
A INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA E SEUS HERÓIS 1 

Daniela Botti da Rosa – UFAL – danibotti@ig.com.br 

 

O presente artigo visa trazer algumas considerações sobre temas sobre os quais nos 
interrogamos, seja na prática profissional, seja na vida cotidiana: as aproximações entre a 
psicanálise e a literatura; entre a literatura e a sociedade; entre a psicanálise e a sociedade. Estes três 
termos (literatura, sociedade, psicanálise) se colocam como triangulação em cujo centro nos 
colocamos para tentar compreender o lugar do sujeito-criança contemporâneo. 

1. DAS RELAÇÕES DA LITERATURA COM A PSICANÁLISE 

Denominamos de prêmio de estímulo ou de prazer preliminar ao 
prazer desse gênero, que nos é oferecido para possibilitar a liberação 
de um prazer ainda maior, proveniente de fontes psíquicas mais 
profundas. Em minha opinião, todo prazer estético que o escritor 
criativo nos proporciona é da mesma natureza desse prazer preliminar, 
e a verdadeira satisfação que usufruimos de uma obra literária procede 
de uma libertação de tensões em nossas mentes. (Freud, 1996, V.IX, 
p.142) 

Que relações podem se estabelecer entre a literatura, em especial a literatura infantil, e a 
teoria e prática psicanalítica? 

No trabalho teórico-clínico que realizamos, percebemos que essas aproximações, no 
terreno da psicanálise, se dão primordialmente em duas bases: a primeira, sob um enfoque mais 
teórico, de que a literatura pode servir como modelo (como a “maquete” dos arquitetos e 
engenheiros), para se entender questões teóricas; a segunda diz respeito à prática clínica com 
crianças. Segundo estudiosos dessa relação, como Bettelheim (1980), Corso e Corso (2006) e 
outros, a criança, ao ler ou ouvir histórias, faz um movimento de identificação com enredos, 
personagens e mesmo detalhes dos contos, que fazem eco aos seus próprios dramas inconscientes, e 
às suas próprias tramas familiares simbólicas.  

A interconexão entre psicanálise e literatura já nos foi indicada por Freud, quando este 
utiliza peças dramáticas como Édipo-Rei, de Sófocles ou Hamlet, de Shakespeare, para articular 
questões pertinentes ao sujeito e à cultura, mas existem muitos outros exemplos na obra freudiana 
da relevância da literatura – da arte em geral – no entendimento da teoria. Em “O Estranho”, Freud 
(1996, V.XVII) também utiliza uma obra literária, O Homem da Areia, de Hoffmann, para falar 
desse sentimento familiarmente estranho, disso que é tão familiar, tão do sujeito, e que lhe aparece 
como estranho, como vindo de outro lugar, como um duplo, e que é a experiência da linguagem e 
do inconsciente. Aparece, por exemplo, em um lapso de linguagem, algo que escapa e soa estranho, 
embora tenha se produzido no sujeito, foi um outro quem o disse, pois EU não queria dizer isso, eu 
não diria isso, não é do eu. Freud (1996, V. XII) faz também uma interpretação de um tema bastante 
comum entre contos de fadas, que é tema da escolha entre três mulheres, que se coloca como uma 
escolha do destino, uma “escolha” que é ao mesmo tempo uma sujeição, no texto O tema dos três 
escrínios.  

O psicanalista Jacques Lacan também utiliza referências da literatura como forma de se 
fazer entender, de explicar algumas questões que ele coloca, em sua releitura de Freud. Como 
exemplos o seminário sobre A carta roubada, de Edgar Alan Poe (Lacan, 1998), onde ele expõe a 
sua teorização acerca do significante, do significado que desliza sob a cadeia significante, das 
posições em que se colocam os sujeitos a partir da posse ou não da carta, do saber possuir, achar 
que possui e saber que o outro possui ou não, no percurso sob o significante que é a carta (a letra). 
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Uma série de formações imaginárias2 (Pêcheux, 1990) sobre quem é o outro para que eu lhe fale 
assim, ou quem sou eu para que ele me fale dessa forma, posições, formações que entram em jogo 
na questão do ser do sujeito.  

Ainda, no seminário sobre a ética, Lacan (1997) trabalha sobre a outra parte da trilogia de 
Sófocles – Antígona - a respeito da questão do desejo, da ética do desejo, que o desejo, enquanto 
aquilo que move o sujeito na sua busca incessante de completar-se, e que no fim, se é que há um 
fim, exigiria, para sua satisfação, a perda do sujeito. A partir de Antígona, Lacan vai trabalhar a 
figura do herói, como aquele que não vacila, que cumpre seu destino, apesar de tudo, e da ética da 
psicanálise, de não desviar dos caminhos do desejo.  

