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Resumo: 
 

A nossa abordagem, situando-se na tradição do Círculo de Eranos e da Psicologia de 
Profundidades, privilegia antes a mítico-simbólica da criança. O nosso ponto de partida é a 
leitura de um artigo emblemático intitulado Abandoning the Child (1971) de James Hillman 
onde o autor examina o motivo da criança a partir da perspetiva da psicologia arquetipal. 
Seguidamente, falaremos da perspetiva da psicologia profunda (Jung e Erich Neuman) e 
mitológica (Karl Kérenyi), bem como da perspetiva da fenomenologia poética de Gaston 
Bachelard. Finalmente, terminaremos a nossa intervenção com uma leitura educacional dos 
contributos anteriores a partir daquilo que designamos, em muitos dos nossos estudos, de 
filosofia do imaginário educacional. 
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Abstract:  
 

Our study is inscribed in the tradition of the Eranos Circle and in the Depth 
Psychology and it takes a look at the child from a mythico-symbolic perspective. Our 
starting-point is an emblematic article by James Hillman, Abandoning the Child (1971) where 
the author examines the child motive from the perspective of Archetipal Psychology. Then 
we will talk about depth psychology (Jung and Neuman) and mythological psychology (Karl 
Kérenyi), and also about Gaston Bachelard's poetical phenomenological perspective. At last, 
we will end our paper with an educational reading from the previous positions, taking into 
account what we have designated, in many of our studies, the philosophy of the educational 
imaginary. 
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«O que quer que se diga acerca das crianças e 
da infância não é de todo, realmente, acerca 
das crianças e da infância» 

James Hillman 
 

 
«Quel être cosmique qu’un enfant rêveur» 

Gaston Bachelard 
 
 

Introdução 
 

O tema da comunicação inscreve-se na necessidade de pensar os temas educacionais 
do ponto vista remitologizador, quer dizer pensar, no nosso caso concreto, a criança desde a 
perspetiva do imaginário educacional cuja preocupação é a de enfatizar a dimensão mítico-
simbólica das ideias educativas mais emblemáticas da tradição educativa ocidental. 

Constata-se que os temas da criança e da infância têm sido prevalentemente 
estudados a partir, por um lado, do locus do chamado “real”, ou seja, a partir da criança real 
(o tal ser concreto enquanto biopsiquico-social), de uma infância real (designação 
representacional que subsume múltiplos aspetos pluridisciplinares) e, por outro, a partir de 
uma tradição educacional, sociológica, literária, psicológica, antropológica que encara quer a 
criança, quer a infância sob uma perspetiva epistemológica clássica. Por outras palavras, 
aquilo que mais interessa aos saberes sectoriais atrás assinalados, é a criança e a infância na 
história dos acontecimentos e das suas circunstâncias e ligações específicas a esses mesmos 
saberes. Assim, o par criança-infância aparece como categoria social e histórica, como objeto 
psicológico e comportamental, como figura ficcional na narrativa literária, como ator de 
aprendizagem em dado contexto educativo, enfim como categoria antropológica situada em 
contexto sociocultural-económica. 

A nossa abordagem, situando-se na tradição do Círculo de Eranos e da Psicologia de 
Profundidades, privilegia antes a mítico-simbólica da criança. O nosso ponto de partida é a 
leitura de um artigo emblemático intitulado Abandoning the Child (1971) de James Hillman 
onde o autor examina o motivo da criança a partir da perspetiva da psicologia arquetipal. Ele 
mostra que tanto a criança real como a infância real não podem deixar de ser contaminados 
pelo arquétipo da criança e da infância. 

Face ao exposto, é nossa intenção partindo do contributo agora enunciado 
enriquecê-lo quer com a perspetiva da psicologia profunda (Jung e Erich Neuman) e 
mitológica (Karl Kérenyi), quer com a perspetiva da fenomenologia poética de Gaston 
Bachelard. O primeiro contributo defende a necessidade de se pensar a criança como matriz 
fundadora universal da memória coletiva, do inconsciente coletivo (o chamado arquétipo da 
criança) que influencia determinantemente aquilo que certa orientação positivista, ainda 
muito visível nas diferentes disciplinas que da criança tratam, denomina de criança real ou 
de infância real. No tocante ao contributo de Kérenyi há que destacar que a abordagem 
mitológica da criança e mesmo da infância é inseparável das caraterísticas da do arquétipo 
da criança como, aliás, as figuras míticas de Ártemis, Dionísio e Hermes o parecem aliás 
ilustrar paradigmaticamente. Já Bachelard, influenciado por Jung, procura relacionar o 
devaneio da infância com as “imagens primeiras” presentes na “infância cósmica” que não é 
cronologicamente datada. Finalmente, terminaremos a nossa intervenção com uma leitura 



educacional dos contributos anteriores a partir daquilo que designamos, em muitos dos 
nossos estudos, de filosofia do imaginário educacional. 

Para realizar o desiderato enunciado, e tratando-se de um estudo de revisitação e 
reflexivo, usaremos os procedimentos metodológicos inerentes de uma hermenêutica 
filosófica. A título de exemplo, destacaremos a relação compreensão-explicação como 
impulsionadora de uma interpretação que privilegia o latente, o dito invisível, o outro lado 
do espelho. Aquele lado que se torna dificilmente exaurível pelos designados métodos 
qualitativos e quantitativos usados dominantemente pelas disciplinas compreendidas nos 
chamados Estudos da Criança. No contexto anunciado, aquilo que se espera do nosso estudo 
é que represente um avanço aprofundado no quadro da filosofia do imaginário educacional 
onde a figura da criança aparece abordada a partir do seu lado simbólico e mitológico que 
não é de todo uma prioridade dos Estudos da Criança tal como eles são concebidos e 
praticados, especialmente em Portugal. Procura-se assim, e na base dos autores utilizados e 
pela interpretação avançada, em doar uma mais-valia de sentido interdisciplinar e de fino 
recorte hermenêutico simbólico aos Estudos da Criança e ao seu modo de tratar a infância. 

 
 

1. Os contributos de James Hillman, de Jung, de Karl Kerényi e de Gaston Bachelard 
 
1.1. Da Criança abandonada 

 
James Hillman na sua conferência dedicada ao tema de Abandoning the Child (1971) 

procura chamar a atenção para a constituição subjetiva e arquetípica que é a criança. Para o 
autor esta dimensão ajuda o adulto a redescobrir a imaginação. Um modo de imaginação 
que não encara a criança como vulnerabilidade emocional e realidade imaginal, mas como 
uma potência imaginante capaz de revitalizar as nossas “fantasias racionalizadas” (1971: 
404). 

Crítico de uma pretensa cientificidade positivista atribuída à psicologia, Hillman 
lembra que pretende trazer ao de cima a subjetividade da psicologia e não «cobri-la com a 
fantasia da objetividade que tanto infecta o nosso campo de investigação» (1971: 359), pois 
«Nenhum deste material existe independentemente das pessoas e da psique do 
investigador. O assim chamado material objetivo é a matéria mais subjetiva da vida: tem a 
ver com o que as pessoas recordam, com o que fantasiam, onde amam. É o relatório das 
feridas onde a vida errou: é o escrutínio dos segredos e a confissão das orações» (1971: 
360). Está lançado o tema: uma visão da criança numa suposta psicologia objetiva é 
abandoná-la. Mas quem é, então, a criança? A criança real e a infância não são a criança 
fantasia pelo que «Nós não podemos saber (quem é a criança) até termos compreendido 
mais acerca do funcionar da criança fantasia, da criança arquetipal na psique subjetiva» 
(1971: 363). Com Freud, a criança recebeu primazia (a importância dos primeiros anos), 
corpo (tem paixões, desejos sexuais, zonas erógenas) e patologia (sofre de repressões e tem 
fixações), desenhando uma imagem da criança, por exemplo, em clara oposição ao 
imaginário da criança em Charles Dickens (onde nelas estão ausentes toda a perversidade e 
sexualidade infantis). A estas dimensões aduzidas por Freud, Hillman recorda os atributos 
recuperados em Jung (futuridade, invencibilidade heroica divina, hermafroditismo, princípio 
e fim, abandono) (1971: 363-364). Este abandono da criança aparece nos sonhos: «Nós 
descobrimos a criança abandonada acima de tudo nos sonhos, onde nós próprios, ou uma 
criança nossa, ou uma desconhecida, é negligenciada, esquecida, chora, está em perigo ou 



em necessidade, ou algo parecido» (1971: 365). E aqui o sonhador assume geralmente uma 
responsabilidade culposa. O casamento evoca também, inevitavelmente, a criança 
abandonada, porque este é, ou deveria ser, um lar, um ninho, um santuário para as 
necessidades da criança abandonada: «O que é rejeitado em todo o lado deve ser permitido 
aqui em casa» (1971: 368).  

