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 São várias as ciências que se debruçam na compreensão da importância 

da Primeira Infância, o período que vai do nascimento aos 6 anos, para o 

desenvolvimento saudável do ser humano, tentando compreender a origem de 

várias patologias, atitudes, desvios, e, conseqüentemente, de caminhos 

possíveis na prevenção de distúrbios emocionais, cognitivos, sociais e morais, 

sobretudo, na prevenção dos mesmos. 

 Nosso olhar está voltado,no presente artigo, para a compreensão destas 

manifestações, já desde o útero materno, e das possíveis alternativas para a 

não violência na Primeira infância. 

 

 A Psicanálise pode não ter todas as respostas, mas tem o mérito 

inquestionável de tentar buscá-las incessantemente, através do trabalho 

investigativo diário de seus milhares de profissionais espalhados pelo mundo 

todo nos últimos cem anos.  

 

 A Pedagogia e a Educação há muito mais tempo e, em termos numéricos, 

envolvendo um contingente superior e inimaginável de indivíduos em todos os 

rincões do planeta em sua constante labuta cotidiana também tem contribuído 

com um fantástico acervo para o entendimento de questões fundamentais 

relativas ao desenvolvimento do ser humano em suas diferentes dimensões. 

 

 Ciências correlatas como a Psiquiatria, a Neurologia, as Neurociências, a 

Psicologia, a Neuropsicologia, a Neuropsicanálise, o Serviço Social e a Etologia 

Humana, bem como o constante intercâmbio entre elas, também ofereceram e 

continuam trazendo preciosas contribuições nesta direção. Evidentemente que 

as informações oriundas destas fontes científicas de conhecimento sobre os 

cuidados com a futura mãe, com o bebê e com a criança na primeira infância e 

suas implicações no comportamento do futuro indivíduo, não podem ser 

desprezadas na elaboração de qualquer política pública que vise a redução da 

violência e a construção de uma cultura de paz sustentada pela resolução 

pacífica de conflitos ou mesmo simplesmente entender estas complexas 

questões. 

 

 Philipe Pinel, na Psiquiatria, achava que não apenas a hereditariedade, 

mas também uma “educação defeituosa” podia causar uma aberração mental e 



“paixões excessivas” como, por exemplo, o ódio e a exaltação. Sigmund Freud, 

dentro da Psicanálise, mostrou, de forma inequívoca a importância das 

primeiras experiências infantis – e principalmente do contexto afetivo destas - 

na constituição do sujeito. Todas as pesquisas, pesquisadores e ciências 

posteriores só têm ratificado, cada vez mais, a importância vital destas 

primeiras interações precoces no desenvolvimento futuro do ser humano e 

colocado “pá de cal” sobre as teorias “fixistas” desenvolvidas há cerca de mais 

de 2 500 anos, com suas terríveis conseqüências ideológicas, políticas, morais e 

éticas que persistiram praticamente intocáveis até 1910, resultando nas 

inesquecíveis catástrofes da lamentável história da humanidade. Hoje sabemos 

que o temperamento de uma pessoa e a forma desta conduzir-se na sociedade 

não é mais um “destino” inexorável resultante de “traços inatos”, mera sujeição 

às leis da natureza e da biologia, inventada pela indústria “fixista” mas sim 

dependentes de inclinações temperamentais construídas em um meio ecológico 

e histórico socialmente determinado, de uma disposição elementar, uma 

tendência a desenvolver a personalidade de determinadas maneiras 

idiossincráticas em função, principalmente, do entorno afetivo que cada um de 

nós encontra em seu meio social. 

 

 Mesmo antes de sua concepção o futuro bebê já apresenta um 

significado para a mãe e, eventualmente para a sua família, quando há uma. De 

acordo com este significado, o bebê já terá um lugar simbólico correspondente, 

diferente de acordo com os contextos em que seja concebido, gestado e 

parido. Este valor simbólico fará parte do meio que o bebê encontrará ao 

nascer e o acompanhará por toda a sua existência. Ao nascer, o bebê bastante 

imaturo, já manifesta o instinto de apego - ou “attachment” na nomenclatura de 

John Bowlby - que fará com que busque a mãe, cuja voz e cheiro já conhece 

desde o período uterino. Perturbações nesta ligação inaugural terão 

conseqüências importantes para o processo de amadurecimento, sentimento de 

amparo e acolhimento e até para o desenvolvimento do sistema imunológico. 

Experimentos com ratos, por exemplo, demonstram alterações permanentes no 

perfil de secreção do cortisol (hormônio da supra-renal relacionado à resposta 

ao estresse) quando os filhotes são afastados da mãe ao nascer. 

