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Marcus Geandré Nakano Ramiro 

 

O dever-ser decorrente do medo da sanção: um diálogo entre a efetivi-

dade do direito, a formação da consciência moral e as cantigas infantis 

brasileiras 

 

Resumo: O presente trabalho propõe um diálogo entre a efetividade do di-

reito, a formação da consciência moral e as cantigas infantis brasileiras, com 

vistas a se demonstrar a influência das cantigas infantis na condução de um 

dever-ser baseado no medo da sanção e desvinculado da noção de bem, 

propondo a necessidade de uma formação integral do indivíduo e da prece-

dência da ética sobre o direito. 
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brasileiras. 
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The “duty-to be” deriving from the fear of sanction: a dialogue among 

the     effectiveness of the human right, the formation of the moral con-

science and the Brazilian children’s songs  

   

Abstract: The present work proposes a dialogue among the effectiveness of 

the law, the formation of the moral integrity and the Brazilian children’s 

songs, with the purpose of showing the influence of the Brazilian children’s 

songs in the conveyance of a duty-to be based on the fear of sanction and 

exempted from the notion of goodness, proposing the need of an integral 

formation of the individual and of a preeminence of the ethics over the law.     

 

Keywords: Effectiveness of the law; moral conscience; Brazilian children’s 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho propõe um diálogo entre a efetividade do direito, a 

formação da consciência moral e as cantigas infantis brasileiras, com vistas 

a se demonstrar a influência das cantigas infantis na condução de um dever-

ser baseado – muitas vezes – no medo da sanção e desvinculado da noção 

de bem, propondo a necessidade de uma formação integral do indivíduo e 

da precedência da ética sobre o direito. 

 

 Para tal organizou-se o presente trabalho apresentando primeiramen-

te um estudo sobre a natureza da sanção, demostrando que todo o ordena-

mento jurídico se apresenta alicerçado num sistema que conduz o dever-ser 

tendo sempre em vista o medo da sanção. A maioria das ações que permei-

am o cotidiano, com certeza deixariam de ser realizadas se não existisse 

uma sanção por trás que impelisse os indivíduos a tal ação. Todavia, não 

deveria ser o castigo, a punição o mecanismo que obrigasse o cumprimento 

das obrigações; o bem em si, sua existência e compreensão unido, à cons-

ciência das consequências das ações dentro de uma coletividade inter-

relacionada, é o que deveria constituir a obrigatoriedade do dever. 

 

Neste sentido através de textos da psicologia e da psicologia jurídica, 

o trabalho busca demonstrar que a moral, como conduta autêntica do indiví-

duo (nasce com ele, se desenvolve ao longo de toda a sua vida), molda-se 

principalmente na infância, sendo atingida fortemente por experiências, que, 
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inevitavelmente trarão consequências no modo como, na vida adulta, esse 

indivíduo pautará sua conduta. Apenas depois, o direito, nascendo dessas 

relações em sociedade, inevitavelmente será moldado a partir dessa gama 

de experiências individuais sobre as quais se volta atenção.  

 

 Desta forma o trabalho apresenta então a ética como elemento prece-

dente ao direito positivo, valendo-se das discussões sobre a existência de 

um direito posto e um direito pressuposto, sendo este último o que realmente 

dá origem e sustentabilidade ao ordenamento jurídico como produto históri-

co-cultural que condiciona a formulação do direito posto. 

 

 Nessas discussões, a ética aparece, pois, como elemento que prece-

de e abrange o direito buscando-se demonstrar que, num Estado Democráti-

co onde os seus membros sejam realmente conscientes de seus direitos e 

deveres, não haveria direito posto em confronto com o a ética, pois a ética, 

como primeira disciplinadora da conduta moral dos membros desta socieda-

de se manifestaria num estágio seguinte através do direito posto apresenta-

do na figura do Estado. 

 

 Neste sentido insiste-se na necessidade de que a ética garanta o 

bem, que é sua finalidade. Para tal, há que se percorrer um itinerário de for-

mação que vincule o dever-ser à compreensão do bem. Por isso, apresenta-

se o acesso irrestrito e o conhecimento do “acervo da humanidade” como 

fatores determinantes para uma correta formação da consciência moral; este 
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acesso e este conhecimento, unidos à utilização da capacidade racional e à 

busca da excelência nas relações é um caminho possível para a consecução 

desses objetivos. 

