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ampla. Mas cuidado! Não se trata, em absoluto, 

de afirmar que nessa idade o senso já está pronto 

e acabado. Somente uma teoria fantasiosa de "ge-

nes da moralidade" poderia nos fazer crer numa 

precocidade que as experiências mais elementares 

desmentem claramente. Fosse verdade tal deter-

minismo genético, a educação teria uma boa des-

culpa para seus constantes fracassos na formação 

moral de seus alunos: o "gênio biológico" seria o 

responsável. Mas ele não o é pela simples razão de 

que, se é verdade que o bebê da espécie humana 

tem disposições inatas para a sociabilidade, não 

parece ter nenhuma para um convívio violento ou 

harmonioso, baseado em princípios morais ou 

inspirado pela lei do mais forte. Tudo será questão 

da qualidade dessa convivência. 

No que se refere à forma, a moral é um con-

junto de deveres, ou seja, de ações consideradas 

obrigatórias. Quanto aos conteúdos dessas obri-

gações, eles podem variar de cultura para cultura. 

Enquanto algumas sociedades consideram legíti-

mo matar pessoas inocentes, mas ímpias, outras 

veem tal ato como imoral. Em certos lugares, a 

tortura para arrancar confissões não desencadeia 

indignação; em outros, é terminantemente proibi-

da. E assim pordiante. Em vista dessa diversidade, 

é necessário optarmos, aqui, por alguns conteú-

dos. Em consonância com a moral moderna, são 

três os eleitos: justiça, generosidade e dignidade. 

Bebês são, desde muito cedo, submetidos a 

rotinas e hábi tos-e logo aprendem que existem 

coisas que se fazem. Mas, por volta dos 4 ou 5 

anos de vida, as crianças começam a perceber o 

que deve ser feito. Essa nova compreensão cor-

responde ao que podemos chamar de "despertar 

do senso moral", despertar este que tem de ser 

analisado tanto como implicação intelectual 

quanto afetiva. 

No início do século passado, Freud pensava que 

a criança somente adentrava o universo moral por 

volta dos 7 anos. Antes disso, ela seria apenas um 

pequeno ser que obedece, movido pelo medo do 

castigo e da perda de proteção. Jean Piaget (1896-

1980), a quem tanto devemos para a compreensão 

da moralidade infantil, não parecia ver na criança 

pequena muito mais que um ser submetido ao 

prestígio da autoridade. Dando seqüência aos 

trabalhos de Piaget nessa área, Lawrence Kohlberg 

(1927-1987), que não pensava muito diferente de 

seus colegas, assim descreveu o primeiro estágio 

do desenvolvimento moral, chamado por ele de 

orientação para a punição e para a obediência: "As 

consequências físicas da ação determinam seu 

caráter como ruim, sem levar em conta o sentido 

ou valor humano dessas consequências. Evitar a 

punição e respeitar incondicionalmente o poder 

são valorizados por si próprios". 

Hoje em dia, principalmente graças aos 

trabalhos do psicólogo americano Elliot Turiel, 

considera-se que até mesmo a criança de 5 anos 

não é apenas um ser que deve obedecer, mas sim 

uma pessoa dotada de sensibilidade moral mais 

DIMENSÃO INTELECTUAL 
A moral é um objeto de conhecimento, passível 

portanto de ser apreendido intelectualmente. É 

o que começa a fazer a criança por volta dos 5 

anos, contanto, é claro, que esse objeto faça parte 

de seu entorno cultural. Toda moral é composta 

de regras e princípios. As regras correspondem a 

formulações que dizem, com precisão, o que deve 

ou não ser feito. Bons exemplos de regras morais 

são os Dez Mandamentos do Antigo Testamento. 

