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 A ação do psicanalista deve se limitar a produzir uma harmonização psicológica com a 

sociedade? Na esperança de fazer os pacientes verem a possibilidade de uma felicidade sem 

sombras não devem pensar que o limite da contradição entre as leis pode ser total. O modo 

como a moral se efetiva no homem não deixa de ser racional, mas é de uma fórmula tão 

econômica que quanto mais as pessoas lhe prestam sacrifícios, mas exigente se torna. Pode se 

esquecer dessa ameaça no trabalho psicanalítico com crianças? É justamente o que vemos 

acontecer, e há uma grande tendência em esquecer-se dela nas promessas que se pensa 

poder fazer para os pais e para si mesmo. É grave, e é ainda mais grave quando estamos na 

posição de dar para a análise todo o poder de alcance dela. Estamos diante da saída 

concebível da análise em sua função didática no pleno sentido do termo. 
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ABSTRACT 

      

The action of the psychoanalyst must be limited to produce a psychological alignment with the company? 

Hoping to make our patients see the possibility of happiness without shadows should not think that limiting 

the contradiction between the laws can be total. How moral is effective in man does not cease to be rational, 

but it is such an economic formula that the more people pay him sacrifices, but demanding it becomes. We 

can forget this threat in psychoanalytic work with children? It is exactly what we see happening, and we tend 

to forget it too the promises we think we can do to parents and ourselves. It's serious, and it is even worse 

when we are in the analysis to check for all the power of her reach position. We are facing the conceivable 

analysis output in its training function in the full sense of the term. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

    Para entender e avaliar a constituição da afetividade e inteligência de um indivíduo é importante 

observar as concepções que a sociedade a sua volta tem do tema do juízo moral. Já vimos que a 

moralidade humana é o palco por excelência onde afetividade e razão se encontram, muitas vezes em 

forma de confronto. Dito de outra forma, no tratamento psicanalítico a maneira de analisarmos o sujeito 

depende em muito das camadas morais que foram vestidas nele pela sociedade a sua volta, e ao mesmo 

tempo essa análise estará sempre mesclada com a criança in natura, sem as roupagens que a moralidade 

lhe dá. Nessa situação temos implícito o caráter paradoxal das forças físicas da natureza. Aqui, falar em 

natureza deve nos levar à questão do que é de fato existir, estar vivo e repensar nos valores adotados pelo 

indivíduo da atual sociedade organizada.   

Esse confronto atravessa todas as manifestações humanas como a educação, religião, trabalho, 

incluindo a literatura e os ideais artísticos como ilustra a oposição frequentemente apontada entre as 

personagens Antígona e Creonte, da tragédia de Sófocles. Para a primeira, o instinto é uma força 

avassaladora, uma “fatalidade interna” que arrasa as tentativas vãs da Razão para salvaguardar a retidão 

moral das ações.  O amor culposo de Antígona por seu irmão Polínice desencadeia irresistivelmente o crime 

e a morte desta. Do outro lado, para Creonte, a razão e seus princípios morais devem vencer. O psicólogo 

talvez se pergunte qual das duas personagens será o mais real. Para responder a essa pergunta devemos 

ter uma ideia de como se articulam a afetividade e a razão, como surgem no indivíduo e como convivem 

suas respectivas características e exigências. Longe de esgotar o tema, acredito que ele pode nos ajudar a 

elucidar a questão do confronto.  É o que me proponho a fazer em relação à teoria de Jean Piaget. 

 

2.  A FALTA E O NADA NO DESENVOLVIMENTO MORAL 

 

Um dos grandes nomes que se esforçou em analisar como a moralidade se desenvolve no 

indivíduo foi Jean Piaget. Ainda no início da sua carreira foi a obra Le jugement moral chez l’enfant, no 

Brasil ele foi publicado apenas em 1977 sob o título “O Juízo moral na Criança”. O que interessava na 

pesquisa não eram tanto as diversas sentenças tomadas pelas crianças que interessavam, mas sim a carga 

de energia colocada nas imagens que serviam como base para essas decisões judiciais nas mente infantil. 

Esse é um dos temas centrais das teorias da Pedagogia atual e lança luz sobre modelos de formatação 

social por meio dos princípios pedagógicos. Nessa obra não encontraremos conclusões definitivas, 

reflexões completas, conceitos lapidados que possam ser transmitidos com precisão. Lê-la por inteiro é 

necessário. Após relatar brevemente as pesquisas apresentadas nela, vou procurar me ater ao eixo 

principal em torno do qual giram as ideias de Piaget sobre juízo moral e mostrar como está implícita nele o 

confronto citado a pouco.  



