 1949-50a, p. 73-74). 

 

Ora, o que Fontes não deixa de acrescentar é que “o que se passa com o chamado 

‘guignol’ infantil, passa-se, de uma maneira idêntica, com o desenho livre, com a 

pintura livre, modelação, em que a criança desenha, pinta e modela os intérpretes dos 

seus dramas psicológicos, representando as cenas tal como as sente perante os 

personagens reais.” Mas, sobretudo, que “se a criança fizer estes jogos, estas 

brincadeiras um número considerável de vezes, acaba por se libertar desses mesmos 

complexos que ‘realizou’ com os personagens fictícios dos seus bonecos.” E logo, 

“desde que esta terapêutica seja acompanhada por uma educação e devido 

esclarecimento da atitude dos pais para com os filhos, o sucesso de cura é seguro!” 

(Fontes, 1949-50a, p. 74). No mesmo texto faria ainda referência ao método de 
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Margaret Lowenfeld – diretora do Institute of Child Psychology73 –  The little world, este 

composto de um tabuleiro com areia e um conjunto diversificado de bonecos que a 

criança deveria ativar. A lógica era semelhante. Parecia definir-se que o motor de 

atividade daquilo a que se chamava psicoterapia, seria mesmo o próprio jogo. Este 

parecia apresentar-se com a sua qualidade lúdica para dar expressão à vida instintiva, 

pois seria na manifestação desta que a criança iria expulsar os seus conflitos psíquicos 

e eventualmente os sublimando ao cabo de um número considerável de vezes. Por esta 

ordem de ideias, quanto mais jogasse, desenhasse ou pintasse, mais se estaria 

curando? De qualquer modo quanto mais o fizesse, mais se colocaria sob observação. 

 

 

 

 

SOBRE FAZER ÓRGÃOS:  
O DESENHO COMO EXPRESSÃO GRÁFICA DO NORMAL E DO PATOLÓGICO 

 

 
 

Quem como eu tem utilizado o desenho infantil (expressão 

gráfica do psiquismo das primeiras idades) como elemento de 

maior valor para o conhecimento da personalidade da criança, 

utilizando esse mesmo desenho como elemento de diagnóstico de 

determinadas alterações mentais, está lògicamente muito 

interessado pelo assunto desde estudo. E a comprová-lo está o 

facto da existência no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira 

(Dispensário de higiene mental infantil, que dirijo em Lisboa, vai 

para mais de 30 anos), de cerca de 30 000 desenhos livres, 

espontâneos, executados pelos menores que têm passado por 

aquele Dispensário, desenhos devidamente catalogados e com as 

indicações psicológicas acerca dos seus autores, que de muito nos 

têm servido para o diagnóstico do prejuízo mental de que sofrem.  

Vítor Fontes, Introdução a Garatujas: Estudo psicopedagógico do 

grafismo infantil de Luz Correia, (1963, p. 13). 

 
73 Uma das instituições londrinas visitadas durante o II Congresso Internacional de Psiquiatria Infantil (Fontes, 
1947-48b). 



 217 

 

 
 

A crueldade não tem nada a ver com uma violência qualquer ou 

com uma violência natural, com que se explicaria a história do 

homem; ela é o movimento da cultura que se realiza nos corpos, 

se inscreve neles, domesticando-os. É isto o que a crueldade 

significa; a cultura da crueldade não é um movimento da 

ideologia mas sim um movimento que mete à força a produção 

no desejo e, inversamente – igualmente à força –, o desejo na 

produção e reprodução sociais. Porque até à morte, o castigo e os 

suplícios são desejados e são produções (cf. a história do 

fatalismo). Faz dos homens e dos seus órgãos peças e engrenagens 

da máquina social. O signo é uma posição de desejo; mas os 

primeiros signos são signos territoriais que põem as suas 

bandeiras sobre os corpos. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari, O Anti-Édipo, Capitalismo e 

esquizofrenia, (1972, p. 115-116). 

 

 

 

Ao longo desta secção procuro conduzir uma discussão em torno da conveniência de 

certas representações normais do real a determinadas considerações ligadas ao uso do 

desenho como meio de diagnóstico. Com efeito, no lugar particular daquilo que se 

definiu como um desenho infantil, foi possível configurar certa norma respeitante à 

sua evolução. Pretendo perceber como essa norma esteve presente, e de forma 

totalmente natural, numa série de situações interessantes do ponto de vista da relação 

do sujeito com a realidade onde dele foram exigidas manifestações salutares, isto é, 

normais, e em particular no desenho. Procuro, portanto, abrir aqui uma tentativa de 

discutir como, através do desenho, a certificação de estados de saúde mental se pôde 

ver ligada a representações normais do real, de certos objetos, do corpo humano; mas 

também enriquecer um pouco a minha discussão sobre aquilo a que se pôde chamar 

de adaptação, e de como essa poderá ser cruel, no sentido em que o põem Deleuze e 

Guattari. Para tanto, parto do enunciado do desenho como expressão gráfica do 

psiquismo das  primeiras  idades que  se  encontra com  facilidade na literatura  médico-
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-pedagógica e que – sem ser por esta esgotado –, esteve intrinsecamente ligado a uma 

norma sobre as etapas do desenho infantil. Aproveito para reunir aqui algumas 

passagens em que esse enunciado pode ser compreendido. 

Vítor Fontes já falara sobre esse caráter do desenho em Crianças anormais num 

capítulo que designara por ‘Tests’ psicológicos. Aí, afirmava que “o desenho livre 

constitui (...) um precioso meio de apreciar um conjunto de qualidades psicológicas 

na criança” (1933 [1931], p. 161). Reafirmaria essa ideia alguns anos depois, por 

exemplo, ao escrever sobre O desenho e a modelação em crianças anormais: “Entre as 

exteriorizações do pensamento infantil, o desenho ocupa lugar de principal relêvo. É 

inútil insistir, por mais que provado, no interêsse que tem esta forma de linguagem 

como meio de exploração da psicologia infantil” (Fontes, 1942-43, p. 127). E quanto 

escrevia, já acompanhado por Maria Irene Leite da Costa e Aurora Ferreira, uma 

Contribuïção para o estudo do teste de Fay aplicado em crianças portuguesas, não só 

confirmava o mesmo enunciado, como dissipava qualquer dúvida que pudesse existir 

quanto ao valor dessa experiência:  

 

“A tendência da criança para o desenho é facto que se averigua a cada 

momento. Basta um lápis e uma fôlha de papel e aí a temos rabiscando 

linhas e figuras, mais ou menos grotescas, aliás com certa significação e 

traduzindo um estádio da sua mentalidade.  

E se em vez de lápis e papel, apanhou à mão um bocado de giz, são as 

paredes, as portas, o próprio chão que servem para essas manifestações 

infantis. Os arredores da escola são, geralmente, ricos em tais desenhos, 

ora representando ‘caricaturas’ de companheiros, cujo nome o autor sentiu 

a necessidade de escrever ao lado, para lhe dar maior realidade, ou 

figurando animais, plantas, casas, etc. Não poucas vezes os educadores 

condenaram os seus alunos por terem riscado as paredes ou as carteiras 

com tais desenhos, sem atenderem a que isso representa menos uma falta 

de respeito ou de educação do que uma necessidade natural de expressão 

e expansão imaginativa, de exteriorização do pensamento. 

Fácil é calcular a importância que o estudo destas representações infantis, 

pela sua espontaneidade, pelo significado, pela íntima ligação com a 

mentalidade da criança, pelas particularidades que podem apresentar, 

deve ter para o psicólogo. Elas constituem hoje, com efeito, um dos 
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melhores processos de estudo da psicologia infantil e de avaliação do nível 

mental das crianças” (Costa, Ferreira & Fontes, 1943-44, p. 13). 

 

Porém, encontro nesta introdução de Maria Irene Leite da Costa feita já em 1949-

1950 uma síntese particularmente eficaz e rigorosamente atualizada das ideias chave 

da exploração psíquica do desenho infantil:  

 

“Desde o desenho livre ou do desenho subordinado a um tema dado, até 

ao desenho para completar, o desenho simplesmente copiado ou o desenho 

de modelo, muitas são as formas sob as quais os desenhos infantis  têm 

sido estudados e aproveitados como meio de investigação psicológica. 

O desenho constitui, de facto, uma manifestação natural da criança, 

manifestação que está estreitamente ligada com o seu nível intelectual e é 

susceptível de reflectir as perturbações psicomotoras ou afectivas que por 

vezes a acompanham. 

O desenho pode servir, deste modo, como processo para avaliar o 

desenvolvimento intelectual da criança; é, além disso, um meio de 

exploração capaz de revelar os interesses que a preocupam no momento, 

pôr a descoberto os conflitos afectivos que se agitam dentro de si, patentear 

os complexos psicológicos que alteram a sua conduta” (Costa, 1949-50, p. 

299). 

 

Com efeito, o enunciado do desenho como expressão gráfica do psiquismo das 

primeiras idades aparece nestas passagens como uma fonte indesmentível de 

informação. Seja pela ideia de o desenho ser uma prática natural, de ser uma fonte 

de prazer, de ser uma atividade necessária e tão espontânea que chega mesmo a 

revelar informação inconsciente: várias são as justificações que legitimam o seu uso 

como dispositivo de diagnóstico, independentemente dele ser produzido de forma 

livre ou dirigida. Mas vejamos, se o desenho traduz um estádio da mentalidade, 

permite uma avaliação do nível ou do desenvolvimento intelectual da criança, ou 

mesmo a determinação de certas alterações mentais, é na medida em que as 

qualidades que apresenta possam ser comparadas com parâmetros específicos de uma 

dada evolução considerada normal. É este aspeto, acima de tudo, que eu gostaria de 
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destacar dos diferentes textos com que construo esta secção. E de facto, se no artigo 

que Vítor Fontes intitulou O ‘esquema corporal’ e os desenhos infantis (Interpretação 

psicológica do desenho antropomorfo infantil, especialmente apreciado em oligofrénicos), 

me interessa isolar alguns elementos que funcionam de modo a distinguir entre 

crianças normais e crianças anormais, é por perceber que neste nos narra, concreta e 

minuciosamente, o procedimento da crueldade a instalar-se nos órgãos: mas não o 

faz, não o faria sem a verdade com que determinadas normas o servem.  

Este texto de Vítor Fontes contém duas partes. Na primeira o autor fornece 

noções gerais sobre a aquisição, desenvolvimento e estabelecimento do esquema 

corporal na criança, mas também faz referência às normas do desenho infantil e 

procura situar essas normas em relação à devida evolução da somatognósia, ou seja, 

da noção consciente e subconsciente da própria morfologia ou esquema corporal. 

Assim, vai descrevendo determinadas fases sucessivas na “evolução do desenho 

antropomorfo infantil”74 partindo, como nos é dado a compreender, do estudo do 

desenho da criança normal (Fontes, 1943-44b, p. 225), onde se serve das referências 

de Luquet e Rouma.  É assim que, descrevendo essa evolução mais ou menos 

universal, Fontes se encontra perante uma determinada fase, uma “altura” – já depois 

da criança ter alcançado o detalhe da representação de pés e de mãos, incluindo 

mesmo dedos nestas e, embora “a realização da figura” seja “ainda bastante 

imperfeita” –  em que “com freqüência” se dá  “a representação dos órgãos sexuais 

externos.” Estamos ainda no campo da norma, no entanto, logo aí Fontes entende 

declarar que essa representação se irá dar de modo “mais freqüente nas [crianças] 

anormais” (Fontes, 1943-44b, p. 227). Ora, esta constatação do que acontece nesta 

fase e, ainda a propósito de crianças normais, mas que não chega a alcançar a mesma 

frequência com que se dará entre as outras vai exigir, da parte de Fontes, uma 

 
74 A evolução do “desenho antropomorfo infantil” supõe que a criança comece por desenhar uma “figura 
circular representando indistintamente o conjunto corpóreo” com predomínio do “tronco”, a que depois serão 
acrescentados “dois traços que correspondem aos membros inferiores”.  Daqui uma “cabeça-tronco com os 
membros inferiores”, a que se acrescentam “olhos, nariz e bôca”, o que a torna “predominante em relação aos 
acidentes do tronco”, de que, entretanto, sairão membros “superiores”. Em breve a criança começa a “corrigir 
esta representação somática acrescentando-lhe um tronco”, obtendo uma maior semelhança “com a realidade 
na representação do esquema corporal”. De igual modo, os “diversos acidentes anexos à cabeça: bôca, nariz, 
cabelos, etc, tornam-se mais perfeitos e mostram novas aquisições na expressão somatológica do corpo 
humano”. A estas figurações seguem-se as das mãos e as dos pés. E se quanto aos pés, é raro que os dedos 
sejam figurados, quanto às mãos, Fontes nota que a criança tende a adquirir “bastante depressa” a “noção do 
número dos dedos das mãos” o que não quer dizer “que as crianças não desenhem mãos com menos ou mais 
de 5 dedos” mas que essa noção é alcançada (Fontes, 1943-44b, p. 222-227). 
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explicação. Passo a citar a que nos cede, enquanto, dir-se-ia, devoto psicanalista que 

é: 

 
“O desenho dos órgãos sexuais externos parece na verdade uma 

antecipação um tanto estranha e mesmo precoce. No entanto a observação 

dos hábitos tactilò-musculares da criança explica-a, em nosso entender.  

Em primeiro lugar a curiosidade sexual na criança existe desde muito cedo. 

Os seus órgãos genitais, situados no períneo, junto do anus, zona de grande 

significado erogéneo, pela passagem das fezes com a sensação libidinosa 

de prazer que daí resulta, fazendo parte dêsses mesmos órgãos o orifício 

da uretra, que dá passagem à urina no esvaziamento da bexiga, 

acompanhado do prazer concomitante, constituem na verdade uma região 

de grande interêsse na vida psicológica infantil. Além dêste aspecto, há que 

atender à curiosidade táctil da criança que maneja freqüentìssimamente os 

seus órgãos genitais. Principalmente no sexo masculino a procidência do 

pénis e das bolsas com os testículos, a sua situação, ao fácil alcance da 

mão, justificam o freqüente contacto que a criança com êles tem o que lhe 

permite adquirir a noção correcta da sua existência e até da sua forma.  

A observação vulgar confirma-nos êste facto. Todos temos visto como as 

crianças deitadas no berços manejam com insistência o pénis, facto que 

leva com freqüencia ao estabelecimento de precoces práticas sexuais. Êste 

interêsse cedo iniciado, continua-se pela infância, com a diferenciação 

libidinosa sexual e daqui a sua representação no desenho, correspondendo 

a uma precisa noção somatognóstica do seu esquema corporal.  

É curioso, e merece destaque, que a representação dos órgãos genitais, se 

faz de uma forma natural, espontânea, sem qualquer espécie de censura. 

É um detalhe somatognóstico que a criança conhece e que exterioriza pelo 

desenho. E só nesta fase em regra, aparece êste detalhe gráfico. Daqui para 

diante, apesar da criança ir adquirindo melhor conhecimento das 

particularidades do próprio corpo, deixa de desenhar aqueles órgãos. É que 

de princípio a criança não tem, ou tem pouca, censura no referente ao que 

mais tarde constituem as chamadas ‘conveniências’ e com espírito livre, 

representa o que conhece e sabe que existe. O desaparecimento da 

representação dos caracteres sexuais (aliás como o do umbigo e dos 

mamilos) constitui um artifício de educação em que a criança por decência 
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não desenha, a não ser que tenha a intenção determinada de o fazer” 

(Fontes, 1943-44b, p. 227-228). 

 

Decidi transcrever esta passagem sem lhe fazer qualquer supressão. Parece-me 

relevante este investimento da parte de Vítor Fontes em justificar, e minuciosamente, 

o que estaria na origem desse interesse (porque se está desenhado é porque é 

interessante), em desenhar órgãos sexuais: o que poderia parecer uma antecipação 

um tanto estranha e mesmo precoce. Mas mais curioso ainda será o facto de que a 

criança por fim rejeita essa opção e deixa de o fazer. É isto que sobretudo me interessa 

reter desta passagem: esse encaixe puramente social que permitirá realizar o que será 

o normal e o esperado; o que lembra, de certo modo, a explicação dada por Heuyer, 

na sua lição inaugural, de adaptação, segundo a qual, aquilo que é normal, o é, 

precisamente, por adaptação a um determinado contexto social. Com efeito, a 

adaptação que aqui acontece vai dar-se por descodificação de regras sociais, aquilo a 

que Fontes chama de conveniências. Ora, temos então, da parte de Fontes, a 

justificação de um fenómeno que se constitui na lógica de uma sexualidade infantil 

ainda dominada pelo chamado princípio do prazer, que não deixa de se expressar no 

desenho, sobre a qual entretanto se imporá alguma censura, levando a que esses 

fenómenos sejam tão temporários quanto mais rapidamente vier a dominar o 

princípio de certa realidade. Está portanto justificado o ‘fenómeno’ entre crianças 

normais, que aprendem a cumprir uma norma, ou seja, uma figura de “funcionamento 

adaptado e ajustado” da qual se procurará evitar a discrepância (Foucault, 2001 

[1975], p. 204, p. 200). 

Mas vejamos, outra coisa será ainda perceber que um fenómeno que poderá 

temporariamente ocorrer entre crianças normais será já perfeitamente comum e até 

mais frequente entre crianças anormais. É a este aspeto que voltará com mais detalhe 

na segunda parte do seu artigo, onde se encontra em plena apreciação da referida 

evolução do esquema corporal entre as crianças a que chama oligofrénicas. Ou seja, 

depois de ter descrito a norma e de justificar dentro dela aquilo que pudesse ser 

estranho como manifestação temporária de um sexualidade infantil ainda não 

censurada, nesta segunda parte mostrará, quanto aos mesmos fenómenos, certa 

evidência de que “não constitui raridade o desenho dêstes órgãos entre crianças dêste 

tipo, tanto rapazes, como raparigas”. O que me salta à vista é que novamente irá 
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declarar o que é o normal, como se isso necessariamente descrevesse, ainda que 

negativamente, o comportamento das crianças anormais, quanto a essa 

representação. Para tanto, cita Georges Rouma: “La différentiation par l’indication 

des organes sexuels est rare dans ma collection, L’enfant arrive à l’école avec un petit 

bagage de notions morales parmi lesquelles celles que se rapportent à la question sont 

particulièrement impératives” (Rouma, citado por Fontes, 1943-44b, p. 242). 

Reforça-se aqui, recorrendo ao contraste, a banalidade da representação de órgãos 

sexuais tal como essa se pudesse dar entre crianças anormais. Apetece perguntar por 

esta necessidade de salvaguardar repetidamente o comportamento normal. Ao que 

parece, embora o objeto de Fontes fosse o estudo das crianças oligofrénicas, quanto a 

este aspeto que envolve a representação de órgãos sexuais, e que particularmente 

observo, o médico procura delimitar tanto quanto possível as condições nas quais as 

crianças normais o também façam, mas sobretudo: que o deixem de fazer. É isto que 

parece garantir que a criança normal atinja certa adaptação. Se a criança oligofrénica 

também se pode adaptar já não o vamos poder saber aqui. Essa informação fica como 

um resto, como qualquer coisa que sobra desta outra que terá que suspender certos 

elementos dos seus desenhos. É desse resto que fica que depreendemos que as 

crianças anormais não cheguem às conveniências que lhes assegurem, quanto a este 

ponto, a normalidade. Mas como Fontes não chega a explicar-nos esse fenómeno neste 

texto, alegro-me de certo modo, por encontrá-lo mais clarificado já num outro, em 

contexto bastante diferente. 

Será a propósito de uma palestra que se fará no ano seguinte, aquando da 

visita do Auto-Club-Médico Português ao Instituto e dedicada ao tema As modernas 

escolas de pintura e o desenho das crianças mentalmente anormais, que veremos 

explicações sobre o desenho das crianças oligofrénicas. Desse texto, muito 

interessante para compreender uma perspetiva médica sobre a arte moderna, e a que 

adiante regressarei, por ora retirarei apenas algumas informações, isto é, observações 

que pretendem comparar os trabalhos dos “nossos pequenos doentinhos” com obras 

de arte, em particular aqui:  

 

“(...) chamamos a atenção de VV. Exas para o significado psicológico das 

duas situações em causa: o desenho dos pintores modernistas e o dos 

oligofrénicos. Na essência, a interpretação psicológica das duas situações 
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é um tanto semelhante. No artista moderno, (...) encontramos um espírito 

que pretende libertar-se de todo o artifício, e obedecer aos seus impulsos 

mais íntimos, exteriorizando-os sem a mais leve censura. Mas toma essa 

atitude de uma forma intencional. No oligofrénico e no psicopata, no seu 

desenho livre, espontâneo, dá-se também um libertação de qualquer 

ordem, estabelecida na própria formação mental da criança, no primeiro 

por déficit da sua censura intelectual, no segundo por deficiência 

quantitativa ou qualitativa da própria afectividade, mas tanto num como 

noutro caso, duma forma subconsciente, isto é, sem a mais ligeira 

pretensão exibicionista” (S.A., 1945-46, p. 341). 

 

Bom, parece aqui bem claro que o traço vital do desenho das crianças oligofrénicas, 

essas que aqui parecem fazer parceria com as crianças psicopatas, se constitui 

essencialmente por déficit da sua censura intelectual, a que vem acrescentar-se 

nenhuma pretensão exibicionista. Suponho que esta última possa ser já uma 

característica do artista moderno, interessado que parece estar em expor os seus 

impulsos.  

 Este texto, de certo modo, cede-nos a informação que Fontes não chegara a 

fornecer no ano anterior ao frisar, comparativamente às crianças normais, a frequente 

representação de órgãos sexuais por crianças oligofrénicas. Podia ser que o objetivo 

de Fontes não fosse exatamente o de dar relevo a essas diferenças e que essas não 

fossem mais do que um dado colateral no artigo em que observava a evolução do 

esquema corporal. No entanto, esse dado tem significância: ele mostra o predomínio 

do que é instintivo sobre a razão, essa que deveria impor censura. De facto, Fontes 

limitava-se a descrever as ocorrências nos desenhos, verificando que quando as 

crianças anormais “diferenciam a cabeça do tronco em círculos separados, os detalhes 

dêste, são apenas o umbigo, os mamilos e, apenso ao tronco, os órgãos sexuais 

externos”, mas estas constatações não o surpreendiam75. E muito embora Fontes não 

 
75 Em certo desenho, caracterizado pelo “atraso da forma geral”, em que a criança representava os “órgãos 
genitais (...) expressos por uma figura irregular mais ou menos circular entre os traços que representam os 
membros inferiores e quási junto do chão”, Fontes notava essa “representação digamos, precoce, dêste 
pormenor sexual”. “Outras vezes”, acrescentava, “a diferenciação sexual faz-se com outros recursos. Refere-
se já a um desenho em que “o homem e a mulher se apresentam com uma indumentária diferente e mais de 
acôrdo com o que é mais habitual e apenas no homem foi representado o órgão sexual, entre pernas, abaixo 
das vestes, próximo dos pés” (1943-44b, 242-243). Seria interessante perceber o que fora pedido a estas 
crianças. Se lhes foi pedido que se representassem a si mesmas, se lhes foi pedido que representassem um 
corpo humano. Se lhes foi pedido que representassem pessoa, homem, mulher, menino, menina. Enfim, se 
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explique o mecanismo do instinto sexual na criança que designa como oligofrénica, 

confirmamos que a razão que a leve a não fazer do desenho desses órgãos uma 

raridade, seja o facto de que certo instinto sexual não viesse a encontrar, na mente 

destas crianças, aquela necessária censura que Fontes encontrava nas crianças 

normais e que constituía um fator da sua adaptação social. 

Deste texto, e dessas ocorrências comuns entre as crianças anormais,  parece-

-me possível reter duas coisas: por um lado, as crianças normais não devem, a partir 

de certa idade, representar órgãos sexuais; por outro, que o facto de que as crianças 

anormais o façam, é frequente, é comum e, portanto, pode constituir entre estas, certa 

norma. Depreende-se que a criança normal possa desenhar, em determinada fase, 

órgãos sexuais, quando ainda e porque ainda tem pouca censura; quando ainda e 

porque ainda tem espírito livre. Mas em certo momento adquire sentido de decência e 

deixa naturalmente de o fazer.  

 Ora, a censura que falta aos oligofrénicos é a censura aos próprios instintos. A 

censura que falta aos oligofrénicos é a censura que permite às crianças normais 

deixarem de desenhar órgãos sexuais que sabem que existem e procurarem outras 

formas de diferenciação sexual das figuras, como acontecia no teste de Fay, cuja 

pontuação, entre outros aspetos, valorizava o número de estratégias encontradas 

pelas crianças para caracterizar o género da figura76.  