Este abandono da criança vê-se ainda na tensão entre as figuras da mãe e da ama 
(mothering e nursing), em que se encontram aqui dois modos diferentes de cuidar da 
criança, ambos necessários mas distintos: a mãe está vital e pessoalmente vinculada à 
criança, mas a ama não: a criança não é da ama, a sua vida e a sua história não são a da 
criança, o amor da ama não é nem tabu nem incesto. Daqui Hillman passa para a imagem da 
criança morta, imagem da nossa esperança perdida, do nosso desapontamento criativo, da 
imaginação tolhida. A criança morta não é só a morte da vida, mas também a vida da morte; 
não é só o fim da vida, mas também o fim do sentido ou da finalidade da vida (1971: 395-
6).De tudo isto resultam dois polos que Hillman caracteriza como Childishness 
(infantilidade/infantilismo) e Childlikeness (ser como criança): “Por um lado, uma pessoa 
esforça-se por amadurecer, pôr de lado tudo o que é infantil, sair de infantilismos e ávidia da 
ignorância. Por outro, uma pessoa deve tornar-se criança, pois só das crianças é o reino dos 
Céus, e é a criança que deve conduzir a psique e ser o seu fim” (1971: 397).  

Mas como superar a criança e tornar-se criança? Estes opostos aparecem já em 
Platão, lembra James Hillman: a criança do Ménon, não é a mesma do Lísias, da República e 
das Leis; S. Paulo distingue entre ter um coração de criança (o que é bom), mas não a mente 
de uma criança (o que é mau); Sto. Agostinho apresenta a criança como modelo de 
humildade, mas alerta para o outro lado da moeda, a criança como modelo de estupidez e 
de loucura; à conceção de Rousseau, Froebel e dos Românticos da criança como um ser 
necessariamente infantil, opôs-se a visão medieval e clássica da criança como um adulto em 
miniatura que temos de moldar pela Bildung (1971: 397-8). Neste contexto, parece que 
temos que suportar a criança neste estado de tensão: 

 
O padrão que temos vindo a expor mostra um círculo vicioso. Abandonar a 
criança de modo a tornarmo-nos maduros e depois abandonarmo-nos à 
criança quando ela regressa. Ou nós reprimimos ou nós acariciamos esta 
face da nossa subjetividade. Em ambos os casos a criança é insuportável 
(intransportável): em primeiro lugar, nós não a suportamos de todo e então 
cedemos-lhe totalmente. Parece que seguimos um padrão contido na 
própria palavra “abandonar”, tal e qual está presente nos sentidos 
alternativos e opostos de “perder” e “largar”. Por um lado, nós libertamo-
nos de uma condição ao deixarmo-la separar-se de nós; e, por outro lado, 
nós libertamo-nos ao deixá-la ir (1971: 400).  

 
1.2. Da Criança arquetipal 

 
As considerações elaboradas em 1940 por Jung acerca da psicologia do arquétipo da 

criança e publicadas em 1941, em coautoria com Karl Kerényi, no livro Einführung in das 
Wesen der Mythologie (Introdução à essência da Mitologia) oferecem-nos o ponto de 
partida da nossa reflexão sobre as características da Criança arquetipal. O seu estudo sobre a 
figura arquetipal da criança vem na continuidade das suas reflexões sobre o tema da criança 
ligada ao pensamento mítico arcaico, ao arquétipo da mãe e à felicidade paradisíaca.  



A Criança arquetipal como “representação do aspeto infantil pré-consciente da alma 
coletiva” (1993: 118), ou seja, enquanto manifestação dominante do inconsciente coletivo1 

                                                           
1
 A noção de inconsciente coletivo foi concebida por Jung como uma espécie de depósito onde se situa a 

herança e as possibilidades psíquicas da humanidade. Por outras palavras, ele concebe a existência de um nível 
mais antigo, comum a todos os seres humanos, o que significa portanto que este tipo de inconsciente, ao 
contrário do pessoal, contém a herança espiritual da evolução humana que, por sua vez, emerge, enquanto 
realidade psíquica objetiva, na estrutura cerebral de cada indivíduo: “Pode-se distinguir em princípio o 
inconsciente pessoal que recolhe todas as aquisições da vida pessoal: o que nós esquecemos, o que 
recalcamos, perceções, pensamento e sentimentos subliminais. Ao lado desses conteúdos pessoais existem 
outros que não são pessoalmente adquiridos; eles provêm das possibilidades congénitas do funcionamento 
psíquico em geral, nomeadamente da estrutura herdada do cérebro. São as conexões mitológicas, os motivos e 
as imagens que se renovam por todo o lado e sem cessar, sem que haja tradição, nem migração histórica. 
Designo esses conteúdos de inconscientes coletivos (1991: 448). No fundo, ao aceitar a ideia de que a 
ontogénese reflete as dominantes da herança filogenética, aliás uma ideia comum nos séculos XIX e XX, Jung 
vê-se obrigado a admitir a existência de rastos mnésicos do passado inconsciente. Estes rastos não são outra 
coisa do que as experiências que se revelaram ser as mais significativas ao longo da aventura humana, ou seja, 
os grandes sucessos e fracassos da atividade metamórfica da libido que ficaram, segundo Jung, “gravados” na 
estrutura cerebral e são assim herdados de geração em geração. A estes rastos ou experiências numinosas, 
Jung dá-lhes o nome de arquétipos do inconsciente coletivo: “[Os arquétipos são] formas [e as matrizes] ou 
imagens de natureza coletiva que se manifestam praticamente no mundo inteiro que se manifestam 
praticamente no mundo inteiro como elementos constitutivos dos mitos e, ao mesmo tempo, como produtos 
autóctones, individuais de origem inconsciente. Esses temas arquetípicos provêm provavelmente das 
disposições do espírito humano que não se transmitem somente pela tradição e pelas migrações, mas ainda 
pela hereditariedade. Esta última hipótese é indispensável, porque as imagens arquetípicas, mesmo 
complicadas, podem aparecer espontaneamente sem nenhuma possibilidade de tradição direta (1994: 102) ”. 
Deixando de lado as polémicas e discussões que o par inconsciente coletivo-arquétipo originaram, limitemo-nos 
aqui tão-somente a referir que Jung utilizou o termo “imagens primordiais”, que retomou de Burckhardt, e 
“dominantes do inconsciente coletivo”. Somente a partir de 1919 Jung, ao lado de “imagem primordial” e 
“dominante”, começou a utilizar o conceito de arquétipo para designar o seu carácter de imagem psíquica 
coletiva comum a povos ou épocas inteiras. Dando-se conta dos muitos mal-entendidos que este conceito 
provocou, Jung decidiu, a partir da sua obra Tipos Psicológicos (1921), distinguir arquétipos e imagens 
primordiais (ou imagens arquetipais ou arquetípicas) que já são uma consequência dos primeiros. Enquanto os 
arquétipos são formas inconscientes irrepresentáveis e preexistentes que parecem formar parte da estrutura 
psíquica herdada, as referidas imagens primordiais ou arquetípicas, enquanto representações arquetípicas 
(imagens e ideias), são como as visualizações da “estrutura cristalina do líquido original” (a parte ctónica da 
psique) mediadas pelo inconsciente coletivo. Por outras palavras, elas veiculam e visualizam os efeitos dos 
arquétipos o que significa portanto que são formas ou representações dos arquétipos na consciência. Deste 
modo, ao contrário das imagens primordiais, os arquétipos não são determinados no seu conteúdo, mas 
somente em relação à sua forma, e apenas num grau muito limitado. Por outro lado, só no momento em que 
as imagens primordiais se tornam conscientes é que o seu conteúdo é determinado e, como tal, é preenchido 
com o material da experiência consciente. De acordo com Jung, as imagens arquetípicas, enquanto padrões ou 
motivos universais, são o conteúdo básico das mitologias. Os conteúdos arquetípicos exprimem-se mediante 
imagens que são, por sua vez, expressas em símbolos, metáforas, mitos e mesmo em ideias, pois, como nos diz 
Ricoeur, não pode haver simbolismo sem linguagem na medida em que é por seu intermédio que nós 
atingimos a auréola simbólica mais arcaica (1976: 18). Deste modo, existe uma analogia entre as imagens 
arquetípicas e os motivos ou tipos mitológicos. Neste sentido dizemos que “uma imagem é arcaica se ela 
possui semelhanças mitológicas incontestáveis” (Jung, 1991: 412), o que quer dizer que uma imagem 
primordial ou arquetípica possui um carácter arcaico se apresentar uma concordância notável com os motivos 
mitológicos conhecidos: “A imagem primordial é sempre coletiva, quer dizer comum ao menos a todo um povo 
ou a toda uma época. Muito provavelmente, os principais motivos mitológicos encontram-se em todas as raças 
e em todas as épocas; eu consegui mostrar a existência de motivos da mitologia grega nos sonhos e nas 
imaginações dos negros” (1991: 433-34). O que se depreende pois daqui é que os deuses da mitologia são 
metáforas de condutas arquetípicas e os mitos representações arquetípicas: “Podemos hoje dizer que os 
arquétipos aparecem nos mitos e nos contos, assim como no sonho e nos produtos imaginários da psicose” 
(1993: 108). 