Vimos anteriormente como a base biológica do sistema nervoso estabelece o princípio da 

constância e torna possível a manutenção da vida e a existência de um aparelho psíquico. Analisamos 

como a maneira como as regras morais tidas em alta conta pela sociedade se instalam ferem diretamente o 

princípio de fruição vida, dando origem a grandes distúrbios físicos e psíquicos, bem como a uma epidemia 

de neuroses e instaura um sentimento de mal-estar generalizado.
1
 Assim, diante da angústia e do vazio do 

Nada, as ideias morais prometem ao indivíduo trazer uma melhor condição de vida, e preencher o vazio. No 

entanto, as regras morais estabelecidas como remédio para a Falta, e o vazio do Nada, demonstram ser 

efetivamente mais perigosas em seus resultados finais do que uma visão  realista das coisas. A sociedade 

atual sofre os efeitos desses resultados.  

Do outro lado a realidade do Nada, com sua característica do paradoxo orgânico/inorgânico e 

vida/morte, parece lançar a base para um desenvolvimento livre de preconceitos culturais, com 

compreensão de suas limitações e também suas possibilidades reais; aponta para a necessidade de uma 

sociedade que use o conhecimento para tirar algum proveito de uma existência tão pouco aproveitável 

como a nossa. Em grande parte dos casos é a suspeita inconsciente dessa realidade que insiste em querer 

vir à tona, em conflito angustiante com as regras morais inventadas pelo ideal romântico da sociedade, que 

produz distúrbios psíquicos de alto impacto e graves doenças físicas nos pacientes. Assim, os sintomas ora 

atacam as vísceras, ora atacam a mente, chegando ao extremo de levar o indivíduo ao suicídio e a um fim 

miserável, estabelecendo o já citado mal-estar generalizado. O sucesso da indústria dos medicamentos 

psicotrópicos atesta esse fato. É raro encontramos atualmente uma família em que não haja, pelo menos, 

um dos membros que afirma sofrer de depressão ou ansiedade e que não faça uso de antidepressivos ou 

outras drogas. O próprio DSM V
2
 registra 200 distúrbios a mais do que a última edição, em 2008. Vejamos 

os detalhes de como a moral se instala no indivíduo. 

 

3. AS REGRAS DO JOGO 

 

Piaget escreve: “toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve 

ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por estas regras”      ( Piaget, 1977). Inspirado por essa 

                                                           
1
 Aqui, antes de prosseguir, julgo importante, retomarmos a definição do conceito de moral já explanada anteriormente.  Ao nascer a 

criança mergulha num mundo de conceitos já formados e definidos e ao que parece, é dever da família e da educação enquadrá-la no 

que é previamente entendido como certo ou errado, bom ou mau. É nesse ponto que questiono juntamente com Nietzsche: “Em quais 

condições o homem inventou os juízos de valor expressos nas palavras ‘bem’ e ‘mal’? Que valor possuem tais juízos? Estimularam ou 

barraram o desenvolvimento até hoje? São signos de indigência, de empobrecimento, de degeneração da vida?”. Em meus artigos 

critico duramente a moral e me declaro contra ela, pois impregnada com toda a força que a sociedade lhe dá, ela parece trabalhar 

justamente contra o que é inerente à natureza, reprimindo o que é mais íntimo e verdadeiro no centro da sociedade. A moral não é, 

portanto, natural, antes, se mostra um sistema artificial, criado com o fim de igualar os indivíduos numa mesma regra de conduta, tido 

como ‘boa’ no sentido geral, mas que, não é aplicada pelo sujeito internamente. Dito de maneira simples considero a moral a mais 

multifacetada mentira, o verniz e a máscara social com os quais nos vestimos para nos aparentar ‘harmoniosos e virtuosos’. Uma 

mentira. É, portanto, nesse campo que o indivíduo mergulha ao nascer. 