 

 Logo após o nascimento e, nos primeiros meses de vida, haverá a “poda” 

neuronal e formatação neuronal e psíquica do cérebro, onde as primeiras 

vivências ficarão impressas para o resto da vida. Erick Kandel, Nobel em 

Medicina, neurocientista da Universidade de Colum bia, descreve que 90% das 



interconexões sinápticas estarão constituídas nos dois primeiros anos de vida. 

Esta estrutura, que ele chamou de memória de procedimentos, correlato 

próximo do inconsciente freudiano, irá determinar nosso modo de agir e 

interagir com a realidade. Entre nós, Yusaku Soussumi, concomitantemente 

teorizou algo bastante similar com o nome de registros básicos da instancia 

primária. A mãe será um importante instrumento de conservação da 

homeostase bio-psico-emocional do bebê, através do processo de maternagem 

(ver meu texto).  Se ela não estiver presente, a pessoa que cuidar dele deverá 

assumir essa função, primordial para os primeiros tempos de vida.  O psicólogo 

Allan Schore tem textos importantes sobre a regulação homeostática no bebê 

através do afeto, que temos na biblioteca do CEINP. 

 

 O campo imediatamente próximo ao bebê, além daquele formado por ele 

e a mãe, é a família. Quando não existe família maior, ou o pai não está 

presente, a sustentação da criança pode tornar-se frágil.  Para os lacanianos, a 

lei paterna, seja ela exercida pelo pai, ou por uma mãe que saiba legislar a vida 

dos filhos, é essencial para salvaguardar a criança da desorganização psíquica.  

Na prática clínica, observa-se que a ausência do pai, em especial no caso do 

filho homem, pode ter um efeito muito negativo para esse filho, tanto como 

instaurador de limites quanto como modelo.  Ora, na família moderna, é muito 

comum esse tipo de situação, e seria importante instituir modelos, na escola, 

por exemplo, que possam fazer algum tipo de substituição dessa figura.  A 

família como rede de apoio está extremamente enfraquecida no atual momento 

da nossa sociedade: famílias desfeitas, incompletas, ausentes (pai e mãe 

trabalhando longos períodos fora de casa), e, talvez mais importante que tudo, 

a família e os pais deixaram de desempenhar o papel fundamental de interdição 

e de estabelecimento de limites. 

 

 Imediatamente após a influência familiar, vem a influência da escola.  Ela 

deverá dar continuidade às boas experiências familiares, quando a criança as 

tiver, ou criar um local alternativo à família, onde esse registro de 

experiências boas, mesmo que tardiamente, seja oferecido à criança e ao 

adolescente. Variáveis muito importantes neste segundo momento são a 

afetividade, a possibilidade de escuta à criança/jovem e a colocação firme e 

clara dos limites. 

 

 Na adolescência, haverá três fenômenos ocorrendo em diferentes níveis 

mas de forma integrada: 



 

 Uma reformulação dos circuitos neuronais como parte do 

desenvolvimento físico (responsável por vezes pelo funcionamento 

errático do adolescente) [mudança neurológica], 

 

  Uma ruptura com os valores e modelos parentais, com a subseqüente 

construção de um modelo próprio (algo que também se traduz em crises, 

e na apresentação de facetas até então desconhecidas pelos pais) 

[mudança psicológica],  

 

 E o desenvolvimento dos hormônios sexuais, que trará como 

conseqüência um aumento na carga pulsional e impulsiva no 

comportamento dos jovens [mudança endócrina e afetiva]. 

 

 Alguns indivíduos nascem com uma má-formação no córtex pré-frontal, 

(que apresenta aspecto liso, com menos circunvoluções), com conseqüente 

imaturidade comportamental e grande impulsividade.  Na adolescência, com o 

advento das modificações hormonais sexuais e neurológicas, eles podem 

tornar-se mais propensos a comportamentos impulsivos e violentos.  Esses 

casos devem ser identificados e tratados diferentemente daqueles em que a 

violência ocorre predominantemente em decorrência de fatores sociais e 

psíquicos. 

 Finalmente, é preciso avaliar com seriedade o que a sociedade está 

oferecendo aos seus jovens respondendo às questões: 

 

 Não terá a escola se descuidado, na modernização, de suas propostas 

pedagógicas e no atendimento das necessidades do adolescente? 

 

 A escola efetivamente prepara para o exercício profissional? 

 

 A sociedade efetivamente oferece oportunidades profissionais aos 

jovens a quem dá formação escolar?  

 

 

 

 

 



Algumas idéias históricas sobre o desenvolvimento de crianças1 

 

É interessante realizar um breve histórico das principais contribuições 

que foram surgindo ao longo da história relativas ao desenvolvimento do ser 

humano. 