O valor da regra reside em sua clareza. Contudo, 

ela tem dois limites. Um deles decorre do fato de 
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a regra dizer o que deve ou não ser feito, sem, 

no entanto, explicitar a razão de ser disso. Por 

exemplo, "não se deve matar" -d iz a regra-, mas 

por quê? A norma não tem o papel de esclarecer 

sua razão de ser, apenas o de nos informar sobre 

deveres. Seu segundo limite decorre do fato de 

ela se aplicar a um número pequeno de situações. 

Ora, passamos por tantas que seria impossível 

existirem regras para todas elas. 

Os princípios morais complementam essas 

duas limitações: são, por assim dizer, a matriz da 

qual derivam as regras. Um exemplo de princípio: 

devemos respeitar as pessoas. O princípio em si 

não nos instrumentaliza para nossas ações. Com 

efeito, o que é comportar-se de forma respeito-

sa? As regras vêm concretizá-lo: não matar, não 

humilhar. Mas há vários outros comportamentos 

que traduzem o respeito mútuo. Metaforicamen-

te falando, as regras equivalem a mapas, e os 

princípios, à bússola. Ora, como é com bússolas 

que se fazem mapas, e não o contrário, temos 

que os princípios morais demandam, para serem 

apreendidos, maior sofisticação intelectual que as 

regras. É basicamente por intermédio delas que a 

criança pequena entra em contato com a moral. 

Em primeiro lugar, porque os educadores em geral, 

e os pais em particular, costumam apresentá-la por 

meio das regras, notadamente referentes a deveres 

negativos ("não faça isso", "não faça aquilo"). Em 

segundo, porque o nível intelectual da criança 

nessa faixa etária ainda não lhe permite adentrar 

as profundas razões de ser das regras. Só aos 8 

ou 9 anos ela começará a entender os princípios 

morais com a sofisticação intelectual necessária. 

DIMENSÃO AFETIVA 
A linguagem natural não raras vezes opõe dever e 

querer. Assim, o dever equivaleria a uma obrigação 

cuja fonte seria exterior à pessoa. Tal interpretação 

é correta nos casos em que um indivíduo age por 

coação de alguma forma de poder. Por exemplo, 

devo usar uniforme, pois assim manda o regimen-

to de minha escola, mas, não houvesse essa regra, 

eu não usaria, porque tal prática não corresponde 

a nada que eu queira. Todavia, a moral não cor-

responde a uma submissão a alguma forma de 

poder, na esperança de fugir a punições ou receber 

recompensas, mas sim a ações intimamente legi-

timadas por serem consideradas intrinsecamente 

boas. Logo, o dever moral é um modo de querer: 

ajo por dever, porque assim o quero. 

Podemos, então, nos perguntar se a moral he-

terônoma corresponde apenas a uma obediência 

motivada pelo medo das consequências da trans-

gressão e pela esperança de recompensas ou se ela 

já implica algum modo de querer agir moralmente 

pelo fato de a moral ser vista como boa em si. 

O fato de haver obediência a figuras de auto-

ridade poderia levar a pensar que, para a criança 

pequena, ainda há oposição entre dever e querer, 

que ela agiria segundo o dever e não por dever, 

para retomar a conceituação kantiana. Mas essa 

seria uma leitura parcial e, portanto, inadequada 

da moralidade infantil. 

Se é verdade que não se pode atribuir a crian-

ças de 5, 6 anos uma vontade forte e firme de 

agir moralmente - fenômeno que se espera de 
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adultos eticamente formados também não se 

pode deixar de perceber que esse querer singular, 

que é o dever, começa a instalar-se. A submissão 

das crianças aos mandamentos de figuras de au-

toridade não se explica por cálculos de interesses 

(evitar punições e usufruir recompensas), embora 

tais cálculos possam influenciar vez ou outra, e sim 

porque as referidas figuras despertam nelas uma 

fusão de medo e amor. O medo decorre do fato 

de os adultos serem vistos como grandes, fortes e 

poderosos: trata-se de um sentimento que quase 

inevitavelmente o menor e mais fraco experimenta 

diante do maior e mais forte. E o amor-talvez fos-

se mais correto falar em apego-é esse sentimento 

positivo que as crianças costumam experimentar 

em relação a pessoas significativas. 