 
2
 Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 5°. Manual diagnóstico e estatístico publicado pela Associação 

Americana de Psiquiatria em convênios com associações de saúde física e mental do mundo todo para definir como é feito o 
diagnóstico de transtornos mentais. Usado por psicólogos, médicos e terapeutas ocupacionais. A versão atualizada saiu em maio de 
2013 e substitui o DSM –IV criado em 2.000. Desde o DSM-I, criado em 1952, esse manual tem sido uma das bases de diagnósticos 
de saúde mental mais usado no mundo.  



definição usual e aparentemente romântica o autor inicia suas pesquisas escolhendo um campo muito 

peculiar da atividade humana: O jogo de regras. Levando em consideração que a moralidade é o ‘jogo 

maior da civilização’, aquele que nasce, entra para o jogo e precisa aprender as regras. O autor dá 

destaque à importância dos jogos de grupos e de regras, destacando o caráter de modelo que eles 

possuem para a moralidade na sociedade. E isso por três motivos: Esses jogos representam uma atividade 

social necessariamente regulada por certas normas que foram herdadas das gerações anteriores, e que 

podem ser modificadas por membros de cada grupo de jogadores, o que explicita a condição de “legislador” 

de cada um deles. Em segundo lugar, embora tais normas não tenham em si caráter moral, o respeito 

devido a elas é, ele sim, moral. Finalmente, em terceiro lugar, segundo Piaget tal respeito provém de 

acordos mútuos entre os jogadores, não de mera aceitação de normas impostas por autoridades 

desconhecidas pelo grupo de jogadores. 

Piaget opta pelo jogo de bola de gude para meninos e a amarelinha para meninas. Para cada 

sujeito, pesquisou a prática e a consciência da regra, pedindo-lhe, num primeiro momento, que o ensinasse 

a jogar e jogasse com ele, e, em seguida, que lhe dissesse de onde vinham estas regras, quem as tinha 

inventado, se poderiam  ser modificadas, etc. O que ele encontrou foi uma evolução da prática e da 

consciência da regra, que pode ser dividida em três etapas que são encontradas na grande maioria das 

crianças e podem ser aplicadas quase como regra geral. 

A primeira etapa é a chamada anomia. Nessa etapa crianças de até cinco ou seis anos de idade 

não seguem regras coletivas, ou seja, são indivíduos in natura, em sua forma original, despidos de qualquer 

roupagem da civilização e da sociedade, esta representa, portanto, o humano nú e crú, conforme ‘criado por 

Deus’, segundo a natureza. Por exemplo, as crianças nessa fase se interessam por bolas de gude não para 

participarem de uma atividade coletiva, mas sim para satisfazerem seus interesses motores ou suas 

fantasias mentais. A segunda etapa é a heteronomia. Nessa fase, temos a impressão de que surge um 

interesse em participar de atividades coletivas e regradas. Para Piaget, duas características dessa 

participação explicitam a heteronomia da criança de até nove, dez anos em média.  A primeira é  a 

interpretação que elas fazem da origem das regras e da possibilidade de mudá-las: foram “senhores”, ou até 

Deus que, a muito tempo atrás, conceberam e impuseram as regras do jogo, e que qualquer mudança  

destas regras, mesmo que recebesse o acordo dos vários jogadores, é proibida ou vista como trapaça. A 

criança desta fase não concebe as regras como um contrato firmado entre os jogadores, mas sim como algo 

sagrado e imutável, imposto pela “tradição”. Não concebe a ideia de que ela mesma seja possível 

legisladora, ou seja, como possível inventora de regras que possam ser legitimadas. Ainda assim, 

frequentemente introduz, sem consulta prévia aos outros jogadores, alguma variante que lhe dá maior 

desempenho e não acha estranho dizer no final de uma partida que “todo mundo ganhou”. Chegando a 

terceira e última etapa teremos a autonomia. As características dessa etapa são justamente opostas as da 

fase da heteronomia, e correspondem à concepção adulta do jogo. As crianças jogam seguindo as regras 

com esmero, o respeito pelas regras é entendido como decorrente de um acordo mútuo entre os jogadores, 

cada um concebendo a si próprio como possível legislador, ou seja, criador de novas regras que serão 

submetidas à apreciação e aceitação dos outros. 



Em função desses dados, Piaget formulou a hipótese de que o desenvolvimento do juízo moral, o 

da prática e da compreensão das regras ditas morais, seguiria as mesmas etapas. Para verificar a validade 

disso vamos pesquisar as concepções infantis a respeito dos deveres morais.  

 

4. O NADA E A SUPREMA CORTE DA JUSTIÇA 

 

É fácil entender os motivos que levaram Piaget a prosseguir na sua pesquisa na noção do dever.  