precede o tema da criança e a experiência concreta da criança e não o contrário. Esta 
observação é igualmente válida para a representação mitológica da infância2: 

 
A representação mitológica da criança não é textualmente uma cópia da 
‘criança’ empírica, mas um símbolo claramente reconhecido como tal: 
trata-se de uma criança divina, miraculosa, – não de uma criança humana – 
de uma criança procriada, colocada no mundo e criada em circunstâncias 
realmente extraordinárias. As suas aventuras e gestos são tão monstruosos 
como a sua natureza e a constituição do seu corpo. É unicamente em 
função das suas qualidades não empíricas que se torna necessário falar de 
um ‘tema da criança’. Além disso, a ‘criança’ mitológica também aparece 
sob a forma de deus gigante, de ‘polegarzinho’ [poucet no original], de 
animal, etc., o que indica que não se trata de uma causalidade racional ou 
de uma criança concreta. O mesmo argumento vale para os arquétipos do 
‘pai’ ou da ‘mãe’ que são igualmente símbolos irracionais da mitologia 
(1993: 119). 

 

Jung classifica a criança que, como elemento “mitogénico”, aparece no psiquismo 
inconsciente, ao que ele dá o nome de “inconsciente coletivo”3, na categoria dos “temas” 
(Motive), “imagens primordiais” (Urbilder), “tipos” (Typen) e de “arquétipos” (Archetypen): 
“O tema da criança é representativo do aspeto infantil pré-consciente da alma coletiva” 
(1974: 118)4 Assim, a criança prototípica, que se faz tantas vezes acompanhar dos seus 
símbolos (joia, pérola, flor, vaso, ovo de ouro, bola de ouro, etc.) define-se pela polarização 
arquetipal: insignificante-significante; pequena-grande; passado-presente-futuro; angélica-

                                                           
2
 Sobre a representação mitológica da Infância e a relação que existe entre Jesus Criança da tradição cristã e os 

deuses da antiguidade greco-romana ou celta, atente-se à passagem pertinente de Philippe Walter na 
apresentação do número especial da revista Íris (2002) dedicada à “L’Enfant mythique (Europa et Japon): “A 
questão da Criança Divina interroga, desde há muito tempo, os estudos mitológicos. O cristianismo, colocando 
no início da sua revelação o mistério da criança divina nascida de uma virgem, desperta os velhos esquemas 
míticos: Hermes ou Dioniso nos antigos Gregos, Taliesin nos Celtas apresentam afinidades reais com este filho 
de deus, até ao ponto de se interrogar: ‘E se a criança Jesus não é mais do que o herdeiro de divindades muito 
mais antigas?’. Num trabalho célebre, Carl Gustav Jung e Charles Kérényi tentaram, mais globalmente ainda, 
apreender a essência da mitologia a partir dessa figura chave do imaginário humano que é a criança divina. É 
evidente que há, em toda a criança, uma figura encarnada da origem que reenvia espontaneamente às origens 
do mundo e ao aparecimento da humanidade. É talvez porque ele traz consigo o mistério da vida nascente que 
a criança é mítica por essência” (2002: 3). 
3
 Jung carateriza assim o seu “inconsciente coletivo”: “As ‘camadas’ mais profundas da alma perdem, com a 

profundidade e a obscuridade crescentes, as particularidades individuais. Elas tornam-se cada vez mais 
coletivas à medida que se avança em direção ao ‘baixo’, quer dizer quando se aproximam dos sistemas 
funcionais autónomos, terminando por se tornarem universais e ao mesmo tempo estendem-se na 
materialidade do corpo, quer dizer dos elementos químicos. O carbono do corpo é carbono em geral. É a razão 
porque, nas suas ‘profundezas’, a alma é ‘mundo’ em geral” (1974: 134).  
4
 Ver a importante nota 19 (pp. 118-119) do texto de Jung intitulado Contribuição à psicologia do arquétipo da 

criança que se encontra na obra L’Essence de la mythologie. L’enfant divin et la jeune fille divine (Einführung in 

das Wesen der Mythologie. Der Mythos vom göttlichen Kind und Eleusinische Mysterien, 1941) e que nós 

consultamos em língua francesa. Aqui apenas citamos uma breve passagem como a infância simbolizando o 

“estádio primigénio, inconsciente e instintivo”: “Na realidade psicológica, a imagem empírica ‘criança’ não é 

que um modo de expressão (e não é o único!) para representar um dado estado psíquico que é dificilmente 

compreensível” (p. 119). 



demoníaca; solidão-cosmicidade; unidade-pluralidade; abandono-invencibilidade5, 
ocultação-exposição; ser inicial-ser final6 (1974: 126-141). Destes atributos, Jung atribui uma 
importância particular à dimensão do futuro que a criança representa: “A criança é o futuro 
em potência” (1974: 122). Ele é o mediador e o salvador e uma espécie de proto-símbolo 
unificador de contrastes de polos opostos, daí Jung falar do hermafroditismo da criança: “O 
hermafroditismo não significa outra coisa que a reunião dos contrastes mais forte e mais 
significativos” (1974: 134, 134-139). Aliás, este aspeto confirma a justeza do axioma jungiano 
que diz que o arquétipo “se apresenta como um mediador que reúne os contrastes entre as 
bases inconscientes e o consciente. Ele lança uma ponte entre a ‘consciência do presente’, 
ameaçada de dissolução, e o Todo próximo da natureza, inconsciente e instintivo, das 
épocas passadas” (1974: 136). 

Em resposta a um pedido de Karl Kerényi – mais precisamente no seguimento dos 
seus estudos A Criança Divina e A Jovem Divina (1939-1940) – Jung elaborou uma série de 
comentários sobre a psicologia do arquétipo da criança, sendo aqui de destacar as facetas 
que constituem a figura arquetipal da Criança apresentados em pares: inocência-
perversidade, divina (o “deus-criança”) – heroica (a “criança-herói”), protegida-abandonada, 
solitária-cósmica, fragilidade-invencibilidade, passado-futuro. Das facetas enunciadas, 
trataremos mais detalhadamente da futurização, do abandono, do carácter invencível e do 
hermafroditismo da imagem arquetípica da Criança (Criança arquetipal): 

 
– A futurização da Criança arquetipal:  
A criança representa o futuro em potência, a mudança futura da personalidade, a 
síntese dos elementos conscientes e inconscientes da personalidade. Compreende-
se, assim, que a criança seja um símbolo que se adeque bem ao processo de 
individuação junguiano, pela simples razão que visa a síntese da totalidade e da 
harmonia psíquica – o “Si-Mesmo” (das Selbst). Como símbolo de totalidade não é de 
estranhar que revista as formas do "redondo", do "círculo", da "esfera" ou do 
"tetraedro" e que se afirme, portanto, como um símbolo mediador, salvador e que 
reúna os contrastes;  
 
– O abandono da Criança arquetipal:  
Jung refere-se ao estado de abandono da Criança do seguinte modo: “O abandono, a 
exposição, o colocar em perigo, etc., pertencem, por um lado, ao desenvolvimento 
ulterior do começo insignificante, por outro ao nascimento misterioso e miraculoso” 
(1993: 126). De acordo com o autor, a condição de “abandonado”7 é aquilo que 

                                                           
5
 Jung diz-nos que a criança “é a abandonada, ignorada e ao mesmo tempo a divinamente poderosa; ela é o 

início significante, duvidoso e o fim triunfante” (1974: 141).  
6
 A criança é encarada por Jung como “renatus in novam infantiam” o que significa que “Ela não é portanto 

somente um ser do início, mas também do fim. O ser inicial era antes do homem, e o ser final é depois do 
homem. Psicologicamente esta afirmação significa que a ‘criança’ simboliza a natureza pré-consciente e pós-
consciente do homem. A sua natureza pré-consciente é o estádio inconsciente da primeira infância; a sua 
natureza pós-consciente é uma antecipação por analogia além da morte. É a natureza englobante do Todo 
psíquico [o Si-Mesmo/das Selbst) que se exprime por esta representação. O Todo nunca se confina ao círculo 
da consciência; ele engloba o espaço determinado e indeterminado do inconsciente” (1974: 140).  
7
 Sobre este tema, e na continuidade de Jung, escreveu, além de outros (Gilda Frantz, Marion Woodman, M. 