Quando a mãe de José Manuel F. S. o levou a consulta no Instituto António 

Aurélio da Costa Ferreira, este foi observado por Maria Irene Leite da Costa. Cito as 

observações que nos faz de José, por um lado, pelos critérios então observados e pelos 

 
os desenhos em análise foram produzidos para este estudo ou se constituíam certo número de desenhos de 
figura humana ou de esquema corporal pertencentes à coleção do Instituto.  
76 Cito de Contribuïção para o estudo do teste de Fay aplicado em crianças portuguesas: “O teste de Fay é 
composto de 5 elementos: 1.º uma mulher, 2.º que passeia, 3.º local onde passeia (na rua, no campo, etc.), 
4.º está a chover e 5.º abriga-se da chuva (guarda-chuva, capuz, etc.). Daqui pois, uma criança cujo desenho 
mostrar um boneco de sáias ou qualquer outro atributo feminino (1.º elemento), numa atitude de movimento 
(2.º elemento), junto de casas ou árvores (3.º elemento), tudo mais ou menos envolvido por traços 
representando a chuva (4.º elemento) e com um chapéu de chuva ou um capuz (5.º elemento), terá realizado 
com êxito a prova, pois demonstrará que possui normalmente desenvolvidas as faculdades da atenção, 
observação, memória, imaginação e coordenação para a realização do teste. Valorização. – A cada um dos 
elementos acima referidos, desde que tenha sido bem interpretado no desenho, atribui-se-lhe 1 ponto. A 
valorização é feita em relação com o modo como foram representados e compreendidos êstes cinco elementos 
fundamentais. Assim: 1.º elemento. – Uma mulher. Se o desenho mostra um boneco sem características 
femininas, a valorização dêste é 0. A mais importante característica feminina no desenho, segundo Fay é a 
representação da sáia, o que basta para ser contado 1 ponto. Contudo se esta não aparece mas foi figurado, 
por exemplo um boneco com cabelo de mulher como único atributo feminino, contar-se-á ½ ponto. Quando 
o desenho contenha, além de 4 caracteres de atribuïção feminina (sáias, relêvo dos seios, tranças, chapéu de 
plumas, bôlsa de mão, sapatos de salto alto, brincos, ou outros), contar-se-á ¼ de ponto por cada atributo 
excendente àquêle número” (Costa, Ferreira & Fontes, 1943-44, p. 16-17). 
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métodos usados, mas também por pensar no breve papel dessa criança num sistema 

médico-pedagógico que se desmultiplicava em procedimentos suscetíveis de julgar de 

um estado de adaptação da criança ao mundo:  

 

“José Manuel F. S. – 5 anos e 9 meses. Foi  trazido à consulta por ser ‘muito 

nervoso’.  

Meio familiar – É filho único e vive com os pais, que disfrutam de boas 

condições económicas e sociais.  

Antecedentes hereditários – Não há nada digno de registo. O pai goza de 

boa saúde. A mãe faz regularmente o tratamento anti-sifilítico, embora as 

análises do sangue tenham sido sempre negativas. Engravidou só uma vez. 

Não há consagüinidade e a diferença de idade dos pais é, apenas, de 4 

meses.  

Antecedentes pessoais – Nasceu de têrmo, mas tirado a forceps. Teve os 

primeiros dentes aos 4 meses e ensaiou os primeiros passos aos 10, 

precisamente quando começou a balbuciar as primeiras palavras.  

Sofreu um princípio de tosse convulsa e foi também operado das 

amígdalas. De resto tem sido sempre saudável.  

Observação – Não freqüentou nenhuma escola, visto não estar ainda em 

idade escolar, mas lê correctamente no livro da 3.ª classe, faz contas de 

somar. Todos êstes conhecimentos foram-lhe ensinados, sem esfôrço, pela 

mãe.  

O comportamento na sala de espera foi o de uma criança tímida, mas 

simpática e bem disposta. Não quis brincar nem sair de ao pé da mãe.  

Apresenta bom desenvolvimento físico e aparência agradável.  

A observação revelou-o possuidor de linguagem muito desenvolvida para 

a idade, com riqueza de vocabulário e de expressão. A inteligência é 

superior ao nível. O teste de desenho de Fay atribui-lhe idade mental de 

11 anos. O desenho do boneco dá-lhe 10 anos.  

Como resposta ao teste de Fay, desenhou uma figura humana, nua, com 

umbigo marcado por um ponto, tendo como únicos atributos femininos um 

par de brincos  suspensos das orelhas; figurou o guarda-chuva e a chuva.  

No desenho do ‘homem’ figurou um boneco de idêntico recorte, mas com 

desenvolvido órgão sexual. Não representou umbigo, nem orelhas.  
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No desenho da ‘mulher’ fêz um boneco do mesmo tipo, mas com brincos 

nas orelhas, com umbigo. Figurou-lhe também o órgão sexual masculino, 

mas deu conta do lapso dizendo: ‘Fiz uma mulher. Mas uma mulher não 

tem isto. Não tem, pois não? Dê-me uma borracha para apagar’.  

Revelou ter boa atenção e muito boa memória.  

É muito emotivo. Quando vai ao cinema experimenta, em face de 

determinadas cenas, grande comoção e chora.  

Não se dá bem com outras crianças. Destrói os brinquedos.  

Não tem respeito ao pai. Mostra-se muito prêso à mãe, por quem nutre 

grande afeição, gostando imenso de a beijar, de lhe apertar os seios, etc. É 

extraordinàriamente ciümento dela.  

Acusa o pai com freqüência; às vezes, no regresso de um passeio com êle, 

vai dizer à mãe acusações como estas: ‘Olha que o pai empiscou a uma 

senhora bonita’ ou ‘Sabes! O pai esteve a falar com uma senhora bonita’, 

asserções que a própria mãe reputa absolutamente fantasiadas.  

Manifesta muitas curiosidades de natureza sexual. As cenas amorosas do 

cinema ou a vista de mulheres bonitas provocam-lhe grande excitação 

sexual, com erecção, fenómenos que ingènuamente relata à mãe em 

linguagem natural.  

Faz imensas perguntas sôbre a origem das coisas.  

Desde há cêrca de meio ano dorme sòzinho, no quarto dêle. Antes dormia 

no quarto dos pais, mas em cama própria” (Costa, 1944-45, p. 149-150). 

 

Para Leite da Costa tratava-se de uma criança precoce que manifestava um complexo 

de Édipo, a que se associava o complexo de destruição “traduzido pela fúria com que 

destrói os brinquedos” mas também “uma exagerada curiosidade sexual” (Costa, 

1944-45, p. 150). José Manuel, com os seus 5 anos e 9 meses desenhara desenvolvido 

órgão sexual na figura masculina. E embora tenha cometido o lapso, pelo qual foi 

perdoado, de repetir o órgão na figura feminina, podemos depreender que a sua 

inteligência em breve lhe tivesse ensinado a lidar com os instintos que, por sinal, 

manifestava inapropriadamente. Como dissera Pierre Bovet, o ato instintivo não é um 

ato inteligente e, portanto, ao corrigir-se a si mesmo, José Manuel dava provas de 

inteligência, o que, aliás, já se adivinhava pela elevada classificação que obtivera nos 

testes de inteligência realizados durante a consulta.  
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Vejamos, uma grande distância se media entre José Manuel e as crianças 

oligofrénicas observadas por Vítor Fontes. Mas se essa distância já se poderia calcular, 

pela presença, ou não, de uma necessária censura, ela seria comprovada pela 

classificação que José Manuel obtivera nos testes de inteligência realizados. Ora, é 

por relação entre esses testes de inteligência e aquilo a que se chamou desenho 

infantil, ou melhor, pela indesmentível autoridade de uma correlação entre a 

evolução gráfica e a evolução do pensamento, que me interessa prosseguir a partir 

deste episódio. Se este menino era uma criança em adaptação, ele tinha que saber 

manifestar a sua adaptação, e de modo inteligente, o que talvez também resultasse 

em certa função de obediência que o desenho da criança normal deveria tornar visível.  

Debrucemo-nos então um pouco mais sobre a experiência de José Manuel em 

diagnóstico. A razão pela qual, no teste de Fay, esta criança de 5 anos e 9 meses, 

obtivera uma idade mental de 11 anos, justificava-se pelo facto de que ao representar 

uma cena na qual chove e uma mulher passeia, o menino conseguira desenhar certo 

número de elementos tabelados de acordo com essa idade. E se, do mesmo modo, no 

desenho do boneco, como referira Leite da Costa, que podemos assumir como sendo 

o teste de Goodenough77, a classificação lhe dera 10 anos de idade mental, era pelo 

dispositivo funcionar de modo equivalente: aquilo que estava em análise nesses dois 

testes era o nível mental. Tal era explicado, e criticado, por Juliette Boutonier no seu 

livro Les dessins des enfants, publicado em 1953: os dois testes, que mantinham boa 

correlação com os testes de Binet-Simon e de Terman pretendiam fornecer, a partir 

do desenho, um critério de idade e de nível mental que era sustentado pela existência 

de determinadas etapas de desenvolvimento do desenho que todas as crianças 

atravessariam e que estariam em necessária relação com o seu próprio 

desenvolvimento intelectual (Boutonier, 1959 [1953], p. 13-16). 

Com efeito, o teste da figura humana – centremo-nos neste – que fora 

apresentado por Florence Goodenough em 1926, propunha que a criança 

representasse uma figura humana, tema que era justificado pelo facto desse ser um 

dos primeiros objetos desenhados espontaneamente pela criança, enunciado que, 

ainda segundo Boutonier (1959 [1953], p. 13-15), estava de acordo com os trabalhos 

 
77 É coerente que assim seja. No relatório, Leite da Costa refere que o desenho do boneco lhe dá 10 anos, pelo 
que é possível que ele tenha realizado o teste de Goodenough, o qual permitia avaliar a idade mental a partir 
da representação de uma figura humana. Esta seria vulgarmente designada por boneco, equivalendo ao 
francês, bonhomme.  
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de Georges-Henri Luquet. Mas não só. Se consultarmos o livro onde Goodenough 

apresenta o seu teste, declarando a intenção de determinar até que ponto a natureza 

dos desenhos das crianças, nos seus primeiros anos, seria condicionada pelo seu 

desenvolvimento intelectual, também ficamos a conhecer o detalhado levantamento 

histórico que apresentava, focado num largo número de estudos que haviam podido 

sugerir que os desenhos das crianças esclarecessem sobre a natureza e a organização 

dos seus processos mentais, bem como sobre as características do seu crescimento 

mental: eis os termos como a questão fora introduzida (Goodenough, 1954 [1926], 

p. iii). Com efeito, era a esta coleção de estudos, que percorria quatro décadas na 

precedência do seu78, que Goodenough vinha acrescentar, como dizia o seu editor, 

Lewis Terman, importantes contribuições quer para a psicométrica quer para a 

psicologia do desenvolvimento infantil, dado que pela primeira vez se aplicavam a 

esse problema, as modernas técnicas desenvolvidas para o tratamento quantitativo do 

que designava como dados psicológicos objetivos (Terman, 1954 [1926], p. ix).   

De facto, no seu levantamento histórico a primeira referência que Goodenough 

nos dá relativamente à figura humana é a propósito de Louise Maitland, ao mencionar 

a sua descoberta de que “the human figure is the most popular subject at all ages up 

to ten years”, quando esta inquirira, tal como Katzaroff, sobre quais seriam os temas 

mais frequentes entre as crianças79. Também Lena Partridge estudara a figura 

humana, ou mais exatamente, a representação de diferentes partes do corpo. E, de 

modo muito diverso, esse fora ainda o tema a partir do qual M.C. Schuyten fizera uma 

das primeiras tentativas de desenvolver uma escala de medição puramente objetiva 

baseada em critérios de idade, pretendendo determinar uma norma de excelência 

para cada uma. Embora esse plano tenha falhado, alguns anos depois, Lobsien, 

adotando o método de Schuyten, notou, como referia Goodenough, que com o avanço 

da idade a representação das proporções das diferentes partes do corpo se 

aproximaria das proporções clássicas admitidas como ideais, mas também, que o 

sentido de proporção em crianças imbecis, seria notavelmente inferior ao de crianças 

normais (Goodenough, 1954 [1926], p. 3-5).  

 
78 Embora a autora afirme no seu prefácio que a grande maioria desses estudos foram produzidos entre 1895 
e 1915, ligados ao Child study movement.  
79 Na verdade, para Katzaroff, o tema da figura humana ficara em terceiro lugar, superado por objetos diversos 
(miscellaneous objects) e casas (houses). A investigadora observa que Katzaroff não tratara separadamente as 
diferentes idades (dos 6 aos 14 anos), o que limitaria uma comparação entre os estudos. Para todos os efeitos, 
os resultados são considerados concordantes (Goodenough, 1954 [1926], p. 3). 



 230 

Rouma que, após uma fase preliminar,80 observara um interesse voluntário pela 

representação da figura humana, dava conta do aparecimento do “stade tétard”81. Era 

nesse estádio – em que a criança partiria de um círculo com a intenção de anunciar a 

forma de uma cabeça ou de uma cabeça simultaneamente indicativa de tronco – que 

o preponderante tema da figura humana começaria a tomar forma: eis o ponto de 

partida para aquela evolução do desenho antropomorfo infantil que Fontes 

mencionava no artigo que vimos atrás (Rouma, 1913 [1912], p. 30, p. 32-33). 

Vejamos, também Rouma era referido por Goodenough e se desde logo pela sua 

sistematização das etapas respeitantes ao desenvolvimento da representação da figura 

humana, era também por este ter feito, ao longo do seu estudo82, certas observações: 

“Rouma states that the drawings of subnormal children resemble those of younger 

normal children” (Goodenough, 1954 [1926], p. 7)83.  

Com efeito, diferenças entre crianças normais e crianças anormais não foram 

raras nessa genealogia que chegou a Goodenough e das conclusões que a 

investigadora extraia dos diversos estudos que fazia remontar a Ezebener Cooke, não 

parecia haver dúvidas sobre uma íntima relação entre o desenvolvimento conceptual 

tal como mostrado no desenho e a inteligência geral. Se existiriam marcadas diferenças 

entre os sexos, falta de acordo sobre as relações entre o desenho infantil e aquele que 

se atribuiria a raças primitivas ou pré-históricas, como escrevia, não haveria porém 

 
80 Vimos atrás, em O fim da garatuja e o nascimento da criança que observa, as observações de José Pereira 
sobre a evolução do desenho infantil, tendo como referência este estudo de Rouma, onde esta fase preliminar 
se esclarece como sendo a da garatuja, explicando que essa não constitui ainda desenho, no sentido em que 
não existe um vínculo permanente entre o produto do desenho e um objeto.  
81 Designação que Rouma remetia a James Sully: “Sully a proposé d’appeler cette étape stade tétard ou stade 
cellule” (Rouma, 1913 [1912], p. 33).  
82 Estudo pelo qual tinha elevada consideração: “Probably the most extensive and valuable single study that 
has ever been made on the subject of children’s drawings is that by Rouma (…)” (Goodenough, 1954 [1926], 
p. 5). 
83 Reservo aqui a citação que Goodenough faz de Rouma a propósito deste assunto: “The spontaneous 
drawings of subnormal childres show: (1) a marked tendency to automatism, (2) slowness in the evolution 
from stage to stage, and (3) frequent retrogression to an inferior stage. (4) There are numerous 
manifestations of the flight of ideas. The drawings which cover a sheet of paper are not finished, and they 
have to do with a number of very disparate subjects. (5) Certain drawings by subnormal children, taken 
singly, are very complete; but when we examine them more closely we find that the child has confined himself 
to a series of sketches which have evolved slowly, and by slight modifications have gradually reached a certain 
degree of perfection. The conservative tendency of the child has favored the development of the drawing. It 
occasionally happens that a subnormal child possesses an unusual power of visual memory and is thus capable 
of producing very remarkable drawings. These cases are analogous to those of other inferiors who display a 
great superiority of one of their faculties, of whom Inaudi and Diamondi are celebrated types. (6) Many 
subnormal children show a great anxiety to represent an idea in its totality, or to reproduce all the details in 
a given sketch. It is this tendency, above all others, which favors the perfection of the drawings mentioned in 
the preceding paragraph. (7) Subnormal children prefer those drawings in which the same movement 
frequently recurs, and (8) they do meticulous work” (Rouma, citado por Goodenough (1954 [1926]), p. 7).  
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grandes incertezas relativamente a um tal desenvolvimento conceptual que seria 

caracterizado pelo progressivo deslocamento de um modo de conhecimento subjetivo 

das coisas (desenhando sobretudo de memória e com pouca ligação a um modelo 

físico), a um outro em que a criança passaria a prestar-lhes atenção. Isso seria algo 

que tomaria evidências num sentido de proporção, de número e de relações espaciais 

que tenderia a ser aperfeiçoado com o tempo: sentido sempre mais frágil em crianças 

intelectualmente desfavorecidas, rico noutras, essas que ainda acumulariam em 

habilidade artística. Diante disto, uma ordem de desenvolvimento que seria 

“remarkably constant”, entre crianças de meios diversos e pelo mundo fora, 

assegurava algo como uma universalidade que vinha desaguar num projeto 

psicométrico como o de Goodenough, que seria válido entre os 3 e os 12 anos de 

idade (Goodenough, 1954 [1926], p. 1-13; Boutounier, 1959 [1953], p. 16). 

Portanto, quando a criança cumprisse com o enunciado Desenhai um homem 

de frente o melhor que puderdes, era esperado que se empenhasse numa representação 

cuja classificação, como já Rodolfo Abreu nos explicava, dispensava o valor artístico 

e apenas tomava em consideração os elementos figurados e a sua proporção (Abreu, 

1960, p. 77). O desenho da criança normal, intensamente interessada na figura 

humana, profundamente empenhada em descortinar as proporções certas entre as 

partes dessa e em não ficar demasiado tempo em nenhuma dessas etapas segundo as 

quais progrediria, traduzia a civilização prevista pela psicologia da criança, o que 

ainda equivaleria à competência intelectual de um sujeito constituído pela 

observação. Incorporo aqui os critérios a examinar na classificação deste teste, tal 

como estes foram citados por Abreu que, escrevendo Em defesa do Desenho Expressivo 

da Criança, não o fazia, porém, sem consultar a literatura psicológica. Passo a citar: 

 

“A classificação faz-se, atribuindo um ponto a cada uma das representações 

aqui indicadas. Máximo – 52 pontos. 

Assim: 

Categoria A 

A figura humana é já reconhecível – 1 ponto. 

Quando os elementos são reconhecíveis como parte do corpo humano, 

deve integrar-se o resultado na Categoria B. 

Categoria B 
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1 – A cabeça está presente – 1 p. 

2 – Pernas, ambas de frente ou de perfil. Se não tem senão uma perna, com 

pois pés, o resultado é positivo – 1 p. 

3 – Braços presentes. Só os dedos não são suficientes, salvo no caso em que 

um espaço é deixado entre este e o corpo – 1 p. 

4 – Tronco presente – 1 p. 

5 – Comprimento do tronco superior à largura. A medida é feita a partir 

dos pontos mais opostos em comprimento e largura – 1 p. 

6 – Ombros nìtidamente indicados – 1 p. 

7 – Braços e pernas ligadas ao tronco em pontos correctos. Se os outros 

não são bem sucedidos, os braços devem encontrar-se à entrada em que se 

encontram os ombros, se eles tinham sido indicados – 1 p. 

8 – Pescoço representado – 1 p. 

9 – Contorno do pescoço, formando uma linha contínua com as da cabeça, 

do tronco, ou dos dois reunidos – 1 p. 

10 – Olhos presentes. É necessário um dos olhos ou os dois – 1 p. 

11 – Nariz representado – 1 p. 

12 – Boca representada – 1 p. 

13 – Nariz e boca representados por dois traços; os dois lábios indicados – 

1 p. 

14 – Narinas indicadas – 1 p. 

15 – Cabelos representados – 1 p. 

16 – Cabelos bem colocados, sem que a cabeça seja vista em transparência 

– 1 p. 

17 – Presença do vestuário. Uma das primeiras manifestações do vestuário 

é constituída pelos botões. Simples linhas cruzadas e transparência aceite 

– 1 p. 

18 – Duas peças de roupa pelo menos, sem transparência (chapéu e calças, 

por exemplo). Botões sem outras indicações do vestuário não são 

admitidos – 1 p. 

19 – Desenho completo do vestuário, livre de toda a transparência. Mangas 

e calças devem estar representadas – 1 p. 

20 – Quatro artigos de vestuário bem marcados. Por exemplo: chapéu, 

sapatos, vestido, camisa, colarinho postiço, cinto, suspensórios, calças, etc. 
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Estes artigos devem ter os seus sinais característicos. Ex., o calçado deve 

ter cordões, tacões, etc. – 1 p. 

21 – Trajo completo, sem incongruências. Comerciante, soldado, etc. O 

chapéu, as mangas, as calças e o calção devem obrigatòriamente estar 

representados – 1 p. 

22 – Dedos indicados. Devem estar sobre os dois braços. O número não 

importa – 1 p. 

23 – Número correcto de dedos. Sobre cada mão, quando as duas estão 

representadas, senão sobre aquela que está à vista – 1 p. 

24 – Pormenores correctos dos dedos. Duas dimensões, o comprimento 

maior que a largura. Se está apenas uma mão, tirar as conclusões sobre 

esta – 1 p. 

25 – Oposição do polegar. Nítida diferenciação entre o polegar e os dedos. 

A regra é exacta. O ponto é permitido quando um dos dedos láparos está 

nìtidamente mais curto que cada um dos outros – 1 p. 

26 – Mãos distintas dos dedos e dos braços – 1 p. 

27 – Braços articulados às espáduas, aos cotovelos, ou aos dois – 1 p. 

28 – Articulação das pernas aos joelhos, aos quadris, ou a ambos – 1 p. 

29 – Proporção da cabeça. Não mais que metade do tronco, nada menos 

do que 1/10 – 1 p. 

30 – Proporção dos braços. Iguais ao comprimento do tronco, ou um pouco 

mais compridos, mas em nenhum caso, alcançando os joelhos – 1 p. 

31 – Proporção das pernas. Não mais curtas do que o tronco, e nem mais 

compridas que duas vezes o tronco – 1 p. 

32 – Proporção dos pés. Os pés e as pernas devem ser vistos em duas 

dimensões. Comprimento do pé maior que a altura. Não deve ultrapassar 

o terço da perna, nem ter menos da décima da altura total da perna – 1 p. 

33 – Duas dimensões. As duas pernas e os dois braços têm duas dimensões 

– 1 p. 

34 – Representação dos calcanhares – 1 p. 

35 – Coordenação motriz para as articulações. Todas as linhas, além de 

firmemente traçadas, com seus pontos de união inteiramente exactos – 1 

p. 

36 – Coordenação motriz para a articulação da cabeça. Contorno da cabeça 

sem nenhuma irregularidade – 1 p. 
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37 – Coordenação motriz para a articulação do tronco. Contorno do tronco, 

sem nenhuma irregularidade – 1 p. 

38 – Coordenação motriz de braços e pernas – 1 p. 

39 – Coordenação motriz da fisionomia. Traços fisionómicos sem 

irregularidades – 1 p. 

40 – Representação das orelhas – 1 p. 

41 – Representação das orelhas com boas proporções e posições – 1 p. 

42 – Pormenores dos olhos. Pestanas, sobrancelhas ou ambas – 1 p. 

43 – Pormenores dos olhos. Presença das pupilas – 1 p. 

44 – Pormenores dos olhos. Proporções. Comprimento maior que a altura, 

se os olhos são vistos de frente – 1 p. 

45 – Pormenores dos olhos. Brilho – 1 p. 

46 – Representação do queixo e testa – 1 p. 

47 – Queixo nìtidamente distinto do lábio inferior – 1 p. 

48 – Cabeça, tronco e pés de perfil. Um erro pode ser consentido 

(transparência, posição falsa do braço ou das pernas) – 1 p. 

49 – Perfil perfeito, sem os erros consentidos anteriormente – 1 p.” 

(Abreu, 1960,  p. 74-76). 

É extensa a lista de critérios a observar no desenho desta figura humana, mas entendi 

incluí-la no meu texto logo que a sua leitura me permite conceber a imagem de um 

elegante e requintado indivíduo. Todos os seus órgãos, feitos a lições de observação e 

de socius, teriam de se instalar, bem adaptados e à proporção do formato 

internacional, na imaginação das crianças, para desta saírem quando fosse solicitado, 

a darem provas do seu desenvolvimento. Eis o que já observara Boutonier e nas 

palavras que cito já de seguida. A psicanalista que se colocava a questão de pensar 

como o teste da figura humana (bonhomme) permitiria aferir de uma inteligência, via 

neste a validação de um processo que também era o de uma obediência: 

 

“Est-on sûr d’éviter, dans le test ainsi étalonné, le danger, signalé por 

d’autres tests, de considérer comme supérieur ce qui est simplement 

conforme aux usages collectifs d’un groupe? On peut craindre que 

l’évolution progressive du dessin du ‘bonhomme’, de 3 à 12 ans, traduise 

surtout la soumission progressive de l’enfant à des modes de 
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représentation conventionnels et aprouvés par le milieu où it vit. L’adulte 

dit que l’enfant progresse et s’élève mentalement quand il adopte les 

procédés que lui-même, adulte, juge normaux: que se voit à quel point, 

surtout pour le dessin, ceci est arbitraire, depuis que le divorce s’est affirmé 

à notre époque entre bien des formes d’art authentique et les 

représentations ‘normales’ du réel? Le langage de Luquet nous laisse 

perplexes et un peu inquiets quand il affirme que la fin de la période du 

dessin enfantin est marquée par ‘le ferme propos de se conformer à 

l’apparence visuelle’, en renonçant au dessin ‘essenciellement et 

volontairement réaliste’, caractéristique de l’enfance” (Boutonier, 1959 

[1953], p. 17-18). 