Sobre a questão do herói que não vacila, que não tem escolha, podemos trazer um 
enunciado de uma obra infanto-juvenil, sobre a trama que envolve o bruxinho Harry Potter, o herói 
não dá um passo para trás, segue seu caminho:  

 
Harry ouviu Rony soltar uma exclamação e levantou a cabeça. 
Decidira o que fazer.  
- Vou descer – anunciou.  
Ele não podia deixar de descer, agora que tinham encontrado a 
entrada para a Câmara, não se houvesse a mais leve, mínima, 
imaginária chance de Gina estar viva. (Rowling, 2000a, p.254) 
 

Retornando, então, à relação entre literatura infantil e psicanálise, existem muitos estudos 
acerca dos contos tradicionais: sobre a oralidade presente no conto João e Maria, onde os irmãos 
são abandonados na floresta porque os pais não conseguiam mais alimentá-los, e acabam 
encontrando uma casa feita de doces; sobre a relação do controle dos instintos (fase anal) presente 
na história Os três porquinhos; sobre a triangulação edípica em Branca de Neve, onde a ordem se 
inverte e é a madrasta quem luta com a enteada pela admiração do olhar do espelho (olhar paterno);  
sobre o período de latência a que é submetida a Bela Adormecida, a quem os pais fazem de tudo 
para não deixá-la espetar o dedo na agulha, sangrar e se tornar mulher, esquecendo que, na tessitura 
do fio da vida, o fuso, a linha, o corte, não deixam nunca de agir; sobre a necessidade de que, no 
advento de uma sexualidade adulta, os objetos de amor se transformem, como em A Bela e a Fera, 
de objetos edípicos, proibidos, para objetos não edípicos.   

Os contos infantis, segundo Bettelheim (1980), são compatíveis com o pensamento da 
criança, permitindo que ela se identifique e possa projetar, nas tramas e personagens, seus medos e 
desejos. “Num conto de fadas, os processos internos são externalizados e tornam-se compreensíveis 
enquanto representados pelas figuras da estória e seus incidentes.”(Bettelheim, 1980, p.33). No 
entanto, nos contrapomos ao autor quando este diz que apenas os contos tradicionais serviriam a 
essa “catarse” da criança. Pensamos que o que realmente interessa é que a história seja pertinente á 
criança, que lhe diga algo de si mesma, que nos mostre o que a criança – ou os pais – está calando. 
Algo que rompa o seu silêncio, ou a fala desenfreada do sintoma, e a permita começar a (re)contar 
sua história. É interessante notar, também, que novas histórias podem estar fazendo hoje o mesmo 
efeito dos contos de fadas relatados por Bettelheim, enquanto novas leituras e novos dizeres 
possíveis partem dos contos tradicionais, como é o caso de História sem fim (Ende, 2000), As 
crônicas de Nárnia (Lewis, 2002) e Harry Potter (Rowling, 2000), que colocamos em visibilidade 
neste artigo. 

O “era uma vez” permite a entrada da criança em um mundo de fantasia em que, longe da 
ausência de lógica que poderíamos pensar, apresenta sua lógica própria, e uma lógica muito mais 
parecida com a lógica do pensamento infantil. Nos surpreendemos, em nosso caminho de estudos 
pelos contos de fadas e outras histórias infantis, em reconhecer que a lógica presente nas histórias é, 
muitas vezes, reveladora daquilo que há de mais profundo (inconsciente) no que se refere ao sujeito 
psíquico. Um dos argumentos de Bettelheim (1980) para preferir e mesmo defender o uso exclusivo 
dos contos de fadas tradicionais era o fato de que a fórmula “era uma vez”, ou “once upon a time”, 
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permitia a entrada da criança nesse universo outro, protegendo-a de lidar diretamente, em seu 
universo cotidiano, com seus medos e desejos.  