 Entre os educadores podemos citar pioneiros como Rousseau que 

destacava o papel da mãe como educadora natural da criança; Pestalozzi que 

considerava que a força da educação estava na família e no cuidado do 

desenvolvimento afetivo; Froebel, o criador dos jardins de infância preconizava 

a auto-educação da criança pelo jogo, dando ênfase na liberdade da criança. O 

século XX inicia-se consolidando os estudos científicos sobre a criança. Após a 

Primeira Guerra Mundial, programas de atendimento a crianças pequenas para 

diminuir a mortalidade infantil somam-se a programas de estimulação precoce 

em lares e creches orientados por especialistas da área de saúde como o 

médico Decroly, que defendia um ensino voltado para o intelecto e a psiquiatra 

Maria Montessori que defendia a criação de contextos adequados às 

possibilidades das crianças, criando uma pedagogia científica da criança e 

elaborando materiais adequados à exploração sensorial da criança. 

No campo da psicologia, importantes autores contribuíram com 

propostas para a compreensão e promoção do desenvolvimento das crianças 

pequenas: Vygotsky mostrando a importância de parceiros mais experientes 

para introduzir à criança na cultura; Wallon que destacava o valor da 

afetividade; Jean Piaget cujas pesquisas voltadas ao desenvolvimento e à 

aprendizagem partiram da observação de crianças e seu entorno para mostrar 

como elas conhecem e apreendem o mundo à sua volta, desde o seu nascimento 

até a idade adulta, pesquisas estas que revolucionaram as idéias sobra a 

criança. Freinet que contribuiu com a criação do trabalho-jogo. 

Não podemos deixar de citar o criador da antroposofia, Rudolf Steiner 

cuja preocupação no olhar do desenvolvimento do ser humano, pautava-se nos 

aspectos anímicos e na sensibilidade. 

Após a Segunda Guerra mundial surge uma nova preocupação com a 

situação social da infância e a idéia da criança como portadora de direitos 

(Declaração Universal dos Direitos da Criança promulgada pela ONU em 1959).  

A partir da década de 60 surgem teorias apontando o valor da 

estimulação precoce no desenvolvimento das crianças já desde o nascimento, 

assim como a defesa do brincar como recurso para tal. A partir da preocupação 

com as crianças socialmente desfavorecidas, surge com o programa “Head 

                                            
1
 Oliveira, Z. – “Educação Infantil: fundamentos e métodos” – São Paulo, Cortez, 2002. 



Start” a proposta de educação compensatória para trabalhar a “privação 

cultural”. 

Outras contribuições científicas contemporâneas sobre o 

desenvolvimento infantil foram o construtivismo de Constance Kamii, a 

psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro e Bruner que valoriza as 

relações interpessoais, da individualidade, do aprender a pensar e a resolver 

problemas com autonomia. 

As grandes transformações nas idéias e educação de crianças na 

primeira infância chegam hoje ao reconhecimento do direito de toda criança à 

infância, sendo esta sujeito construtor do seu conhecimento, ativo na busca da 

fantasia e criatividade, possuidor de grande capacidade cognitiva e de 

sociabilidade e capaz de escolher seus caminhos de desenvolvimento. 

Pesquisas atuais nos Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, Coréia e 

Nova Zelândia, entre outros, mostram não somente a importância da freqüência 

nas instituições de educação infantil de qualidade para a ampliação do 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico e social da criança, como também a 

importância da convivência em um ambiente familiar estável.  

 É necessário citarmos as atuais preocupações dos estudiosos e 

pesquisadores do desenvolvimento, pois refletem muito dos avanços e 

necessidades na compreensão do ser humano. David Elkind2 fala da “infância 

estressada”, da pressão dos pais, das escolas e dos meios de comunicação. O 

Dr. Berry Brazelton3 tem toda a sua pesquisa e atuação voltados para 

conscientizar pais e profissionais das diferenças individuais, das necessidades 

essenciais das crianças de zero a seis anos. Assim mesmo o médico e etólogo 

Boris Cyrulnik4 introduz o conceito de “resiliência”, fenômeno de resistência do 

ser humano a experiências negativas e nos leva a refletir sobre a importância 

do afeto no caminho da não violência.  

 

Problemas que afligem a infância – século XXI5 

 

Podemos fazer uma breve reflexão dos problemas que afligem a infância 

hoje e que se constituem também em causas primeiras da violência com a qual 

convivemos. Partindo da concepção básica de que o ser humano, desde o seu 
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nascimento traz um potencial de desenvolvimento e uma essência que o 

distingue dos outros seres humanos é extremamente preocupante o caminho 

massificado e globalizante que a sociedade e a cultura têm assumido ao olhar 

para a criança, para o jovem e para o ser humano, sem atentar para as 

características individuais que tornam cada um único. Esta indiferença para a 

essência, pior ainda, este atropelamento sobre o desenvolvimento da criança ao 

não ouvi-la, ao não observá-la, não percebê-la, não conhecê-la (a não ser a 

partir das teorias), não respeitá-la, tem acarretado uma série de problemas 

que descrevemos a seguir: 