A entrada da criança na sociedade se dá pela aprendizagem de diversos deveres que são impostos a ela 

pelos pais e adultos em geral. Essa imposição é perfeitamente possível na fase de heteronomia da criança, 

visto que nessa fase ela já está inclinada a aceitar as regras do jogo sem questionar e provavelmente vai 

reagir da mesma forma em relação às regras morais. Assim como ela deformava as regras do jogo, 

desrespeitando-as na prática, provavelmente também vai deformar de alguma maneira as regras morais. 

Para verificar essa hipótese, Piaget investigou as concepções morais infantis em relação ao dever em três 

situações distintas: o dano material, a mentira e o roubo. O método empregado consistiu em fazer com que 

as crianças desempenhassem o papel de juízes cuja tarefa seria a de tomar posição sobre diversos dilemas 

morais.  Contam-se duas histórias. Na primeira, um menino quebra dez copos sem querer; na segunda, 

outro quebra um só durante uma ação ilícita, e pede-se à criança que diga se ela acha os protagonistas 

culpados, qual o mais culpado, e por quê.  Empregando esse tipo de método, tem-se acesso ao juízo moral 

da criança. Todavia, não se pode mais verificar sua prática. Será que um sujeito que diz que é proibido 

mentir, ele mesmo nunca mente? É perigoso afirmar isso. 

 

Os dados encontrados confirmam a existência de uma primeira fase de 

heteronomia no desenvolvimento do juízo moral. Tal heteronomia se traduz pelo 

realismo moral. Este realismo tem três características: 1) é considerado bom todo 

ato que revela uma obediência às regras ou aos adultos que as impuseram; 2) é 

ao pé da letra, e não no seu espírito, que as regras são interpretadas; 3) há uma 

concepção objetiva da responsabilidade, ou seja, se julga pelas consequências 

dos atos e não pela intencionalidade daqueles que agiram. (...) A criança em fase 

de realismo moral julga mais culpado alguém que tenha quebrado dez copos sem 

querer do que alguém que tenha quebrado somente um copo durante uma ação 

ilícita. (PIAGET, 1977) 

 

Verifica-se claramente que nesta fase o dever significa somente obediência a uma lei revelada e 

imposta pelos adultos. A razão de ser destas leis é desconhecida e não entra como requisito para o juízo 

moral. Só aparecerá como requisito nesse campo quando a criança entender os deveres como decorrentes 

de contratos entre as consciências e não mera conformidade das ações a determinados mandamentos. 



Novamente, tais situações são encontradas quase com tanta regularidade que podem ser aplicadas como 

princípios. 

Quanto à noção de Justiça, Piaget discorre sobre como as noções da justiça retributiva, 

distributiva e imanente se desenvolvem no indivíduo, a justiça entre crianças, a responsabilidade coletiva, a 

igualdade e a autoridade e tira das observações a seguinte conclusão: “Para a criança pequena, a justiça se 

confunde com a lei e com a autoridade.” (PIAGET, 1932). Concordamos com ele nesse ponto quando 

observamos três itens: a “justiça imanente”, as sanções e a relação da justiça com a autoridade. 

A ideia de justiça imanente traz o pressuposto de que todo crime será castigado, mesmo que seja 

por forças da Natureza. As crianças menores costumam acreditar nela. Conta-se uma história: um menino 

que roubou laranjas num terreno vizinho passa por uma ponte em mau estado e cai na água. Se ele não 

tivesse roubado as laranjas, teria mesmo assim caído no rio? Depois de comentar ter sido “bem feito” ele 

cair na água, uma criança de sete anos argumenta que foi um castigo acontecer esse “acidente”, e que, se 

não fosse o roubo, nada teria acontecido. A maioria das crianças de até oito anos de idade reage da mesma 

maneira. Para elas, a justiça retributiva (sanção) é algo que deve seguir inevitavelmente todo ato mau, e 

para isso a Natureza se faz cúmplice do adulto. Existiria uma “mecânica universal” que sempre aplica um 

castigo, uma severa sanção expiatória, quando algum crime é cometido. 