No entanto a literatura infanto-juvenil contemporânea tem encontrado outras formas de 
descrever os anseios humanos de uma forma protegida, afastada, assim como os antigos gregos 
realizavam a catharsis assistindo às representações dramáticas da tragédia e da comédia. Em A 
história sem fim, o narrador inicia contando algo sobre a vida cotidiana de um menino – Bastian – 
que se vê perseguido por meninos da escola e se esconde em uma livraria. Ali ele se interessa por 
um livro e o leva para a escola, se esconde no sótão e começa a ler. Começa a se envolver mais e 
mais na fantasia e “entra” na história. A partir desse momento, ele se torna ao mesmo tempo leitor e 
personagem da história que lê. Essa passagem do mundo cotidiano da escola para o mundo que se 
desenvolve dentro do livro, é um equivalente do “era uma vez”. Em As crônicas de Nárnia, por sua 
vez, é a entrada em um velho guarda-roupa que leva as personagens à terra mágica de Nárnia, 
formando um elo entre o mundo cotidiano e o mundo do maravilhoso, onde as personagens vivem 
inúmeras aventuras, e onde os pequenos não são desconsiderados por serem pequenos. Há um 
elemento de separação entre a vida real e a vida da fantasia, outro exemplo é a toca do coelho de 
Alice no país das maravilhas, a criança que lê as histórias sabe que não se trata da realidade factual, 
mas isso não impede que ela possa existir naquele mundo por algum tempo.  

Freud dizia, em Escritores criativos e devaneios, que a criança, em seu brincar, se 
comporta como um escritor criativo, pois cria um mundo de fantasia que é levado a sério. “Seria 
errado supor que a criança não leva esse mundo a sério; ao contrário, leva muito a sério a sua 
brincadeira e dispende na mesma muita emoção. A antítese de brincar não é o que é sério, mas o que 
é real.” (Freud, 1996, Vol IX, p.135).    

Existe uma separação, uma ponte - as páginas de um livro, o guarda-roupa - às vezes uma 
separação linguística. Na saga de Harry Potter, o primeiro livro inicia descrevendo o que podemos 
chamar de um universo bastante real, bem distante da magia da história que irá se desenrolar, mas 
em determinado momento, algo escapa. Na aparente imobilidade da vida, algo surpreende, ocorre. 
Um gato lê um mapa. Ora, se um gato pode ler um mapa... era uma vez um outro mundo possível.  

 
Quando o Sr. e a Sra. Dursley acordaram na terça-feira monótona e 
cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu 
nublado lá fora sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não 
tardariam a acontecer por todo o país. (...) Foi na esquina da rua que 
ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria – um gato 
lia um mapa. (Rowling, 2000b, p.7)  
 

A história de Harry Potter se passa, como veremos adiante, simultaneamente em dois 
mundos, o cotidiano e o fantástico. É uma metáfora do poder que a criança exerce em sua função 
imaginativa: de separar e poder viver, ora em seu mundo real, ora na fantasia, e poder tirar dessas 
duas experiências contínuas e simultâneas elementos para o seu desenvolvimento psíquico. 

 
2. DAS RELAÇÕES DA LITERATURA COM A SOCIEDADE 
 
Existe espaço para a leitura em uma época em que a vida é exercida em grande parte no 

teclado do computador ou em frente à TV? Existe lugar para a literatura nesse mundo em que a 
violência se tornou banal e corriqueira?  

Procuramos pensar que, em relação ao social, a literatura traz, ao menos, dois pontos de 
investigação: as histórias como reflexo da sociedade, como representações simbólicas das relações 
que se estabelecem entre os sujeitos em um dado momento histórico; que o artista, ao escrever, é 
atravessado pelo funcionamento inconsciente e diz mais do que aparenta ou mesmo pretende dizer.  

Pode-se dizer que os contos infantis trazem em si representadas as marcas da organização 
social em que foram produzidos. Nos contos tradicionais, folclóricos, que foram recolhidos da 
tradição oral no final da Idade Média, aparecem elementos desse período, de um tempo dividido 
entre senhores e servos. Nessa época, as narrativas orais refletiam um mundo cheio de órfãos e 
madrastas, bem como um universo em que muitos morriam de fome. Inícios de contos como João e 



Maria: “ Perto de uma grande floresta, vivia um pobre lenhador com sua mulher e dois filhos. O 
menininho chamava-se João e a menina chamava-se Maria. Nunca havia muito que comer na casa 
deles, e, durante um período de fome, o lenhador não conseguiu mais levar pão para casa.” (Tatar, 
2004, p.132), não tratavam somente de uma realidade psíquica, do sentimento de abandono da 
criança na fase oral ao ser desmamada, mas de uma realidade social, que ficou preservada em sua 
forma literária. 