Segundo Piaget, é a fusão entre esses dois 

sentimentos que faz com que a criança pequena 

se submeta aos ditames adultos, não por medo do 

castigo, mas porque quer cumprir as ordens des-

sas pessoas que ela considera fortes e boas. Logo, 

submete-se não por não ter alternativa, e sim por 

achar bom fazê-lo. Aliás, não fosse essa vontade 

de seguir as orientações morais adultas, não se 

poderia falar em despertar do senso moral. Com 

efeito, se a criança apenas obedecesse por não ver 

alternativa, não se poderia falar em moral, apenas 

em submissão contrariada a formas de poder. 

A fusão entre medo e amor é responsável pelas 

primeiras vontades de penetrar o universo moral 

e de ser penetrado por ele. Mas será que apenas 

esses dois sentimentos dão conta da dimensão 

afetiva da moralidade infantil? Se a resposta for 

afirmativa, veremos que tudo é obediência na fase 

de despertar do senso moral e que, portanto, o res-

peito pelos outros e as ações generosas para com 

eles somente acontecem por serem intermediados 

por figuras de autoridade. Dito de outra maneira, 

a obediência a tais figuras seria espontânea, mas 

as ações altruístas não, uma vez que os adultos as 

induziriam. Ora, constituiria um erro reduzirtodo o 

universo afetivo da moralidade ao binômio medo/ 

amor. As observações mostram que a criança 

também é capaz de experimentar simpatia. 

Se considerarmos a simpatia (ou empatia) a 

faculdade de compenetrar-se dos sentimentos 

de outrem, podemos associá-la à capacidade de 

perceber os estados afetivos de outra pessoa e 

comover-se com eles. E tal comoção geralmente 

leva quem a experimenta a agir de forma altruísta, 

ou seja, a contemplar as necessidades alheias. 

Quando o estado afetivo alheio é doloroso, a 

simpatia é chamada de compaixão. 

O papel da simpatia para a moralidade é 

claro, pois esta funciona como fonte motivadora 

de ações generosas. Para a moralidade adulta, a 

simpatia não é condição necessária à ação moral, 

pois o dever com frequência nos manda agir 

moralmente com pessoas que nada despertam 

em nós ou até despertam sentimentos negativos 

(pensemos num médico que, por dever, cuida 

de um paciente com antecedentes criminais 

tenebrosos). Mas é certo que a simpatia, por des-

pertar nossa sensibilidade para as necessidades 

alheias, atua como possível desencadeadora de 

ações morais. 

Cabe então nos perguntarmos se a criança 

pequena já é capaz de experimentar tal sensibi-

lidade afetiva. A resposta é claramente positiva. 

Logo, é possível afirmar que a moralidade infantil 

é despertada também por essa faculdade, e isso 

sem que mandamentos adultos precisem inter-

vir. É possível dizer que, graças à simpatia, as 

outras pessoas se destacam para a criança. Elas 

passam a existir como figuras dignas de respeito, 

com singularidades e necessidades próprias que 

devem ser contempladas. Mais ainda: como a 

simpatia é a sensibilidade espontânea e as ações 

morais que desencadeia não são, pois advêm dos 

mandamentos adultos, a criança goza de certa 

autonomia em relação a ela. 
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DIMENSÃO DOS DIREITOS 
Crianças pequenas são mais sofisticadas intelec-

tualmente para compreender a generosidade que 

a justiça. A justiça, ou seja, o reconhecimento dos 

direitos alheios, é antes objeto dos mandamentos 

alheios que concepção espontânea das crianças. 