Mantenhamos de Boutonier a possibilidade de pensar nessa conveniência entre ser 

inteligente e ser obediente e, portanto, que desenho de resposta a tal teste de 

inteligência pudesse documentar as qualidades de adaptação da criança a um mundo 

social preexistente que lhe exigiria renunciar às suas “propres inspirations” para 

“s’instruire”, como era inquietação da autora (Boutonier, 1959 [1953], p. 70). Se a 

existência de fases do desenho que todas as crianças teriam que atravessar, constituía 

o critério pelo qual idade mental e desenho se relacionassem é certo que Luquet 

aparecia no texto de Boutonier como referência clássica; mas, na verdade, a perspetiva 

evolucionista já estava gravada no desenho infantil, pelo menos desde Ebenezer 

Cooke, como dava conta o levantamento histórico de Goodenough, a quem esta 

atribuíra a descrição de “successive stages of development as he had observed them” 

(Goodenough, 1954 [1926], p. 1)84. Com efeito, e eis o reconhecimento que devemos 

a Boutonier, fora traçado um modelo genético unitário que viera a servir como norma 

para um desenvolvimento que a criança deveria experimentar, naturalmente, e no 

próprio desenho: era a noção de tal modelo genético que estava inscrita no princípio 

de que todas as crianças atravessariam as mesmas fases e que o ritmo a que o fizessem, 

permitisse surpreender a sua inteligência.  

 
84 Vale tomar nota da observação de Herbert Read segundo a qual, dois artigos de Cooke, em 1885 e 1886, 
terão sido “os primeiros documentos num longo e cada vez mais complicado processo de investigação”, os 
quais “precedem todos os outros escritos científicos sobre a arte infantil”. De notar, também, que “mesmo 
antes desta altura, Cooke entrara em contacto com o principal psicólogo inglês do tempo, James Sully, e 
juntamente discutiram o significado dos desenhos infantis”. Também Sully no seu Studies in Childhood, de 
1895, assume uma perspectiva evolucionista, a qual, como também considerou Read, “foi tomada como base 
por todas as classificações subsequentes” (Read, 2010 [1943], p. 144, p. 146).  
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Façamos aqui um ponto de situação. 

Uma norma sobre o desenho infantil é algo que está em efeito desde o início 

desta secção do meu texto. Quando parti de um artigo de Vítor Fontes, procurei nele 

isolar certos aspetos que funcionassem no dispositivo material do desenho como 

provas ou indícios do modo distinto de compreender e, logo, de representar o 

esquema corporal humano por parte de crianças normais e anormais: portanto, nesse 

texto, eram já as normas do desenho infantil, no caso, como especifica Fontes, as 

normas de um desenho antropomorfo infantil, que se davam como referência. Era, 

assim, da discrepância entre essas normas e os desenhos observados por Fontes que 

se confirmava a anormalidade daquelas crianças que Fontes designava como 

oligofrénicas. Era também assim que José Manuel, criança que se encontrava refém 

de um complexo de Édipo, ao mesmo tempo manifestando compreender certas regras 

de desenho, salvaguardava a sua normalidade. Melhor: era também uma norma do 

desenho infantil que permitira que José fosse classificado com idade mental (11 e 10 

anos) acima da sua idade real (5 anos e 9 meses). Ora, era com efeito uma norma do 

desenho infantil que já aqui, portanto, tivera o poder de realizar uma situação de 

diagnóstico. José portou-se bem: teve boa classificação, em desenhos nos quais as 

suas qualidades de observação se encontravam em análise.  

Experimentemos agora explorar um pouco mais a função de observação 

prevista pela norma do desenho infantil neste contexto em que nos encontramos e 

que é o de diagnóstico. Era por esta razão que o professor Rodolfo Abreu escrevia 

sobre o teste de Fay85 que “os desenhos são classificados conforme as ideias expressas, 

os elementos essenciais ali representados e a qualidade de observação que fazem 

supor e não sob o ponto de vista de habilidade técnica ou artística”, afirmando que 

este teste permitia “descobrir os atrasados mentais”. Ora, o que aqui se queria que 

estivesse em análise era a capacidade expressa em representar, mesmo que 

desajeitadamente, as coisas como elas são, de modo a demonstrar certa vivência 

interior determinada pela lógica, pela razão: por um saber de conhecimento sobre os 

objetos presentes no mundo, de que todo o indivíduo deveria construir representação 

interna normal. É que a anormalidade, como dizia Abreu, podia expressar-se em 

 
85 O teste de Fay, proposto em 1924 pelo médico M. H. Fay, autor de L’intelligence et le caractère, Leurs 
anomalies chez l’enfant, propunha-se avaliar a representação desenhada de “uma cena que é expressa numa 
frase simples e curta que aquêle autor convenientemente escolheu. A frase é: ‘Uma mulher passeia e chove’” 
(Costa, Ferreira & Fontes, 1943-44, p. 15). Pela ficha de diagnóstico de Leite da Costa, atrás citada, foi um 
dos testes realizados por José Manuel.  
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“instabilidade e desvio de ideias”, dispersão “após um ponto de partida correcto”, 

“perturbações da lógica: introdução de elementos ilógicos ou absurdos”, “ausência de 

ordem ou propriedade”, por exemplo (Abreu, 1960, p. 77, p. 78).  

Com já vimos, o serviço prestado pelas normas àquelas que fossem tarefas de 

diagnóstico, seria fundamentalmente o de fornecer certos princípios de interpretação 

facilmente contrastáveis com objetos em análise. Embora a criança levasse – no caso 

daquilo a que se chamou desenho infantil –, certo número de anos a atingir o destino 

das aparências visuais, esse fim era também o da expressão de um saber de 

conhecimento  comum, cómodo e, se quisermos, não inquietante. É neste sentido que, 

a propósito desse fim para o qual as normas apontavam e que, vejamos, dizia respeito 

a todo o ser humano, nos deverá ser possível pensar que certas representações normais 

fossem mesmo necessárias à certificação de estados de saúde mental. Somente as 

representações normais do real seriam incapazes de perturbar com qualquer uma 

dessas figuras paradigmáticas da psiquiatria, com muito do que esses tópicos que 

acabo de recolher de Abreu já evocavam de ilógico, irreal ou absurdo. Eis por que 

talvez seja apropriado visitar, de novo e brevemente, a palestra em que se falou sobre 

As modernas escolas de pintura e o desenho das crianças anormais. 

 Nesse mesmo texto onde atrás fomos encontrar um certo paralelismo entre os 

artistas modernos e as crianças oligofrénicas, encontrava-se também a manifestação 

de um olhar médico que se inquietava com uma certa liberdade intelectual que os 

artistas modernos mostravam perante os objetos do mundo. Assim no-lo explicou o 

nosso palestrante: 

 

“Compreendo que um cubista, um suprarealista, um fauvista, coloque 

traços, desenhe figuras fora de todo o conceito vivo ou geométrico; 

disponha, num impulso sincero, manchas de cores umas junto de outras de 

forma a resultar um conjunto de linhas ou cromático que impressione, que 

nos diga algo à nossa sensibilidade. E, mesmo que num ou noutro detalhe 

apareça uma linha aberrante que lembre uma forma viva animal ou 

vegetal; tudo isto aceitamos como manifestação de arte. 

Mas é que há certas figuras que fogem àquilo a que podemos chamar o senso-

comum mais elementar das coisas, seres e objectos. 
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Um corpo sem cabeça, uma face sem olhos, uma árvore saindo da cabeça 

de uma figura, etc., não é, não pode ser obra de arte. Não é o frequente 

inacabado da figura que mais nos choca; pela minha parte direi até que 

aprecio muito mais o esboço, do que o quadro acabado. Prefiro a primeira 

impressão do artista, aquela que não corrigiu; o desenho em que o lápis 

fugiu exageradamente numa linha que acentua uma particularidade do 

contorno, deformando, mas marcando o detalhe que mais impressionou o 

artista. A obra de arte pronta, terminada, está um tanto desvalorizada pelo 

artifício a que o artista teve de se sujeitar, observando e cumprindo as 

exigências da técnica da pintura, ou da escultura, na sua forma final para 

que uma sombra fique bem no seu lugar, que as pinceladas se graduem 

consoante os planos e a luz, etc. Não! Não é o aspecto inacabado de certas 

representações artísticas modernas que me desagradam. É sim o ilogismo das 

suas figurações, o contra-senso de certos detalhes que deturpam a natureza 

nos seus fundamentos mais essenciais! 

O que nos custa aceitar é que um artista ao desenhar uma figura humana, 

por exemplo uma cara, lhe ponha um dos olhos numa direcção normal, 

isto é, sensìvelmente perpendicular ao eixo do nariz, e o outro paralelo a 

esse mesmo eixo. E representações deste e outro género são frequentes em 

muitos dos actuais representantes das escolas modernistas, entre os quais 

enfileiram os Van Gog, os Picazzo [sic], os Doli [sic] e outros. 

É claro que não quero dizer aqui, em público, mal do célebre, escandaloso 

debatido Picazzo [sic] que o mundo moderno da Arte já consagrou; isto é 

apenas a opinião de um médico que reage contra uma representação falsa e 

que até por coincidência e dever profissional, sabe bem como se encontram 

situados os olhos na face humana...!” (S.A, 1945-46, p. 338-339, itálico 

meu). 

 

Ora, esta citação retoma de modo transparente o problema do delírio. É aqui muito 

evidente o exercício de sabotagem que a arte moderna realizava, aos olhos dos 

médicos, a todo esse primado das relações do sujeito com a verdade, que a arte 

clássica, como se suponha, melhor teria assegurado. Certas formas absurdas, 

incoerentes, ilógicas são aqui acusadas de erro, de falsidade ou mesmo de impostura 

para com alguns dados essenciais da realidade e da aparência das coisas, pressupondo 
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uma inquietação que não estando ligada à questão técnica – o palestrante  demarca-

-se claramente dessa discussão – fazem reagir dos subterrâneos do discurso 

psiquiátrico aquele tipo de poder que a razão não cessou de querer exercer sobre a 

loucura, quando a arte moderna, e talvez em particular o surrealismo, parecia exercer 

o poder da loucura sobre a razão. Até aos títulos das obras esse poder parecia chegar, 

sempre que esses fossem “absolutamente artificiais, sem nexo algum com o que neles 

se vê e até incompreensíveis”. Neles aparentando haver “uma única pretensão”: a de 

lançarem “o espírito da pessoa que os quer apreciar numa confusão e perplexidade 

ainda maiores (...)”. Vejamos: a arte não apenas sabotava uma estética deixando de 

propor “uma impressão de suavidade, de agrado, duma forma, digamos, passiva”, 

para situar nesse lugar um “sentimento experimentado” que seria “muito diverso”: a 

arte moderna investira-se de meios com que sabotar um princípio altamente 

necessário à própria calibragem da saúde mental, que era o princípio da razão (S.A, 

1945-46, p. 340, p. 338).  

Nos testes de desenho certo princípio de razão era assegurado pelo exercício 

da observação, e isso já acontecia na pedagogia como vimos anteriormente, mas 

quando esse exercício era boicotado, como acontecia na arte moderna, autorizava-se 

alguma inquietação por parte dos profissionais que tinham no dispositivo do desenho 

uma exata operacionalização desse princípio e uma norma fiável o suficiente para, 

pelo menos, dar origem a testes psicológicos. E de facto, o que permitia a Abreu 

indicar certas características – que citei atrás – como suscetíveis de denunciar 

anormais, senão a discrepância entre essas e uma norma do desenho infantil?  

Analisemos sob este mesmo ângulo – o da discrepância face às normas do 

desenho infantil – a descrição que J. Robert Corboz nos faculta em Conceptions 

actuelles de la Schizophrenie infantile, não sem que antes, porém, observemos algumas 

dessas conceções. A afeção, embora rara na criança, não parara de chamar a atenção 

de médicos e psicólogos desde 1937, ano em que Lutz, mestre de Corboz, publicara 

uma monografia sobre o tema. Desde essa data tornara-se habitual fixar o limite da 

esquizofrenia infantil pelos 10 anos, idade acima da qual a psicose cuja etiologia não 

era consensual entre autores, adquiriria o perfil clínico da esquizofrenia no adulto. O 

diagnóstico baseava-se na observação do processo psicótico, o qual sugeria uma 

paragem no desenvolvimento e, por regra, uma regressão das funções psicológicas 

cujo prognóstico, no qual concordavam a maioria dos autores, era o da evolução para 
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a demência. Por regra, a doença era descoberta por volta dos 3 ou 4 de idade, fase 

em que o processo psicótico se tornaria evidente na forma de uma rutura na linha de 

desenvolvimento por essa fase já normalmente atingido; sendo que, até aos 10 anos, 

os chamados sintomas primários da esquizofrenia (processos mentais confusos e 

perturbações emocionais) já estariam presentes na criança86 (Corboz, 1954-55, p. 71, 

p. 108, p. 109). 

Com efeito, a norma do desenho infantil era tão inquestionável que no 

contexto do diagnóstico de esquizofrenia poderia até ajudar a compreender o ponto 

em que a psicose tivera irrupção no psiquismo da criança. Isto é: o desenho, pela sua 

característica potência de expressão do desenvolvimento mental, poderia até ajudar 

a perceber o ponto de bloqueio imposto ao psiquismo da criança pela perturbação 

psicótica e a identificar a idade em que essa se tivesse iniciado. Era o que Corboz 

explicava ao assinalar que “le niveau atteint par le dessin peut, dans certains cas, 

permettre certaines conclusions quant au stade du développement où s’est produit 

dans le psychisme l’irruption psychotique principale” (Corboz, 1954-55, p. 88). A 

inteligência da criança cujo desenvolvimento cessava, e até regredia, refletir-se-ia no 

desenho ilógico que apresentava, mas ainda seria possível observar mais atentamente 

uma fragmentação do eu, essência da psicose, precisamente pelo modo como a criança 

representava a figura humana: partindo das observações de L. Bender, Corboz 

explicava que a dificuldade da criança esquizofrénica em encontrar os limites do 

próprio eu também conduziria a representações geralmente bizarras, assimétricas ou 

desproporcionais do corpo humano, sendo que certos elementos, como extremidades 

ou orifícios assumiriam dimensões exageradas. No entanto, tais anomalias, segundo 

 
86 Como explicava Corboz, seria vantajoso distinguir entre a esquizofrenia na criança em idade pré-escolar, 
ou seja, entre os 3 e os 6 anos, da esquizofrenia na criança já escolarizada, entre os 7 e os 10. Explicava não 
se tratar de uma diferenciação baseada na idade, mas de dois aspetos diferentes da mesma psicose. Na criança 
mais pequena eram de distinguir sobretudo as perturbações primárias da afetividade e da fala, sendo 
praticamente inexistentes sintomas como alucinações ou delírios. Já no caso das crianças entre os 7 e os 10 
anos, a sintomatologia seria mais variada, e aí já se considerariam comuns sintomas secundários como 
fenómenos alucinatórios e ideias delirantes que representariam um modo de reação psicótica às influências 
externas, ao que o seu diagnóstico seria mais fácil de determinar nesta idade. Um aspeto interessante que 
Corboz esclarece é que a observação de distúrbios mentais na infância poderia ser dificultada pelos modos 
imaginativos e pré-lógicos típicos da criança, que muitas vezes exibiriam pontos de similaridade ao distúrbio 
mental esquizofrénico. Com efeito, as alucinações e delírios que se consideravam sintomas secundários da 
esquizofrenia do adulto, não faziam parte das manifestações da perturbação na sua forma infantil mais 
precoce. O que se explicava da seguinte forma: “La diminuition du contact affectif du malade avec son 
entourage s’accompagne généralement ou d’une baisse du niveau d’activité ou d’un état d’agitation anxieuse. 
L’autisme qui diminue ou supprime les échanges psychiques avec le monde ambiant conduit le malade à un 
état d’inanition mentale. Il se crée un état de vide que à l’âge préscolaire ne sera pas rempli par des idées 
délirantes ou des phénomènes hallucinatoires” (Corboz, 1954-55, p. 108, p. 109, p. 78, p. 79, p, 86, p. 72-
73). 
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podemos ler no seu texto, pareciam ser mais frequentes após sessões de choques 

elétricos (Corboz, 1954-1955, p. 77,  p. 88). 

Ora, façamos aqui novo ponto de situação: não é apenas a norma que funciona 

como fio condutor desta secção em que vimos as crianças oligofrénicas e as crianças 

normais ocuparem seus lugares com seus desenhos ao alto. Parece importante dar 

atenção ao facto de que o objeto que em ambas as situações estava em observação 

era a figura humana: nas primeiras crianças, através de um esquema corporal e, em 

José Manuel, pelas figuras desenhadas em teste. Portanto, quando nos é afirmado que 

uma criança esquizofrénica desenha bizarramente a figura humana por relação com 

a fragmentação do próprio eu, sou obrigada a voltar atrás para perceber melhor um 

enunciado que já estava em ação no texto de Fontes e que, na verdade, começo a 

compreender como nada irrelevante no universo do desenho de diagnóstico e naquele 

que será o de uma expressão gráfica livre. 

No ponto atual do meu texto, quando já nos permitimos pensar na condição 

de obediência a que as normas do desenho infantil poderiam submeter as crianças, 

cabe retomar desse texto de Fontes um enunciado que aí estando em operação é 

também necessário a estes outros. Quando Fontes se permitia aferir sobre a evolução 

da representação, pelo desenho, do esquema corporal da criança oligofrénica por 

contraste com a criança normal, ele assumia que essa representação teria associação, 

mesmo que imperfeita, com o próprio desenvolvimento mental, mas, de facto, já aí o 

médico partia do enunciado segundo o qual a representação da figura humana teria 

íntima relação com a elaboração do próprio esquema corporal. Esta é, aliás, uma das 

ideias que se naturalizou na prática psicológica do desenho (cf. Picard & Baldi, 2012). 

A elaboração de “uma percepção topográfica geral e difusa dos diversos órgãos” que 

iniciaria “a noção subconsciente de um esquema corporal”, permitia a Fontes debruçar-

se sobre a “forma como a criança sofre a influência da criação do seu esquema 

corporal e o manifesta nas suas exteriorizações especialmente pelo desenho” (Fontes, 

1943-44b, p. 214, p. 221). A ideia poderia não se limitar em absoluto ao próprio ser 

físico do indivíduo, o que parecia claro na citação que no mesmo artigo fazia de Jean 

Lhermitte: “Ce que montre bien, qu’il en est ainsi et que le schéma de notre corps est 

monté pièce à pièce, c’est la manière dont les dessins témoignent de la connaissance 

qu’ont les enfants de leur corporalité et de celles de leurs semblables” (Lhermitte 

citado por Fontes, 1943-44b, p. 222), no entanto uma “imagem psíquica do Eu físico” 
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parecia ser o elemento dominante nas interpretações que fazia87 (Fontes, 1943-44b, 

p. 214, p. 216, p. 213). Curiosamente, o médico português seria, por sua vez, uma 

das fontes citadas por Boutonier para sustentar as relações que fazia entre a 

predileção da criança pelo ser humano, isto é, o princípio de que a figura humana 

constasse como objeto preferencial nos primeiros desenhos infantis, e ainda antes que 

a criança procurasse corresponder às expectativas gráficas dos adultos, como uma 

representação de si mesma88 (Boutonier, 1959 [1953], p. 22).  

Pergunto: fora possível que a representação mental de um esquema corporal 

humano – que tanto poderia emergir da experiência do próprio como do corpo de um 

outro – se colocasse em sobreposição com esse enunciado pelo qual o tema primordial 

da criança fosse o ser humano, a ponto de que tal representação pudesse já ser tomada 

pela do próprio eu? O teste de Goodenough que, como vimos, se fundara na 

preferência da criança pela representação da figura humana, limitara-se a recolher 

dados sobre a inteligência, mas o desenho da figura humana ainda seria estudado por 

Karen Machover, pelo menos desde 1949, como produto da projecção de si89, já que 

 
87 Com efeito, esta noção de esquema corporal parece ter funcionado de modo consistente nas experiências e 
análises de Fontes. É também do esquema corporal que parte no seu artigo O sobrenatural nos desenhos 
infantis. Aproveito para citar ainda do início desse texto um parágrafo onde define esta noção de um modo 
que me parece mais sucinto: “A primeira noção real, concreta, objectiva que a criança adquire, é a  noção do 
seu esquema corporal pelas experiências dos sentidos especialmente das sensações interiores, cenestésicas, 
interoceptivas; mas esta noção, como noção intrínseca que é, para se criar e fixar não necessita das noções 
de espaço, nem de tempo, nem exige a despersonalização que se tornam indispensáveis para o conhecimento 
do mundo exterior. É ainda uma noção concreta que se obtém sem crítica. É a experiência repetida do 
contacto do leite na boca, da sua passagem no esófago e no estômago, da urina distendendo a bexiga, das 
fezes, nas paredes do recto, etc., todas estas sensações acompanhadas sempre do elemento libidinoso, 
agradável ou desagradável, é esta experiência, dizia, que vai criando no subconsciente da criança o esquema 
corporal do próprio EU, que, mais tarde sensações tácteis, na exploração do contacto do próprio corpo e 
impressões colhidas pela vista e pelos outros sentidos, vão sucessivamente ampliando e corrigindo (Fontes, 
1946-47, p. 71).  
88 Reservo aqui a referência que faz justamente a Vítor Fontes: “Dans un travail récent qu’il a intitulé 
Interprétation psychologique du dessin anthropomorfique infantile, le docteur Fontès, de Lisbonne, relate 
plusieurs faits qui montrent  avec quelle précision on peut établir parfois une relation entre l’auteur du dessin 
d’un être humain et le dessin lui-même” (Boutonier, 1959 [1953], p. 25).  
89 “When an individual attempts to solve the problem of the directive to ‘draw a person,’ he is compelled to 
draw from some sources. External figures are too varied in their body attributes to lend themselves to a 
spontaneous, composite, objective representation of a person. Some process of selection involving 
identification through projection and introjection enters at some point. The individual must draw consciously, 
and no doubt unconsciously, upon his whole system of psychic values. The body, or the self, is the most 
intimate point of reference in any activity. We have, in the course of growth, come to associate various 
sensations, perceptions, and emotions with certain body organs. This investment in body organs, or the 
perception of the body image as it has developed out of personal experience, must somehow guide the 
individual who is drawing in the specific structure and content which constitutes his offering of a ‘person.’ 
Consequently, the drawing of a person, in involving a projection of the body image provides a natural vehicle 
for the expression of one’s body needs and conflicts. Successful drawing interpretations has proceeded on the 
hypothesis that the figure drawn is related to the individual who is drawing with the same intimacy 
characterizing  that individual’s gait, his handwriting, or any other of his expressive movements. The 
technique of personality analysis that is described in this book attempts to reconstruct the major features of 
this self-projection” (Machover, 1950 [1949], p. 5). 
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a autora de Personality projection in the drawing of the human figure interpretava nesse 

dispositivo, todos os aspetos do desenho (dimensão, omissões, exageros, postura, 

etc.), (cf. Picard & Baldy, 2012, p. 47).  

Com efeito, a identificação da figura humana com o próprio eu tornar-se-ia 

uma evidência e esta tomava efeito, por exemplo, nas palavras que Rodolfo Abreu 

traduzia de Boutonier: 

 

“Não há dúvida que a jovem criança desenha qualquer coisa com predilecção 

e essa qualquer coisa não é uma coisa qualquer, é geralmente um ser humano. 

(....)  

Qual é a fonte comum a todas as crianças que inspira todos estes desenhos 

semelhantes? 

A resposta parece impor-se: é a própria criança. Não sòmente porque são 

as leis que presidem ao movimento da sua mão que facilitam ou permitem 

tal ou tal forma, mas sobretudo porque o seu projecto, sua intenção gráfica, 

não é a princípio senão uma expressão do seu ser. 

O que ela sabe do ser humano ou o que ela sente, é inicialmente ela 

própria. E isto é verdade, mesmo quando a criança declara tomar um 

modelo humano fora dela” (Abreu, 1960, p. 72, itálico no original). 

 

Regressemos um pouco atrás e situemo-nos de novo perante os desenhos realizados 

pelas crianças esquizofrénicas: seria o enunciado da representação da figura humana 

enquanto representação de si mesmo, capaz de nos elucidar quanto ao problema de 

certa bizarria por parte destas crianças? Por outras palavras: seriam os desenhos de 

figura humana das crianças esquizofrénicas os inquestionáveis retratos de uma mente 

fragmentada, sem órgãos nos sítios certos? Para algumas consequências, o enunciado 

dessa relação entre a figura representada e o eu que a desenha teria meios de circular: 

era deste, por exemplo, que Mlle. S. Cotte (1949-50) partia para interpretar a não-

representação de mãos em figuras humanas como meios inconscientes de auto-

mutilação, pelos quais atenuar certos sentimentos de culpabilidade experimentados 

por crianças sofrendo de neurose90. Não procurarei explorar mais estas relações, mas 

 
90 Em A propos d’omissions ou de dissimulations dans le test de Goodenough, Confrontation avec le psyco-
diagnostic de Rorscharch, publicado n’ A Criança Portuguesa. 
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vale pensar no jogo perverso dos enunciados e do seu poder: mesmo quando a bizarria 

aumentasse sob o efeito do tratamento. Poder-se-á reter, de todo o modo, que o 

desenho de figura humana tem valor elevado no jogo do diagnóstico e, antes de 

concluir esta secção, ocorre-me juntar, já do ensino do Desenho, estas palavras do 

professor Calvet de Magalhães: 

 

“(...) podemos observar que no desenho do ‘Eu’ se reflectem tanto os 

elementos estruturais-tipológicos como as tendências instintivas afectivas 

profundas, pelo que teremos assim elementos complementares preciosos 

para o conhecimento dos nossos alunos se empregarmos, de modo 

judicioso, os desenhos no exame da personalidade infantil” (Calvet de 

Magalhães, 1950, p. 36). 