. Crianças hiperativas, com o conhecido DDA, Distúrbio do Déficit de Atenção; 

. Crianças agressivas que expressam sua raiva através de brincadeiras 

violentas; 

. Crianças com diversas doenças, como alergias, problemas digestivos pela 

qualidade dos alimentos ingeridos, estresse, obesidade, muitos casos de 

câncer; 

. Crianças com depressão, tristeza, apatia; 

. Crianças com problemas de sono: por viverem em espaços reduzidos em 

famílias numerosas, o entorno impede à criança de ter um sono tranqüilo, 

restaurador e completo; a superestimulação vivida durante o dia faz com que a 

criança tenha uma noite intranqüila e perturbada; a falta de qualidade na 

alimentação faz com que a criança acorde com mal estar de madrugada, horário 

em que o fígado trabalha; 

. Crianças sobrecarregadas de atividades e, por conseguinte, sem tempo para 

brincarem, serem elas mesmas; 

. Pressão escolar precoce; 

. Crescente evasão escolar: as instituições escolares não têm encontrado 

caminhos que respondam aos interesses e às necessidades dos seus alunos, 

necessidades estas que não passam essencialmente pela aquisição de 

informações e conteúdos (estes estão hoje facilmente acessíveis fora da 

escola), mas pelo desenvolvimento da criatividade, dos potenciais latentes, pelo 

trabalho para o desenvolvimento da inteireza, para citar alguns; 

. Falta de interesse e concentração por parte das crianças o que leva muitas 

delas a serem encaminhadas para acompanhamento psicopedagógico, 

terapêutico, etc. 

. Carências de todo tipo: de atenção, de tempo do adulto para estar junto, de 

carinho, de toque, de ritmos; 

. Superestimulação ou falta de estímulo, dependendo do contexto sócio-

econômico-cultural; 



. Crianças expostas de uma forma descontrolada e sem critério à violência 

através da TV, videogames e computadores; 

. Crianças iniciadas sexualmente de forma precoce sem maturidade física nem 

psicológica; 

. Ansiedade cultural no sentido de esperar e exigir da criança atitudes e 

comportamentos prematuros no que diz respeito à sua compreensão, 

responsabilidades, etc.; 

. Criança exposta a situações de violência doméstica, agressões físicas e 

psíquicas; 

. Participação da criança em problemas de âmbito adulto, crises conjugais, 

familiares e sociais que a levam a sérios conflitos internos; 

. Inadequação de propostas voltadas para a vida da criança na família, na 

escola, etc.; 

. Superestimulação da criança com imagens vindas através dos produtos de 

consumo, da comida, brinquedos, roupas, livros, etc. 

 

Educação e não-violência  

 

 O conceito de “não-violência” não é a negação pura da violência, mas 

implica em um programa construtivo de ação, uma nova concepção de homem. 

 Adentrando especificamente a questão da não violência na primeira 

infância, existem hoje alguns importantes caminhos de reflexão e prática. 

Propostas concretas e diretas junto às crianças, metodologias que permitam 

conhecer, compreender, ampliar e aprofundar o conhecimento do seu 

desenvolvimento integral (emocional, físico, motor, moral, cognitivo, social e 

espiritual), torna-se objeto de inúmeros fóruns no mundo todo, reunindo 

educadores, pesquisadores e ampliando o debate para o âmbito multidisciplinar. 

 São objeto hoje de pesquisas mais amplas as linguagens expressivas do 

ser humano, a saber: as artes plásticas, a música, o teatro, a brincadeira, o 

movimento, a palavra, a expressão corporal, entre outras. Consideradas como 

possibilidades de encontrar um lugar para o ser humano colocar suas emoções, 

suas vivências, seus sentimentos, seus momentos, dando vazão, assim, a 

conflitos, preconceitos externos, contradições internas, inseguranças, 

agressividade, raivas, baixa auto-estima, descoberta de potenciais latentes, 

expressão da sua essência. Um importante exemplo prático está nas propostas 



da cidade de Réggio Emília6, na Itália, onde todos os centros de educação 

infantil estão voltados para o trabalho neste sentido. 

 O crescente contingente de ONG´s, fundações e movimentos voltados 

para a garantia dos direitos básicos das crianças e jovens de todas as idades, 

condições sociais, econômicas, culturais, raciais, com necessidades específicas 

ou pela identificação de problemáticas locais, espelha a grande prioridade que 

a primeira infância tem despertado, tanto nas políticas públicas quanto nas 

comunidades e iniciativas privadas. Um sentimento de desconforto tem se 

alastrado nos últimos tempos ao constatarmos os vergonhosos índices de morte 

por falta de cuidados básicos, desnutrição infantil, obesidade, doenças 

provocadas pela qualidade da alimentação e da água. Ainda, vergonha de ver 

nossas crianças trabalhando ou sendo exploradas nas fábricas, nas ruas, 

sexualmente. Desconforto com as diferenças em todos os níveis. E a criança, 

apesar de passar a fazer parte das prioridades em grande parte dos países do 

mundo, continua sendo vítima de maus tratos, traumas e violências.   