Scott Peck), James Hillman um importante artigo intitulado Abandoning the Child (1971) e, do ponto de vista 

mítico, Otto Rank, um dos discípulos de Freud, escreveu Der Mythus von der Geburt des Helden (O Mito do 

Nascimento do Herói – 1909) onde apresenta 85 exemplos que ilustram o “abandono da criança”. 



define a Criança arquetipal (a Criança interior): “A ‘criança’ significa qualquer coisa 
que aspira à independência. Ela não o poderá fazer sem se separar da origem: o 
abandono é portanto condição necessária e não somente sintoma” (1993: 90). Esta 
necessidade deve ser encarada como uma experiência positiva, na medida em que 
aponta para um processo de maturação da personalidade, ou seja, para aquilo que 
Jung denominou de “Processo de Individuação que tem com principal objetivo a 
síntese do Si-Mesmo (das Selbst)”: “No processo de ‘individuação’ ela [a Criança] 
antecipa a figura que resulta da síntese dos elementos conscientes e inconscientes 
da personalidade. Ela é portanto um símbolo que reúne os contrastes, um mediador, 
um salvador; quer dizer um ‘formador da Totalidade’. […] Eu chamei a esta 
Totalidade acima do domínio consciente, o Si-Mesmo (das Selbst)” (1993: 122-123). 
 
– A invencibilidade da Criança arquetipal:  
A invencibilidade da Criança advém-lhe da sua natureza divina (divindade infantil) e 
heroica (herói juvenil). A criança é, por um lado, "insignificante", "frágil", "carente" e 
por isso mesmo sujeita ao abandono, à exposição, aos perigos de toda a espécie (a 
“infância solitária” de Bachelard -1984: 90); por outro lado, ela é "divina", pois dispõe 
de forças quase que hercúleas que lhe permitem que faça face aos perigos e às 
agressões (a “infância cósmica” de Bachelard - 1968: 90). A Criança enquanto divina 
(o deus é um ser sobrenatural puro) personifica o inconsciente coletivo ainda não 
humanizado, enquanto heroica compreende no seu aspeto sobrenatural a essência 
humana e “representa portanto uma síntese do inconsciente (‘divino’ quer dizer 
ainda não humanizado) com o consciente humano” (Jung, 1993: 125): “A criança é a 
abandonada, a desamparada e ao mesmo tempo divinamente poderosa; ela é o 
início insignificante, duvidoso, e o fim triunfante. A ‘eterna criança’ no homem é uma 
experiência indescritível; um estado de inadaptação, uma desvantagem e uma 
prerrogativa divinas; em último lugar, um imponderável que determina o valor ou a 
falta de valor fundamentais de uma personalidade” (Jung, 1993: 141); 
 
– O hermafroditismo da Criança arquetipal:  
A natureza plástica e pregnante da Criança simbólica permite a Jung falar do seu 
carácter hermafrodita: “O hermafroditismo não significa outra coisa do que a reunião 
dos contrastes mais fortes e mais marcantes” (1993: 134). A figura da Criança 
hermafrodita é um símbolo que evoca, na sua qualidade de “símbolo da reunião 
construtiva de contrastes”, quer os deuses bissexuais e criadores do mundo, quer a 
complexa simbólica do andrógino e, consequentemente, o seu mito: o andrógino, 
como expressão da totalidade (coincidência e harmonia dos contrários), simboliza a 
perfeição das origens, o estado primordial não-condicionado (a total autonomia), a 
espontaneidade, a força e a liberdade (Libis, 1980; 1986; Eliade, 1981): “O 
inconsciente mantém portanto em nós poderes andróginos. [...] O relógio do 
feminino funciona em contínuo, numa duração que se desenrola tranquilamente. O 
relógio do masculino tem o dinamismo do estremeção” (Bachelard, 1984: 50-51). 
Este estado de androginização corresponde à inocência primigénia do estado edénico 
– o estado antes da queda, isto é, antes do pecado original. Neste contexto, não é de 
estranhar que a infância seja sinónimo de espontaneidade, de não-conhecimento, de 
não-diferenciação, de identidade e de simplicidade própria do estado natural, 



atributos próprios da Idade de Ouro ou mesmo do Paraíso Perdido (Eliade, 1981
a
: 78-

94). 
 

Tendo em conta as principais características da Criança arquetipal, perguntamo-nos 
acerca dos seus significados e correlativamente da Infância enquanto tal. Assim, podemos 
afirmar que a Criança representa, como atrás dissemos, o “aspeto infantil pré-consciente da 
alma coletiva” que corresponde ao estádio “urobórico” (condição paradisíaca do 
desenvolvimento da criança) de Erich Neumann8: este caracteriza-se por um “mínimo de 
desconforto e tensão e um máximo de segurança, e também pela unidade entre o eu e o tu, 
entre o Self e o mundo” (1999: 14). Identificamos esta unidade com a realidade unitária do 
paraíso, cujos símbolos mais marcantes são o “refúgio”, o “lar original”, o “círculo”, a 
“esfera”, o “oceano”, o “lago” e por todas as imagens associadas ao mito do Paraíso, tais 
como a do andrógino, da vegetação luxuriante e dos frutos variados que lhes estão 
associados, das águas correntes, etc: “Infância é símbolo de inocência: é o estado anterior ao 
pecado, portanto o estado edénico, simbolizado em diversas tradições pelo regresso ao 
estado embrionário, de que a infância está próxima. A infância é símbolo de simplicidade 
natural, de espontaneidade” (Chevalier & Gheerbrant, 1997: 404), e de “felicidade simples” 
(Bachelard, 1984: 106).  

Neste contexto o tema da Criança, ao aparecer como um símbolo altamente 
pregnante, visto que é uma das facetas do “Si-Mesmo” (das Selbst), tende a exprimir-se 
através de formas arredondadas, pois são aquelas que estão em melhor posição de reunir os 
contrastes numa mediação harmónica (coincidentia oppositorum). Por isso, nada mais 
natural que a Criança, enquanto “ser do início, mas também do fim” (Jung, 1993: 140), faça 
uma espécie de conjunctio entre o passado e o futuro. Por outras palavras, o que 
pretendemos dizer é que a Criança arquetipal, à semelhança de Jano da mitologia romana 
para quem o futuro e o passado estavam sempre diante dos olhos (Grimal, 1992: 258-259), 
possui uma dupla natureza: o futuro (“o seu final é depois do homem” como quer Jung) e o 
passado (“o ser inicial era antes do homem”, de acordo com Jung). Daí não ser de estranhar 
que ela se afirme simultaneamente como um ser do “início” ou do princípio e um ser do 
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 Na sua obra A Criança, Erich Neumann explica que, em obra anterior (História da Origem da Consciência) 

escolhera o termo urobórico para designar o estado inicial pré-ego, porque o símbolo do uroboros, a serpente 

circular que morde a própria cauda – ‘engolindo-a’, portanto – caracteriza a unidade sem opostos dessa 

realidade psíquica. “É assim que o uroboros, como o Grande Círculo em cujo centro, à maneira de um útero, o 

germe do ego repousa protegido, é o símbolo característico da situação uterina na qual não existe ainda uma 

criança com uma personalidade delimitada de forma suficientemente clara para permitir um confronto com 

um meio ambiente humano e extra-humano. Esse estado não delimitado, característico da situação 

embrionária uterina, preserva-se em grande parte, se bem que não inteiramente, após o nascimento” (1999: 

11). De facto, em História da Origem da Consciência (Ursprungsgeschichte des Bewusstseins - 1949), o mesmo 

autor salienta: “O Uroboros apresenta-se como o redondo que contém, isto é, como seio primitivo e útero 

materno, e também como a unidade dos opostos masculino-feminino, como os progenitores, como pai e mãe, 

que são unidos entre si em perpétua coabitação. […] O Uroboros, o grande redondo, não é apenas o seio, mas 

também os ‘progenitores’. O pai primordial é unido à mãe primordial na unidade urobórica; os dois não vão 

separados um do outro. Aqui vigora ainda a lei da origem, em que debaixo e acima, pai e mãe, céu e terra, 

Deus e o mundo se refletem mutuamente e não podem existir separados. E como se pode apresentar 

mitologicamente a conjunção dos opostos, qual inicial condição da existência, a não ser no símbolo dos 

progenitores originariamente unidos!” (1978: 33, 37; Biedermann, 1996: 487-489).  