 

Nesta secção busquei explorar aquele que me parece ser o enquadramento de uma 

crueldade. A partir de uma norma e de uma discrepância face a essa puderam 

produzir-se alguns modelos anormais de representação, mas também puderam 

certificar-se as perturbações de determinados indivíduos. Por esses modelos se 

inscreverem no corpo, isto é, em todos os nossos corpos, fazendo, como disseram 

Deleuze e Guattari, dos homens e dos seus órgãos peças e engrenagens da máquina 

social, parece-me importante compreender aqui dois aspetos necessários, se 

quisermos, ao que poderia ser uma experiência normal do desenho e da expressão 

infantil. Se num desenho infantil normal, deveria plasmar-se o efeito de uma 

competência – a desenvolver – de observação, também a criança normal teria que 

mostrar não ser refém de seus instintos, bem como de ser conhecedora e capaz de 

aplicar os códigos sociais convenientes à sua cultura. Assim colocado, procurarei ao 

longo das próximas páginas discutir como, no trabalho de ajudar a criança 

escolarizada a lidar com seus problemas e desequilíbrios afetivos, um movimento em 

favor de uma expressão livre e desimpedida, em muito semelhante ao exercício 

terapêutico que se faria no Instituto dirigido por Vítor Fontes, se veria confrontado, 

precisamente, com o elevado valor das competências que acabo de objetivar e que se 

encontravam instaladas na cultura escolar.  
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A  FUNÇÃO  PSICOTERAPÊUTICA  DO  DESENHO  CONTRA  

OS DISPOSITIVOS  INSTITUÍDOS  DA OBSERVAÇÃO  E DA  SUGESTÃO  DO  QUE  É NORMAL 

 
 
 

Ele afirmou, como diz o psicólogo moderno, que toda a graça do 

movimento e a harmonia da vida – a disposição moral da própria alma 

– são determinadas pelo sentimento estético: pelo reconhecimento do 

ritmo e da harmonia. As mesmas qualidades, disse, ‘entram em grande 

medida na pintura e em todos os trabalhos semelhantes, na tecelagem e 

bordados, na arquitectura, assim como em todo o fabrico de utensílios 

em geral; mais do que isso, na constituição de corpos vivos e de todas as 

plantas; porque em todas estas coisas há lugar para a graciosidade e para 

a deselegância. E a ausência de graça, de ritmo e de harmonia está 

intimamente ligada a um mau estilo e a um mau carácter: ao passo que 

a sua presença está ligada e é expressiva do carácter oposto, que é 

corajoso e de espírito sóbrio’.” 

Herbert Read citando Platão em Educação pela Arte, (2010 [1943], p. 

82). 

 

 

A fonte de inspiração dos desenhos e das pinturas deve estar no próprio 

mundo das crianças, naquilo que lhes causa alegria, gosto, ou as faz 

sonhar saudàvelmente.  

A. Betâmio de Almeida, J. Plácido Santos e M. Mendes dos Santos 

sobre Os temas, em Educação pela arte na escola primária, Guia 

didáctico, (1972, p. 31). 

 

 

 

Anteriormente tive oportunidade de pensar a observação, na pedagogia, como efeito 

de um discurso clássico sobre a imaginação e, também atrás, pude mostrar a sugestão, 

enquanto condução da natural sugestionabilidade da criança, como meio de inspirar, 

na criança, determinadas escolhas e atitudes psicológicas. No presente, procurarei 

continuar a seguir esses dispositivos através dos quais a criança cumpriu o seu dever 
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de adaptação, ao mesmo tempo que uma função psicoterapêutica se afirmava num 

desenho que se pretendia livre de condicionalismos. O que pretendo é tentar expor 

algumas contradições produzidas por uma acumulação de enunciados que, como 

parece, fizeram da experiência da imaginação na infância uma experiência 

progressivamente normalizada. Quero eu dizer que a sugestão e a observação terão 

podido ser duas grandes figuras contra as quais uma expressão livre teria tido que se 

enfrentar, mas a que talvez se submetesse, absorvendo-as em prol de uma 

subjetividade infantil, para a qual, na verdade, seus esforços também se destinavam: 

o habitus de civilização parece ser feito de movimentos que não cessam, mesmo que 

tenha que ver colidir dentro de si as próprias peças. A observação que no discurso 

clássico prevenia a loucura e organizava o potencial dos homens a capitalizar na 

modernidade não cessou de atuar naquilo que era uma educação da infância, essa 

que jamais deixou de incentivar a criança a avançar no seu desenvolvimento. E quando 

se passou a explicar a loucura do homem pela intensidade dos seus instintos, a ponto 

de se chegar a fabricar uma psicoterapia, podemos perceber que o mesmo movimento 

de civilização se fez de sobreposições que não puderam anular precedências. É por 

isso que a livre expressão de uma afetividade teria que colidir com a observação 

instalada e com uma sugestão do que é normal.  

Creio que não necessito de voltar a insistir na importância da observação na 

pedagogia. Era pela observação que a criança ascendia de um estado de mera 

imaginação do mundo à sua compreensão e conhecimento, era pela observação que 

a criança desenvolvia a sua inteligência e, enfim, o desenho era um dos exercícios 

espirituais mais favoráveis à observação. O teste de Goodenough, servindo-se do 

desenho e, tomando como objeto a figura humana por esta ser considerada um dos 

temas mais precoces, senão o mais precoce, da criança, conseguia classificar o estado 

deste processo que era desde cedo estimulado na cultura pedagógica. Em todos os 

casos vistos atrás existia uma organização de órgãos, se quisermos, uma organização 

da interioridade que se tornava visível e, portanto, diagnosticável. Era nessas 

condições, que pelo seu desenho, uma criança se confirmava oligofrénica, 

esquizofrénica, normal, sofrendo de complexos afetivos, enfim: certo conjunto de 

categorias com que diferenciar para normalizar.  

Juliette Boutonier, como também vimos atrás, fizera da utilização do desenho, 

como critério de desenvolvimento mental, um dispositivo no qual projetar uma 
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conceção que, segundo a autora, subordinaria a criança e a sua liberdade expressiva 

e, de facto, o desenho que lhe interessava, era sobretudo o desenho livre. Com efeito, 

a ideia de que o desenho infantil constituía uma verdadeira experiência de auto-

expressão – para  Boutonier muito mais útil do que um desenho dirigido ou destinado 

apenas a avaliar inteligência –,  só podia esbarrar com uma conceção tradicional de 

desenho que viesse a normalizar a expressão infantil. Era já sobre este problema que 

nos falava Renée Aberdam na Revista escolar quando acusava o excesso de 

conhecimento da realidade de entravar, na experiência da criança, a tradução “pela 

imagem” da “sua visão pessoal das coisas”, como vimos atrás em A condição de 

observar.  Mas nessa mesma ocasião, Aberdam também contara a história de um 

menino que, na escola e sob o olhar atento da professora, fizera repetidos desenhos 

de “diabos” até que se sentira liberto de certos transtornos do seu passado, podendo 

daí em diante “dedicar-se a outros trabalhos até que acabou por ser um bom aluno” 

(Aberdam, 1932, p. 337, p. 339). 

Vejamos, à criança não faltavam razões para que fosse difícil encontrar 

equilíbrio afetivo. Já sabemos disso. A sua aventura na vida seria desde o nascimento 

acompanhada pela difícil experiência dos instintos e da sua adaptação social. 

Recordemos que a criança, mesmo quando normal estava sujeita à formação de 

complexos afetivos.  Ora, os complexos, que tinham origem nos instintos, haviam sido 

formados no discurso psicanalítico como fenómenos naturais, como fenómenos que 

podiam explicar certas perturbações na criança e, logo, no adulto que em criança não 

tivesse encontrado adequada resolução destes. Isto implicava não só que os complexos 

se tivessem tornado objeto de observação durante a sua evolução na infância, mas 

também que se tornasse necessário proporcionar a travessia desse período crítico da 

forma mais favorável à sua resolução. Pelo menos desde Morgenstern, como também 

vimos atrás, não só o desenho livremente realizado pela criança permitia avaliar da 

sintomatologia da nevrose, mas também já então se tornara possível usar o desenho 

na infância com um fim terapêutico: afinal o desenho da criança acometida pela 

nevrose, que ao mesmo tempo escondia e exprimia um conflito, também o tornava 

compreensível durante a análise e libertava o paciente. Ora, o desenho, como escrevia 

Schneeberger de Ataíde, acabaria por se definir entre  certo número de técnicas 

projetivas cuja “utilização terapêutica” já não era “discutível” e que, tendo “inspiração 

psicanalítica”, poderiam ser “utilizadas com dois fins: diagnóstico e terapêutico”. 
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Importava que uma psicoterapia, permitisse à criança “organizar convenientemente a 

sua vida afectiva”, “canalizar a sua agressividade”, “renunciar a certas pulsões 

instintivas e exercer uma ‘sublimação’ para fins culturais e espirituais”, mas isso não 

se faria sem a “dependência de um processo de ‘transfert’” durante o qual mostrar à 

criança “a maior compreensão e boa vontade” (Schneeberger de Ataíde, 1953-54, p. 

286, p. 285). Cabia aos especialistas desocultar os problemas interiores que a criança 

não tinha como esconder de elementos como o seu jogo, o seu sonho, o seu desenho 

ou a sua pintura, mesmo que o seu discurso o contradissesse e o médico explicava 

estes dois últimos, “muitas vezes estampas de valor artístico medíocre ou inferior”, 

como sendo aqueles que “revelam os problemas que mais perturbam o menor”. 

Avançava que, “ao colhermos os desenhos podemos indicar à criança um tema, como 

seja ‘a figura humana’ ou ‘uma família’ ou ainda dar-lhe a possibilidade de reproduzir 

uma cena à sua escolha ou uma história inventada”. “Podemos ainda”, acrescentava, 

“e é o que mais frequentemente fazemos com fins psicoterapêuticos, sujeitarmo-nos 

em absoluto aos seus desejos” (Schneeberger de Ataíde, 1953-54, p. 291-292).  Ora, 

o que acontecia ao desenho, pergunto, quando este não era observado apenas pela 

tabela do desenvolvimento mental? Quando este era produto de crianças 

“apresentando anomalias de conduta”, fossem estas “devidas a alterações profundas 

de carácter, neuroses ou atitudes de reacção mais ou menos acentuadamente 

dependentes de influências mesológicas”? (Schneeberger de Ataíde, 1953-54, p. 285).  

Quando  Deolinda, com seus 14 anos, acusada de matar duas crianças e que 

nunca tinha pintado – de que Vítor Fontes e Olinda Pacheco (1953-54) se ocuparam 

de produzir acertado diagnóstico com vista ao Tribunal de Menores –, escolhe 

determinadas cores com que realizar um desenho livre, ela não sabe que existe pelo 

menos uma grelha de análise instituída para atribuir significado psicológico à cor, 

como de resto será atribuído à intensidade do traço, como notava Betty Katzenstein, 

para quem “problemas emocionais e conflitos pessoais”, se manifestavam “pela 

maneira de rabiscar uma folha, de escolher as cores ou representar determinado 

assunto” (Katzenstein, 1951-52, p. 318). A psicóloga alemã estabelecida no Brasil que 

escrevia n’A criança portuguesa, de onde alguns artigos seus eram republicados na 

revista Os nossos filhos, dividia a experiência do desenho no jardim de infância entre 

a averiguação do desenvolvimento e a dimensão reveladora deste quanto às 

características da personalidade. Vejamos: no jardim de infância a criança podia ser 
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normal, mas isso não significava que não tivesse seus nascentes problemas e certas 

características já dignas de apreciação nesse suporte em que a criança revelava “aquilo 

que não ousaria expor oralmente nem escrever” (Schneeberger de Ataíde, 1953-54, 

p. 291). Assim, Augusto, descrito pela jardineira como “briguento, irrequieto, 

indisciplinado, [de] atenção muito dispersiva; travesso e desobediente” e logo 

considerado agressivo, apresentava “folhas cheias de traços fortes que chegam a 

rasgar o papel”, sendo que por baixo “dos rabiscos há figuras humanas” e até a figura 

de um “homem com órgão sexual”. E mesmo que noutra ocasião, e noutros desenhos 

seus, apareçam “objectos variados: barco à vela, flores, casas, árvores, quadrados, 

estrelas, etc.”, estes estão “espalhados pela página, sem ordem” e os seus “traços são 

ainda muito fortes, mal coordenados”, havendo também “bastante uso de cor preta”. 

Outra criança, Neide, que era “demasiado passiva”, que falava “muito pouco” e que 

brincava “quase sempre sentada”, apresentava tendência para realizar “traços sem 

direcção e leves”, traços em que mesmo “apontando certa direcção” e com intenção 

representativa (“coisa”, “peixe”, “pêra”), eram realizados “sem força, de modo 

delicado”. Era por um desenho em que “predomina a cor roxa” que se concluía que a 

criança se expressava “simbòlicamente” e “através da cor, se bem que ainda não pela 

forma” (Katzenstein, 1951-1952, p. 318-319). Estas duas crianças caracterizam um 

certo extremo de personalidade. Ele rasga as folhas em que risca a preto, ela é tão 

passiva que mal marca o papel e se expressa a roxo, essa cor que Deolinda usara 

também no seu desenho, junto do vermelho e do verde: conjunto de cores que 

revelava “impulsividade acompanhada de incerteza afectiva em relação ao mundo 

exterior e emotividade” (Fontes & Pacheco, 1953-54, p. 133). Mas vejamos, só era 

possível analisar o desenho das crianças sob o ângulo de toda esta confissão 

involuntária, quando a criança fizesse o seu desenho livremente.  

À semelhança das experiências terapêuticas conduzidas por Schneeberger de 

Ataíde e outros médicos do Instituto com que João dos Santos colaborou até 194591, 

a criança escolarizada deveria experimentar uma liberdade de expressão que a 

 
91 O médico que se especializara em Psiquiatria Infantil ao lado de Vítor Fontes faria uma ruptura com a 
médico-pedagogia praticada no Instituto Aurélio da Costa Ferreira, o que o levaria a pedir transferência, em 
1945, para os serviços de psiquiatria do Hospital Júlio de Matos. Porém, em 1946, por sua adesão ao MUD, 
é levado a um exílio que durará até 1950. Durante esse período permanece em Paris, onde poderá estudar e 
trabalhar com grandes vultos internacionais da psicologia e da psiquiatria. Assim trabalha “com H. Wallon 
no Laboratório de Biopsicologia da Criança”, e “com G. Heuyer, A. Thomas, J. Ajuriaguerra, S. Lebovici, H. 
Ey, no Centro de Pesquisas Científicas de França” (Branco, 2003, p. 1269). 
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ajudasse a resolver o que também nela se poderia adivinhar de conturbado e difícil 

ou aquilo que, noutras palavras, nela resultasse de certos condicionamentos impostos 

à sua expressão emocional: importaria dar à criança a possibilidade de libertar os seus 

conflitos. Sabemos que para tanto se partia do jogo, que o motor da psicoterapia era 

o jogo, e era já nesse sentido que atrás vimos Fontes referir o trabalho de Margaret 

Lowenfeld, nomeadamente através do seu método The little world. Porém, quando 

Herbert Read distinguia o jogo, a propósito de uma educação pela arte, como “forma 

mais óbvia de expressão livre em crianças”, logo observava que “enquanto a Dr.ª 

Lowenfeld considera a arte como uma forma de jogo, nós consideramos o jogo como 

uma forma de arte” (Read, 2010 [1943], p. 136, p. 137). Ficaria a expressão livre, na 

sua inegável forma de jogo, dividida entre a psicoterapia e a arte, ou acabaria por 

poder fundir em si as duas ideias, que não seria difícil, mas cedo ou mais tarde, reunir 

no sujeito infantil? “Não pode determinar-se um momento preciso em que um 

indivíduo deixa de ser a criança que brinca, para se tornar no homem-artista, como 

não há um limite preciso na passagem da infância à adolescência e desta à idade 

adulta”, escrevia já João dos Santos. Talvez tudo se resumisse à formulação pela qual 

a arte se constituísse de emoções: “Uma produção humana, infantil ou adulta, é 

susceptível de adquirir um poder emocional particular que o seu autor lhe imprimiu 

e de, por esse motivo, ser aceite e apreciada pelo grupo ou pela comunidade como 

obra de arte” (Santos, 1966, p. 19, p. 20).  

Do ponto de vista dos Fundamentos psicológicos da educação pela arte, que João 

dos Santos escrevia, a expressão emocional que esta assegurava tinha um serviço 

muito valioso a prestar à higiene mental infantil. Com efeito, “a criança da nossa 

civilização” ainda antes de entrar para a escola já estaria “muitas vezes deformada e 

inibida por condicionamentos familiares”. Desde logo importa compreendermos que 

esses condicionamentos afetavam, em primeiro lugar, o importante exercício de 

experimentação de “todas as formas de actividade simbólica” pelas quais a emoção, 

“base de todos os fenómenos de comunicação ou linguagem”, se organizava. João dos 

Santos, seguindo Henri Wallon92, traduzia o instinto para as emoções sobre as quais 

edificar o aperfeiçoamento dessa atividade simbólica pela qual contribuir “à aquisição 

e desenvolvimento dos instrumentos básicos do pensar: sentimentos, imagens, 

palavras, ideias”. A psicologia genética mostrava que “quanto mais variados e ricos 

 
92 As origens do carácter na criança, Henri Wallon; 1934 a 1ª edição em francês. 
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forem os instrumentos básicos do pensar, mais rico e fecundo será o próprio 

pensamento”, mas este processo não se adivinhava simples, nem do lado da família, 

nem do lado da escola, que partilhavam um desprezo pela “actividade gráfica livre”, 

vendo-se esta impedida por uma linguagem escolar “rígida”, “que se inspira do 

preconceito de que o que observamos é objectivo para todos e portanto não susceptível 

de ser visto de maneira diferente”, mas também “frustrante na medida em que impede 

a expressão de sentimentos profundos nem sempre verbalizáveis” (Santos, 1966, p. 

33, p. 29, p. 43, p. 37). Portanto, quando João dos Santos defendia a educação pela 

arte como “uma das melhores e mais eficientes formas de higiene mental infantil, 

aquela que permite uma mais perfeita integração das emoções no contexto geral de 

uma linguagem convencional”, não deixava de ter em consideração a necessidade de 

restituir à criança a experiência que lhe fora dificultada ou até mesmo impedida. 

Conseguir aquelas condições que pudessem proporcionar “certos movimentos de 

regressão, capazes de ajudar a criança a reencontrar o caminho perdido”, pelo qual a 

esta se permitisse “uma maior liberdade de expressão emocional”, tanto quanto a 

possibilidade de reencontrar “o prazer de traçar e de colorir” (Santos, 1966, p. 37, p. 

44-45), era já um desafio que Santos dirigia à escola e à família:  

 

“A escola, como os pais, tem de aceitar as manifestações emocionais de 

vária ordem que a criança exprime e de as canalizar ou sublimar em tarefas 

que as possam compensar das frustrações a que necessàriamente terão de 

a sujeitar. A educação que não permite manifestações e reacções hostis 

produz indivíduos inibidos e frios, atrasados ou perturbados por 

psiconeuroses os psicoses. Essas restrições educativas são tanto mais 

graves quanto mais precoces; alienizantes na primeira infância, geradoras 

de perturbação ou doença mental mais tarde. A educação pela arte pode 

constituir um correctivo de valor psicoterapêutico para certas 

perturbações” (Santos, 1966, p. 49-50). 

 

Ora, o que estava no fundo deste problema era a existência de forças profundas e 

vitais como essas que eram capazes de simbolizar e, a sua livre expressão, que uma 

educação pela arte vinha tornar possível, apresentava-se como a forma “que melhor 

permite a exteriorização das emoções e sentimentos e a sublimação dos instintos” 
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(Santos, 1966, p. 66). Coloquemo-lo assim: uma livre expressão – dispositivo nuclear 

de uma educação pela arte que não se veria a si mesma como ensino do desenho e no 

âmbito da qual o desenho infantil não seria mais desenho escolarizado –, constituía-se 

dessa fórmula psicoterapêutica pela qual seria possível afirmar que “as actividades 

artísticas que proporcionamos à criança são os meios mais directos e adequados para 

que a sua personalidade se forme sem complexos nem recantos”, dado que “através 

dessas actividades ela pode criar, pode expandir as suas mais íntimas e vitais 

tendências, e isso torna-a feliz” (Branco, 1957, p. 14). Estava claro que “não se deve 

deixar ao acaso a ajuda que a criança necessita para sair de si mesma pela expressão 

do pensamento e dos seus abalos morais” (Magalhães, 1954b, p. 10) e era 

precisamente por isso que “muitas crianças difíceis que constituem autênticos 

problemas educacionais, nunca o teriam sido ou poderiam deixar de sê-lo se, em casa 

ou na escola, lhes dessem oportunidade de exercer uma actividade proveitosa, através 

da expansão das suas tendências criadoras” (Branco, 1957, p. 14). Tornara-se assim 

possível que a propósito de Uma linda exposição de arte infantil, organizada por Alice 

Gomes e M. M. Calvet de Magalhães em Março de 1954 se afirmasse que, nessa 

mesma exposição, “pais e professores” haviam podido  “ver” o modo “como as crianças 

exprimem os seus dotes artísticos e, simultaneamente, os seus problemas” (S.A., 1954, 

p. 17). Afinal, mais do que uma “obra de divertimento e acaso” o desenho infantil 

correspondia a “uma necessidade profunda e humana, talvez essencial no crescimento 

harmonioso das crianças” (Magalhães, 1954a, p. 10, p.11). Tanto era, que se uma 

criança “dos 6 aos 10 anos” não desenhasse, isso só poderia constituir “uma 

anomalia”.  De facto essa era, e “facto posto em evidência pelos psicólogos”, a própria 

“idade de oiro para a expressão criadora” (Abreu, 1960,  p. 35). Mas vejamos, todo 

este processo só saia prejudicado pelo paradigma escolar intelectualista em que 

dominava uma aprendizagem “exclusivamente  racional” (Santos, 1966, p. 45), 

dentro da qual certa conceção de desenho, escolarizado, poderia engolir com seu 

direito de regra qualquer intenção livre. Era mais ou menos desse problema que 

Santos dava conta num artigo sobre Pedagogia e psico-pedagogia na revista Os nossos 

filhos, onde referia, precisamente, as relações entre a observação e o condicionamento 

escolar a que a expressão da criança se veria submetida: 
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“Em trabalhos de investigação sobre o desenho infantil que vimos 

prosseguindo desde há dois anos, verificamos o seguinte: 

1.º  –  As crianças doentes ou atrasadas mentais do nosso serviço infantil 

do Hospital Júlio de Matos, quando entregues livremente à actividade pelo 

desenho e aguarela conseguem produções com muito mais expressão e 

riqueza de colorido que as crianças normais das escolas; 

2.º  –  Que as crianças antes da idade escolar, em geral, se não recusam a 

desenhar, que a partir dos 8, 9 anos respondem: que não têm jeito... (quem 

te disse?... o meu pai... a professora); 

3.º  –  Comparando desenhos sugeridos por nós (como por exemplo: um 

barco...) e feitos colectivamente por escolares, os desenhos perdem 

progressivamente  interesse pictural e estético a partir dos 8, 9 anos. 

Pensamos que estes factos resultam, em primeiro lugar, da falta de 

estímulo na idade em que a criança se interessa mais pelo desenho e 

aguarela, quer dizer provàvelmente dos 5 aos 8 anos; em segundo lugar 

ao abuso do desenho à vista que pensamos poderá interessar adolescentes, 

mas não crianças. 

É necessário não deixar passar a idade mais propícia a certas 

aprendizagens e não deformar a criança com o ensino de matérias ou 

técnicas inadequadas ao seu estado evolutivo” (Santos, 1953, p. 10). 