 
Os camponeses, no início da França moderna, habitavam um mundo 
de madrastas e órfãos, de labuta inexorável e interminável, e de 
emoções brutais, tanto aparentes quanto reprimidas. A condição 
humana mudou tanto, desde então, que mal podemos imaginar como 
era, para pessoas com vidas realmente desagradáveis, grosseiras e 
curtas. É por isso que precisamos reler Mamãe Ganso. (Darnton, 1986, 
p.47) 
 

A literatura permite que se compreenda as condições de subjetivação, as condições de 
constituição dos sujeitos de uma determinada organização social. É interessante pensar, também, na 
questão das “fadas”. Soa estranho que se chame de “contos de fada” uma produção folclórica que 
raramente traz a presença destes seres mágicos. A figura da fada, assim como os contos, sofreu 
modificações histórico-ideológicas. Inicialmente, a fada representava tanto o bem como o mal, 
continha em si mesma essa dualidade. Estava ligada aos ritos do paganismo que imperavam na 
Europa antes do domínio do cristianismo, que tinham como deuses e deusas as forças da natureza, 
em si mesmas boas e más, representação esta que podemos ver se nos reportarmos aos antigos 
contos Celtas, conforme nos fala Radino (2003). A figura do Deus benevolente surgiu com o 
cristianismo, e de forma semelhante a fada passou a ser uma criatura totalmente boa, ligando-se, 
enquanto imagem, á mulher/pura/mãe/santa, personificada pela Virgem Maria. Relegada ás 
sombras, o lado malévolo das fadas foi personificado pela bruxa ou pela madrasta dos contos de 
fadas, e representada no imaginário da Idade Média como a mulher/feiticeira, de caráter sexual, 
tentadora dos homens, como Eva e todas as outras que foram anonimamente queimadas nas 
fogueiras da Inquisição. O que ficou nos contos que conhecemos hoje foi essa divisão entre beleza 
(virtude) e feiúra (maldade). Enquanto as princesas são belas e puras, as bruxas más são horrorosas. 

 Atualmente vemos na produção cultural para crianças um deslizamento destes sentidos, já 
que as bruxas não são mais necessariamente feias, nem necessariamente más, enquanto as princesas 
não precisam ser belas em aparência, mas em essência, como a moderna princesa Fiona, do filme 
Shrek (2001). Na literatura, talvez o maior exemplo disso seja Harry Potter, com sua valorização do 
mundo bruxo. Assiste-se a uma constante inversão das regras dos contos de fada, especialmente no 
cinema infantil. 

Esses novos paradigmas nos dão pistas também para pensar a questão da criança na 
contemporaneidade, a criança de algum tempo atrás não é a mesma de hoje. Também devemos 
considerar que a idéia da infância diferenciada da vida adulta não vem de muito tempo atrás. 
Segundo Áries (2006), as diversões da criança eram as mesmas dos adultos até o século XVII, 
quando esta passou a ser considerada mais do que uma miniatura. Na Idade Média, não havia muita 
privacidade, falava-se e fazia-se tudo na frente das crianças. Tanto a sexualidade quanto a violência 
não eram escondidos, nem disfarçados.  

En la Edad Media, los niños eran considerados adultos desde los cinco 
años y participaban com los mayores em todas las tareas, de manera 
que no resulta difícil suponer que también escucharan estos relatos y 
alimentaran com ellos su imaginario. Pero todavía no se puede hablar 
de uma literatura escrita y pensada para ellos. (Garralón, 2005, p.14) 

 
Dois eventos, em especial, concorreram para a mudança deste quadro, o surgimento das 

escolas e a revolução industrial, que tomou a infância como um grupo de consumidores à parte. No 
entanto, o processo de “surgimento” da infância aconteceu de forma gradual, junto a um novo 
sentimento de família – a família nuclear – e um novo papel imposto à mulher – a mãe por 
excelência – construindo a noção do amor materno incondicional. Foi nessa época (do século XVI 



ao século XVIII) que os compiladores começaram a recolher as histórias da tradição popular e 
adaptá-las às crianças. A literatura infantil só surge, então, quando a criança passa a ter estatuto 
social diferenciado do adulto.  