“fim”: “Psicologicamente, esta afirmação significa que a criança simboliza a natureza pré-
consciente e pós-consciente do homem. A sua natureza pré-consciente é o estado 
inconsciente da primeira infância; a sua natureza pós-consciente é uma antecipação, por 
analogia, para além da morte” (Jung, 1993: 140). Pensamos assim que esta “natureza pré-
consciente e pós-consciente do homem” que a Criança simboliza “testemunha a infância do 
homem, do ser tocado pela glória de viver” (Bachelard, 1984: 107), ou não é a vida 
caracterizada pela tensão permanente entre o “início” e o “final”, entre o “abandono” e a 
“invencibilidade”, entre a “infância solitária” e a “infância cósmica”9? Nesta linha, o núcleo 
de Infância, que se situa no centro da psique humana, deve ser procurado na solidão 
cósmica que a criança tão bem conhece, pois nela reside a condição da própria criança de se 
unir ao mundo num impulso de autorrealização: 

 

A ‘criança’, como um recém-nascido, sai do seio do inconsciente; ela foi 
concebida como base fundamental da natureza humana ou, melhor 
dizendo, ela nasceu da natureza vivente em geral. Ela personifica as forças 
vitais que residem para além do círculo limitado da consciência, das vias e 
das possibilidades que a consciência ignora na sua parcialidade, um Todo 
que contém as profundezas da natureza. Ela representa o impulso mais 
forte e iniludível de todo o ser humano, quer dizer, o impulso de 
autorrealizar-se. A criança é um ‘imperativo com possibilidade única’ 
munido de todas as forças naturais do instinto, enquanto a consciência se 
assume sempre nas suas pretensas ‘possibilidades múltiplas’ (Jung, 1993: 
130-131). 

 
Sobre os pares solidão-cosmicidade e fogo-água, debruçou-se Gaston Bachelard na 

sua Poétique de la Rêverie (1960), colocando a Infância sob o signo dos arquétipos do fogo (o 
princípio viril: animus – sempre do menos profundo) e da água (o princípio feminino: anima 
– sempre do mais profundo). Mas qual é o sentido que Bachelard atribui aos arquétipos 
(para nós imagens arquetípicas)? É o mesmo significado que Jung lhe confere? O autor 
encara-os como “reservas de entusiasmo” (1984: 107), que nos ajudam a acreditar no 
mundo, a amá-lo e a criá-lo sob a influência da “beleza das primeiras imagens” (1968: 87) e 
das “virtudes dos devaneios [rêveries] primeiros” (Bachelard, 1984: 107), que são, para o 
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 De acordo com Gaston Bachelard o devaneio [rêverie] da Infância caracteriza-se precisamente pela tensão 

entre a “infância solitária” e a “infância cósmica”: “Nas suas solidões, a criança sonhadora conhece o devaneio 

cósmico, a que nos une ao mundo. Em nossa opinião, é nas recordações dessa solidão cósmica que devemos 

encontrar o núcleo de infância que permanece no centro da psique humana. É aí que se ligam mais de perto a 

imaginação e a memória. É aí que o ser da infância liga o real e o imaginário, que ele vive em toda a imaginação 

as imagens da realidade. É como se todas essas imagens da sua solidão cósmica reagissem em profundeza no 

ser da criança; longe do seu ser para os homens cria-se, sob a inspiração do mundo, um ser para o mundo. Eis o 

ser da infância cósmica. Os homens passam, o cosmos permanece, um cosmos sempre primeiro, um cosmos 

que os maiores espetáculos do mundo não apagarão em todo o curso da vida. A cosmicidade da nossa infância 

permanece em nós. Ela reaparece nos nossos devaneios na solidão. Este núcleo de infância cósmica está então 

em nós como uma falsa memória. Os nossos devaneios solitários são as atividades de uma metamnésia. Parece 

que os nossos devaneios em direção aos devaneios da nossa infância nos fazem conhecer um ser prévio ao 

nosso ser, toda uma perspetiva de antecedência de ser [Ver, pp. 95-96]. […] Sem infância, não há verdadeira 

cosmicidade. Sem canto cósmico, não há poesia. O poeta desperta em nós a cosmicidade da infância” (1984: 

92-93 e 109). 



autor, a água, o fogo, as árvores e as flores primaveris da Criança. Vemos, assim, que os 
arquétipos (para nós imagens arquetípicas) aqui conservam um dos sentidos fulcrais da 
noção junguiana de arquétipo, que é o seu aspeto de imagem primordial pregnante de alta 
significação simbólica: “os arquétipos ficarão sempre como a origem de poderosas 
imagens”10 (1984: 108). Assim, não deixará de ser pertinente perguntar qual dos arquétipos 
(imagens arquetípicas) escolhe Bachelard para designar a Infância? Embora coloque a 
Infância sob o duplo signo da água e do fogo, considera-a, a nosso ver, mais do lado do 
arquétipo da água: a Infância é uma “Água humana, uma água que sai da sombra” (1984: 
96). Não esquecendo, a este respeito, que toda a “água é um leite”, mais precisamente toda 
a bebida “feliz” é um leite maternal. Ao colocar a Infância prevalentemente sob a tónica da 
água, também a coloca sob o signo do arquétipo da anima11, na medida em que todas as 
imagens relativas à água “transmitem a todo o sonhador uma embriaguez feminina. Quem é 
marcado pela água, guarda uma fidelidade à sua anima [o itálico é nosso] ” (1984: 55). 

Por tudo aquilo que foi dito, e a modos de síntese, Criança arquetipal simboliza o 
carácter benéfico do inconsciente coletivo, o futuro, a novidade, a simplicidade, a não-
diferenciação, a reunião ou a conjugação dos contrastes, tais como o inconsciente e o 
consciente, o princípio passivo ou feminino (yin) e o princípio ativo ou masculino (yang), 
entre outros. De acordo com a classificação isotópica das imagens elaborada por Gilbert 
Durand, esta imagem (arquétipo "substantivo" na sua terminologia) aparece integrada no 
regime noturno e subsumida pelas estruturas místicas do imaginário (1984: 307-320 e 506-
507), que são caracterizadas pela dominante digestiva, com as suas técnicas do continente e 
do habitat, com os seus valores alimentares e digestivos, com a sua sociologia matriarcal e 
de amamentação. 

 
1.3. Da Criança divina e Ártemis como sua encarnação mitológica 

 
A Criança Divina é para nós sinónimo do “deus-criança” e retoma na perspetiva 

junguiana os traços gerais do arquétipo da criança, tal como eles foram descritos 
anteriormente. Ela constitui um dos núcleos mais perenes do imaginário humano dado a sua 
forte e íntima simbiose com os mitos fundadores da nossa civilização. Por outras palavras, e 
para recordarmos aqui Gaston Bachelard, a infância representa a permanência imóbil na 
alma humana e fora da história (1984: 100; Durand, 1979ª: 84-87)12. É assim que se entende 
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 Bachelard insiste em « fazer reconhecer a permanência, na alma humana, de um núcleo de infância, uma 

infância imóvel mas sempre vivente, fora da história, escondida aos outros, disfarçada em história quando ela é 

contada, mas que não tem ser real senão nos seus instantes de iluminação – bem se pode dizer os instantes da 

sua existência poética. […] Reconhece-se que a infância é o poço do ser. Aspirando assim à infância insondável, 

que é um arquétipo, eu sei bem que sou tomado por um outro arquétipo. O poço é um arquétipo, uma das 

imagens mais graves da alma humana” (1984: 85 e 98). 

11
 Aceitando que a anima é um arquétipo (Jung-Bachelard), na sua Poétique de la Rêverie (Chap. II - Rêveries sur 

la Rêverie: “Animus”-“Anima”, p. 48-83) Bachelard defende que “o devaneio está sob o signo da alma. Quando 

o devaneio está verdadeiramente profundo o ser que vem e aspira em nós é a nossa alma. […] a poética do 

devaneio é uma poética da alma. […] a rêverie é a livre expansão de toda a alma” (1984: 53, 57). 