 Além destes movimentos, estudos, avanços, novas metodologias, surgem, 

neste início de século XXI movimentos voltados para a paz, iniciativas 

voluntárias, instituições voltadas para a reflexão e formação em valores 

humanos e até universidades. Grupos cooperativos, redes de mobilização que se 

congregam a partir de interesses comuns pela busca de resolução de conflitos. 

 Xesús R. Jares7, pesquisador da questão da paz fala-nos de quatro ondas 

ou marcos geradores na Educação para a Paz, produzidos de forma paralela: 

 - A primeira onda surge no início do século XX com a Escola Nova e cuja 

mais conhecida expoente foi Maria Montessori. 

 - A segunda onda surge em 1945 com a criação da Unesco que até hoje, 

no mundo todo propõe normas e programas, campanhas e materiais voltados 

para a educação para a paz. Surgem nesta segunda onda a educação para os 

direitos humanos e a educação para o desarmamento. 

 - A terceira onda tem seu embasamento nas contribuições do 

pensamento da não-violência cujos principais inspiradores são Gandhi e Martin 

Luther King. Também a preocupação com a revisão do conceito de conflito e 

uma educação voltada para o mesmo. 

 - A quarta onda nasce da revisão do conceito de Paz e da sua pesquisa. É 

importante citar aqui expoentes da educação para a paz surgidos nesta linha 

como Dewey e Paulo Freire.  
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 A situação atual ou quinta onda, surgida a partir dos anos 80, reúne 

todas as anteriores. 

 A partir dos objetivos da Educação para a Paz em torno a idéias sobre a 

paz positiva e a perspectiva criativa do conflito, podem-se explicitar conteúdos 

conceituais e relativos a atitudes: 

. O conceito de paz 

. O conflito 

. Os direitos humanos 

. O desenvolvimento 

. A globalização e interculturalismo 

. O desarmamento 

. A compreensão e as relações internacionais. 

 

 Dentre os atuais grupos voltados para a pesquisa, desenvolvimento de 

publicações e iniciativas no caminho da construção de uma cultura de paz na 

primeira infância, citamos o COPIPAZ – Comitê Primeira Infância na 

construção de uma cultura de paz8, sediado em São Paulo, que redigiu em 

Setembro de 2003 a Carta Compromisso transcrita a seguir: 

 

 “A criança é sujeito de direitos. Os primeiros seis anos de vida são 

decisivos para toda a vida. A criança tem direito a ser cuidada e educada em 

ambiente adequado e saudável, brincar, apropriar-se de sua cultura, construir 

sua identidade como cidadã e ampliar seu universo de experiências e 

conhecimentos a partir de suas relações na família e na comunidade”. 

Especialmente de zero a seis anos, os cuidados e as interações afetivas 

e sócio-culturais ganham relevância para que as crianças cresçam e se tornem 

pessoas promotoras da paz. 

Por isso, conclamam todos os brasileiros a assumirem os seguintes 

compromissos: 

1. Exigir do governo (união, estados e municípios), da sociedade civil e do setor 

privado que estabeleçam as crianças como real prioridade, proporcionando-lhes 

os cuidados e os meios necessários ao seu pleno desenvolvimento, ressaltando a 

importância da primeira infância na construção da cultura de paz. 

2. Pressionar para que todos os níveis de governo assegurem o direito da 

criança à universalidade do acesso às instituições de educação infantil e 

assistência integral à saúde, desde o pré-natal até os seis anos de vida 
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prioritariamente, destinando recursos orçamentários e aplicando recursos 

financeiros com transparência. 

3. Fortalecer as competências familiares na atenção à primeira infância, 

enfatizando a importância do amor e do carinho na formação de cidadãos 

promotores da paz e dando especial atenção às famílias das crianças que estão 

fora das instituições de educação infantil. 

4. Enfatizar na educação infantil os valores ligados à paz, promovendo a 

interação e o convívio das crianças com todas as formas de arte, o contato com 

a natureza e a criação de ambientes acolhedores para o convívio e a prática do 

brincar. 

5. Reivindicar a implantação de projetos e programas que promovam a 

humanização do atendimento, criando ambientes e práticas acolhedoras, 

incluindo parto humanizado, incentivo ao aleitamento materno, espaços lúdicos 

e acolhimento nas unidades de saúde, serviços sociais, delegacias e outros, e 

propostas que atuem na prevenção e na redução da violência. 

6. Incentivar a criação de comitês intersetoriais a fim de integrar esforços 

dos governos, da sociedade civil e do setor privado na promoção de uma cultura 

de paz na primeira infância.  