 

Vemos atuar nas crianças dois tipos de sanções: as sanções expiatórias, quando 

a natureza do castigo é diferente da do delito, (por exemplo: deixar sem 

sobremesa alguém que mentiu.); e as sanções por reciprocidade, ( por exemplo: 

excluir do grupo alguém que mentiu porque a mentira é justamente incompatível 

com a confiança mútua). Para constatar isso na prática contamos para grupos de 

crianças histórias nas quais pais estavam em dúvida sobre a melhor forma de 

castigar um filho que cometeu um delito. Por exemplo: o que fazer com uma 

criança que mentiu: mandar que ela copie cinquenta vezes algum poema (sanção 

expiatória) ou, dizer para ela que não se confiará mais nela? (Sanção por 

reciprocidade).  Pedimos que cada criança julgasse o caso: escolhesse o “mais 

certo”, justificasse a reposta e apontasse qual dos castigos é mais eficaz para 

evitar a reincidência. Os resultados da entrevista foram eloquentes: quanto menos 

idade tem a criança, mais ela opta pelas sanções expiatórias. As sanções por 

reciprocidade fazem pouco sentido no universo moral delas. E se mostram 

extremamente severas: quanto mais duro o castigo, mais justo. Pensam que 

somente uma severa sanção expiatória é capaz de evitar a reincidência no delito. 

(LA TAILLE, p.52, 1992.) 

 

Em relação à justiça distributiva e a autoridade as crianças menores consideram a ordem adulta 

como “justa”, pois vem de um adulto e deve ser obedecida. Em algumas culturas, crianças, a partir de seis 

anos já mostram sinais de que veem a ordem materna como injusta, mas mesmo assim consideram que 



deve ser obedecida. Pode-se pensar que essas crianças estão numa fase de transição: já “sentem” a 

injustiça, mas ainda não acham moralmente lícito se oporem a ela.  A partir dos oito ou nove anos em 

média, a desobediência já é vista como correta, ou seja, como ato legítimo quando há clara injustiça. 

Dado esse desenvolvimento é hora de nos perguntar: O que isso nos diz sobre o desenvolvimento 

moral da criança que passa por uma fase de heteronomia antes de alcançar a autonomia?  

Os dados encontrados nas pesquisas confirmam que no início do desenvolvimento moral, quando 

a criança ainda está submetida a uma relação de coação, tudo é dever e obediência ao dever. Encontra-se 

este sentimento de sagrado, visto pela ideia de imutabilidade das regras (mesmo dos jogos) e pela opção 

por sanções expiatórias, e na expressão de uma autoridade que tem poder legítimo para impor restrições e 

sofrimentos aos infratores. Piaget reconhece que, em algumas pessoas, essa fase de heteronomia não será 

apenas uma fase, mas permanecerá a vida toda num desenvolvimento truncado. Nelas as expressões 

infantis do realismo moral trarão outras do mesmo caráter. (PIAGET, 1932). 

Isso nos faz lembrar, do legalismo de alguns adultos que só conseguem raciocinar moralmente se 

tiverem um conjunto de regras estabelecidas socialmente, ensinando a simples obediência e condenando 

qualquer forma de “desobediência civil”. Em resumo, as relações de coação explicam a dominância hipócrita 

da noção da moral e são condição sine qua non do desenvolvimento do fingimento de bondade de ideias ou 

de opiniões apreciáveis na criança e na sociedade.   

 

5.  A ANÁLISE INFANTIL E SUAS ARTICULAÇÕES SOCIAIS 

 

No trabalho psicanalítico com crianças temos a dificuldade de não existir teorias específicas para 

analisar o discurso. Piaget, ao estudar o desenvolvimento moral da criança no jogo de brincadeira parece 

seguir o caminho apontado por Freud, pois este último se refere ao jogo da criança em vários trabalhos, se 

referindo a essa atividade como um discurso onde o inconsciente produz seus efeitos. O modelo que Freud 

usa para discutir o jogo é claramente visto no “fort-da” (jogo do carretel). No estudo de uma situação, em 

Além do princípio do prazer ele relata o jogo do carretel em três momentos distintos: primeiro a criança é 

confrontada com a arbitrária ausência da mãe e atira objetos para longe fazendo-os desaparecer; segundo, 

a criança consegue organizar um jogo com o carretel preso ao barbante, repetindo o jogo quantas vezes 

quiser, independente da presença de alguém; terceiro, após fazer este jogo em frente ao espelho, com seu 

próprio corpo aparecendo e desaparecendo, associa a esse jogo uma oposição de fonemas ( “o-o-o-o-o” 

quando o objeto desaparece e “da” quando ele aparece novamente), para significar longe e perto e só usa 

palavras para contar a situação. 