 

O efeito de normalização que pertencia àquele tipo de poder que a razão não cessou 

de querer exercer sobre a loucura, e que ensinara a criança a desenhar a figura humana 

de Goodenough com seus cordões nos sapatos e duas peças de roupa pelo menos, 

aparecia agora como o excesso de regra que impedia a tão necessária expressão no 

desenho. De algum modo, uma expressão livre teria que lutar para retirar da educação 

da criança o poder instituído da observação. Era a liberdade dessa experiência que se 

via obstaculizada pela cultura intelectualista da escola e portanto, vale perguntar: o 

que acontecia ao desenho infantil quando este se via como livre e no entanto obrigado 

a responder a certas regras inerentes a uma representação normal? Afirmando que As 

crianças necessitam de desenhar, isto é, lembrando “o papel capital que representa na 

formação da personalidade a necessidade que as crianças têm de exprimir os seus 

talentos de artistas”, Calvet de Magalhães reconhecia que “havia muito por fazer” e 

desempenhava o seu próprio papel num movimento crítico dirigido a um grupo 
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adulto, que adotaria uma atitude “preconcebida (...) a respeito da actividade artística 

das crianças”. Explicava: 

 

“Os pais e professores mais bem intencionados têm opiniões perfeitamente 

estabelecidas sobre ‘arte’ e julgam normal impô-las às crianças. Quantos 

pais e professores não anulam a necessidade da criança criar, dizendo, por 

exemplo, ‘agora o paizinho vai-te mostrar como se desenha uma casa’. A 

criança sofre assim mais do que se julga por não poder exprimir os seus 

dons artísticos e pode supor-se que muitas crianças teriam vindo a ser bons 

artistas se os educadores não lhes houvessem destruído a confiança em si 

próprias” (Magalhães, 1954a, p. 10-11). 

 

Talvez as palavras de Calvet de Magalhães completassem as de João dos Santos que 

vimos atrás. Acrescentava, isso certamente, uma perspetiva sobre o assunto, 

mostrando como uma opinião estabelecida sobre arte poderia dominar a ponto de que 

a expressão infantil se visse substituída por soluções forjadas que pretendiam, 

aparentemente, corresponder a um modelo tradicional. Com efeito, tornara-se claro 

que “certos pais” cometiam “o erro”, como acrescentava Rodolfo Abreu, de, “eles 

próprios, desenharem vários símbolos para serem imitados” e, embora o seu fim fosse 

o de “acelerar o seu desenvolvimento” (1960, p. 32),  seria  já um evidência, como 

estudara Margaret Gaitskel, que as “repercussões do emprego desses símbolos sobre o 

desenvolvimento das crianças” as levariam a apresentar “um atraso em relação às que 

são deixadas em liberdade na execução desses trabalhos” (Gaitskel, citada por Abreu, 

1960, p. 32). 

Ora, aquilo de que aqui se falava era de uma razão atribuída ao desenho que, 

sendo contrária à experiência de simbolização – e de sublimação – que a criança 

deveria realizar espontaneamente, se imporia na invenção de novos condicionalismos 

cuja intenção talvez fosse a de agilizar um processo de evolução gráfica que se julgava 

próprio da criança. A partida seria sempre a da garatuja informe mas o seu destino 

não deixava de se imaginar fixo às aparências do real: entre um e outro momento, 

dir-se-ia, a expressão livre duraria apenas enquanto a criança permanecesse na 

ignorância das expectativas que se colocavam sobre si. Era por isso que Magalhães 

citava Wallon: “Como afirmou Wallon, todo o poder da criação infantil se extingue 



 255 

no dia em que a criança perguntar ao adulto como é preciso ver as coisas e como é 

necessário representá-las” (Calvet de Magalhães, 1955, p. 11).  

Neste sentido, quando o adulto fornecesse à criança símbolos para serem 

imitados ou a ensinasse a desenhar uma casa, o que fazia era algo bem interessante se 

quisermos pensar que nesse processo a criança pudesse aprender um discurso no qual 

se colocava como observadora de fenómenos, mesmo que esses não fossem 

observados por si, o que talvez pouco importasse. Este comportamento adulto era 

visto como obstaculizante da criação infantil, mas vale notar que esse comportamento 

tinha onde se fundamentar. As etapas do desenho infantil eram tidas como a 

expressão do normal progresso da vida intelectual da criança e isso era algo muito 

claro, por exemplo, para a professora Irene Lisboa, com quem já conversámos 

anteriormente e que, na conferência que dera origem ao seu livro A psicologia do 

desenho infantil, atribuíra a Luquet o “mérito” de ver “aparecer e acentuar-se uma 

evolução de caracteres mentais e certas capacidades de observação e de representação 

plástica, peculiares à infância”. Era também aí que declarava ser possível “dizer 

abertamente que o adulto não é o corrector nem o impulsionador meritório da 

evolução do desenho infantil”, bem como que “as fases por que este passa são fatais 

e correspondentes às modificações do espírito da criança”: e estas ideias que proferira 

em 1942 não teriam mudado, a seu ver, pouco mais de dez anos depois, quando 

republicava este texto na revista Os nossos filhos (Lisboa, 1942, p. 14, p. 16; Lisboa, 

1953d, p. 9). Portanto, quando o adulto se empenhasse em ensinar a criança a 

desenhar um casa ou outra coisa qualquer, ele sabia, ou acreditava saber qual era o 

fim dessas etapas pelas quais o desenho da criança passaria: um realismo visual, como 

lhe chamara Luquet, no qual a criança se ensaiaria já no domínio da perspetiva.  

Bom, o problema talvez se desse no ponto particular e exato desse realismo, 

porque “enquanto o realismo do adulto é um realismo visual o realismo da criança é 

um realismo intelectual”, escrevia Calvet de Magalhães em leis do desenvolvimento 

infantil – onde tinha Juliette Boutonier como interlocutora –, e era este realismo 

intelectual, fundamentalmente infantil, que interessava a uma expressão que fosse 

livre (Magalhães, 1954d, p. 10). Dir-se-ia que a peculiaridade da atividade artística 

das crianças era constituída, explorada e vivida no âmbito desse realismo intelectual: 

aquele em que o desenho da criança exprimiria uma realidade ainda não submetida 

às leis do adulto. O que os adultos, pais, professores e professoras, fariam de 
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condenável, seria interferir no desenvolvimento da expressão da criança, isto é, fazê-

-la avançar para o estádio seguinte: aquele onde o sentido de proporção seria sempre 

mais exato, mais conforme ao real e, logo, mais capacitado para defender a cotação 

da criança num eventual teste de inteligência.  

Algo muito semelhante se passava num outro contexto, que me parece 

interessante evocar, e que se propicia a partir de um concurso de contos infantis. 

Quando Irene Lisboa –  que acontece ser quem na revista Os nossos filhos aprecia os 

textos enviados para esse concurso – escreve às mães dos concorrentes para as 

dissuadir de imporem temas às crianças que, na sua opinião, limitavam a imaginação 

destas, ela já não é exatamente a professora das primeiras idades que realiza uma 

pedagogia da observação. Como perita nesse concurso, ela trata de procurar por uma 

atividade imaginativa infantil que se caracteriza, fundamentalmente, pela expressão 

que lhe é natural e, presumidamente, livre:  

“(...) notei um traço acentuado de imaginação nestas pequenas 

composições (umas sugeridas, mas outras livres), imaginação, fantasia, 

correspondente a uma fase psíquica da criança. Fase esta que de muitas 

maneiras se exterioriza: nas brincadeiras, solitárias e de grupo, nos 

desenhos e outras coisas de mãos, conversas, solilóquios, etc... 

Há quem combata, ou pretenda combater, abreviar, sufocar esta fase 

lúdica, chamemos-lhe assim, da mentalidade infantil. Parece-me um erro. 

E por isso aqui lembro às mães dos pequenos concorrentes a vantagem de 

deixar imaginar a criança, o benefício de a deixar seguir os seus pendores 

naturais. Imaginar por escrito, e falando, brincando, etc.. Não pesando 

jamais, no entanto, sobre os jovens espíritos com sugestões e orientações 

abusivas. 

O realismo, entrado de diversas maneiras, patenteando-se vàriamente nos 

escritos e outras manifestações da actividade infantil, só tarde se revela 

primacial, isto é, conscientemente manejado. Por isso, fazer escrever sobre 

uma coisa à vista, ou presenciada, ou passada, ou conhecida da criança, dá 

geralmente frustres, escassos resultados” (Lisboa, 1953c, p. 16). 

 

Ainda que Lisboa supusesse que “muitas das fábulas redigidas pelos concorrentes” 

tivessem sido propostas “por mestres, pais e parentes”, o que chegava a aceitar, 
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justificando que “se a criança hesita, o conselho pode servir-lhe”,  a autora entendia 

que o exercício criativo do conto tinha pouco ou nada a beneficiar de um realismo que 

parecia estar ligado às sugestões dadas pelos adultos (Lisboa, 1953c, p. 16).  

Ora, o que tanto Magalhães como Lisboa queriam ver expandida era uma 

expressão que, mesmo que necessariamente conciliada com uma higiene mental, no 

fundo, tivesse a potência de mostrar uma verdade: precisamente, a da própria, e pura, 

inventiva infantil. É isto que me parece absolutamente crucial encarar neste ponto da 

minha narrativa, fosse essa designada por realismo intelectual, por atividade simbólica, 

ou outra forma. Para tanto, o discurso de Lisboa parece-me sintomático de um 

encantamento com a-verdade-que-só-a-infância-podia-produzir e, claro, fora de 

qualquer influência, desse lado, se quisermos, delimitado pela figura de uma 

imaginação superior. Os contos infantis em concurso haviam lembrado a Lisboa de 

que já fora “menina também” e nisso havia qualquer coisa de particular, independente 

e frutuoso, tanto quanto de delicado e até imutável, como o que a inspirava a produzir 

a seguinte imagem do espírito infantil: 

 

“Apanhava flores, querem-me crer? porque estas coisas que o espírito de 

cada um produz são muito semelhantes a flores, são coisas graciosas e 

animadas, lindas coisas nascidas num jardim... num jardim sem grades 

nem portas, sem limites, maravilhoso! onde se cantasse e falasse à vontade 

e onde toda a gente se entendesse. O jardim do espírito, que tem uma área, 

umas dimensões sem medida, e de onde tudo nasce! de onde tudo tudo 

provém! Pois, minhas meninas e meus meninos, é como vos digo: cada 

uma das vossas historietas era, para mim, um canto ou uma flor... Ouvindo 

esse canto, ou com essa florzinha na mão (é como queiram) estive tão 

entretida!” (Lisboa, 1953a, p. 16). 

Ao lado de uma visão recapituladora como essa que antecipava da criança o 

cumprimento de certas fases do desenho, pudera emergir, quase em simultâneo, a 

imagem de uma “criança-criadora” que mais do que “um sujeito em formação” seria 

“um criador no plano artístico” (Ottavi, 2004, p. 162). Esta é uma questão importante 

e, como já observei, crucial neste ponto da minha narrativa, porque a expectativa que 

lança sobre as produções das crianças é decisiva para a elaboração dos problemas 

colocados pelos autores.  
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Ao tema da criança-criadora pertencem alguns elementos que já temos situado. 

Desde logo que uma psicologia da criança foi orientada por um modelo evolucionista 

do desenvolvimento dando-se, nesse contexto, a produção de estudos sobre o desenho 

infantil, os quais puderam estabelecer normas. Por outro lado – e acompanhando 

Dominique Ottavi (2004) –, o desenho na infância, enquanto prática espontânea, 

também passara a ser testemunho da capacidade criadora do ser humano: essa que 

contribuíra para distinguir o homem dos outros animais no curso da evolução93. Ora, 

estas afirmações, se quisermos, carecem de um aspeto importante: a modificação que 

o evolucionismo produzira na própria ideia de natureza, o que me parece necessário 

para analisarmos o ponto de vista representado por Irene Lisboa.  

A segunda metade do século XIX inaugurara uma psicologia experimental que 

construiria certo tipo de criança como um objeto novo, o qual não teria mais como 

caber dentro dos limites de um discurso unicamente criacionista. Com efeito, o 

evolucionismo confisca a alma humana e liga uma capacidade criadora ao progresso 

através da biologia, o que permite distinguir uma criação de base genética na criança 

do final do século XIX. É também assim que vão ser fundamentadas relações entre 

esta e um homem primitivo pelas quais compreender o interesse que as produções 

infantis teriam para os artistas durante o mesmo período. O que estes buscarão na 

criança será, fundamentalmente, uma origem da arte anterior às regras académicas 

ou escolares e os elementos primordiais constitutivos do processo criativo, mais 

interessados numa primitividade do que noutra coisa qualquer. Pernoud (2015) 

chama a atenção, sob este ângulo, para o papel da garatuja94. Com efeito, o desenho 

espontâneo da criança, livre, brusco e impulsivo era totalmente diferente do desenho 

 
93 Estas ideias são muito claras em Essay sur l’Imagination Creátrice de Théodule Ribot (1926[1900]), que já 
referi anteriormente, mas também estão presentes na obra de Claparède (1909 [1905]) e fundam muita da 
liberdade pretendida para a criança nas pedagogias ativas. Vale relembrar que Ribot foi um impulsionador, 
em França, da psicologia experimental, tendo fundado a Revue Philosophique, como referi anteriormente em 
A natureza da criança e a invenção de um meio interessante. 
94 “Au même moment, se développe chez certains artistes – Matisse, Kandinsky, Klee – une réflexion sur 
l’exercice de la ligne comme pratique artistique automone et, consécutivement, sur l’impact émotionnel du 
pur jeu graphique, indépendamment de toute fonction figurative. On peut se demander dans quelle mesure 
l’example enfantin n’a pas joué un rôle dans l’emergence d’une conception radicalement nouvelle du dessin 
et, inversement, quel fut l’impact du nouveau discours artistique sur l’attitude psychopédagogique à l’égard 
du dessin d’enfant” (Pernoud, 2015, p. 90). 
“On voit que, pour les commentateurs du temps, l’insistence à démarquer le gribouillage du dessin 
proprement dit ne concerne pas seulement la question du contenu supposé de l’image, figuratif ou non. Plus 
encore que la non-figuration, c’est l’abandon du trait aux impulsions qui condamne le gribouillage à demeurer 
hors du champ expressif et qui le rejette dans l’état de nature, aux côtés des traces et des cris. Il faudra 
attendre les fauves et notamment Matisse pour que l’association des mots ‘ligne’ et ‘désir’ vienne heurter de 
plein fouet cette morale du dessin” (Pernoud, 2015, p. 94). 
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escolarizado. Isto é o mesmo que dizer que o culto da criança romântica, inocente e 

contemplativa do início do século XIX cede às realizações concretas de uma criança 

que faz: de uma criança que desenha e que se expressa sem reservas.  

Toda essa tendência que vimos antes de sujeitar a garatuja em nome de um 

desenho-infantil-ele-mesmo, expressa o trabalho da pedagogia que opera 

continuamente no sentido da sociabilidade e da adaptação da criança ao mundo, a 

qual é empreendida em face de um certo tipo de criança que não cessaria de funcionar 

no discurso. Ora que quero com isto dizer? Com efeito, a irrupção do evolucionismo 

modificara a ideia de natureza mas isso não significou que a criança deixasse 

subitamente de ser um produto da criação. Nos textos pedagógicos estamos sempre a 

compreender esse laço – na verdade nó confuso e difícil de desatar – entre uma 

imagem profundamente espiritualizada da criança com a de um ser que principia no 

nível puramente biológico dos instintos, do qual terá que evoluir. Eis como o 

emolduramento natural que nos textos de Rousseau e Froebel fora puramente 

criacionista pôde convir na perfeição a uma criança primitiva e dominada, ainda, por 

instintos, fornecendo elementos à medida das necessidades daquele que seria  o seu 

desenvolvimento95.  

Eis aqui algumas ideias de debates ambíguos e até contraditórios como esses 

que puderam chegar a uma arte infantil – bastando a diversidade dos pontos de vista 

–, mas creio encontrar aqui alguns elementos dessa matriz teórica que nos pode 

ajudar a pensar sobre as palavras de Lisboa quando antecipa coisas feitas por uma 

criança espontânea e criadora, mas simultaneamente pura, obediente e inocente, 

nesse momento em que não espera mais a recapitulação mas o progresso. A expressão 

que se queria livre chocava contra os dispositivos da observação e da sugestão do que 

é normal exatamente por em si mesma buscar a criação: a qualidade com que o 

homem responde ao mundo e o reinventa. Quando Viktor Lowenfeld e W. Lambert 

 
95 E aqui vale tomar nota de que o sistema pedagógico de Froebel já continha os elementos formalistas 
purificadores da expressão espontânea da criança, que dominaria as novas pedagogias já no início do século 
XX. Sobre isto fiz uma breve passagem atrás em O fim do gribouillage e o nascimento da criança que observa, 
mas aproveito para guardar aqui mais esta citação de Pernoud onde nos esclarece sobre esse acordo entre 
forma, conteúdo e manifestação de uma ordem divina: “Tout le système de Froebel repose sur ce qu’il nomme 
les ‘dons’(...). Le ‘don’, objet matériel fondé sur la géométrie et les couleurs primaires – Froebel est l’inventeur 
des ‘petits cubes’ qui peuplent encore nos crèches – n’est qu’un véhicule: il n’impose rien à l’enfant, il se 
contente de lui révéler ses propres dons intérieurs, sa nature véritable. Préservé des tentations du Multiple 
(asymétries, mélanges chromatiques), l’enfant inclinerait naturellement vers l’Un (couleurs primaires, formes 
égales. En déconstruisant les objets, il viserait à les reconstruire, jamais à les détruire”(Pernoud, 2015, p. 
107). 
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Brittain escreviam, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, que “to teach toward 

creativity it to teach toward the future of society” davam curso e cumpriam sua parte 

num novo episódio desse movimento, mas também davam indícios de um problema 

novo. Um problema a que se chamaria – no campo mesmo de uma educação artística 

– o dos estereótipos e que seria justificado justamente pelas limitações que poderia 

causar à evolução psicológica da criança96: essa que já não precisava apenas de 

responder a testes de inteligência mas a uma ampla série de outras competências97. 

Com efeito, e como temos podido observar, tratava-se de proteger a criança e a sua 

livre expressão de tudo aquilo que pudesse interferir com um processo que se 

imaginava espontâneo porque ditado a partir do interior e era sem qualquer 

dificuldade que se concordaria que “the best preparation for the child's future life is 

to give him a fair chance for a healthy personality” (Lowenfeld & Brittain, 1964 

[1947], p. 76). 

Voltemos agora um pouco atrás: João dos Santos sabia que as crianças eram 

condicionadas quanto aos seus instintos – traduzidos na força das emoções 

primordiais – pela família. Referia mesmo o constrangimento de certos pais “com a 

liberdade com que a criança representa gràficamente as personagens da sua 

imaginação, partes do corpo que desenham com excessivo realismo, cenas que 

exprimem conflitos agressivos, sentimentais ou eróticos, etc.” (Santos, 1966, p. 45), 

 
96 O processo criativo sempre significaria “confrontation with his own self, with his own experience” e se para 
começar um trabalho a criança teria que pensar em algo, esse ponto de partida só poderia ver-se dificultado 
por uma de duas razões: ou por falta de “sensitive relationships to meaningful experiences”, ou porque “their 
minds are blocked and move around in stereotypes”. Tratando-se das influências dos adultos, de propostas 
gráficas apresentadas em livros para colorir ou contendo exercícios baseados na imitação de esquemas 
predefinidos e enfim, da repetição de um mesmo elemento algures aprendido e não criado pela própria 
criança, já somos introduzidos a um problema que em Creative and Mental Growth, representava um 
condicionalismo prejudicial a uma criatividade que, na verdade, mais beneficiaria de ser deixada ‘ao natural’. 
Os autores acreditavam que “if children developed without any interference from the outside world, no 
special stimulation for their creative work would be necessary” já que “every child would use his deeply rooted 
creative impulse without inhibition, confident in his own kind of expression.” Tratava-se portanto de reprovar 
procedimentos baseados na imitação: “it has been proved beyond any doubt that such imitative procedures 
as found in coloring and workbooks make the child dependent in his thinking (they do not give him the 
freedom to create what he wants) they make the child inflexible, because he has to follow what he has been 
given; they do not provide emotional relief, because they give the child no opportunity to express his own 
experience; they do not even promote skills and discipline, because the child's urge for perfection grows out 
of his own desire for expression; and finally, they condition the child to adult concepts that he cannot produce 
alone and that therefore frustrate his own creative ambitions” (Lowenfeld & Brittain, 1964 [1947], p. 12-15, 
p. 20-25).  
97 Our tendency to develop the capacity to regurgitate bits of information may be putting undue emphasis on 
but one factor in human development, that which is now measured by the intelligence tests. Intelligence as 
we now know it does not encompass the wide range of thinking abilities that are necessary to the survival of 
mankind. The ability to question, to seek answers, to find form and order, to rethink and restructure and find 
new relationships, are qualities that are generally not taught; and in fact these seem to be frowned upon in 
our present educational system” (Lowenfeld & Brittain, 1964 [1947], p. 2). 
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mas notemos, todo este constrangimento também decorria das próprias conceções 

adultas, e adquiridas, sobre o que seria desenhar e sobre o que seria normal a criança 

desenhar. Essa nota de Santos expõe assim outra parte do mecanismo de produção 

que circulava entre várias instituições e que é também aquele que só teve como caber 

por existir uma fantasia de pura infantilidade e inocência de que o adulto era refém, 

como vimos atrás em Lisboa. 

Se vejo aqui um problema é por pensar que o trabalho de subjetivação da 

criança na infância implicou da sua parte, e sempre que esta se empenhou em ser 

uma criança normal, isto é competente como sujeito da infância, uma série de 

escolhas, de decisões, mas também de captação e de apropriação de sugestões: a 

verdade também seria a da própria adaptação, a capacidade da criança responder 

ativamente ao “apelo” feito pelo adulto para que esta “se integre nas nossas 

instituições” (Santos, 1960, p. 29). Ao mesmo tempo que uma expressão livre ocupava 

lugar entre as práticas pedagógicas com suas funções profilática e terapêutica, a 

criança jamais cessara de contratar em si mesma uma relação ética com o seu próprio 

fazer.  

Localizemo-nos. 

Ao longo do meu texto tenho tentado discutir sobre uma educação da infância 

como tecnologia do instinto, logo que o instinto se viu definido como o fator que, 

presente com o nascimento e que mal regulado, conduziria à delinquência, à 

desordem, à anormalidade, à neurose: todos esses fatores indesejados no homem. A 

educação teria a seu lado, ou no seu interior, a prática do desenho que usou como 

meio de observar e de conhecer o mundo, de, ao seu modo, praticar uma 

regularização do ainda selvagem pensamento infantil e desenvolver uma inteligência 

que, antes de mais, deveria ser obediente: as normas do desenho infantil puderam 

certificar-se de que a inteligência era usada pelo próprio para servir regras. Portanto, 

o desenho na infância, sobretudo quando expressão livre, pode por nós ser 

questionado como produto dessa educação que visou o governo dos instintos, na 

medida em que observação e sugestão a enraizaram desde cedo constituindo os dois 

grandes dispositivos pelos quais pôde cumprir sua função profilática e terapêutica. 

Por mais que os autores que temos seguido acusassem uma certa configuração de 

conjunto de oprimir a criança, eles nada poderiam fazer quanto à experiência do que 

seria, para toda a criança, ser um sujeito da infância, admitindo que esse seja o setor 
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mais intensamente governado da existência pessoal, como refere Rose (1999, p. 123). 

Neste sentido, quando o desenho se tornou expressão livre ele também pôde 

diagnosticar – por mais impensável que isso fosse – o trabalho de subjetivação que era 

o de uma educação da infância enquanto tecnologia do instinto. É neste sentido que nos 

pode agora interessar perceber o que poderiam ser temas normais de desenho e 

sobretudo, quando esse tenha sido livre – já que não se quis imaginar que a criança 

pudesse reproduzir códigos essenciais da cultura em que ia crescendo. Uma pergunta 

então: ter uma imaginação não-patológica não seria também a competência de 

escolher expressar-se livre e interessadamente dentro de um conjunto de temas 

apropriados a uma subjetividade infantil?  

Permito-me reunir aqui alguns fragmentos de um desenho normal. Remonto 

assim a Faria de Vasconcelos, por este pedagogo, num dos seus últimos textos, se 

colocar a questão de saber os motivos que a criança desenha de preferência: 

 

“Durante bastante tempo, diz Carlos Bühler, são objecto de preferência nos 

desenhos infantis o homem e alguns animais; mais tarde vem a casa, o 

carro e a locomotiva, e em geral muito mais tarde ainda, as árvores, as 

flores e os objectos usuais. Se esta regra não é absolutamente geral, como 

o demonstraram Shinn e Major, é aquela que se manifesta na maioria dos 

casos, observa ainda C. Bühler” (Vasconcelos, 2010b [1939], p. 473). 

 

Mas Faria de Vasconcelos não se ficava por estas afirmações e fornecia “os resultados 

de algumas investigações neste domínio”. Assim referir-se-ia a Ballard, que tendo 

estudado 20000 desenhos, concluíra que “o motivo preferido no desenho é o navio 

pelos rapazes e as plantas e as casas pelas raparigas”, mas também ao Comitte on 

Child Study que nos Estados Unidos recolhera 31000 desenhos de crianças “de ambos 

os sexos”, dos 4 aos 8 anos. Este estudo concluíra que 66% desses desenhos teriam 

como tema “seres humanos e suas actividades”, sendo que outros 31% seriam 

centrados na “natureza e suas manifestações”. Sem nos dar informações sobre os 

restantes 3%, Vasconcelos acrescentava, porém, que o mesmo estudo também definira 

objetos cuja “representação aumenta de ano para ano”, entre os quais “aves, árvores, 

edifícios, bandeiras, etc.”; objectos cuja representação diminuiria também de “ano 

para ano”, tais como “homens e mulheres, frutas e legumes, ferramentas, brinquedos, 
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etc.”; e ainda “objectos cuja representação pouco varia” nos quais se incluíam: “sol, 

lua, estrelas, flores, veículos” (Vasconcelos, 2010b [1939], p. 474).  