7. Incentivar projetos sociais exemplares, com abordagem interdisciplinar, que 

proporcionem desenvolvimento das múltiplas potencialidades das crianças, e 

divulgar os resultados, fortalecendo as redes de informações sobre a primeira 

infância. 

8. Promover disciplinas voltadas para a cultura de paz e enfatizar a importância 

das práticas promotoras de paz dentro dos cursos de formação e de educação 

permanente de educadores, profissionais de saúde, de assistência social, de 

comunicação, de arquitetura e urbanismo e da área jurídica, entre outros. 

9. Promover valores como a diversidade, a solidariedade, o respeito, a 

colaboração e a solução pacífica de conflitos em campanhas para reduzir a 

violência e o apelo ao consumo na mídia. 

10. Valorizar as empresas que demonstrem responsabilidade social e eleger 

dirigentes e representantes políticos que defendam com consistência e 

coerência os direitos das crianças.” 

 

 Na concepção epistemológica de Soussumi, o ser humano é estudado 

numa moldura epistemológica que é: 

 

1. evolucionista, na medida em que adota o ponto de vista de Jerne, 

Edelman e Changeux, segundo o qual o ser humano já nasce 



programado para o seu meio, e seu cérebro já apresenta ao nascer 

determinados circuitos neurais básicos; 

2. complexa, com referência à Teoria da Complexidade, estabelecida 

pela Física Quântica: o ser humano faz parte da totalidade do 

Universo, se relaciona com seus elementos, e obedece a suas leis 

universais, sendo, na Terra, o ser vivo mais complexo em termos 

evolutivos; 

3. transdisciplinar, conforme a Teoria da Transdisciplinaridade, do 

físico quântico e filósofo Nicolescu, na medida em que, para se 

desenvolver e tornar-se mais complexa, deve se relacionar e fazer 

trocas com os outros campos de conhecimento. 9 

 

 Desenvolvimento filogenético do cérebro humano 

 

 O cérebro humano se desenvolveu evolutivamente com relação ao 

cérebro dos demais mamíferos e primatas na medida em que pôde ampliar 

quantitativa e qualitativamente a porção do córtex chamada néo-cortex, e 

que geneticamente apresenta um diferencial de apenas 2% em relação ao 

chimpanzé, por exemplo10. Atualmente, considera-se que esse salto 

evolutivo foi possível no momento em que a dieta do homem pôde receber 

uma porção mais abundante de proteínas, principalmente quando este se 

deslocou para o litoral e teve acesso aos peixes como fonte de alimentação, 

mais fáceis de se obter do que a carne de caça.  Embora pequena 

geneticamente, essa mudança nas estruturas corticais humanas trouxe 

conseqüências dramáticas para a espécie, trazendo uma vantagem evolutiva 

inegável.  Graças a ela, o ser humano foi capaz de produzir processos 

cognitivos complexos tais como: planejar ações e antecipar eventos, poder 

ter consciência, simbolizar, falar, etc. 

 

 O ser humano compartilha com os demais mamíferos as estruturas 
subcorticais, que se situam abaixo do córtex.  Essas estruturas 

correspondem ao tronco cerebral, às estruturas bulbo-pontinas, aos 
gânglios da base, ao hipotálamo, ao sistema límbico e à amígdala, sendo 

responsáveis pelas funções de sobrevivência do organismo humano: 

alimentação e excreção, metabolismo, funções cardíacas e respiratórias, e 
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 Cf. Nicolescu, B. O manifesto da transdisciplinaridade, SP, Triom, 2001. 
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 Soussumi, Homo lupus homini, p. 22, 1999, inédito. 



sistemas endocrinológico e imunológico11. Além disso, estas estruturas são 

responsáveis pelos registros afetivo-emocionais.   

 

 Na concepção de Soussumi, essas estruturas e mecanismos já se 

encontram todas programadas sob a forma de circuitos neurais e parte 

delas já funcionais no momento do nascimento.  Um outro aspecto 

importante do funcionamento do cérebro humano é que a maior parte da 

atividade cortical [cognitivo] e subcortical [afetivo-emocional, 
endocrinológico, e imunológico] se dá de modo inconsciente ou automático. 

Desse funcionamento que integra as estruturas corticais e subcorticais, 

emergiu evolutivamente no homem um produto psíquico a que chamamos de 

mente. Vejamos agora como se desenvolve o cérebro do bebê a partir do 

nascimento, e em interação com seu meio. 

 

 O desenvolvimento cerebral ontogenético: neotenia, epigênese, 

habitat humano e plasticidade cerebral 

 

 O filhote humano nasce sob uma forma ainda bastante inacabada e 

inadequada para a sobrevivência no mundo, estando absolutamente 

impossibilitado de sobreviver caso não seja cuidado por um outro ser da sua 

espécie.  Ele permanecerá prematuro por um longo tempo, em comparação 

com as demais espécies.  Isso, se por um lado, produz um ser que tem que 

ser cuidado durante tanto tempo, por outro possibilita que ele tenha um 

longo período de maturação em contato com o meio. Esse longo período de 

maturação leva a um envelhecimento tardio em relação a outras espécies, e 

essa condição é chamada de neotenia.  