Essa brincadeira marca muito bem o que é característico do sintoma em psicanálise. A dimensão 

do trabalho psicanalítico está apoiada na questão da falta, do vazio, da hiancia e na busca pelo 

preenchimento disso. Através da encenação de aparecimento e desaparecimento (ausência, presença), a 

criança transformou uma situação na qual estava passiva em outra na qual está ativa.  É como se ela 

dissesse: “Pois bem, então vá embora! Não preciso de você. Sou eu que estou mandando você embora”. 



Além disso, neste jogo, a natureza desagradável da situação, é a própria razão da brincadeira.  A 

compulsão à repetição, que é um dos principais conceitos da psicanálise, está presente todos os jogos e 

brincadeiras, visto que todos estes se constituem repetições. Por isso, o brincar é tão importante na análise 

infantil. Em Recordar, repetir e elaborar, o autor dá a esse conceito a seguinte definição: 

 

A fim de salientar a diferença, podemos dizer que o paciente não recorda coisa 

alguma do que esqueceu e reprimiu, mas o expressa pela atuação (acts it out). Ele 

o reproduz não como lembrança, mas como ação; repete-o, sem, naturalmente, 

saber o que está repetindo (Freud, 1996a, p. 165) 

 

Nessa situação, ao invés do paciente relembrar o conteúdo traumático, ele tende a repeti-lo na 

vida, como se fosse de fato um conteúdo atual. É através do brincar que as crianças repetem o que lhes 

causou uma grande impressão na vida real, reagindo à intensidade da pressão psíquica com o objetivo de 

dominar uma situação passiva com um comportamento ativo, e desse modo, anular essa situação.  Por 

exemplo, quando um médico abre a boca de uma criança para examinar a garganta, apesar da resistência 

dela, essa mesma criança, dias depois, brincará num jogo de representações em que ela mesma será o 

médico e repetirá o “ataque” com alguma outra criança menor, irmão ou irmã, que esteja tão indefeso nas 

mãos dela quanto ela nas do médico
3
. 

Em consonância com isso, para Vygotsky o brinquedo é muito mais a lembrança de uma coisa 

que realmente aconteceu do que imaginação. É mais a memória em ação do que uma situação imaginária 

nova. Uma criança brincando de boneca repete quase exatamente o que sua mãe fez com ela, ocorrendo 

assim uma reprodução da situação real, também reagindo à intensidade da sensação causada pelos 

cuidados da mãe dominando uma situação passiva com um comportamento ativo. 

Agora que podemos observar melhor o quadro do desenvolvimento moral da criança, podemos 

inferir que o caminho que apresenta êxito neste desenvolvimento é aquele que passou da anomia para a 

heteronomia e levou o sujeito à autonomia moral, ou seja, uma condição mental na qual ele não depende 

dos padrões morais à sua volta, o que inclui a resolução de se sujeitar a eles ou não, fazendo uso de sua 

autonomia na decisão. Desfrutando da condição mental de autonomia moral, o sujeito se vê não só como 

independente das regras morais dos indivíduos à sua volta, e vai além, também se vê como alguém capaz 

de interferir e talvez até mudar esses padrões. A saúde psíquica assim se contrapõe ao que se espera do 

indivíduo adulto.  

                                                           
3
  Podemos pensar aqui que as teorias de Freud e Vygotsky apontam para o mesmo sentido e estão em harmonia. No 

conceito de zona de desenvolvimento proximal estabelecido por Vygotsky fica definido que a  criança se esforça em 

desempenhar do seu jeito, aquilo que observa na realidade, atuando num nível intelectual superior ao que se encontra. 

Além disso, os dois autores apontam que o brincar não é necessariamente uma ação que proporcione prazer para a 

criança, diferente do que imagina o senso comum. Apontando para o mesmo sentido, Lacan ressalta as relações de 

significado e significante que existe no discurso do adulto, fazendo com que este traga para fora seu mundo mental e 

infere que a ação de brincar atua como significante na mente infantil. No caso do menino com o carretel isto se torna 

evidente, tendo no significado a presença e ausência da mãe e no significante o desejo de que a mãe fique com ele. 