 

 Mas para que isso aconteça, o trabalho destaca que há que se primar 

por uma formação integral dos indivíduos. O ser humano deve ter acesso a 

uma formação intelectual que ultrapasse a fronteira da técnica e valha-se 

verdadeiramente do conhecimento científico e filosófico para uma melhor 

compreensão do mundo a sua volta. Uma formação que possibilite o desen-

volvimento do ser humano em sua integralidade que passe pelos processos 

do conhecer, pela ética, pela sociologia, pela filosofia, não como requisitos 

meramente formais de uma matriz curricular, mas com o peso e a importân-

cia necessários para uma real possibilidade de se compreender de maneira 

mais abrangente o fenômeno jurídico, o direito pressuposto, as causas pri-

meiras. 

 

 Nesta linha de pensamento, alicerçado em pesquisas na área da edu-

cação, da psicologia jurídica e em estudos sobre a influência da música na 

vida do ser humano se quer demostrar a influência das cantigas infantis na 

condução de um dever-ser desvinculado da noção de bem e pautado pelo 

sentimento de inferioridade e medo da sanção. 

 

Para tal faz-se uma análise do desenvolvimento musical no Brasil à 

luz de uma realidade histórica que, denota todo um passado iniciado na co-
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lonização, passando pela mistura étnica, pelos fatos marcantes da socieda-

de, como a escravidão, sua abolição, a influência religiosa, o alto índice de 

analfabetos, as amas e aias que cuidavam das crianças de seus senhores, 

culminando na estrutura social que hoje se nos apresenta. 

 

 As cantigas, principalmente as de ninar e as infantis, em geral nas-

cem, de experiências vividas, de momentos sentidos, de situações experi-

mentadas que – não poderia ser de outra forma – expressavam, mesmo que 

sem saber, um sentimento de inferioridade, de ações que deveriam ser re-

preendidas, de travessuras que seriam punidas, de uma esperança que não 

se concretiza ou de guerras fantasiosas que se desejava acontecessem. 

 

Buscando alcançar tais objetivos, foram selecionadas várias cantigas 

folclóricas, de grande abrangência, quando a partir de uma análise de suas 

estruturas rítmicas e melódicas, bem como de suas letras e da prosódia, 

demonstra-se seu conteúdo repressor, coercitivo e desvinculado da noção 

de bem, e que, em nada colabora na formação da consciência moral dos 

indivíduos. Na maioria delas, estão ausentes conteúdos que denotem amor, 

segurança, proteção, boas realidades do lugar onde se vive, respeito aos 

familiares, saudade da terra natal ou qualquer outro sentimento construtivo 

que colabore ou ensine algo sobre fazer o bem. 

 



14 

 

 

Assim desenvolve-se a presente tese, com vistas a demostrar a ne-

cessidade urgente e permanente deste diálogo como forma de colaborar na 

efetividade do direito, tão querida e necessária na sociedade atual. 
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1 A SANÇÃO COMO PROTEÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS 

 

 A sanção, como instrumento útil à sociedade, remonta a tempos lon-

gínquos, como já trazia Beccaria em seu Dos delitos e das penas. O mar-

quês destacava que as primeiras sociedades, cansadas de viver em meio 

aos temores das lutas com seus inimigos, decidiram dar utilidade à sua li-

berdade [sic], sacrificando parte dela para gozar do resto com mais seguran-

ça; essas porções de liberdade deram origem à soberania da nação; e o en-

carregado do depósito das liberdades era então o soberano. 

  

Mas era preciso proteger esse depósito contra usurpações e contra a 

tendência do homem ao despotismo (quando procura não só retirar da vala 

comum sua porção de liberdade, mas ainda quer dominar a dos demais); e 

essa proteção se deu através das penas estabelecidas contra os infratores 

das leis, sendo que “o conjunto de todas essas pequenas porções de liber-

dade é o fundamento do direito de punir”.1 

 

Deixando de lado as discussões sobre a origem da soberania, mas 

tendo em foco a existência da sanção, da punição, recorda-se no trabalho as 

lições sempre atuais de Franco Montoro em sua obra Introdução à Ciência 

do Direito, quando traz que “o direito subjetivo ou a relação jurídica são tute-

                                                
1 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Editora Ícone, 2006. p. 9. 
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lados pelo Estado através de uma proteção especial, representada, de uma 

forma geral pelo ordenamento jurídico e, particularmente pela sanção” 2.  

 

Notadamente, não mais se firmando em Beccaria mas olhando para 

os sistemas jurídicos atuais, de modo geral, a sanção tem sido, sobremanei-

ra, a proteção da relação jurídica, a consequência jurídica que atinge o sujei-

to passivo pelo não cumprimento da sua prestação e, juntamente com a co-

ação (aplicação forçada da sanção) e a coerção (influência psicológica que 

leva as partes a cumprir a obrigação para evitar os aspectos aflitivos da san-

ção) formam o arcabouço garantidor dos adimplementos em geral. 