Parecia claro que o ser humano seria o motivo preferido das crianças, o que 

Faria de Vasconcelos via corroborado por Maitland e Ivanof, mas também por 

Luckens, que o verificara “nas crianças de mais de dez anos” e por Rouma, para quem 

as representações de animais seriam menos frequentes do que as de humanos 

(Vasconcelos, 2010b [1939], p. 474). Posto isto, o mesmo autor salientava ainda as 

“investigações interessantes” de Sylvio Rabello, em Pernambuco. Partindo de 1500 

desenhos de crianças entre os 4 e os 16 anos, o psicólogo brasileiro pudera organizar 

um quadro no qual incluir “bonecos”, “casas”, “árvores”, “flores”, “animais”, 

“utensílios”, “zepelim”, “navios”, “móveis”, “paisagens” e “frutas”. “Pela percentagem 

obtida” compreendia-se que os “bonecos” e as “casas” fossem os “motivos preferidos” 

das crianças, mas isto parecia obedecer a certas regras: os “bonecos” predominariam 

durante os primeiros anos da criança, seguindo-se então o motivo das “casas”, com 

predomínio já entre os 6 e os 13 anos. Depois dessa idade a preferência pelos 

“bonecos” ficaria mais expressiva entre os “rapazes”, do mesmo modo que as “casas” 

seriam preferidas pelas “raparigas”. Vale observar, para uma perceção do desenho 

normal, como não só a construção do género seria impensada, mas como o “sexo”, 

dado em correspondência para com esse, pôde funcionar como elemento 

diferenciador dentro daqueles que se designaram como motivos preferenciais das 

crianças. Eis o que se pode ainda notar perante o facto, reiterado por Faria de 

Vasconcelos, de que “aos 4, 5, 6 e 7 anos” haveria “percentagem nula de paisagens” 

e que esse tema somente se acentuaria mais tarde e sobretudo entre as raparigas; ou 

a evidência de que o “zepelim” e o “navio” fossem mais interessantes para os 

“rapazes”, não havendo qualquer dúvida de que, em contrapartida, e em todas as 

idades estudadas – dos 4 aos 16 anos –, as “flores” fossem um tema mais comum entre 

as “raparigas”. Dos outros motivos ainda tabelados por Sylvio Rabello não havia já 

tão grandes distinções a fazer segundo o “sexo”, embora as “raparigas” apresentassem 

mais tendência a desenhar “utensílios” nas primeiras idades do que nas últimas, 

quando as “árvores” já ocupariam mais lugar nos desenhos, (talvez, suponhamos, por 

seu lugar na composição de paisagens?). Finalmente, motivos como “móveis” e 

“frutas”, embora listados por Rabello, seriam sempre de baixa percentagem 

(Vasconcelos, 2010b [1939], p. 474-476).  
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Algumas questões seriam ainda introduzidas por Faria de Vasconcelos a 

propósito de certas preferências da criança. Questionava-se sobre a razão de ser da 

figura humana como seu tema preferencial, mas aceitava a explicação de Bühler, que 

juntava o interesse pelo “humano” ao interesse pelos “animais”, o que se justificava  

por estes serem “seres vivos e activos” e pela criança “que depende deles, necessitar 

de os entender e de se situar convenientemente em relação com eles”. A preferência, 

como não poderia deixar de ser, seria ainda igualada “nos povos primitivos, o que 

Andrée também explicou, por o animal, sendo vivo e dotado de movimento, atrair 

mais a atenção” (Vasconcelos, 2010b [1939], p. 476). Outra questão de Vasconcelos, 

e “não menos interessante”, seria a de saber a razão pela qual “as crianças não 

desenham os seus brinquedos”, visto serem “objectos que com tanta intensidade e 

insistência as atraem”. Era também em Bühler que obtinha resposta. Esta seria a de 

que “os brinquedos não são para a criança senão símbolos ou substitutos” dado que 

“os seus pensamentos dirigem-se para os factos e para os movimentos dos seres reais” 

e que  “a criança não procura símbolos mas realidades (Vasconcelos, 2010b [1939], 

p. 476).  

Com estas observações podemos reconhecer que a criança que aqui se descreve 

teria certas qualidades mentais: as qualidades mentais de um novato ser humano, 

aquele que desde cedo já expressasse a razão que caracterizaria a sua própria 

humanidade. Esta criança a ser modelo para todas as crianças seria então, e desde 

logo, um sujeito particularmente interessado em seres reais e em realidades, o que 

asseguraria para ela as vantagens de uma atenção salutarmente dirigida. Sob esta 

racionalidade, parece-me particularmente útil rever todos os motivos referidos atrás. 

Bonecos, casas, árvores, flores, animais, utensílios, zepelim, navios, móveis, paisagens e 

frutas, são motivos que crianças desenharam preferencialmente, mas eles parecem aqui 

revelar um sujeito produzido pela cultura pedagógica da observação. O que têm em 

comum pode ser isso: o facto de serem coisas reais que foram representadas pela mão 

da criança normal, essa que desenha o que lhe interessa.  

 Ora, é curioso voltarmos a encontrar a mesma tabela de motivos preferenciais 

no desenho infantil, tal como organizada por Sylvio Rabello, nos desenhos realizados 

pelos alunos do primeiro ano do ciclo preparatório, acompanhados por Calvet de 

Magalhães, no início do ano escolar de 1948-49. Segundo determinava o programa 

para a primeira lição, “cada aluno desenhou na sua folha de papel o que entendeu e 
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como entendeu, com completa liberdade de assunto e sem que o professor interviesse 

na execução”, tendo sido apenas exigida “uma legenda explicativa do motivo”. Daqui 

resultara um conjunto de 482 desenhos realizados por crianças, a grande maioria 

meninos, cujos motivos seriam distribuídos por Magalhães na tabela que este replicava 

dos estudos de Sylvio Rabello, com quem contrastava resultados, mesmo sem uma 

única ocorrência para anotar em “barcos”, campo que mantinha em aberto. 

“Evidentemente, que o número de desenhos é insuficiente, e estas referências só 

valem como primeira colheita”, observava. No entanto, parecia claro – como escrevia 

ainda antes de expor os seus resultados – que “o inventário dos desenhos dos alunos” 

deixaria “verificar as predilecções acentuadas e por vezes exclusivas pela reprodução 

de determinada categoria de motivos, e neste caso há uma especialização de 

predilecção comparável a uma vocação e que não passa de manifestação de um cunho 

de carácter individual” (Magalhães, 1950, p. 36-40).  

É que o desenho subjetivo espontâneo que era “típico da infância” e “expressão 

pura como o falar”, que era “modalidade de desenho não pròpriamente artística, mas 

psicológica” e que, no fundo, constituía “a base de todo o ensino plástico”, era também 

“libérrimo”. Libérrimo como “a imaginação das crianças”, essa que “presta um socorro 

espontâneo a este despertar da sensibilidade”, essa tão bem conhecida de “quem 

convive” com as crianças e, logo, de quem “sabe com que facilidade elas derrubam as 

barreiras da realidade para gozar as suas alegrias num mundo sem peias”? Todas 

estas ideias eram necessárias para resistir à força gritante que saia dos motivos 

preferenciais que se podiam inventariar e mesmo que Magalhães admitisse saber que 

“o desenho infantil tem perdido espontaneidade e simplicidade, devido à orientação 

de formas lógicas na representação espacial, praticada no ensino primário, onde o 

desenho não tem quase lugar como forma de expressão”, ele não duvidava de que o 

desenho seria “entre todas as formas de expressão infantil, a que mais resiste à 

corrupção dos factores ambientes”. Com efeito, e devo aqui assinalar, Calvet de 

Magalhães ainda admitia alguma vulnerabilidade neste processo: era segundo o 

próprio Sylvio Rabello que afirmava que “os desenhos colhidos livremente não 

realizavam a última palavra em matéria de espontaneidade, pois se de um lado a 

criança escolhe por si o que desenha – motivos da sua invenção, capricho ou 

preferência de momento – de outro lado a ausência da intenção de desenhar vem 
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perturbar, em certo sentido, o que há de mais característico na espontaneidade: o 

impulso interior” (Magalhães, 1950, p. 29, p. 35, p. 37).   

Neste texto em que Calvet de Magalhães nos escreve sobre o primeiro ano de 

desenho do ciclo preparatório há, entretanto, outras tipologias de desenho subjetivo 

espontâneo que também gostaria de observar. Além do desenho livre em que 

encontrámos certo inventário, havia ainda o desenho subjetivo de memória, aquele cujo 

conteúdo já “obedece a alguma coisa vivida pelo aluno”, mas também o desenho 

subjetivo de imaginação pelo qual corresponder a uma conceção pessoal de alguma 

coisa “não vista realmente, mas concebida e criada”. No desenho subjetivo de 

imaginação a criança poderia ir da “ilustração de um conto ou de uma leitura” ao 

desenho de “um modelo de elefante, colocado ou não sob os olhos do aluno, do qual 

ele deve imaginar a ambiência que creia melhor lhe convir”, “as máscaras, as 

marionetas, as chaves de fantasia”, ou “as surpresas, as fadas, montanhas de ouro, 

centauros, sereias, o Adamastor, a história trágico-marítima, palácios de cristal, 

gigantes fabulosos”. As hipóteses, de que guardo apenas algumas, não haviam de 

desperdiçar os interessantes estímulos das disciplinas de “Língua e História Pátria”, 

de “Ciências Geográfico-Naturais” nem de “Religião e Moral”. O que importava 

assinalar era que “a imaginação é uma alegria para os alunos”, que “as crianças estão 

muito mais próximas do mundo da imaginação e dos valores espirituais, do que o 

adulto médio” e que “uma das funções do trabalho de criação” era “fornecer-lhes 

meios coerentes e socialmente aceitos, para exprimirem os seus sentimentos, de modo 

a ganharem confiança na sua própria experiência” (Magalhães, 1950, p. 42, p. 48-

49).  

Vejamos: a imaginação que acontece no desenho subjetivo de imaginação e que 

havia de permitir coisas jamais cabíveis na grelha de desenhos livres de Sylvio 

Rabello, é a imaginação-quando-solicitada-a-comparecer ao exercício de desenho e 

que se permite funcionar dentro do que é permitido a alguma coisa não vista 

realmente, mas concebida e criada. Afinal, a imaginação que vimos atrás, a que, em 

seu turno, compareceu ao exercício de desenho livre no qual Magalhães identificou 

as mesmas respostas que Rabello, não era senão uma imaginação regrada: a 

imaginação que restava para se afirmar sozinha, depois de anos a lições de observação 

e obediência, e que era aquela a que não se chamava menos do que liberdade. Sou 

livre de me narrar como sujeito adaptado e de que dou provas pela normalidade em que 
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me inscrevo sob vossa observação. A criança educada na liberdade vivera o tempo 

psicologicamente necessário a compor dentro de si um inventário de elementos do 

mundo belo e ordenado em que o homem colocou tecnologia? Eis na experiência de 

Calvet de Magalhães um franco produto desse trabalho que a pedagogia fizera sobre 

uma imaginação inferior, a colidir frontalmente com a expectativa artística de quem 

queria ver uma imaginação superior a tilintar nos desenhos livres das crianças, 

esquecendo-se, ou optando por não pensar, que não eram apenas as regras do 

desenho que subordinavam a inventiva infantil: no desenho, mesmo naquele que se 

julgava livre, tão importante era a sugestão do que é normal, esse dever que nos 

atravessa o corpo.  

Era perante esse dever que já em Métodos de ensino artístico infantil viria a 

expor soluções. Aí declarava que “a liberdade é, pois, o primeiro princípio 

fundamental para a criação infantil”, mas admitia que essa colidia rapidamente com 

o problema da “liberdade do tema”: é que, “salvo raras excepções, se se deixa 

liberdade total às crianças (‘Desenhem o que quiserem’) obtém-se sempre o mesmo 

resultado: barcos.” Havia que investir, isso sim na “liberdade de expressão e 

sentimento”, essa pela qual “o professor deve despertar a sensibilidade da criança sem 

nada ofender”. Tratava-se já aqui de outra sugestão:  para despertar a sensibilidade da 

criança, o professor deveria mostrar “o seu próprio amor pela natureza. Sem 

pretensões, procurará mostrar a graciosidade duma curva, a qualidade dum tom e o 

interesse duma matéria; esforçar-se-á por que partilhem da sua admiração por uma 

bela flor, por uma linda paisagem ou por uma narrativa emocionante.” Lentamente, 

a criança iria cultivando o seu desenho livre, iria resgatando a sua experiência do 

embrutecimento, da insensibilização escolar. A educação através da arte não era a 

escola, ou pelo menos não queria ser a escola. Reagia contra “as representações 

automáticas da realidade” (Magalhães, 1954c, p. 10, p. 11). Havia um restauro a fazer 

na pessoa artística da criança. Por outro lado, talvez pudéssemos ponderar a 

possibilidade de que dentro do inventário estivesse assegurado um certo sentimento 

estético, uma certa harmonia da vida por onde perceber a sobriedade de um espírito. 

As lindas coisas nascidas num jardim, num jardim do espírito, esse que era tão natural 

à criança, eram coisas que podiam dar prova desse mesmo sentimento. No próximo 

capítulo procurarei explorar um pouco mais esta dimensão ética, naquilo que impõe 

de si para consigo e em relação com a verdade. 
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V.  O coração como órgão da imaginação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13 – Pingente de ouro em forma de coração. Fotografia de Marília Silva, 2021. 
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En que consiste la vida interior? 

En algo de sencillo, de bello y de difícil a la vez. Vivir interiormente es 

ocuparse de sí mismo, de su vida íntima, de su enriquecimento espiritual, 

de su perfeccionamento moral. 

Faria de Vasconcelos em El valor de la vida!, uma de várias 

conferências sobre temas de moral, Bolívia, (2000 [1918-1920] p. 

476-477). 

 

 

 

No coração de cada um, à semelhança de um caldeirão perpétuo, são 

cozinhadas as partes malditas.  

Michel Onfray, A escultura do eu, (2003, p. 141). 

 

 

 

Desenhar, saibam os meninos e as meninas que tem a mesma 

importância da escrita. E deve-se desenhar tão natural e tão 

simplesmente como se escreve. Com um lápis na mão, ou com um pincel, 

quantas coisas se não explicam, se não mostram aos outros! Coisas que 

andam nas cabeças e que, saídas delas em pequenos rabiscos, em 

desenhos infantis, se tornam evidentes, claras – e tão engraçadas, quase 

sempre!  

Os vossos contos, meus amiguinhos, mostram bons sentimentos, e até 

imaginação.  

Irene Lisboa dirigindo-se aos concorrentes de um concurso de ‘Conto’ 

infantil  na revista Os nossos filhos, (1953b, p. 16). 

 

 

 

Até este momento, e sobretudo desde a leitura do curso de Michel Foucault sobre Os 

anormais, centrei-me sobretudo em tentar perceber alguns aspetos dos jogos de 

verdade por onde foi sendo objetivado o sujeito da infância, essas técnicas de 
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dominação que puderam explicar à criança quem ela era, ou seja, em quem ela deveria 

se tornar, ao longo de certo número de anos. No presente capítulo, que é já o último, 

o que pretendo é discutir a prática do desenho como uma prática não apenas 

confessional e aparentemente irrefletiva – como a médico-pedagogia a descreveu –, 

mas como uma prática de autoconstituição da criança como sujeito, ou seja, uma 

prática reflexiva pela qual a criança realiza as suas obrigações para com a verdade.  

Ao lado de uma higiene mental e de uma psicoterapia esteve sempre a 

funcionar um modelo de subjetividade que estava associado a uma verdade intrínseca 

sobre a criança, pelo qual essas foram procurando afinar os seus procedimentos e 

métodos. No final do século XIX as crianças já tinham sido retratadas como inocentes 

e vulneráveis, mas também maleáveis e capazes de grandes realizações morais e 

intelectuais e a infância fora relacionada com o paraíso perdido e com toda uma 

imagem idílica da humanidade. A literatura sobre o assunto pudera variar desde a 

visão calvinista que insistia em ver as crianças como herdeiras do pecado original, até 

ao ponto de vista defendido por Locke, de que a mente seria pelo nascimento como 

uma tábula rasa e portanto que as crianças nascessem moralmente neutras, mas 

sujeitas a marcas irreversíveis. A pedagogia de Froebel, influenciada por Pestalozzi e 

Rousseau, sustentara que as crianças seriam inocentes e boas por natureza e que as 

estratégias educacionais deveriam protegê-las dos perigos de um mundo corrupto 

(Popkewitz, 1997, p. 76). Do campo da psiquiatria, porém, onde o problema do 

instinto aparecia em meados do século XIX para nos falar de um indivíduo, à 

nascença, dominado por instintos, emergiram discursos que não puderam nem 

quiseram admitir essa inocência natural que, claramente desde Froebel ficara 

associada ao destinatário de um jardim de infância e, de facto, o seu projeto, quanto 

à criança, foi o de a normalizar, assegurando o seu comportamento adaptado no 

interior da sociedade. O espaço da pedagogia era assim dominado pela tecnologia de 

poder própria do saber médico que objetivava o governo dos instintos, mas o governo 

dos instintos teria que fazer vir ao de cima essa natureza pura da infância.  

Como nos explicou Foucault, herdámos, como cultura, dois tipos de obrigações 

para com a verdade que se mantêm ligadas. Por um lado, as obrigações que se referem 

à fé, ao livro, ao dogma e, por outro, as que se referem a si mesmo e à alma (Foucault, 

2006d [1981], p. 95). Esta ligação exprime a relação que, no Ocidente, se pôde 

constituir entre técnicas de dominação e técnicas de si e a que Foucault chamou de 
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governamentalidade. As técnicas de dominação, por onde “os homens, em nossa 

cultura, elaboram um saber sobre eles mesmos: a economia, a biologia, a psiquiatria, 

a medicina e a criminologia”, são percorridas pela verdade e são consagradas pelo 

Texto: “jogos de verdade”, em que se objetiva o sujeito. A engrenagem médico-

pedagógica que encontrou condições de se naturalizar, nas primeiras décadas do 

século XX, debruçada sobre a noção de instinto, procurou realizar certa lógica 

terapêutica que então se viu justificada de acordo com as tendências, necessidades e 

interesses da criança, mas nesse claro movimento de dominação, foi a criança quem 

se constituiu a si mesma e fê-lo com o auxilio de técnicas de si. Estas, compondo-se de 

procedimentos ou práticas por meio dos quais os sujeitos se autoconstituem – 

podendo efetuar “sozinhos ou com a ajuda de outros certo número de operações sobre 

seu corpo e sua alma, seus pensamentos, suas condutas, seu modo de ser”, isto é: as 

operações que sejam necessárias para que possam melhorar, transformar, ou fixar o 

seu eu em função de determinado “estado de felicidade, de pureza, de sabedoria, de 

perfeição ou de imortalidade” –, também implicam “uma série de obrigações de 

verdade: é preciso descobrir a verdade, ser esclarecido pela verdade, dizer a verdade” 

(Foucault, 2014b [1988], p. 265, p. 266; 2006d [1981], p. 95).  

Aquilo que é para nós, hoje e desde a Modernidade, uma normalidade, não 

existe sem um acordo entre a dominação e o trabalho de subjetivação que o indivíduo 

faz sobre si mesmo. Vejamos, o sujeito normal apenas aparece quando realiza sobre 

si mesmo um trabalho de formação: de autoconstituição. A criança torna-se um sujeito 

normal na infância em que se encontra, não apenas por existir constituído um extenso 

campo de conhecimentos sobre ela, mas porque ela pode assegurar no seu corpo e na 

sua alma a realidade dos mesmos, autoconstituindo-se como sujeito da infância. O 

texto da criança, que é o texto da pedagogia, é o texto em que fiz alguns recortes e 

por onde tentei entender, ao longo dos capítulos anteriores, os fenómenos culturais 

que poderiam ter produzido algo que propus como a vontade de uma imaginação 

não-patológica. Neste ponto da minha narrativa, em que pretendo perguntar por um 

desenho como prática de si, desloco-me do texto do desenho infantil –  que foi meu 

objeto nas últimas duas secções do capítulo anterior –, para me debruçar sobre a 

autoconstituição da criança como sujeito da infância e, portanto, tentar perceber 

aquilo a que se chamou desenho livre como um desenho de si, isto é, tentar perceber 

como o desenho livre enquanto desenho de si, poderá realizar – e ver-se realizado – 
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numa imaginação não-patológica, como produto das relações entre a dominação e o 

eu. Teria a criança que aprender a desconfiar de si, do seu interior, a julgar-se de 

algum modo propensa à falha para que certos motivos lhe assegurassem o conforto 

de uma normalidade? Perguntar a si pela sua verdade íntima, seria obedecer a uma 

certa imagem de infância? E por outro lado, não seria obedecer, um modo de resistir, 

positivamente, ao poder? Com efeito, procurarei fazer deste capítulo um momento 

reservado a centrar a criança como objeto de cuidado e de conhecimento para si 

mesma, o que talvez imponha um ângulo um pouco mais íntimo do que até aqui fui 

capaz de me arriscar. Para tanto, manter-me-ei durante alguns parágrafos muito perto 

da hermenêutica do sujeito, com Michel Foucault, de onde preciso de partir para, em 

seguida, poder dar continuidade à minha narrativa. 

As técnicas de si que representam um trabalho que pode ser silencioso, 

anónimo, constante e mesmo espontâneo na vida e na experiência de cada um de nós 

– como podem ser na experiência das crianças quando desenham –, não são apenas 

noções operativas criadas por Michel Foucault: elas designam preceitos e 

comportamentos profundamente enraizados. Quando Foucault decidiu realizar uma 

análise das práticas através das quais os indivíduos, na cultura ocidental, “foram 

levados a voltar a atenção para si mesmos, a decifrar-se, a reconhecer-se e a assumir-

se como sujeitos de desejo”, tinha como pretexto uma análise da experiência da 

sexualidade no ocidente (Foucault, 2006e [1984], p. 194). Tal projeto iria levá-lo a 

compreender a lenta evolução, ao longo da antiguidade grega e romana e até à 

espiritualidade cristã, de uma hermenêutica do próprio sujeito, no centro da qual 

puderam girar as noções de cuidado e de conhecimento de si. Com efeito, para poder 

estudar tais práticas, Foucault precisaria de retroceder no período cronológico que 

fixara inicialmente – a Modernidade –, mas essa análise iria permitir-lhe identificar 

esse tão importante fio condutor da genealogia das práticas de subjetivação no 

ocidente que faltava relacionar com as práticas de dominação e com os dispositivos 

de poder: as técnicas de si98.  

 
98 Como referia numa conferência em 1981: “Se quisermos analisar a genealogia do sujeito na civilização 
ocidental, é preciso considerar não apenas as técnicas de dominação, mas também as técnicas de si. Devemos 
mostrar a interação que se produz entre os dois tipos de técnicas. Talvez eu tenha insistido demais, quando 
estudava os hospícios, as prisões, etc., nas técnicas de dominação. É verdade que aquilo que chamamos de 
‘disciplina’ é algo que tem uma importância real nesse tipo de instituições. Porém ela não passa de um dos 
aspectos da arte de governar as pessoas em nossas sociedades. Tendo estudado o campo do poder tomando 
como ponto de partida as técnicas de dominação, gostaria de estudar, durante os próximos anos, as relações 
de poder, partindo das técnicas de si” (Foucault, 2006d [1981], p. 95). 
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Como nos explica no início do seu curso de 1981-1982, durante toda a 

antiguidade quase não houve separação entre filosofia e espiritualidade. A primeira 

pudera ser percorrida, de modo geral, por um “princípio fundamental”: o de que “o 

sujeito enquanto tal, do modo como é dado a si mesmo, não é capaz de verdade”, a 

menos que “efetue em si mesmo certas transformações e modificações que o tornarão 

capaz de verdade.” Deste modo se pode compreender como o tema da filosofia – como 

ter acesso à verdade? – e o tema da espiritualidade – quais são as transformações no ser 

mesmo do sujeito necessárias para ter acesso à verdade? – tenham podido compor 

questões inseparáveis para toda a filosofia antiga, muito embora e como Foucault 

assinala, Aristóteles tenha sido a exceção99. Portanto, a prática de si, enquanto prática 

espiritual, foi um imperativo de cuja circulação seriam sobretudo os filósofos a 

encarregar-se e o cuidado de si – que Foucault apresentava a partir do Alcibíades, de 

Platão – implicaria um trabalho para com a própria alma. Prestar atenção à sua alma, 

dirigir o olhar a si, ser vigilante consigo mesmo, em suma, exercer um trabalho, 

também, de conhecimento de si: era no espelho de si mesmo que a alma se reconhecia 

e portanto, o cuidado de si, como prática constante, aparecia como condição de acesso 

à verdade (Foucault, 2018a [1982], p. 171, p. 17, p. 135). 