12
 Gaston Bachelard influenciado pelas teses sobre o arquétipo de Jung considera também a criança um 

arquétipo, e a este respeito diz-nos o seguinte: “a infância aparece, no estilo próprio da psicologia de 
profundidades, como um verdadeiro arquétipo, o arquétipo da felicidade simples. É seguramente em nós uma 
imagem, um centro de imagens que atrai as imagens felizes e repelem as experiências da infelicidade. Mas esta 



que a criança, à semelhança da natureza do mito, represente simultaneamente um desafio e 
uma negação da visão positivista, racionalista e etnocêntrica da vida e do mundo. Para 
caraterizar a essência divina da Criança e da Infância numa existência intemporal, aquela 
que é própria aos deuses, lembremos as palavras de Homero quando ele se refere aos 
deuses gregos: eles não envelhecem, eles não morrem, eles são eternos. De acordo com Karl 
Kerényi, o retrato clássico da infância de um deus, tendo em conta o hino homérico de 
Hermes, é-nos dado precisamente por este deus: o deus celebrado é uma criança: “a 
infância de um deus não significa de modo algum que ele tivesse um poder reduzido ou uma 
menor importância. Pelo contrário, quando uma divindade aparece no meio de outros 
deuses sob forma de criança, é a sua epifania que se encontra no centro da situação ou, para 
nos exprimir mais claramente, a epifania é sempre a da criança divina” (Kerényi, 1974: 80). 

Toda a criança que nasce é já uma figura encarnada da origem que, por conseguinte, 
reatualiza quer a origem do mundo, o tempo antes da “Queda”, a inocência primigénia, bem 
como o futuro de uma humanidade redentarizada: “é talvez por que ela traz consigo o 
mistério da vida nascente que a criança é mítica por essência” (Walter, 2002: 3). A Criança 
Divina, enquanto figura iniciática e messiânica poderosa, possui, entre outros, os seguintes 
atributos: ela é mediadora, ela é profeta, ela é visionária, ela conhece os segredos do 
mundo. Esta Criança representa a plenitude de vida de que a figura da criança prodigiosa 
está imbuída: ela é o protótipo, o modelo arquetipal da criança original que Jung nos fala 
(1974:105-144). Os seus traços mais significativos são-nos fornecidos por um conjunto de 
mitologemas estudado por Kerényi: orfandade, abandono, solidão, fraqueza e força: “A 
presença de amas divinas ou de animais amamentadores no mito de Zeus, – e a imitação 
destas amas no mito de Dionísio criança – exprime duas coisas: o estado solitário da criança 
divina, e o facto que, apesar de tudo, ele encontra-se no mundo original. É uma situação de 
dupla face: a de um órfão, e ao mesmo tempo a de uma criança amado pelos deuses” 
(Kerényi, 1974: 47). 

O mitologema da criança original, que serve de modelo à Criança Divina, é 
inseparável da água original (o mar). O mar que simboliza a fonte da água primeira 
representa o corpo maternal, o seu seio e o berço que acolhe todo o ser vivo: veja-se o 
exemplo emblemático da criança montada num golfinho: “As águas infinitas estão também 
organicamente ligadas à imagem da criança original como o corpo maternal está ligado ao 
                                                                                                                                                                                     
imagem, no seu princípio, não é inteiramente nossa; ela tem raízes mais profundas que as nossas simples 
recordações. A nossa infância testemunha da criança do homem, de ser tocado pela glória de viver. […] Como 
os arquétipos do fogo, da água e da luz, a criança que é uma água, que é um fogo, que se torna uma luz 
determina um grande desenvolvimento de arquétipos fundamentais. Nos nossos devaneios sobre a infância, 
todos os arquétipos que ligam o homem ao mundo, que concedem um acordo poético do homem e do 
universo, todos estes arquétipos são, de algum modo, revivificados. […] Os arquétipos são, do nosso ponto de 
vista, reservas de entusiasmo que nos ajudam a crer no muno, à amar o mundo, a criar o nosso mundo. […] E o 
devaneio sobre a infância projeta-nos nas virtudes dos devaneios primeiros. A água da criança, o fogo da 
criança, as árvores da criança, as flores primaveris da criança… que princípios verdadeiros para uma análise do 
mundo! […] Meditando sobre a criança que nós fomos, para lá de toda a história da família, depois de ter 
ultrapassado a zona das lamentações, depois de ter dispersado todas as miragens da nostalgia, nós atingimos 
uma infância anónima, puro foco de vida, vida primeira, vida humana primeira. E esta vida está em nós – 
sublinhamo-lo ainda – permanece em nós. […] O arquétipo está lá, imutável, imóvel sob a memória, imóvel sob 
os sonhos. E quando se faz reviver, pelos sonhos, o poder do arquétipo da criança, todos os grandes arquétipos 
dos poderes paternais, dos poderes maternais retomam a sua ação. O pai está, ele também, imóvel. A mãe está 
lá, ela também, imóvel. […] É o signo de uma permanência da infância, de uma permanência que é vivente nos 
devaneios. Em todo o sonhador vive uma criança, uma criança que o devaneio enfatiza, estabiliza. Ela arranca-a 
da história, ela coloca-o fora do tempo, estranho ao tempo. Mais um devaneio, esta criança permanente, 
enfatizada, ei-lo deus” (1984: 106-108 e 116). 



seio. […] O tema original é o mesmo em Creta que no Continente: é o da aparição da criança 
original num lugar pertencendo ao mundo da origem, colocado em correlação com os 
elementos maternais originais: os rochedos e a água” (1974: 77, 94). A Criança Divina que 
mais aparece ligada ao mar é Dionísio, aspeto aliás realçado por Karl Kerényi (1993: 99-104), 
que à semelhança de Hermes, representa também o retrato da Criança Divina original. 
Também Ártemis representa para o mesmo autor “uma imagem mitológica da meninice” 
(Kerényi, 1992: 55-62). Esta deusa juvenil impôs-se quer por afirmar enfaticamente a sua 
eterna juventude, quer pela sua virgindade e temeridade: “Ela somente aparecia sob o 
aspeto de uma virgem, masculina na sua severidade e na sua selvajaria, como era de esperar 
numa rapariga da sua idade” (1952: 144).Walter Otto descreve a sua natureza do seguinte 
modo: 

 
Manifestando o espírito da natureza, ela faz aparecer um arquétipo da 
feminilidade, cuja figura eterna pertence ao círculo dos deuses. […] Essência 
cristalina que mergulha as suas raízes sombrias na natureza plenamente 
animalesca; simplicidade infantil, espontaneidade, portanto imprevisível, 
feita do charme mais suave e da dureza do diamante. Tímida como uma 
adolescente fugidia, escorregadia, e subitamente de uma violência 
agressiva (1993: 110; Kerényi, 1993: 149 e 152). 

 
Por fim, não deixa de ser importante sublinhar, na companhia de Gaston Bachelard, 

que a infância divinizada é “a prova da atividade de uma arquétipo que vive no fundo da 
alma humana. Arquétipo da criança, mitologema da criança divinizada são correlativos” 
(1984: 115). 

 
 

2. Para um imaginário da criança à luz da filosofia do imaginário educacional 
 

Os temas da moldagem, da fabricação e da manipulação do educando são clássicos e 
não passaram desapercebidos, entre outros, a Philippe Meirieu que no seu Frankenstein 
pédagogue (1996) aborda a figura mítica da Criatura como “o mito da educação como 
fabricação” (1996: 15-56), não esquecendo também de tratar de Pigmalião, de Pinóquio, 
entre outras. O que importa reter para o nosso caso da sua reflexão é o desafio que a 
aventura educativa em si mesma constitui: o educador corre sempre o risco de perder o 
controlo do “produto” fabricado (veja-se o exemplo de Pinóquio, do próprio Frankenstein), 
isto é, de “fazer” o outro e, para o melhor ou o pior, abrir assim o caminho da “autonomia” 
sempre e necessariamente inacabada (1996: 74-78). Por outras palavras, será o sujeito capaz 
de ser autónomo de costas voltadas para “a beleza das imagens primeiras” de que falava 
Bachelard? Poderá sê-lo sem o devaneio da sua infância cósmica que é outra maneira de 
falar do destino que nele habita e de quem ele realmente é? 