  

Realmente é esse o pano de fundo sob o qual estão estruturadas as 

relações; a sanção é a garantia do cumprimento das obrigações, tendo en-

tão, todo o sistema jurídico, desde tempos remotos, como ponto de apoio, a 

coercibilidade que induz o sujeito a fazer ou deixar de fazer algo. 

 

 

1.1 O DEVER-SER E A PREDILEÇÃO PELA SANÇÃO  

 

 Ao longo da história, várias foram as tentativas de se responder à 

questão do “por que cumprimos regras”. Inúmeras teorias foram desenvolvi-

das tentando demostrar, tendo por base um determinado período histórico 

ou um determinado povo, o que induz a cumprir certas ações. 

                                                
2 MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 25 ed. São Paulo: Editora Re-
vista dos Tribunais, 2000. p. 467.  
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 Luiz Lima Langaro, em seu Curso de Deontologia Jurídica, apresenta 

quatro. Em suma, a primeira afirma que a obrigatoriedade do dever e o 

atendimento do dever moral decorrem do fato de existir uma sanção. A se-

gunda, chamada por ele como da “razão independente” afirma que a razão 

humana é o único fundamento do dever-ser. A terceira coloca em Deus a 

distinção entre o bem e o mal e a consequente motivação do dever; e a últi-

ma, remontando a “Escola Empírica” afirma que o bem e o mal são produtos 

exclusivos da experiência.3 

 

 Sem sombra de dúvidas, a que diz que o dever ser decorre da exis-

tência de uma sanção acaba sendo a mais recorrente. Praticamente todos 

os sistemas históricos guardam nessa teoria sua predileção, tendo a sanção 

a preferência quando se trata de ver adimplida uma prestação. Mesmo nos 

casos onde a religião predomina, ou seja, onde os mandamentos de um 

deus são o fundamento do dever-ser, o medo das consequências divinas 

pelo não seguimento desses mandamentos é o que norteia a conduta da 

maioria dos fiéis. Visões do inferno, do sofrimento, da pena eterna, do arder 

em chamas ou do castigo temporal são o que garante, na maioria das vezes, 

o cumprimento dos preceitos religiosos pelo fiel. 

 

 No caso do Direito brasileiro, todo o ordenamento jurídico é alicerçado 

numa sistemática penal onde, para cada conduta não cumprida (ou cumpri-

                                                
3 LANGARO, Luiz Lima. Curso de Deontologia Jurídica. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 
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da, no caso do Direito Penal) há uma consequência jurídica em forma de 

sanção.  

 

Como já lecionava Paulo Dourado de Gusmão “quanto mais educado 

for um povo, quanto mais civilizado e quanto mais justo for o direito, menos 

uso da coação física terá de fazer a autoridade pública.” 4 Entretanto, a pre-

cariedade educacional, que priva o desenvolvimento da capacidade racional, 

as ideologias que restringem o acesso ao acervo da humanidade e o desca-

so pelo pensamento filosófico (que poderia ajudar a sociedade levar ao 

exercício das virtudes necessárias para se completar o pensamento que nos 

conduz ao bem) acabam por se destacar na atualidade. 

 

Neste sentido,5 o direito positivo deveria cuidar apenas das minúcias 

para que a justiça se concretizasse, não trabalhando aspectos “macros” da 

vida em sociedade, sendo que, o tamanho da interferência do direito positivo 

nesses assuntos é inversamente proporcional ao grau de compreensão da 

sociedade sobre o bem que ela mesma almeja. 

 

Mas infelizmente, o que cada vez mais se apresenta é uma regulação, 

por parte do direito positivo, da vida dos indivíduos em sociedade em todos 

os seus aspectos, em detrimento duma compreensão do porquê de tantas 

regras que, não raras as vezes, não geram o bem esperado. Percebe-se um 

                                                
4 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito. 33. ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2003. p. 84. 
5 HERVADA, Javier. Crítica introdutória ao direito natural. Porto – Portugal: Resjurídica. 
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aparato legislativo inchado, cheio de mandamentos que garantem os inte-

resses de poucos e uma letargia incrustrada por parte dos cidadãos, advinda 

de uma fraqueza intelectual e argumentativa, que os impede de se manifes-

tar contra tudo isso. 

 

Notadamente, a maioria das ações que permeiam o cotidiano, com 

certeza deixariam de ser realizadas se não existisse uma sanção por trás 

que impelisse a tal ação. Todavia, não deveria ser o castigo o mecanismo 

que obrigasse o cumprimento da prestação; o bem em si, sua existência e 

compreensão deveria constituir a obrigatoriedade do dever. 