Deste modo, quando Foucault destacava, na aula de 17 de Fevereiro de 1982, 

um modelo platónico e um modelo cristão, com que designava os dois grandes modelos 

de relação entre cuidado de si e conhecimento de si, o que visava era delimitar um 

outro momento que ficara recoberto pela influência e prestígio de ambos. Seria já no 

interior deste outro – um modelo helenístico – desenvolvido no correr dos últimos 

séculos da era antiga e dos primeiros séculos da era cristã, que o cuidado de si já não 

constituiria apenas uma peça fundamental da relação pedagógica, nem um imperativo 

especialmente destinado ao jovem com pretensões políticas, como no modelo 

platónico. Na cultura helenística e romana o cuidado de si pudera assumir “a forma 

de um princípio geral e incondicionado” que, independentemente de qualquer 

estatuto particular no interior da sociedade, se apresentaria como “uma arte 

autônoma, autofinalizada, valorizando a existência inteira”. Assim se formaria “uma 

certa moral exigente, rigorosa, restritiva, austera”: essa mesma moral que, de início, 

 
99 “A exceção maior e fundamental é a daquele que, precisamente, chamamos ‘o’ filósofo, porque ele foi, sem 
dúvida, na Antiguidade, o único filósofo; aquele dentre os filósofos para quem a questão da espiritualidade 
foi a menos importante; aquele em quem reconhecemos o próprio fundador da filosofia no sentido moderno 
do termo, que é Aristóteles” (Foucault, 2018a [1982], p. 17). 
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o cristianismo “utilizou e repatriou”, mas que a seguir – e continuamos a seguir 

Foucault – “aclimatou, elaborou, trabalhou, mediante práticas que são precisamente 

as da exegese do sujeito e da renúncia a si” (Foucault, 2018a [1982], p. 227, p. 221-

222, p. 187, p. 10-11, p. 14, p. 230). 

A questão da espiritualidade – como devo transformar meu próprio eu para ser 

capaz de aceder à verdade? – que é, objetivamente, a das práticas, dos exercícios, do 

treino que o sujeito pode realizar sobre si mesmo, via-se assim absorvida pela 

espiritualidade cristã. No entanto, o modelo cristão ou ascético-monástico, formado a 

partir dos séculos III-IV, que ainda poderia se apresentar “como a consumação de uma 

filosofia antiga”, iria introduzir aquilo que jamais tinha sido pensado na ligação entre 

filosofia e espiritualidade durante toda a Antiguidade: a noção de uma verdade 

acabada.  Com a Revelação e o Texto constituía-se, então, uma “relação circular” entre 

cuidado de si, conhecimento de si e conhecimento da verdade. A salvação dependeria 

do acolhimento dessa verdade tornada comum a todos os cristãos, a que, porém, só 

se poderia aceder na condição de um “conhecimento purificador do coração”. Eis o 

modo como o homem ocidental aprendeu a decifrar os segredos da própria 

consciência e a investigar a presença do mal, da ilusão, da tentação dentro de si 

mesmo, para, fundamentalmente, renunciar (Foucault, 2018a [1982], p. 161, p. 228-

229). Esse trabalho de decifração, renúncia e purificação poderia fazer-se no silêncio 

da meditação e da oração, na contemplação, no ato da confissão a um diretor de 

consciência, mas também poderia fazer-se na escrita. Em A escrita de si, Foucault 

analisa a função da escrita na cultura filosófica onde essa cumprira funções muito 

diversas, mas abre esse texto com uma citação de Atanásio de Alexandria retirada de 

Vita Antonii. Empresta-ma: 

 

“Eis uma coisa a ser observada para nos assegurarmos de não pecar. 

Consideremos e escrevamos, cada um, as ações e os movimentos de nossa 

alma, como para nos fazer mutuamente conhecê-los, e estejamos certos de 

que, por vergonha de sermos conhecidos, deixaremos de pecar, e nada 

teremos de perverso no coração. Pois quem, quando peca, consente em ser 

visto e, quando pecou, não prefere mentir para esconder a sua falta? 

Ninguém fornicaria diante de testemunhas. Da mesma forma, escrevendo 

nossos pensamentos como se devêssemos comunicá-los mutuamente, 
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estaremos mais protegidos dos nossos pensamentos impuros, por vergonha 

de tê-los conhecidos. Que a escrita substitua o olhar dos companheiros de 

ascese: enrubescendo tanto por escrever quanto por sermos vistos, 

abstenhamo-nos de qualquer mau pensamento. Disciplinando-nos dessa 

maneira, podemos forçar o corpo à submissão e frustrar as armadilhas do 

inimigo” (Atanásio, citado por Foucault, 2006a [1983], p. 144-145). 

Esta passagem testemunha essa mudança importante no cuidado de si pela qual a 

vigilância dos movimentos interiores de si mesmo já não obedecia a outra função 

senão a de exercer uma luta espiritual contra si mesmo. O eu cristão, distinto do eu 

pagão, “devia ser objecto de um exame constante, porque era ontologicamente 

marcado pelas concupiscências e pelos desejos da carne. A partir desse momento, o 

problema não era instaurar uma relação acabada consigo mesmo, mas ao contrário, 

era preciso se decifrar a si mesmo e renunciar a si” (Foucault, 2014a [1984], p. 232). 

Porque o monge deveria ser constante na realização de um trabalho interior que lhe 

permitisse nada ter de perverso no coração, nada ter por que enrubescer, a escrita, como 

o olhar das testemunhas, estimularia a renúncia que devia ser seu exercício 

permanente: eis o modo como a obrigação do dizer verdadeiro levaria o sujeito à sua 

autoconstituição. O sujeito autoconstitui-se realizando uma relação com a verdade e 

tornando-a a sua própria verdade. Assim se definia o esquema que se desenvolveu 

historicamente com o cristianismo e que caracteriza, como observa Frédéric Gros, “o 

destino do sujeito verdadeiro no Ocidente” esse para quem “procurar a sua verdade 

íntima será sempre continuar a obedecer” (2018, p. 460).  

Na moderna cultura ocidental onde, como escreve Nikolas Rose (1999, p. 

222), a história do eu deve ser escrita a nível tecnológico, o sujeito jamais cessou de 

ser objeto ou domínio de conhecimento. E, na verdade, a moderna cultura ocidental, 

fundamentalmente medicalizada, viu, a partir do século XVIII e até ao presente, as 

técnicas de verbalização serem reintroduzidas pelas ciências humanas e psicológicas. 

No entanto, já não se tratava de fazer dessas “o instrumento de renúncia do sujeito a 

si mesmo, mas o instrumento positivo da constituição de um novo sujeito”. Assim,  o 

eu seria exposto numa racionalidade pela qual foi desenvolvido, avaliado, 

aperfeiçoado, inspecionado, julgado, em suma, transformado naquilo que deveria ser 

(Foucault, 2014b [1988], p. 296; Rose, 1999, p. 222). Isto é, porque o sujeito realiza 
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um acordo entre a dominação e o exercício que há de fazer, com mais ou menos 

dedicação, com mais ou menos obediência, sobre si mesmo.  

Avancemos para outro ponto. 

Experimentemos um novo recorte sobre o texto da pedagogia, para que 

possamos objetivar algumas ideias construídas e postas a circular pela dominação que 

focaram cirurgicamente a interioridade e que puderam repetir-se mas também 

diferenciar-se, para fundamentalmente falar, no campo da pedagogia e da educação 

da infância, sobre um sujeito verdadeiro e as dificuldades da sua própria natureza.  

Já vai um pouco longe neste texto, mas quando Henri Marion abordava o tema 

da imaginação, no seu Leçons de psychologie apliquée a l’éducation, chegava mesmo a 

propor uma relação entre essa e a ideia de coração. O coração aparecia como o objeto 

afetado pela imaginação, logo que esta se manifestasse na forma da paixão. Era 

sobretudo nessa forma que a imaginação – tendo a propriedade de fazer correr 

imagens no espírito a ponto de que nesse se elaborassem verdadeiras ilusões – poderia 

ter os seus mais nefastos efeitos sobre o coração: eis o seu perigo e a diferença que 

impunha face a quaisquer outros processos do espírito  (Marion, 1882 [1881], p. 379, 

p. 233). Para resistir aos delírios da imaginação, explicara Marion, era necessário 

desenvolver no coração especialmente “l’ardeur et la passion du bien” (Marion, 1882 

[1881], p. 44). Ora, este coração, longe de ser um órgão físico é um órgão espiritual. 

Persiste a intensidade das emoções que o coração tão bem pode testemunhar pela sua 

relação com o curso do sangue dentro do corpo, mas isso não esgota o coração que 

mais do que uma função física cumpre uma função espiritual, a qual deve ser 

regulada, através do Bem. O caso talvez pudesse ser colocado assim: em coração 

repleto de bem, as intensidades nefastas da imaginação pela inglória das paixões que 

pode fazer sentir – ou não estivesse esta tão próxima da sensibilidade – não poderiam 

causar dano. É que a paixão – relembremos – era aquela que fazia com que o homem 

pudesse perder a cabeça, “elle fait qu’on perde la tête”, escrevera (Marion, 1882 

[1881], p. 520).  

Ora, num outro texto que também vimos atrás, e que chegou a português 

escrito por Gabriel Compayré, o coração aparece junto da consciência, quando este 

escreve sobre a imaginação representativa, aquela segundo a qual, recordo, o espírito 

tomaria imagens do real, cópias a que posteriormente poderia aplicar alguma 

inventividade e sobre a qual o autor entendia assinalar o seu elevado valor. Volto a 
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citar: “Accrescentemos ainda que a imaginação representativa não deve ser 

considerada sómente como um instrumento a dominar e a fortificar; pois que ella é 

uma fonte directa de acquisições, e enche a nossa consciência e coração de uma 

multidão de imagens e de lembranças” (Compayré, 1893, p. 419). A imaginação era 

aqui campo-inventário onde se reunissem imagens pelas quais chegar a formar, 

conjuntamente, consciência e coração.  

Nestes textos de pedagogia do século XIX, a imaginação tinha uma relação 

privilegiada com o coração, com os sentimentos e logo com a consciência, mas essa 

relação tanto podia ser entendida de modo positivo como negativo. Era também desta 

forma que se qualificava a relação que vimos explicada por Foucault em Os anormais, 

quando referia o tratado de psicopatologia sexual de Heinrich Kaan, em que a 

imaginação aparecia como o meio onde os instintos vagavam licenciosamente, ao 

mesmo tempo que era ela, a imaginação, a grande desencadeadora do instinto sexual. 

Esta imaginação de que aqui falamos, já se adivinha, convocava aquela sua versão 

inferior, a que pouco ou nada teria que ver com os elevados produtos do homem, tema 

que ficava entregue à sua outra e superior congénere. Esta era a imaginação que podia 

fazer com que o homem pudesse perder a cabeça, como explicara Marion, em função 

de aspetos da sensibilidade; no entanto, no tratado de psicopatologia, era já o instinto 

sexual que atuava junto dela. Este não tardaria a funcionar no discurso pedagógico. 

Assim, quando Faria de Vasconcelos – entre outros que também descreveram 

minuciosamente estes processos – fala do instinto, é já, e preferencialmente, na forma 

de afetividade ou de tendências afetivas e lembrará que a educação sexual será, acima 

de tudo, a educação dessas tendências (Vasconcelos, 2010a [1934], p. 265). Agora já 

não era exatamente a imaginação que poderia fazer o homem perder a cabeça, mas 

as suas tendências afetivas, movidas afinal por um fortíssimo instinto sexual de que a 

psicanálise se encarregaria de explicar específicas funções e efeitos. Por outro lado, a 

noção a que essas tendências afetivas irão sobretudo se ligar, já não será tanto a de 

coração, como será a de caráter. 

A criança filha do homem, a devir homem como ele, já não seria mais refém 

das ilusões que se pudessem apresentar ao seu coração na forma de uma sensibilidade 

duvidosa: ainda antes de ser homem, deveria agora sublimar as suas tendências. O 

caráter enraizava na afetividade e era assim que tendências egocêntricas, como Decroly 

explicara, deveriam derivar em tendências derivadas complexas a que correspondiam 
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sentimentos superiores100, e eram estes os que “formavam as qualidades fundamentais 

dos belos caracteres” (Vasconcelos, 2009a [1931], p. 421-422). Com as tendências 

afetivas transformadas em sentimentos nobres, à sensibilidade já pouco restaria de 

selvagem com que se pudesse importunar o coração do homem de que falara Marion: 

é que as tendências sublimadas ligavam-se já a uma estética, à sensibilidade própria 

daquele que tem o horror ao feio, ao violento e ao sujo, ligavam-se a uma civilização, 

como nos explicou também Adolfo Lima.  

Com efeito, o instinto, como entidade sublimável, viera em certo sentido 

resolver o problema de uma imaginação inferior – essa que Marion identificara e que 

continuaria, mesmo que anonimamente, a ser a figura das ilusões, das distrações e 

das imaginações quantas vezes férteis das crianças – logo que algo como uma 

afetividade estivesse governada. Eis, portanto, em que consistiria uma grande tarefa 

do jardim de infância:  formar, na criança, “o seu coração e o seu carácter” 

(Vasconcelos, 2006b [1924], p. 510). Ora, no que toca ao meu problema e aos 

objetivos deste texto, importa que esta transformação de materiais inatos em 

tendências superiores, que visou o caráter e que teve (ou que foi mantendo) a ideia 

de coração como imagem recorrente, não parece ter deixado de funcionar na 

educação da infância: a criança que aprendia a lutar contra si mesma era a criança 

cuja afetividade se transformaria num oceano de bons e adequados sentimentos. Foi 

neste sentido que transformar tendências equivaleu sempre a formar coração ou 

formar caráter. Mas, como é claro: logo que o espaço da pedagogia esteve dominado 

pela tecnologia de poder própria do saber médico que objetivava o governo dos 

instintos, o governo dos instintos teve que fazer vir ao de cima uma natureza pura e 

verdadeira da infância.  

Eis o assombroso momento das crianças anormais e, especialmente, das 

crianças anormais de caráter. Ernest Dupré (1905) já tinha colocado, a partir da 

mitomania, um instinto ligado ao crime a funcionar dentro da imaginação, a 

contaminá-la com a sua agressividade, a fazer com que indivíduos fracos de caráter e 

de espírito apresentassem qualidades específicas da mentalidade animal; e embora 

Vítor Fontes muito tenha estudado as crianças oligofrénicas, no topo das suas 

preocupações estiveram sempre esses que designava por anormais do caráter: 

amorais, perversos e delinquentes. Essas crianças em que “os maus sentimentos seriam 

 
100 Vimos este processo anteriormente, em (In)civilização e educação estética. 
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dominantes”, podiam sofrer os efeitos de um meio, mas também poderiam apresentar 

anomalias constitucionais do caráter, além de, no seu caso, ser possível observar 

“como que uma canalização da inteligência exclusivamente no sentido da maldade” 

(Fontes, 1933 [1931], p. 214, p. 216). Com efeito, inteligência e caráter não seriam 

elementos correlativos e mesmo Faria de Vasconcelos que observara a importância da 

inteligência como “capacidade de aprender, de modificar-se” e, portanto, como 

condição para a “edificação” do caráter, já tinha reconhecido “que há indivíduos 

extremamente inteligentes e que são imorais” (Vasconcelos, 2009a [1931], p. 425). 

Isto é interessante porque permite ponderar que o instinto pôde faltar para com o 

caráter, dentro do homem e da sua criança, mesmo quando essa apresentasse 

inteligência ao nível.  

Em Enquête sur le prognostic des troubles du caractère chez l’enfant et enquête de 

contrôle, que se publicava n’A criança portuguesa em 1953-54, Georges Heuyer falava-

-nos sobre o caráter, mas não era com a preocupação de o formar. Por isso não lhe 

era propriamente relevante que o caráter fosse inato como queriam uns ou adquirido 

como defendiam outros. Assumia encontrar-se entre os que o definiam como um 

complexo psicológico individual, em cuja base se encontrava a afetividade, o qual seria 

capaz de reger as reações do indivíduo ao meio exterior. Portanto, mais do que saber 

se essas tendências seriam inatas ou adquiridas, importava-lhe o facto dessas se 

traduzirem numa conduta particular (Heuyer, 1953-54, p. 204). Por outro lado, e num 

outro texto, explicava que o caráter tinha um período específico de formação que ia 

do nascimento até à puberdade: “par flux et reflux, le caractère se forme, se 

transforme, se modifie” e portanto, após esse marco, “ne se transforme pas, il se fixe”. 

Ao médico importava reagir contra aqueles que defendiam a ideia de que pela 

puberdade se resolvessem, de modo natural, certos defeitos ou insuficiências 

psicológicas manifestadas na infância. Assim, explicava que logo que os tipos 

caracteriais se afirmassem, os problemas viriam ao de cima, e tais factos só teriam 

como consequência a legitimidade da neuropsiquiatria infantil em atuar 

precocemente, prevenindo tudo aquilo que só se poderia agravar na adolescência 

(Heuyer, 1951-52, p. 22, p. 23). O adolescente normal – que poderia ter gosto pela 

leitura, emoção estética, diminuição da memória mecânica, revelando ainda, e do 

ponto de vista afetivo, a aparição da amizade, de sentimentos altruístas, da coragem, 

da timidez, bem como certa alternância entre sentimentos contraditórios –, pode 
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falar-nos sobre um caráter salutarmente formado durante a infância, e talvez 

possamos daqui retirar algumas notas sobre esse processo de transformação de 

tendências em sentimentos e dos seus normais efeitos (Heuyer, 1951-52, p. 16). As 

mudanças aparentemente naturais pelas quais se progrediria de um estado afetivo ao 

requinte das tendências superiores e sentimentos a que se chamava formação do 

caráter e que, como vemos, no adolescente normal dariam origem a uma conduta 

capaz de revelar equilíbrio entre diversas e opostas tendências, o que também seria 

manter distantes de si certos traços ou aspetos de um caráter perturbado – a 

emotividade, a instabilidade, a impulsividade e a perversidade – (Heuyer, 1953-54, 

p. 204-205);  não devem aqui deixar de ser entendidas na proximidade desses que 

foram exercícios espirituais pelos quais as crianças puderam ir realizando certas 

modificações sobre si mesmas. Neste sentido, formar o próprio caráter é formar-se a 

si mesmo e é neste sentido que o indivíduo pode dispor de tecnologias do eu ou de 

técnicas de si. Incorporo aqui duas passagens, das lições, já um pouco antigas, de 

pedagogia e de pedologia experimental, de Faria de Vasconcelos, pela razão destas nos 

darem tão perfeito testemunho dessa prática de si pela qual o sujeito se pode 

modificar a si mesmo. Sirvam estas passagens, de algum modo, para pensarmos o 

permanente devir desse viver interior que definiu tão empenhadamente, o qual jamais 

seria exercício espiritual sem o trabalho rigoroso da vontade:  

“A vontade é um agente modificador do carácter. O autor do carácter 

adquirido de cada pessoa, é essa própria pessoa. Se a vontade tem uma 

acção certa sobre o conjunto do nosso carácter espontâneo, então há meio 

de modificar pela vontade o conjunto do nosso carácter verdadeiro, visto 

que este conjunto é o produto de dois factores dos quais um modifica o 

outro. A vontade pode, não há dúvida, modificar e transformar o carácter. 

A educação do carácter reduz-se assim a ser um desenvolvimento lógico e 

natural da educação da vontade” (Vasconcelos, 1986 [1909], p. 636). 

 

“A educação intelectual contribui para a educação da vontade. Mas é 

sobretudo graças aos sentimentos que acompanham as ideias, que mais se 

pode influir sobre a vontade. A educação dos sentimentos, que numa lição 

precedente estudamos, é o grande meio de acção sobre a vontade. Já 
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vimos, e por isso não insistimos, quais os sentimentos a que se devia fazer 

apelo” (Vasconcelos, 1986 [1909], p. 637-638).  

 

Atendamos a este caráter verdadeiro. Atendamos a esta definição de um caráter 

verdadeiro como conjunto de dois fatores: um caráter espontâneo e a vontade que sobre 

este age no sentido da modificação. Se a vontade é o motor dessa modificação, são 

sobretudo os sentimentos que a influenciam. O instinto entraria nesta equação de 

modo a fechá-la num círculo quase perfeito: das tendências sexuais a esses 

sentimentos nobres que iriam repelir tudo o que consigo não fosse conforme, só se 

dependia da vontade do eu. É neste sentido que precisamos de ver a figura de uma 

subjetividade infantil, sempre distante, em absoluto, de toda essa obscura forma e 

aparência das anormalidades do caráter, atingível por um si com vontade. Há um 

caráter, há um si da infância que não foi desconhecido de ninguém, mas ele foi 

esculpido ano a ano, dia a dia pela criança ajudando-se com técnicas de si: entre essas, 

enquadrada entre essas, a prática do desenho.   

Num desenho livre a criança é responsável pelo conteúdo semântico desse seu 

pequeno escrito. Quando a criança desenha ela expõe o seu desejo, ela expõe o que 

ocupa a sua imaginação, isto é, dá-nos a conhecer, se quisermos, o seu caráter, ou 

pelo menos, o estado de formação do seu caráter: o grau ou o ponto em que a criança 

se encontre nesse movimento temporal pelo qual ela se modifica a si mesma. Era 

também este o princípio que sustentava a função do desenho no diagnóstico e na 

psicoterapia: pelo desenho, poder-se-ia dizer, vê-se a criança. Na citação de Irene 

Lisboa que coloquei em epígrafe no início deste capítulo, a professora incita as 

crianças a desenhar, mas essa incitação é totalmente conduzida pela ideia do desenho 

como técnica de verbalização. Com o desenho quantas coisas se explicam, se mostram, 

se tornam evidentes, se tornam claras. Lisboa não resiste ao valor do desenho como 

verbalização de fenómenos da interioridade. É também pela verbalização que a 

criança se ensaia já como sujeito desejante: sujeito que expõe, nos expõe o seu desejo: 

as coisas que ocupam a sua imaginação. Mas vejamos: é preciso que o que ali se expõe, 

seja algo interessante de se mostrar, que essas coisas que andam na cabeça, cumpram 

o objetivo de serem tão engraçadas, o que quase sempre se parece cumprir, devem as 

crianças saber. É uma regra do jogo da verdade em que a criança tem que se constituir 

como sujeito, mas onde ela também pode abrir o seu coração. “O teu ‘sonho’” escrevia 
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Lisboa à concorrente Maria Luísa Silvério, “com toda aquela exuberância de coisas 

belas da terra e do ar, e de flores, núvens diáfanas, asas de anjos, aves, luz e águas 

brilhantes, nada mais é, sendo tanto! que o radioso abrir do teu coração” (1953a, p. 

16).  

Henri Marion, como relembrámos atrás observara certas relações entre 

imaginação e coração. Lisboa não o faz, mas é também essa relação que opera no que 

escreve. Onde Marion sabia que havia uma prática de si a fazer – dar Bem ao coração 

e assim resistir aos males da imaginação – Lisboa observa os resultados que permitem 

conhecer bons sentimentos e até imaginação: uma imaginação que será certamente a 

das coisas interessantes, como talvez fossem coisas belas da terra e do ar. Para Marion 

ainda havia que recear da imaginação, mas Lisboa assistia ao que era já um caráter 

em formação. E talvez aquelas crianças cuja prática de si lhes permitia realizar contos 

nos quais se encontrassem bons sentimentos e até imaginação, já não lutassem contra 

si mesmas. Elas não se estariam mais renunciando, mas talvez e mais precisamente, 

lutando por si, pela própria alma: elas autoconstituiam-se como crianças normais e, 

portanto, elas também faziam aquilo que, para Barahona-Fernandes (1960) 

discutindo o que seria uma autêntica profilaxia das neuroses, seria participar no 

espírito objetivo do tempo e do lugar onde se encontravam.  

Coloquemos uma hipótese: ao contrário do paradigma em que o monge do 

século IV tinha que investigar dentro de si para decifrar a presença do Mal, a criança 

moderna tem que decifrar dentro de si a presença do Bem. A sua verdade já não é a 

de uma incompetência natural, dada por más representações naturais, mas que para 

além de todo o acumular de problemas, de instintos, de emoções, mas também de 

imagens, de referências, de fantasias, etc., há um eu com determinadas qualidades 

por descobrir no fundo de si. À criança pediu-se que se autoconstituindo, de facto, ela 

já não objetivasse propriamente uma renúncia, mas mais exatamente que se 

empenhasse em descobrir a verdade, fundamentalmente boa e certamente produtiva, 

que já se encontrava dentro dela. Lembrando novamente Faria de Vasconcelos: de um 

caráter espontâneo, a criança, ajudada pela força moral da própria vontade, iria de 

encontro ao seu caráter verdadeiro. Seria também mais ou menos isto que se 

pretendia, por exemplo, na pedagogia de Maria Montessori. Com a normalização, 

termo com o qual a pedagoga italiana nomeava um regresso da criança a certo estado 

“primitivo” e “normal”, ver-se-iam desaparecer “a quase totalidade dos caracteres 
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infantis reconhecidos”. Não só “aqueles que poderiam ser considerados defeitos 

infantis mas até os que se consideram qualidades”: não só “a falta de ordem, a 

desobediência, a moleza, a gulodice, o egoísmo, as disputas, o capricho, como 

também a chamada imaginação criadora, o gosto pelas histórias, a dependência das 

pessoas, a submissão, o jogo” e ainda a “a imitação, a curiosidade, a inconstância, a 

distraibilidade” (Montessori, 1972 [1941], p. 225). Com a normalização, a criança 

poderia finalmente dar provas da verdadeira natureza da sua subjetividade. Os 

defeitos (e até algumas qualidades) são irreais, são ilusórios e, retirados estes, só 

acontece de existir uma criança pura e bondosa. 