 
2.1. Da importância da Criança interior face a uma Criança fabricada 

 
Na linha de Jung, o tema da Criança deve ser encarado como representativo do 

“aspeto infantil pré-consciente da alma coletiva” (Jung, 1993: 118), além do próprio Jung 
defender a necessidade de uma re-união entre a criança real (com as suas recordações) e a 
Infância imaginal (com as suas reminiscências arquetipais). Neste contexto, pensamos que a 
máxima rousseauniana “deixai amadurecer a infância nas crianças” pressupõe que o 



educador seja, antes de mais, capaz de analisar a Criança arquetípica que existe dentro dele. 
Se tal acontecer, o seu relacionamento com as crianças torna-se mais próximo do carácter 
eterno da infância com as consequências benéficas que isso pode trazer para o mundo da 
infância e, consequentemente, para uma sociedade nova (Racine, 1982; Montessori, 2000): 

 
Aceitar e compreender a criança poderá constituir uma ameaça para o 
adulto que coloca a informação acima do sentimento de maravilha, o 
entretenimento acima do divertimento, a inteligência acima da ignorância. 
O verdadeiro cuidado com a criança implica enfrentar as nossas naturezas 
inferiores – as nossas emoções indómitas, desejos insanos e o amplo 
espectro das nossas incapacidades (Moore, 1996: 71). 

 
A Criança interior, como uma das facetas da alma humana, deve irrigar a criança real 

para que as duas se façam uma. E aqui surge a velha questão: de que modo se deveria 
educar a Criança, o que se deveria, por outras palavras, fazer para que esta unidade fosse 
atuante e não meramente um apelo, ainda que bem-intencionado? Nesta perspetiva, 
Thomas Moore, no Sentido da Alma, diz-nos que acredita que se “fôssemos capazes de 
avaliar a criança arquetípica, cuja presença sentimos dentro de nós, o nosso relacionamento 
com as crianças reais tornar-se-ia mais franco e mais sensível” (1996: 70). 

A criança real, submetida à ditadura da “cabeça cheia”, em detrimento da “cabeça 
bem-feita” (Montaigne; Morin, 2002: 23-36), afastada das fontes alimentadoras da 
imaginação humana vê-se dramaticamente votada a uma situação de “dieta” de imagens 
reconfortantes como aquelas moldadas sobre as matérias imaginantes (terra, água, ar e fogo 
de Bachelard) que estimulam os “devaneios sobre a infância” (Bachelard, 1984: 84-123; 
Duborgel, 1983; Silva, 2001: 25-59). É pois este tipo de desconforto que impede a criança, 
por conseguinte, de abrir-se à “beleza das imagens primeiras” (Bachelard, 1984: 87). A este 
propósito, não deixa de ser pertinente lembrar as palavras de James Hillman que nos dizem 
que “O nosso culto da infância é a máscara sentimental que esconde a ausência de uma 
verdadeira homenagem ao imaginal” (1971: 377). Este imaginal, conceito devido a Henry 
Corbin (1964: 3-26), não é outra coisa do que “o reino da reminiscência arquetipal”. Deste 
modo, parece-nos que não podemos perceber a infância real e educá-la, se não 
percebermos antes, e em profundidade, o lugar e o papel que a Criança arquetipal 
desempenha quer na psique coletiva, quer na psique subjetiva ou individual.  

Em trabalho anterior, intitulado Da Criança Simbólica às Imagens Míticas da Infância 
(2004), destacámos algumas facetas que constituem a figura simbólica da criança, 
indagámos acerca dos seus significados e explicitámos os seus contornos míticos, 
enfatizámos a natureza “divina” da Criança e concluímos que a relação arquetipal-mitológica 
é passível de iluminar a infância de cada ser humano. Maria Alberta Meneres (2004: 152-
155) traduz poeticamente as qualidades desta “voz do Mundo”: 

 
Ò solitária//ó mais fecunda//ó mais activa voz do Mundo,//ó mais 
humilde//ó solitária//ó mais brilhante voz do Mundo,//ó mais potente//ó 
mais submissa//ó mais violenta voz do Mundo,//ó solitária//ó leve triste//ó 
calma e clara – dentro de nós!//Ó despenhada voz do Mundo. 

 

São, com efeito, estas qualidades arquetipais da Criança que devem ser recuperadas 
e integradas pelos educadores. No entanto, para que esta recuperação-integração tenha 
êxito é preciso que seja superada a dualidade entre a criança real (com as suas 



recordações/inconsciente pessoal) e a Criança arquetipal (com as suas reminiscências 
arquetipais/inconsciente coletivo) pela ideia de conjunctio que nos fala Jung (1993: 136-
139). Por outras palavras, é a dualidade referida, responsável pelo drama da infância com o 
seu consequente abandono (Hillman – Montessori), que deverá ser superada pela já 
mencionada conjunctio. Porém, aqui a entendemos como aquela atitude do educador que 
compreende, à semelhança do “casamento divino” do Antigo Testamento, a criança real (a 
personalidade consciente da Infância) e a Criança interior (a personalidade inconsciente da 
Infância), de acordo com as palavras da II Epístola de Clementino: “Quando os dois serão 
um, o exterior como o interior, o macho com a fêmea, nem macho nem fêmea” (Jung, 1993: 
137).  

Assim, esta ideia da complicação pretende ultrapassar a visão, no mínimo ambígua, 
que qualifica, por um lado, a Infância real (a criança real) com os atributos positivos da 
Infância imaginal (criança interior ou arquetipal) e, por outro, reserva para a Criança interior, 
que de acordo com Jung exprime a “totalidade do homem” (1965: 406), os atributos 
negativos (abandono, insignificante, etc.). Compreende-se pois que desta atitude se 
deduzam consequências para os estudos dedicados à Infância pelo facto da criança real 
aparecer, aos olhos dos educadores, como a única possível, além de revestir uma espécie de 
carácter “numinoso”, isto é, dotada de uma personalidade “sagrada” e por isso digna e 
merecedora de um culto (Boas, 1990). 

O drama desta visão redutora reside, a nosso ver, em o adulto separar, para não 
dizermos mesmo negar, aquilo que deveria ser uma unidade criadora e, consequentemente, 
inspiradora da vida dos adultos na linha das palavras de William Wordsworth, “A Criança é o 
pai do Homem” (2003: 169), e de Maria Montessori: “Só a criança nos pode guiar e ela só o 
pode fazer se nós estivermos prontos, convictamente, a segui-la” (1996: 136). Assim, esta 
atitude de rejeição da Infância imaginal compromete, para não dizer mesmo mata ou aborta 
(Hillman, 1993: 65-66) a esperança de se restaurar a unidade originária da Criança em que a 
esperança no futuro conviva com as inquietações do presente, o sentido de conquista 
conviva com a apatia existencial, um novo começo conviva com a hesitação do iniciar e, 
finalmente, o fim feliz tenha como contraponto um início angustiante: 

 
Uma restauração do mítico, do imaginal e do arquetipal supõe uma descida 
ao interior do reino infantil da criança. A nossa consciência, fortemente 
centrada sobre o eu, a coisa que teme mais é uma tal descida. O pior insulto 
é alguém passar por ‘imaturo’, ‘acriançado’, ‘infantil’. Nós inventamos 
portanto todas as espécies de medidas para nos defender contra a criança – 
e contra o fantasma arquetipal. Nós chamamos a essas defesas a 
consciência do eu forte, madura e desenvolvida (1993: 65). 

 

2.2. O imaginário educacional como antídoto do furor paedagogicus (Jung) 
 

Jung alertou no seu texto sobre “a psicologia do arquétipo da criança”, 
anteriormente citado (1993: 105-114), que se ilude o problema principal, que é o de não 
isolar a consciência da sua fonte originária que é o inconsciente coletivo com as suas imagens 
fundacionais, universais e atemporais, sob o signo do furor paedagogicus. A educação da 
criança faz-se mais por aquilo que o educador é menos pelo caudal de palavras que ele 
debita. Os estudos da criança, nas suas diferentes abordagens, vivem fascinados pela 
“criança real” e enriquecê-la sob as mais variadas perspetivas epistemológicas que se 
cruzam no interior dos Estudos da Criança, só que tendem a esquecer que “A crença nas 



palavras, universalmente divulgada, é uma verdadeira doença da alma, porque esta 
superstição exerce uma atração que afasta cada vez mais o homem das bases fundamentais” 
(1993: 136).  