Nesse ponto podemos retomar a questão que deixamos em Antígona. Os aspectos do 

desenvolvimento moral na criança estão intimamente ligados a uma outra dimensão do problema: A lógica 

entre infância e vida adulta. Kupfer afirma que “o esforço de humanização de uma cria humana não se faz 

sem uma ação, exercida pelo adulto sobre a criança, que não seja da ordem de uma imposição, de uma 

injunção, de uma ‘forçagem’ ” (Kupfer, 2007, p. 140) A autora classifica essa ação como violenta, porque 

submete o corpo a uma regulação que nada tem de natural, não havendo escolha por parte da criança. Na 

tragédia de Sófocles, Antígona desconsidera, sob pena de morte, a lei que a proibia enterrar seu irmão 

Polínice, que havia sido morto em batalha pela usurpação do trono.  Ela tenta convencer seu tio, o rei 

Creonte, a enterrá-lo. Creonte se nega absolutamente, deixando Polínice onde caiu. Aflita, Antígona rouba o 

cadáver que estava sendo vigiado e tenta enterrá-lo com as próprias mãos, é pega em flagrante delito e 

Creonte decide tornar mais cruel a pena de Antígona, aprisionando-a numa caverna escavada na rocha, só 

com o alimento indispensável, para que assim ela tenha um fim lento.  

O conflito está na estrutura do juízo moral que se espera que a criança desenvolva e aquela que 

realmente existe. Não temos aqui o confronto da razão contra uma força natural. No primeiro plano, 

Antígona representa um direito que se opõe a outro direito, mas não é simplesmente a defesa dos direitos 

sagrados do morto e da sua família, ela é levada por uma paixão, o amor romântico pelo irmão a coloca 

num curto-circuito de relações.  Creonte representa o bem, ele é o chefe que conduz a comunidade. Seu 

erro de julgamento é querer fazer o bem de todos, não o Bem Supremo, (pois esse é muito antigo, 441 a.C., 

e Platão ainda não tinha forjado essa ilusão), mas a lei sem limites, a lei soberana, a lei que transborda e 

ultrapassa o limite. 

Diferente dos adultos que já desenvolveram a capacidade de usufruir certa liberdade e 

desobedecem à Lei pelo uso do fingir “retidão moral” (pois estes podem ter alcançado a autonomia, ou não), 

de todas as formas, a criança está submetida à imposição de uma Lei, de uma ordem, de um “ser - normal”. 

Ou seja, quando falamos de violência na educação, não estamos nos referindo a pais violentos, mas sim de 

um caráter violento que existe no estabelecimento dos juízos morais e da Lei. Para Kupfer essa violência é 

estruturante. 

Questionamos se a violência representativa da dominação social sobre a subjetividade é 

estruturante e necessária. Nesse mesmo impasse Theodor Adorno reflete sobre qual o é papel da educação 

dada pelos pais e pela escola, quem iremos formar e critica fortemente a massificação da cultura. Ele 

comenta: 

 

O travamento da experiência se deve à repressão do diferenciado em prol da 

uniformização da sociedade administrada, e à repressão do processo em prol do 

resultado, falsamente independente, isolado. Estas seriam as características da 

“semi-formação”. (Adorno 1995, p.27) 

 



 Aqui é impossível não traçarmos a articulação entre o desenvolvimento moral da criança como 

indivíduo e a sociedade, como um “ser” coletivo. Parece-nos que as duas coisas são uma só, pois ao passo 

que a criança apresenta as diferentes fases no desenvolvimento do juízo moral, a civilização também 

apresenta, ao longo de sua história, fases idênticas de desenvolvimento no sentido coletivo. Podemos dizer 

que o desenvolvimento do juízo moral na criança afeta a sociedade e que humanidade também apresenta 

as fases que vimos nas crianças, de anomia, heteronomia e autonomia do juízo moral. No caso da criança, 

como também no do corpo social, existe uma realidade imposta, onde o sujeito é transformado em coisa. 

Nesse sentido o processo educativo deveria ser um exercício da razão para uma possível liberdade, criando 

sujeitos críticos, reflexivos e autônomos. 

Com base no protótipo do desenvolvimento moral na criança podemos observar o mesmo 

caminho no desenvolvimento do juízo moral na civilização. Constatamos claramente que no decorrer da 

história do desenvolvimento da civilização, esta também passou, como “corpo social”, pela fase de anomia, 

numa época pré-histórica em que não seguia regras coletivas, e estava despida de qualquer vestígio da 

sociedade. Com o tempo, a sociedade evolui para uma fase de heteronomia, em que estabeleceu a Lei e as 

regras morais, considerando-as sagradas e incisivas. Ao que parece, a sociedade atual se encontra 

truncada na fase de heteronomia pois, assim como nas crianças, ela obedece às proibições culturais e 

apenas sob pressão e coerção externa e somente onde essa coerção pode se fazer efetiva e enquanto for 