O jogo do desenho em que a criança está logo que possível, isto é, desde a 

garatuja, seja em casa, seja na escola e a aprender a falar de si, a dizer dessas coisas 

que só ela pode dizer, fá-la conhecer-se, mas conhecer-se a si, sob o texto da pedagogia, 

será obedecer à verdade profunda de uma subjetividade infantil. É preciso colocar a 

escrita de si ou o desenho de si (e penso que o desenho livre poderá ser um desenho 

de si), no quadro geral das práticas de si. Nesse mesmo quadro geral em que a criança 

teve que transformar tendências afetivas inatas em sentimentos e ao mesmo tempo 

dar conta dessa transformação, dessa civilização interior, pela qual a sua constituição 

de si se viu atravessar sistemas simbólicos: “Há uma tecnologia de constituição de si 

que atravessa sistemas simbólicos, ao mesmo tempo utilizando-os”. A criança que 

desenha certos motivos utiliza esse sistema simbólico na constituição de si (Foucault, 

2014a [1984], p. 234-235).  

Observemos duas breves citações, que procurarei discutir em seguida: 

“Uma criança que fala ou que escreve pode ser diferente do que é, por 

vaidade, por temor, espírito de contradição, ou pelo prazer de mistificar. 

Na pintura espontânea, confessa-se tal qual é” (Aberdam, 1932, p. 339). 

 

“Desenhar, saibam os meninos e as meninas que tem a mesma importância 

da escrita” (Lisboa, 1953b, p. 16). 

 

Está claro que as ideias aqui presentes são dissonantes. Dir-se-ia que expressam um 

conflito de grau, na medida em que Aberdam desvaloriza a escrita em relação à 

pintura, essa que devemos aqui entender como sinónimo de desenho, como no correr 

do mesmo texto faria saber. Podemos admitir que o vigor com que faz essa 
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desvalorização beneficie essas atividades plásticas e, na verdade, o seu texto iria 

argumentar por um uso psicoterapêutico do desenho. Ora, a razão que me traz a 

relacionar estas duas citações é outra. O que pretendo com estas citações é poder 

colocar o desenho, ou o chamado desenho livre, no quadro geral das práticas de si e, 

como tal, compreendê-lo como um desenho de si, isto é, como uma prática de 

autoconstituição. Lisboa dava, como vemos, igual importância ao desenho e à escrita 

e isto diferia do que Aberdam dissera e que, se quisermos, nos permite assumir que 

na oralidade ou na escrita a criança pudesse mentir, mas que na pintura – e sabemos 

também que no desenho – ela se confessaria exatamente como era. Bom, as autoras 

poderiam discordar e fazem-no neste lugar que construi para que se encontrassem no 

meu texto; no entanto, o que me parece interessante é que, nesta possível discórdia, 

ambas observavam fenómenos muito próximos e ao mesmo tempo definidos por 

diferenças muito específicas. Há um aspeto central nesta discordância que é o da 

temporalidade e há duas imagens, na verdade, duas crianças que estão em jogo.  

A criança que Aberdam tem em mente, isto é, como sua referência essencial, o 

que lhe permite presumir de certa espontaneidade, é uma criança ainda dominada 

pelos próprios impulsos e, talvez por essa razão, a confissão que essa possa fazer, tão 

genuína lhe pareça. É essa criança – mais do que o grau de confissão entregue a 

diferentes atividades – que Aberdam compara a uma outra, que é uma criança que já 

escreve. A criança que escreve é já uma criança escolarizada, é já uma criança cuja 

autoconstituição como sujeito se encontra, por assim dizer, um passo à frente. 

Quando Aberdam assume a inverdade da escrita e da oralidade, ela admite um 

conjunto de razões que ela não imagina que possam afetar o desenho, mas ela não 

compreende, ou talvez não deseje compreender que uma constituição de si que a 

criança admitirá sobre a sua vida interior – a ter efeitos no que dirá e no que escreverá 

–, também terá efeito na pintura e no desenho. É isso que Aberdam não prevê porque, 

nestas duas frases do seu texto, quer acreditar que o desenho, ou que uma expressão 

livre pudessem resistir a fenómenos como o da escolarização. Por seu turno, Lisboa já 

se está dirigindo a crianças escolarizadas, crianças que lhe escreveram contos,101 e o 

que está em causa não é a veracidade desses contos, mas o caráter de quem os 

escreveu. Assim se poderá compreender a igual importância, ao olhos de Lisboa, entre 

 
101 A citação pertence à passagem destacada no início do capítulo em que Lisboa se dirige aos concorrentes 
de um concurso de conto infantil, como aí se legenda. 
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escrever e desenhar. Lisboa sabia que escrevendo as crianças praticavam o seu eu, que 

o desenho permitia fazer exatamente o mesmo e portanto, que o desenho era também 

exercício espiritual: na escrita de si tal como no desenho de si a criança exercitava a 

sua interioridade. Para a criança já escolarizada, escrita e desenho são isso mesmo: 

práticas de si segundo as quais as crianças podem trabalhar na sua subjetivação. 

Considerando o que Aberdam nos afirma teríamos que admitir que a criança que 

escreve ou fala inverdades é o mesmo sujeito que desenha e portanto, se no seu 

desenho a criança se confessa, já só pode confessar a inverdade que aprendeu a dizer: 

a inverdade que aprendeu a tornar sua, a vê-la reagir no seu interior, diluída nas suas 

escolhas. 

A ideia do desenho como uma prática irrefletida, quase inadvertida, 

totalmente transparente, mas também a ideia deste ser natural, deste ser uma alegria 

para a criança, foram ideias que circularam e que fizeram acontecer realidade, mas 

também foram ideias que partiram de uma criança idealizada, fixa em algum ponto 

muito estratégico da sua infância, como esse em que a descoberta do jogo feliz do 

desenho parece repetir-se eternamente, espontânea e inacessível a qualquer forma de 

governo. Ora, todas essas ideias que conduziram ao enunciado do desenho enquanto 

expressão gráfica do psiquismo das primeiras idades, tiveram os seus limites, no 

entanto, foram suficientes para assegurar que o desenho fornecesse informação pura, 

clara e útil à médico-pedagogia. O que defendo é que o desenho não foi sempre, única 

nem necessariamente, uma prática irrefletida e que a criança, autoconstituindo-se 

como sujeito da infância, tratou o desenho como o monge tratou a escrita: é neste 

sentido que o desenho pode ser pensado como uma prática de si, isto é, como uma 

prática reflexiva pela qual a criança realiza as suas obrigações para com a verdade, 

partindo de uma relação ética entre o eu e o seu próprio fazer. 

Quando a criança já escreve, há muito que deixou para trás de si as garatujas. 

Esse é o momento em que se culpabiliza a cultura escolar por uma série de restrições 

que as crianças já aprenderam a colocar sobre si mesmas; esse é também o tempo em 

que o desenho pode estar sujeito a um condicionamento voluntário tal como Calvet 

observou entre algumas crianças. O defensor de uma expressão livre pode ter-se 

incomodado com as opções das crianças naqueles que eram desenhos livres, mas 

talvez o seu ponto de vista artisticamente formado não lhe tivesse permitido perceber 

que naquelas opções já poderia existir um certo tipo de estética: uma estética de si. A 
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criança criadora que acalentava encontrar é uma criança que ainda não é normal, mas 

a criança que está a caminho de o ser. Neste sentido, aquela que adotasse certo 

inventário infantil, se quisermos, não o faria para ocultar nada de si mesma, pelo 

contrário: ela assim poderia fazer para conseguir mostrar, com mais rigor e numa 

linguagem reconhecida por todos aqueles entre os quais se encontrasse, exatamente 

esse si de que estivesse a aprender a cuidar numa cultura que lho descreveria 

permanentemente, que lho lembraria permanentemente e que lhe pediria para 

descodificar, ao mesmo tempo, mensagens por vezes contraditórias. Uma espécie de 

reportório gráfico, como designava Célestin Freinet, não seria fixo, mas um corpo 

performativo de figuras capazes de acompanhar as crianças nas suas infâncias 

dominadas por efeitos de um poder que visa formar sujeitos infantis normais. Temos 

sido produzidos nessa realidade onde nos tornamos cúmplices com dificuldade em 

imaginar outra e ainda que Freinet tenha querido compreender a génese desses 

motivos que um reportório gráfico continha como frequência, ele sabia que o desenho 

tal como os jogos e a fabulação eram “documentos de uma vida-que-se-defende”, 

pelos quais a criança pode “controlar as suas tentativas de adaptação” (Freinet, 1977 

[1969], p. 104).  

É claro que o meu leitor ou leitora me pode perguntar aqui pelas crianças que 

não cumprissem tal comportamento. E de facto, as violências deste jogo são várias. A 

criança de que falo é a criança enquanto sujeito da infância, mas também enquanto 

sujeito de uma educação que visa o governo dos instintos. Vejamos, a criança com 

problemas ou perturbações de caráter era a criança que não estava subjetivada na 

infância: isto é importante e deve estar claro. Essa era a criança que roubava, que 

fugia, que nunca tinha pintado, que era agressiva, que tinha vícios ou que praticava 

atos sexuais: era em suma, uma não-criança. Era uma anti-criança, se pudermos 

admiti-lo. Vítor Fontes e os seus colegas do IAACF102 e de outras instituições, 

representam bem os observadores atentos e ocupados com esta anti-criança da qual, 

se deixada à sua sorte, só se poderiam esperar problemas futuros, enfim, um destino 

de criminalidade. Havia, portanto, a necessidade de instituir uma boa educação para 

a infância, uma educação que pudesse superar a falta de moral dos pais, dos irmãos 

mais velhos: não esqueçamos que a sua elevada sugestionabilidade era meio caminho 

andado para a levar para a delinquência, tanto quanto um bom ponto de acesso por 

 
102 Instituto António Aurélio da Costa Ferreira. 
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onde a salvar. O que quero dizer é que a subjetividade infantil não foi, nem é, um 

privilégio do indivíduo de pouca idade. A subjetividade infantil é um modelo, um 

modelo atingível por uma prática de si: nas sociedades ocidentais e modernas, e 

através de várias instituições, foi sendo disposto todo um aparato no qual cada criança 

poderia se constituir como sujeito da infância. Isto, vejamos, não exige nem exigiu 

que a criança usasse certos motivos nem que se servisse de algum repertório gráfico, 

mas que formasse a sua interioridade: isto é, que ela se autoconstituisse face aos 

dispositivos que foram instalados e aos códigos éticos dominantes. Será junto dessa 

autoconstituição que poderemos compreender o aparecimento de tais repertórios de 

que o texto da infância pôde tomar registo.  

Neste capítulo tentei perceber como o desenho infantil poderia fazer a criança 

verbalizar – abrir o seu coração – de um modo que se imaginou ser sempre 

espontâneo, sobre as suas tendências afetivas. Os desenhos poderiam revelar as suas 

tendências, conflitos, complexos, mas isso sobrou de todo esse trabalho psicológico 

que se permitiu capturar, no desenho das crianças, as anormalidades que puderam ou 

não se apossar do seu grafismo, da sua composição, da sua escolha de cores. A 

expressão de bons sentimentos, de maus sentimentos, de conflitos afetivos, 

sentimentais,  agressivos, eróticos, como dissera João dos Santos, foram preocupações 

que circularam, e foi neste sentido que me interessou experimentar a ideia de coração 

como órgão de vigilância sobre as próprias emoções e afetos. Certos motivos, se 

quisermos, normais, puderam iluminar a realidade de si mesma, logo que a criança 

aprendeu a falar a verdade e a confundi-la consigo. Mas obedecendo à verdade, 

também assim a criança se constituiu como sujeito desejante de ser igual. A obediência 

moderna requer uma inscrição do desejo, em si mesmo, de ser normal. Eis a decisiva 

função do coração e do caráter que o descreveu: a formação dos sentimentos é uma 

organização do desejo, isto é, da vontade e da energia. A criança obediente ensaia o 

adulto, treina o adulto que será.  
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Notas finais 

 

 

 

 

 

 

 
Acredito que no presente encaramos a ideia de imaginação infantil como algo de 

especial e delicado dentro da atividade das crianças. Porém, foi a propósito do poder 

que nela se instala que fui construindo este estudo. Procurei focar o seu efeito 

normalizador no campo específico de uma educação da infância onde a criança foi 

constantemente incitada a formar e a expor a sua interioridade e onde o desenho foi 

construído como uma experiência privilegiada de expressão. Neste sentido, o poder 

foi aqui sempre pensado na forma de coisas com garras minúsculas que se agarram a 

nós, que se vão escrevendo e gravando no nosso corpo e de que temos demasiado 

pouco distanciamento. Fui por isso levada a compreender a educação da infância 

enquanto tecnologia do instinto.  

Integrado desde meados do século XIX nas regras do discurso psiquiátrico, o 

instinto foi o destino da imaginação que, no século anterior, pudera ser a grande 

responsável por todas as doenças do espírito; mas foi também o instinto que, já no 

século XX, manteve relações intensas e complexas com uma imaginação que na 

infância não seria só pensamento imaturo, mas um meio por onde analisar a 

interioridade e presumir de uma certa higiene mental. Vale assim observar que o 
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instinto seria, portanto, o destino de uma imaginação inferior, essa noção que 

encontrei designada por Henri Marion a delimitar o odiado que a pedagogia teria que 

enfrentar na criança filha do homem e que, de um modo muito curioso, conseguiria 

conviver e mesmo confundir-se com uma ideia totalmente diferente de imaginação. 

Na verdade, os próprios pedagogos usariam conceitos díspares de imaginação, o que 

fizeram sem evitar equívocos. 

De facto, mais do que focar os aspetos superiores ou criadores da imaginação, 

procurei dar visibilidade a esse trabalho de higiene pública que seria desempenhado 

pela pedagogia da infância, onde o instinto da criança foi um alvo a transformar. Não 

houve aqui qualquer intenção de dizer que esta fosse a única função de uma educação 

da infância, mas de experimentar e investir na possibilidade de nela identificar esse 

poder que a razão não teria deixado de procurar exercer sobre a loucura, isto é: sobre 

a figura do homem irregular, anormal, perigoso e que continuaria a nascer. Com 

efeito, a engrenagem médico-pedagógica que encontraria condições de se naturalizar 

nas primeiras décadas do século XX, albergando a noção de instinto no seu interior, 

fez-se funcionar no alcance daquele que seria já um discurso pedagógico inovador 

que, em função de uma natureza infantil, não cessou de cumprir funções sobre um 

sujeito que continha em si a semente da perigosidade do adulto mas, também, a da 

sua própria perigosidade. Assim, ao mesmo tempo que se organizou o emolduramento 

que melhor proporcionaria um desenvolvimento infantil, esse também se dotou de 

um caráter profilático e terapêutico diante de determinados aspetos inatos, dotando 

a educação da infância com as características de um decisivo e precoce campo de 

prevenção da anormalidade, ou seja: de normalização social e de controlo dos 

indivíduos.  

Com o instinto aparecera alguma coisa na infância que até ali ainda não se 

tinha visto, mesmo que a pedagogia tendesse a manter à sua superfície uma ideia 

fundamentalmente criacionista de desenvolvimento. Assim, e sob necessárias 

traduções, o instinto foi sendo apresentado como uma energia natural e maleável que 

se confundiria com o interesse, com o jogo, estando sempre ligado a uma imaginação 

que seria apresentada como um processo primitivo de pensamento. Considero que 

dispositivos como observação e sugestão, que puderam funcionar em parceria e que 

não se limitaram a circular dentro das instituições educativas tendo feito parte do 

pulsar social, produziram seus próprios efeitos sobre essa noção qualitativa do espírito 
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que jamais deixou de ser compreendida como campo de expressão de fenómenos 

psicológicos. Ao longo do meu texto entendi conceber uma ideia de imaginação não-

-patológica, de uma imaginação normal, não apenas como necessário efeito desses 

dispositivos mas como uma obrigação da criança para consigo mesma: uma obrigação 

que a criança aprenderia a ter para com a sua própria experiência da imaginação em 

função de um conteúdo ininterruptamente regulado pela mundividência que a cercou. 

Com efeito, a imaginação no paradigma escolarizado da infância realiza-se no seu 

próprio paradoxo: ela parece o mais alto expoente da liberdade do pensamento e, no 

entanto, ela é intensamente governada. 

A hermenêutica do sujeito é o curso de Foucault com que fundamentalmente 

tratei o último capítulo. Tentando retirar um pouco mais experiência desse texto para 

este que agora termina, ocorre-me que seria importante colocar a imaginação no 

quadro filosófico e espiritual em que ela pôde se constituir como uma experiência 

negativa. De que modo uma experiência como essa teria sido remetida para fora da 

dimensão do acesso à verdade? Por outro lado, olhando a prática da observação tal 

como esta foi sendo concebida pelas novas pedagogias, parece interessante pensar 

que a relação entre o sujeito e a verdade, ou o sujeito-criança que queremos colocar 

em relação com a verdade, é também herdeira de um sujeito cartesiano. O que talvez 

se clarifique pelo teor da relação que se propõe à criança para com a sua própria 

imaginação, isto é, superá-la em prol de evidências de um conhecimento que está 

exposto à sua descoberta: era já neste grau que a imaginação aparecia em Emílio no 

exato momento em que Rousseau propunha o desenho como exercício de observação. 

Ensinando a criança a fazer uso racional dos seus sentidos, a observação pôde auxiliá-

-la, desde cedo, a preparar o termo desses processos primitivos de pensamento que a 

dominavam, mas também, a não mentir, a não fabular para além do sensato ou para 

além do limite da puberdade: enfim, a realizar o seu desenvolvimento. Neste sentido, 

a observação também correspondeu a um fim que deveria ser apropriado pela criança: 

ou seja, não bastaria que a criança pela observação superasse certos estados 

imaginativos, ela também deveria formar em si e para o seu futuro um hábito de 

observação. É pela observação que a criança aprende a ser capaz de verdade, de 

possuir alguma verdade acerca do mundo. Já se adivinha que a observação se 

formulava como uma verdadeira prática de si que a criança deveria, mais do que 

incorporar, perceber como a única forma possível de relação com a verdade: a 
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observação ensinaria à criança – e ao sujeito de conhecimento que nela emergia – que 

jamais seria na sua imaginação, isto é, jamais seria fora da razão ou fora de um 

pensamento regrado, que esta poderia aceder à verdade cujo valor, por essa mesma 

prática, também ela teria que alcançar.  

Se a observação havia de mostrar à criança a verdade sobre o mundo, a 

sugestão estaria a zelar pelas escolhas e decisões da criança: pelas escolhas e decisões 

nas quais esta fosse expressando o seu caráter em formação. Este outro dispositivo 

que procurei destacar de uma educação da infância enquanto tecnologia do instinto, 

constitui-se na condução da criança a determinadas atitudes psicológicas; opera sobre 

uma sugestionabilidade que também se atribuiu ao espírito infantil. Com efeito, o seu 

caráter passivo expunha a vulnerabilidade, mas também a maleabilidade, da criança. 

Contra perigos sobre os quais muito se escreveu, a sugestão esteve – e instalou-se – 

em todo esse material, aparentemente neutro e natural, de uma mundividência 

infantil de onde se procuraram erradicar todas as más influências; onde a criança 

aprendeu quais os seus verdadeiros interesses, gostos, sonhos, sentimentos, medos, 

desejos, mas onde também foi ensinada a sublimar as suas forças vitais. Portanto, se  

a criança foi descobrindo uma subjetividade infantil normal que deveria ser a sua, é 

porque ela foi permanente objeto de sugestões que nunca foram inocentes. Defendo 

que foi – e que é – por isso a que se chamou sugestionabilidade que a criança aprendeu 

determinadas práticas de si. Podemos entre elas colocar o desenho, e, com efeito, se 

a observação, como vimos atrás, é já uma prática de si, é também porque essa prática 

foi produzida sob o efeito da sugestão, essa que buscou sempre confundir-se com o 

desejo. 

As crianças anormais, que fomos conhecendo, são as crianças em que a 

sugestão não conseguiu insuflar o desejo certo. São as crianças que se mostraram 

impermeáveis ao desejo de produzir dentro da ordem instalada que a educação da 

infância enquanto tecnologia do instinto se viu preparar. Foi pela sua imagem 

inquietante que o corpo da criança teve que revelar os seus segredos, teve que mostrar 

que aprendera a vigiar as próprias modalidades do desejo e que este estaria inscrito 

dentro do que já existe: do que já aí estava à sua espera. Encarar os dispositivos de 

uma educação da infância, exige-nos que o interesse tenha que ser pensado como 

substituição do desejo da criança por uma forma adequada de aplicação dessa energia 

que faz parte do próprio desejo, até ao momento em que o interesse coincida já com 
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um desejo organizado que firme o contrato dessa criança com a realidade de que faz 

parte, mesmo antes de comer a sopa sozinha, no jardim de infância ou onde quer que 

seja. O interesse da criança há de ser o amarelo, para não ser o preto que os pais estão 

sempre a pôr de lado, para que ela agarre o marcador amarelo ou outra cor infantil 

que esteja mais perto... até ao dia em que a criança já chega a pedir o cor de rosa e 

então os pais encolhem os ombros e sorriem aflitos, porque não sabem o que fazer 

perante o desejo político, social e de consumo que está nessa escolha, que finalmente 

penetrou no meio familiar que eles julgaram impermeável enquanto puderam 

escolher a cor por ela. O que os pais não perceberam, não é que o socius entrou no 

núcleo familiar quando a criança pediu o cor de rosa para estar mais feliz, mas que o 

socius já estava dentro da família quando os pais lhe empurravam suavemente o 

marcador amarelo. Quero o preto porque é a cor mais forte, porque é a que mais 

contrasta com o branco do papel. Contudo o preto ainda não é um objeto acabado da 

produção social para a infância e não lhe foi sugerido em nenhum lugar. Por isso a 

criança que o escolhe não se representa bem nessa escolha anormal. O desenho e a 

expressão infantis tornaram-se colonatos de um poder normalizador que espera da 

criança o desejo certo, aquele em também dará provas da sua adaptação.  

 

* 

 

O sujeito-criança, a imaginação e o (in)governável: interseções entre medicina e 

pedagogia (inícios a meados do século XX), não é mais do que uma composição, 

realização, como escrevi muito atrás, de encontros e de conversas fictícias, no sentido 

em que jamais aconteceram; no entanto, foi através desta experiência de escrita que 

tentei ouvir uma conversa que está, justamente, dispersa por todos esses fragmentos 

do mundo em que também estão os nossos corpos. Quis mostrar que na nossa cultura 

pedagógica se estabeleceu algo como uma obrigação para com a imaginação. Uma 

obrigação que nos faz vigiar-nos a nós próprios, e isso é o mesmo que zelar pela nossa 

adaptação ao mundo: a subjetivação das nossas forças vitais, na conformação da vida 

ao poder. Experimentei o desejo de pensar nos nossos próprios modos de subjetivação 

na vida humana que a imaginação ocidental supôs, de espreitar “lá onde menos se 

espera e no que passa por não ter história alguma – os sentimentos, o amor, a 

consciência, os instintos” (Foucault, 2005a [1971], p. 260). Mas até este desejo só foi 
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possível através da escrita. Daquela com que me fui ligando e formando. Há 

perplexidades como a de pensar que estes nossos exercícios de sujeição começam mais 

cedo do que gostaríamos de admitir. A de que depois de termos perdido a magia, essa 

experiência que Benjamin observou e que Agamben presume ser a causadora da 

“invencível tristeza que às vezes toma conta das crianças” (2007, p. 23), não só 

guardamos com o coração, ou dentro dele, as partes malditas, como entregamos as 

nossas forças a desejos que nem sequer são nossos. Volto à citação que coloquei um 

tanto atrás e com ela busco outra, por sinal, do mesmo autor. Fica aqui para uma 

última mancha de letras seguida de um espaço livre. 

 

 

“O amor-próprio é o que resta do animal contido no homem, apesar dos 

séculos de domesticação ética. Constitui o único resquício natural após 

vários milénios de civilização e cultura, o resto indivisível, jacente no fundo 

do homem de que resulta a condenação eterna. De erradicação impossível, 

ele é a memória, assim como o último vestígio das selvas, das florestas e 

dos perigos dos quais provém a nossa espécie. O seu funcionamento é 

simples: tudo o que lhe opõe resistência deve perecer, ser volatilizado, 

aniquilado ou, de uma forma mais subtil, integrado, digerido, assimilado. 

Ele pode ser entendido como uma potência dotada de uma propensão 

surpreendente para a expansão cega, uma vaga, um fluxo ou um maremoto 

capaz de tudo arrastar à sua passagem. Tem por objectivo o domínio sobre 

o mundo, o triunfo do ego sobre o real. Os seus hábitos? Uma imprevisão 

sustentada pela certeza de que é possível encontrá-lo em todo o lado, 

agachado, quieto, parado, prestes a investir para dilacerar, retalhar. 

Animal emboscado, imprevisível quando assim o escolhe, porém sempre 

aguardado porque inevitável” (Onfray, 2003, p. 143). 
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