 A imaturidade ao nascer, que pode parecer uma desvantagem inicial, na 

verdade traz como decorrência a vantagem de uma plasticidade neuronal ou 
cerebral muito grande, que possibilitará a ocorrência de mudanças nas 

redes neurais, através da formação de novas sinapses, e até mesmo de 

novas células 12.    

 Apesar de já haver sofrido várias mudanças in utero, o fato de que o 

cérebro do bebê leva um longo tempo para amadurecer faz com que ele 

sofra uma epigênese prolongada, que é a modificação que sofre no contato 

com o meio.  Ora, o habitat ou meio humano é também bastante peculiar, 

pois, sendo produto da cultura humana, faz com que apresente muito mais 
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 Op. cit., p. 57-8. 
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 Berger & Luckman, in op. cit., p. 46-7. 



variações do que o habitat bastante mais fixo dos demais animais.  Nos dias 

de hoje, a facilidade de deslocamento físico do homem potencializa essa 

variabilidade. Em resumo, temos no ser humano um amadurecimento 

retardado, um habitat mais rico e variado, e uma adaptação mais prolongada 

a esse meio ambiente. 

 

 O Outro Significativo 

 

 Como vimos, para sua sobrevivência no meio, o filhote humano precisará 

ser cuidado por um longo tempo.  Geralmente, quem desempenha esses 

cuidados é a mãe, que seria o cuidador privilegiado por natureza. Uma vez que o 

bebê já conhece sua voz, seu odor, e o interior do seu corpo desde a gestação, 

ser cuidado pela mãe representa uma solução de continuidade para ele. No 

entanto, nem sempre será a mãe biológica quem desempenhará essa função. 

 

 Soussumi dará à pessoa que cuida do bebê o nome de Outro 
Significativo. O Outro Significativo será o objeto do instinto de apego 
[attachment] do bebê ao nascer, e terá a importante função de mediar as 

relações entre o bebê e o meio.  O Outro Significativo deverá interpretar o 

meio de forma não-verbal e verbal para o bebê, protegendo-o e acalmando-o 

nas horas mais traumáticas, e cuidando dele quando tem fome, sede, dor e 

desconforto.13  Quando o Outro Significativo não está presente, ou quando é 

omisso, ou quando não se sai bem na tarefa de mediação e cuidados do bebê, 

teremos sérias conseqüências futuras para ele.   

 

 No entanto, graças ao atributo da neotenia, cujo conceito já 

introduzimos, o ser humano poderá ter a oportunidade de trabalhar mais tarde 

nessas questões e, eventualmente, modificá-las. Segundo Soussumi, o 

psicanalista poderia desempenhar o papel de Outro Significativo para os seus 

clientes.  Ainda segundo ele, sem a presença desse Outro Significativo, o 

desenvolvimento neuro-psicanalítico não pode ocorrer.  Ou seja, para Soussumi, 

a auto-análise é impossível, assunto no qual infelizmente não poderemos nos 

aprofundar agora.  Para finalizar, apresentaremos resumidamente a Teoria dos 

Registros, de Soussumi. 

 

                                            
13

 Em nossa concepção, o conceito de “mãe suficientemente boa” de Winnicott seria uma boa 
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 Breve apresentação da Teoria dos Registros, de Yusaku Soussumi 

 

 Soussumi considera que o bebê nasce com uma estrutura cerebral 

programada, decorrente de suas características genéticas integradas a uma 

memória filogenética própria à sua espécie (comportamentos de sobrevivência 

da espécie), e já modificada pelas influências sofridas durante o período intra-

uterino.  Essa configuração terá um correlato psíquico que Soussumi chama de 

cenário primordial, que corresponde à concepção fantasmática que a pessoa 

terá do mundo. 

 

Instância Primária  

 A partir do nascimento, as experiências mais precoces serão registradas 

no cérebro, promovendo uma espécie de formatação estrutural cerebral, em 

que alguns circuitos cerebrais serão fortalecidos, e outros enfraquecidos ou 

eliminados.  (Essa formatação é feita em integração a uma outra programação 

inata, que prevê uma grande diminuição de neurônios e circuitos logo ao nascer, 

chamada em neurociência de poda [pruning]).   À estrutura resultante desse 

processo, Soussumi deu o nome de Instância Primária, que determinará uma 

forma de funcionamento cerebral que permanecerá para toda a vida. Seu 

funcionamento baseia-se no automatismo, e nos registros básicos de memória.  