 
Antes da constituição deste modelo familiar burguês, inexistia uma 
consideração especial para com a infância. Essa faixa etária não era 
percebida como um tempo diferente, nem o mundo da criança como 
um espaço separado. Pequenos e grandes compartilhavam dos 
mesmos eventos, porém nenhum laço amoroso especial os 
aproximava. A nova valorização da infância gerou maior união 
familiar, mas igualmente os meios de controle do desenvolvimento 
intelectual da criança e manipulação de suas emoções. Literatura 
infantil e escola, inventada a primeira e reformada a segunda, são 
convocadas para cumprir esta missão. (Zilberman, 1981, p.15) 

 
Nas últimas décadas, a infância passou por uma nova mudança bastante considerável. O 

que antes se exercia na liberdade da rua, das brincadeiras com outras crianças, nas praças e quintais, 
agora ocorre, principalmente, em solidão, dentro de apartamentos, com a companhia da televisão e 
do computador. Para pensarmos a questão da infância contemporânea, temos de levar em conta 
esses parâmetros. Um mundo digitalizado, altamente disponível e rápido. Será que existe espaço 
para a literatura? A literatura infantil da atualidade tem se configurado a partir de um saudosismo da 
criança antiga, daquela que podia brincar mais livremente, mostrando, através das histórias, valores 
que estão carentes na sociedade. A literatura confirma seu papel de questionar e fazer refletir sobre a 
realidade. 

Atualmente, as adaptações de obras infanto-juvenis para o cinema (como Harry Potter, As 
crônicas de Nárnia, O senhor dos anéis, entre outras) estimula a busca das crianças pela leitura dos 
livros. O movimento contemporâneo da literatura infantil passa pelo estímulo comercial, mas 
quando a obra tem qualidades literárias, proporciona reflexão social e permite identificações 
inconscientes, não importa em que meio foi veiculada primeiramente. Há uma grande crítica sobre a 
chamada “cultura de massa”, que envolve a televisão e o cinema comercial, no entanto, pensamos 
que, já que não temos meios de escapar dela, podemos utilizá-la da melhor maneira possível.   

Vamos, então, trazer uma  dessas histórias contemporâneas para traçar relações entre a 
literatura e a sociedade atual. Na trama de Harry Potter, nos é apresentada uma divisão do mundo: 
existem os bruxos e os “trouxas”, que são aqueles que não nascem com a magia no sangue. Há uma 
diferenciação entre os dois universos em que podemos dizer, de saída, que o universo dos bruxos é 
apresentado como uma sociedade quase ideal (há um grupo que se coloca como resistência negativa 
a essa idealização, mas que é destituído no final) e o universo trouxa que retrata o cotidiano social 
contemporâneo.  

A comunidade trouxa é caracterizada, essencialmente, por um esvaziamento de sentido. 
Como na nossa sociedade contemporânea, também chamada de pós-modernidade – embora existam 
autores que dizem que não podemos falar em pós-modernidade, já que o próprio projeto da 
modernidade não foi realizado – a alienação do homem (Marx, 2008) esvazia a sua relação com o 
trabalho e forma uma sociedade da aparência, do fetiche.  

Enquanto o mundo trouxa é desencantado, vazio, supérfluo, o mundo dos bruxos está 
idealmente dividido entre os bons (aqueles que seguem uma ética não-individualista, de respeito às 
diferenças, de construção de regras de convivência igualitárias) e os maus (que representam nossos 
grandes males sociais, como o racismo, a segregação, a busca individualista pelo poder ilimitado, a 
tirania). É uma representação da sociedade que a literatura infanto-juvenil traz para que se reflita 
sobre essas questões.  

 
CONCLUSÕES 
 
O sujeito-criança da contemporaneidade, envolvido, em seu desenvolvimento, com um 

mundo em que a violência é cada vez maior, em que a política é uma piada, em que a tecnologia 



desenvolve-se velozmente, se constrói subjetivamente de acordo com a sociedade em que vive. A 
eterna discussão sobre individuo e sociedade está sempre em questão. A sociedade atual se 
caracteriza pelo supérfluo, pela busca incessante do gozo absoluto que tamponaria a sensação do 
desamparo, uma busca que desliza de objeto em objeto, de vazio em vazio.  

O papel da literatura, nessa realidade, é semelhante àquele a arte sempre exerceu através da 
história: realizar a catarse dos sentimentos obturados, das emoções para as quais não encontramos 
palavras, bem como de colocar questões, problematizar a própria vida e fazer pensar. A literatura 
infantil é direcionada à geração que desejamos que construa uma nova ordem social, mais 
simbólica, menos crua. Como cada geração, segundo a psicanálise, vem ao mundo carregando o 
compromisso de pagar a dívida da geração anterior, a atenção sobre a literatura infantil permite que 
alguns questionamentos éticos sejam passados às crianças, sem que disso se faça uma moral 
explícita. Através do mundo encantado, do “era uma vez”, da trajetória do herói das histórias 
contemporâneas, produz-se a identificação da criança com novas possibilidades de posicionamento 
ético.  
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