 

 Entretanto, por falta dessa compreensão de bem, geralmente acaba-

se acostumando em ser repreendido por trabalhos malfeitos e ignorados em 

trabalhos bem-feitos6. Nas escolas, as notas altas acabam sendo vistas sim-

plesmente como antagônicas às notas baixas; muitos estudantes não viriam 

às aulas se lhes fosse afirmado que não haveria controle de frequência ou 

que a frequência não é requisito para sua aprovação. Pune-se a conduta 

não desejada, mas apenas tolera-se a desejada; a virtude é a própria re-

compensa da ação, mas essa recompensa, não raras as vezes, apenas é 

entendida como forma de não receber a punição, ou seja, não se fica claro o 

bem que o cumprimento da conduta desejada traz.  

 

                                                
6 SIDMAN, Murray. A coerção e suas implicações. Trad. Maria Amália Andery. Livro Pleno: 
Campinas, 2009. p. 41. 
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 Para Sidman7 além de tudo isso, ainda há o gosto pelo controle que 

se pode exercer sobre os outros, motivo pelo qual ele diz haver publicidade 

demais sobre a sanção. Para ele, o controle da conduta no ambiente físico e 

social é uma característica natural do mundo, o que acontece desde as rea-

ções químicas até os processos fisiológicos, sendo um fato e não havendo 

como rejeitar a existência deste controle comportamental. Entretanto, nas 

condutas sociais há que se notar que há um prazer em controlar, que vai 

além das relações naturais. 

 

 Ainda seguindo pensamento de Sidman, tendo claro que todo compor-

tamento tem uma consequência, não haveria a necessidade de que o foco 

estivesse sempre na sanção. Como já dito acima, é possível realizar a ação 

sem a coerção. Para defender esse posicionamento, o autor apresenta as 

relações de conduta e consequência divididas em três tipos: reforçamento 

positivo, reforçamento negativo e punição. 

 

 Um reforçador positivo seria uma ação que segue à primeira, produ-

zindo algo novo, que não estava lá antes do ato. Num reforçador negativo, 

uma ação subtrai, elimina ou remove algo, fazendo com que a condição ou 

que algo que estava lá antes do ato deixe de existir, ou seja, “quando nosso 

comportamento é reforçado positivamente obtemos algo; quando reforçado 

negativamente removemos, fugimos ou esquivamos de algo. Ambos os tipos 

de consequência tornam mais provável que façamos a mesma coisa outra 

                                                
7 Ibid. p. 46. 
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vez” 8: um menino que ao lavar o carro da família ganha um elogio ou deixa 

de levar uma surra, será motivado a realizar o ato novamente em ambos os 

casos. 

 

 O que é importante destacar no estudo em pauta é que, para o autor, 

uma pessoa que, mantida no reforçamento positivo produz coisas boas, sen-

tirá a vida de maneira muito distinta da de uma pessoa mantida no reforça-

mento negativo, geralmente gerando efeitos colaterais que “envenenam 

nossas relações institucionais e sociais cotidianas.” 9 

 

 Utilizando-se das categorias jurídicas de sanção, tanto o reforçador 

negativo, como a punição se encaixariam no caso, pois temos nas sanções, 

tanto a restrição de direitos como a privação de liberdade, a multa. Mas se-

guindo o estudo em pauta, a punição, pode ser entendida como a retirada de 

um reforçador positivo ou a produção de um reforçador negativo, ou seja, a 

punição seria quando uma ação é seguida ou da perda de reforçadores posi-

tivos ou ganho de negativos. A punição vem da crença que, com ela, algo 

acontecerá diferente, sendo que o que se quer com a punição é colocar fim 

a uma conduta daninha. Mas, tendo em vista suas consequências, seria en-

tão a punição algo desejável?  

 

Infelizmente, Justiça é tomada, muitas vezes nos dias de hoje, apenas 

como punição. Alguém que tenha se comportado bem, nada mais fez do que 

                                                
8 Ibid. p. 56. 
9 Id. ibid. 



22 

 

 

o que deveria ter feito, não se falando em Justiça aqui. Entretanto, punir al-

guém que agiu mal é notadamente tido como algo justo. Poder-se-ia valer 

aqui de estatísticas de reincidência criminal ou de diminuição da criminalida-

de em lugares onde as penas tenham endurecido, como já é usualmente 

feito. Todavia, Sidman, valendo-se da psicologia e de análises feitas em la-

boratório, dá novo alento à questão, mostrando que embora claramente efe-

tiva em várias instâncias de comportamento, a punição tem sérias desvanta-

gens. 