Especifiquemos que essa memória é a chamada memória implícita, ou 
procedural, que precede o advento da palavra. É uma memória constituída 

basicamente por sensações corporais, e seu funcionamento é inconsciente.  

Observem que este é um conceito neuro-psicanalítico, já que se refere a 

aspectos cerebrais e mentais. 

 

Instância Secundária 

 A Instância Secundária é adquirida posteriormente na vida, graças à 

plasticidade neuronal, e com a ajuda do Outro Significativo.  Sua construção é 

feita com o desenvolvimento da capacidade de atenção e percepção focal, pela 

mediação do Outro Significativo. O funcionamento da Instância Secundária se 

sobreporá ao da Instância Primária. Se bem desenvolvida, a Instância 

Secundária ampliará a autoconscientização [self-awareness] e permitirá que a 

pessoa possa eventualmente administrar as vicissitudes da Instância Primária. 

 

 Se pudéssemos pensar num correlato psicanalítico, poderíamos dizer que 

o desenvolvimento da Instância Primária passa por um aumento das funções do 



ego, uma maior conscientização dos processos do id, e uma atenuação das 

funções do superego.  

 

 Como evoluímos da barbárie à civilização, enquanto humanidade como um 

todo e como o processo de aculturação e sociabilização ocorre em cada novo 

indivíduo ingressante em uma dada cultura em particular, como esta “filogenia” 

sócio-cultural é reproduzida de forma peculiar na “ontogenia” de cada sujeito, 

como podemos evoluir do campo pulsional pleno até o convívio pacífico dentro e 

entre as diferentes sociedades, como as configurações afetivas, familiares, 

sociais, políticas e econômicas potencializam, atenuam ou controlam a 

agressividade e a violência interna dos membros de uma determinada 

comunidade tem sido questões que as ciências supracitadas tem se ocupado 

longamente e, podem hoje oferecer algumas respostas com desdobramentos 

práticos e extremamente úteis, principalmente na prevenção da violência e na 

construção de sociedades mais pacíficas e colaborativas. 

 

 Se a violência é predominantemente urbana, pode-se inferir que uma de 

suas causas é o próprio espaço urbano. Nas periferias das cidades, sejam 

grandes, médias ou pequenas, nas quais a presença do Poder Público é fraca, o 

crime consegue instalar-se mais facilmente. São os chamados espaços 

segregados - áreas urbanas em que a infra-estrutura urbana de equipamentos e 

serviços (saneamento básico, sistema viário, energia elétrica e iluminação 

pública, transporte, lazer, equipamentos culturais, segurança pública e acesso à 

justiça) é precária ou insuficiente, e há baixa oferta de postos de trabalho.  

 Não é, porém, a pobreza que causa a violência. Se assim fosse, áreas 

extremamente pobres do Nordeste não apresentariam, como apresentam, 

índices de violência muito menores do que aqueles verificados em áreas como 

São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes e ricas cidades. Outros dois 

fatores para o crescimento do crime são a impessoalidade das relações nas 

grandes metrópoles e a desestruturação familiar. Esta última é causa e 

também efeito. É causa porque sem laços familiares fortes, a probabilidade de 

uma criança vir a cometer um crime na adolescência é muito maior. Mas a 

desestruturação de sua família pode ter sido iniciada pelo assassinato do pai ou 

da mãe, ou de ambos. 

 No entanto, essa causa deve ser vista com bastante cautela. 

Desestrutura familiar, por exemplo, não quer dizer, necessariamente, ausência 



de pai ou de mãe; ou presença de um modelo familiar alternativo. A 

desestrutura tem a ver com as condições mínimas e necessárias de afeto e 

convivência dentro da família, o que pode ocorrer em qualquer modelo familiar. 

 Sem conseguir entrar no mercado de trabalho, recebendo um estímulo 

forte para o consumo, sem modelos próximos que se contraponham ao que o 

crime organizado oferece (o apoio, o sentimento de pertencer a um grupo, o 

poder que uma arma representa, o prestígio) um indivíduo em formação torna-

se mais vulnerável. 

 

 O presente fórum visa apresentar as evidências atuais oriundas de uma 

série de ciências relativas ao papel essencial que a qualidade afetiva dos 

cuidados oferecidos ao bebe e a criança na primeira infância tem no 

desenvolvimento futuro do individuo em relação à violência, a possibilidade de 

reagir adequadamente às frustrações, de inserir-se na cultura, no 

desenvolvimento da cultura de paz e na resolução pacífica de conflitos. Visa 

também apresentar, discutir e sugerir estratégias e programas práticos 

aplicáveis no âmbito municipal através das secretarias municipais de saúde 

visando o cuidado com as futuras mães, com as gestantes, com as lactentes e 

com as mães durante a primeira infância de modo a colaborar na construção de 

uma sociedade mais harmoniosa e colaborativa. 
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