Em compensação, a generosidade - ou seja, o 

ato de dar a outrem não o que lhe cabe de direito, 

mas sim o que corresponde a uma necessidade 

individual - começa a ser despertada pela simpa-

tia. Logo, por não dependerem da intermediação 

adulta e por serem desencadeados pela sensibili-

dade espontânea da criança, atos de generosidade 

são vividos mais intensamente e, por conseguinte, 

mais bem elaborados do ponto de vista intelectual. 

O respeito pelos direitos costuma ocupar 

o centro das preocupações educacionais dos 

adultos. Com efeito, a educação moral não raro 

se baseia nos chamados deveres negativos: cos-

tumamos dizer à criança não fazer isto ou aquilo 

porque fere um direito alheio (à propriedade, ao 

bem-estar físico, psicológico etc.). Mas podemos 

nos perguntar se a compreensão dos direitos é 

obra exclusiva da educação ou se há uma dimen-

são afetiva que aparece. 

Para responder a essa questão, lembremos 

um dado corriqueiro da vida infantil: as reivin-

dicações que as crianças fazem em alto e bom 

som quando julgam estar sendo lesadas. Quem 

já não viu uma criança r e c l a m a r veementemente 

por pensar ter recebido menos chocolate que 

outra, por achar que foi preterida em algum 

jogo, por avaliar ter sido desprestigiada etc.? 

Tais reclamações são dirigidas em especial às 

figuras de autoridade, que, nesses casos, per-

dem momentaneamente seu prestígio e são 

desafiadas. Admitida a realidade dessas claras 

reivindicações, elas têm alguma relação com a 

moral? Numa abordagem superficial, parece que 

não: seriam apenas repentes egoístas durante os 

quais a criança reclama por ver suas vontades não 

contempladas. Porém, que vontades são essas? 

Tomemos o exemplo da reclamação que faz 

uma criança por julgar que recebeu menos cho-

colate que o irmão. Não está em jogo somente a 

vontade de comer, mas também, e principalmente, 

a reivindicação de ser tratada de forma igual aos 

outros. Ora, a igualdade é tema central da justiça 

- e da moral, portanto. É uma reivindicação rela-

cionada tanto à busca de prazer (comer) como a 

um direito. No exemplo do jogo temos o mesmo 

quadro: não é apenas o querer jogar que está em 

questão, mas também, e sobretudo, o querer ser 

tratado de maneira justa. E, quanto ao queixar-se 

por ser desprestigiada, fica clara uma reivindicação 

de atribuição de valor. É por essa razão que se pode 

dizer que as reclamações veementes das crianças 

pequenas são expressões de um sentimento mo-

ral: a indignação. 

EU E OS OUTROS 
Tudo leva a crer que algumas das reclamações 

infantis, não raro acompanhadas da expressão 

"não é justo", traduzem as primeiras noções do 

que virão a ser, mais tarde, os direitos morais deri-

vados do ideal de justiça. Na fase de despertar do 

senso moral, a criança ainda pensa os direitos de 

forma egocêntrica, ou seja, concebe e valoriza mais 

os que ela considera ser (às vezes erroneamente) 

os seus que os dos outros. As pessoas ganham 

importância, sobretudo, graças à simpatia. Mais 

tarde, por reciprocidade, ela equilibrará os próprios 

direitos com os alheios. 

Outro aspecto afetivo da maior importância 

para a constituição do senso moral é a confiança. 

Se a criança percebe que, no mundo em que vive, 

as pessoas (com destaque para as afetivamente 

significativas) dizem uma coisa e fazem outra, 

mentem, não cumprem suas promessas, são 

desrespeitosas e violentas, mais merecem des-

confiança que confiança, se tal coisa acontecer, 

a vontade de tornar-se moral poderá fenecer, e o 

despertar do senso moral será apenas um peque-

no episódio de vida logo abandonado. Mas, se a 

confiança prevalecer, ela seguirá o longo caminho 

do desenvolvimento moral, trilhado por aqueles 

que se preocupam seriamente com virtudes como 

justiça, generosidade e dignidade. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 230, p. 32-37, mar. 2012.