temida. Aqui, lembramos novamente dos adultos legalistas precisam necessariamente de um conjunto de 

regras estabelecidas socialmente para desenvolverem o juízo moral e novamente ensinando a simples 

obediência e condenando qualquer forma de “desobediência civil”, mas, embora demonstrem esse respeito 

quase religioso pelas regras, introduzem variantes que lhes possibilitam ter benefícios que de outra forma 

não teriam, e não acham isso estranho: um fingimento moral. A maioria das experiências da infidedignidade 

moral das pessoas acontece nessa categoria. Temos incontáveis pessoas civilizadas que se recusam a 

cometer assassinato ou a praticar o que consideram imoral, mas que não se negam a satisfazer sua 

avareza, seus impulsos agressivos ou seus desejos sexuais, e que não hesitam em prejudicar outras 

pessoas por meio da mentira, da frade e da calúnia, desde que possam ficar sem punição. 

 De modo que, assim como a criança que não saiu da fase de heteronomia se tornará um adulto 

travado em seu desenvolvimento, legalista, não autônomo, dependente de regras morais estabelecidas 

socialmente, o desenvolvimento da sociedade se encontra travado em uma de suas fases. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho na análise infantil deve considerar as fases de desenvolvimento do juízo moral e as 

relações destes com a violência exercida sobre a criança e com seu inconsciente, que se mostra nelas 

principalmente pelo ato mental que chamam de “brincar”. Temos de saber qual é nossa relação efetiva com 

o desejo de alcançar o objetivo nesta análise, o desejo de curar. Poderíamos, de maneira contrária e até 

decisiva, chamar nosso objetivo de um “desejo-de-não curar”. Essa expressão tem o sentido de nos alertar 

contra a natureza falsa da moralidade e procurar alcançar uma moral natural, que trouxesse a criança ao 



equilíbrio normativo com o mundo, à qual naturalmente a fase de autonomia e a maturidade dos instintos 

conduziria. Mas até onde poderíamos ir nesse sentido? E, afinal, será que o sujeito quer abandonar essas 

ilusões? O limite da resistência será simplesmente individual ou também social? 

Podemos verificar o quanto essa coação social é grosseira, e o modo com que ela se elabora 

coloca por si mesmo um problema para as pessoas que vivem na dimensão dela. Essa coação social se 

exerceria em nome de quê? De uma inclinação coletiva? Por que, depois de tanto tempo, ela não chegou a 

se centrar nas vias mais apropriadas à satisfação dos desejos dos indivíduos e evitação do mal-estar 

social? Percebemos a distância que existe dentro dessa organização das coisas e do bem-estar. 

É claro que é impossível passar sem o controle de massa, isso traria o caos. Mas por meio de 

sujeitos que possam fornecer um exemplo e a quem a sociedade reconheça como líderes, as massas 

podem ser induzidas a chegar à autonomia. Estamos convencidos de que é melhor evitar esses disfarces 

da verdade no que contamos para as crianças e para nós mesmos, e não afastar delas um conhecimento 

do verdadeiro estado das coisas, adequando isso com o nível intelectual delas.  

Com isso o infantilismo da sociedade, travada na fase de heteronomia, seria superado, e a 

sociedade alcançaria o estado de autonomia moral. Os indivíduos não podem permanecer na heteronomia 

para sempre, precisam, por fim, sair para a “vida hostil”. Indicamos aqui a necessidade desse passo à 

frente. Nos damos conta de que, mesmo que os pacientes nem desconfiem, a imagem de Antígona , 

latente, faz parte da moral deles, quer queiram, quer não. No caso de Antígona as coisas poderiam ter tido 

um fim diferente se o corpo social tivesse aceitado perdoar, esquecer, e cobrir tudo com as mesmas honras 

funerárias. Creio que ao longo desse período histórico, o desejo do homem, longamente apalpado, 

anestesiado, adormecido pelos moralistas, domesticado pelos educadores, traídos pelas academias, muito 

simplesmente se refugiou na paixão mais sutil e também a mais cega, a paixão de saber. É essa que está 

tendo um andamento que ainda não deu a sua última palavra. “Que o homem se acostume às leis vá... Que 

incline o colo à força vá também, é o que se dá com a planta quando lhe sopra o vento. Mas que abençoe a 

força e cumpra a lei sempre, sempre, sempre, é violar a liberdade primitiva do velho Adão.” – M de A. 
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