O educador deve, pelo contrário, esforçar-se em ser um mediador (lembrando aqui 
uma das qualidades do deus Hermes) entre a consciência do presente, do slogan e da moda 
e a dimensão obscura da alma humana, além de se exercitar na revisitação da memória 
coletiva onde se abrigam os “símbolos primários” (Paul Ricoeur) da história da humanidade. 
De facto, sob o modismo e obsessão pedagógicos da psicologia, da tecnologia, da teoria do 
curriculum, da sociologia, da história, da filosofia educacionais a Criança interior fica 
rapidamente soterrada, asfixiada em detrimento de representações mistificadas de uma 
infância supostamente “real”. Porém e é aqui que reside a ironia, essa Criança “real” não 
deixa de ser tragicamente “irreal” pela simples razão que só existe nos constructos teóricos 
pensados pelos diferentes especialistas ou teóricos das Ciências da Educação (Pagni, 2006: 
212-220). Assim, aquilo que realmente importa é chamar a atenção para um mundo outro 
da infância, ou seja, pensá-lo de outro modo. Neste sentido, oferecemos um conjunto de 
cinco “proposições”, que devem somente funcionar como um antídoto, necessariamente 
incompleto, a partir das reflexões que temos vindo a fazer no âmbito dos nossos estudos 
dedicados à filosofia do imaginário educacional (Araújo, 2006: 208-212; 2004): 

 
1) A condição necessária, ainda que não suficiente, para o indivíduo se tornar 
educador é que ele reconheça a “eterna criança” que habita nele, pois, como lembra 
Jung, a “Criança eterna” no homem é uma experiência indescritível: “Porque há no 
adulto uma criança, uma criança eterna, sempre em estado incessante de 
transformação, que tem necessidade constante de cuidados, de atenção e de 
educação” (1965: 407; Silva, 1988: 147); 
 
2) O educador, à semelhança do conselheiro, deve servir de parteiro à Criança 
arquetipal que a criança real transporta em si – tarefa já anunciada por Sócrates que 
consistia em guiar a Criança do universo mítico ao universo ideo-psíquico-mental, 
sem no entanto rejeitar o primeiro. Por outras palavras, o educador, enquanto 
conselheiro, é mediador, um paedogogos que faz do educere (conduzir para fora, 
levar de dentro para fora), e não do educare (alimentar de fora), o seu lema principal 
de ação. É portanto o educador que através da sua ação ajuda a tornar o educando 
aquilo que ele é, para lembrarmos o velho aforisma de Píndaro que caracteriza, aliás, 
o credo humanista da educabilidade. Este lema implica, por uma lado, que o 
educador vá não só mais ao fundo de si-mesmo, o que significa também “ir mais 
longe”, e, por outro lado, também implica, por conseguinte, ir mais ao fundo do 
Outro, daquele que está diante de si na qualidade de educando: “Mas este ato de 
‘conduzir para fora de’ implica uma teleologia que não é unicamente externa, na 
medida em que educar implica ‘ir mais a fundo de si’, isto é, desenvolver 
potencialidades próprias, construir uma interioridade através de um processo de 
auto-organização. Esta questão levanta toda a problemática da “Bildung”13 que 

                                                           
13

 O conceito de Bildung não é de tradução fácil, dada a sua complexidade histórica, semântica e cultural, pelo 

que optamos pela sua não tradução para não obnubilar ou empalidecer a riqueza semântica que o conceito 

encerra. A palavra Bildung aparenta-se à palavra Bild (“representação”, “imagem”, “pintura”, “foto”) por 

intermédio do verbo “bilden”, cuja etimologia (“bilden”, “dar forma e ser a uma coisa”, e “bilidon”, “imitar uma 

forma já existente”) permite interpretá-lo como o equivalente de “produzir”, “fazer”, “fabricar”, mas também 



significa simultaneamente educação e figuração: “Educar é portanto configurar a 
humanidade em cada homem potencial, é ‘imager’ (bilden) [no original] o homem” 
(Wunenburger, 1993: 63); 
 
3) O educador deve rejeitar a razão prática da escola, isto é, aquela que somente se 
ocupa das “cabeças cheias” das crianças, esquecendo o imperativo das “cabeças bem 
feitas” (Montaigne). Em nome do realismo e pragmatismo escolares esquece-se que 
são as formas invisíveis inatas que modela o mundo real e de inculcar nelas a virtude 
e a sabedoria no sentido que a filosofia grega antiga atribuía a estes conceitos 
(Hillman, 1993: 60 e 62; Moore, 1996: 70); 
 
4) As crianças são educadas por aquilo que o adulto é, e não somente por aquilo que 
ele diz que é, ou, então, apenas por aquilo que ele fala: “A crença nas palavras, 
universalmente espalhada, é uma verdadeira doença da alma” (Jung, 1993: 136). Esta 
questão, além de colocar o problema que já tinha consumido Schiller que é a 
educação do educador, chama igualmente a atenção para o uso e abuso das palavras, 
com o respetivo poder de atracão que elas exercem nos sujeitos. O furor 
paedagogicus (Jung) da palavra tende a afastar, talvez mesmo irremediavelmente, o 
sujeito do seu “Si-Mesmo” (Selbst, Soi-Même, Self). Assim, a formação da 
personalidade vem a ser a pedra de toque na recuperação da Criança interior 
(imagem arquetípica da Criança): “A personalidade está em germe na criança e só 
atinge o seu pleno desenvolvimento paulatinamente e ao longo da vida. Sem 
determinação, totalidade e maturidade nenhuma personalidade se manifesta. Estas 
três qualidades não podem e não devem ser a marca distintiva da criança: elas o 
privariam da sua qualidade de criança” (Jung, 1965: 406); 
 
5) O educador deve viver compreensivamente as palavras de Lucas 18, 15-17: “Deixai 
vir a Mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Em verdade 
vos digo: quem não receber o reino de Deus como um menino não entrará nele”. 
Esta passagem, aliás evocada por Jung, remete para a necessidade daquele que 
educa sentir não só a sua Criança interior como uma espécie de infante real, como 
igualmente de a renovar periodicamente por intermédio de um ritual: “O Menino 
Jesus permanecerá uma necessidade cultual durante o tempo em que a maioria dos 
homens seja incapaz de realizar psicologicamente a frase: ‘Se vós não vos tornardes 
como as crianças’” (1993: 128; Roy, 1977: 194-196; Silva, 1988: 147-148). 
 
Estas cinco “proposições” perfilham, assim, o ideal montessoriano de fazer da criança 

o futuro do mundo e assumem-se como contraponto a uma “gramática” escolar, que foi 
capaz de se apropriar do lema rousseauniano e das propostas da Escola Nova, para lembrar 
ao adulto que, para se cumprir e realizar a sua missão de educador, não carece de abafar a 
criança sob os escombros da “inflação pedagógica” oficial, mas antes pensar na sua 

                                                                                                                                                                                     
de “formar”, “educar”, “cultivar”, “ensinar” e, por último, “ser”. Assim, e também no seguimento de outros, 

propomos que o conceito de Bildung possa ser pensado no âmbito de “formação de si-mesmo” (numa linha de 

maturação/amadurecimento), de “educação de si-mesmo”, de “desenvolvimento e aperfeiçoamento de si-

mesmo” (Dumont, 1991:108-109; Fabre, 1994, 134-151; Lichtenstein, 1971: 921-937; Vierhaus, 1972: 508-551). 

Numa perspetiva mais ampla, veja-se a obra de Michel Fabre, Penser la Formation. Paris: PUF, 1994. 



formação enquanto criança que é (Fabre, 1994: 9-10). Por outras palavras, as teses 
enunciadas não são outra coisa do que uma forma de explicitar a célebre passagem de 
Rousseau, já anteriormente referida, que nos fala da necessidade de deixar amadurecer a 
infância na criança e não de sacrificá-la a uma maturidade situada num algures 
indeterminado. 

Finalmente, e a questão fica necessariamente em aberto, até que ponto o discurso 
escolar, independentemente das perspetivas psicopedagógicas, produzido sobre a infância, 
não esqueceu ele um dos seus significados profundos, que é o de enfatizar, através da 
Quarta Bucólica de Virgílio, o renascimento espiritual do homem, qual Idade de Ouro 
anunciada pelo menino: 

 
Eis que chega aquele fim de idade que predisse Cumas outrora, renascendo 
assim a grande ordem de século após século. Já volta Virgem, já Saturno [o 
Cronos grego] volta e nova geração do céu se lança. Protege tu, Lucina este 
menino que, primeiro, verá a férrea idade sumir do mundo logo vindo a de 
ouro; já reina teu Apolo (1993: 22; Silva, 1988: 127-149). 
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