 

As experiências feitas em laboratório, transpostas para a sociedade, 

mostram que alguém que comete um ilícito devido a uma necessidade real 

(ou por não compreender o erro na ação) e que é punido por causa disso, ou 

será punido com severidade cada vez maior até chegar à morte ou poderá 

chegar à mesma morte pela contingência inicial que motivou a conduta. Pois 

não há escolha. Ou há condições para que ele não necessite cometer a 

ação ou ele a fará mesmo havendo punição. Um rato no laboratório, que to-

ma um choque toda vez que acessa sua comida, enfrentará o mesmo cho-

que toda vez que a fome lhe sobrevier fortemente; se o choque se tornar 

cada vez mais forte, chegando ao insuportável e não havendo outra fonte de 

alimento, morrerá então de fome ou pelo choque.10  

 

                                                
10 Ibid. p. 89. 
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Não bastasse o relatado acima, o autor ainda ressalta com veemência 

os efeitos daninhos da punição, asseverando como ela deveria ser algo in-

desejável: 

Além de suprimir conduta indesejada, a punição faz muitas outras 
coisas. Quando levamos em consideração todos os seus efeitos, o 
sucesso da punição em livrar-se de comportamento parece incon-
sequente. As outras mudanças que ocorrem nas pessoas que são 
punidas e, o que é às vezes ainda mais importante, as mudanças 
que ocorrem naqueles que executam a punição, levam inevitavel-
mente à conclusão de que a punição é o método mais sem sentido, 
indesejável e mais fundamentalmente destrutivo de controle da 
conduta.11 

 

Alguns exemplos são trazidos para sustentar tal posicionamento. De 

início, recorda-se que no Código de Hamurabi, um médico que falhasse na 

cura de uma doença deveria ter o mesmo destino de seu paciente. Dessa 

prescrição, muitos médicos se negavam a tratar certos pacientes, já lhes 

indicando o desengano, sob o temor de ter sobre a si a pena já prescrita; o 

Código acabava sendo muito mais para a sobrevivência do médico do que 

do paciente. O elemento punidor torna a vida menos satisfatória, sendo mais 

seguro ficar quieto e fazer o mínimo possível. 

 

A utilização constante da punição para a sustentação de uma conduta 

cria ainda ambientes punitivos, aos quais reagimos como se fossem punido-

res naturais. Uma escola que sempre pune ou humilha o estudante que tira 

notas baixas, fará com que esse estudante queira estar o mais afastado da 

escola possível, ou seja, o ambiente escolar torna-se assim um punidor na-

tural. 

                                                
11 Ibid. p. 91. 
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A punição cria ainda a fuga e a esquiva. Se toda vez em que há um 

deslize, há a punição, sempre que houver a ação (ou omissão) equivocada, 

haverá a vontade de fugir de seu recebimento. Sabendo que a fuga é uma 

opção, pode-se reduzir a vigilância, o cuidado na ação, se pode ficar indife-

rente, se desligar, fingir que tudo está bem, delegar para outro fazer, passar 

a responsabilidade ou aniquilar-se aos poucos, desistir. Desistência da esco-

la, da família, da religião, do amigo, da sociedade. 

 

O que está sujeito à punição tentará ficar longe dos problemas, evitar 

ao máximo se envolver em situações complicadas, vivendo sempre na con-

tingência e buscando encontrar caminhos para fugir da punição. A esquiva 

torna os indivíduos negativos e inflexíveis; postergam demais as decisões, 

evitam caminhos novos, não ousam novas possibilidades; o medo de errar é 

mais forte do que a vontade de melhorar. Quando a punição é sempre o des-

taque – e não compreensão do erro na ação – sempre se terá vontade de 

usurpar a regra, de modo que, faltando vigilância, não se hesitará em reali-

zá-la, não havendo real correção da ação inicial. 

 

Nos que aplicam a punição, os efeitos também acontecem. Tornam-se 

acostumados a aplicar a pena prescrita sem se preocupar com a educação 

para a não reincidência. Corre-se o risco de tomar gosto pelo controle, abu-

sar da autoridade, exigir até mais do que o momento necessita. Repetindo-

se Beccaria citado no início do capítulo, há que tomar cuidado, pois aquele 
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que detém o poder procura não só retirar da vala comum sua porção de li-

berdade concedida ao todo, mas ainda quer dominar a dos demais. 

 

 

1.2 A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA MORAL E OS MECANISMOS DE 

VALORAÇÃO 

 

1.2.1 A formação da consciência moral 

 

 O conflito existente entre qual caminho tomar, qual a decisão mais 

acertada, que resposta dar diante das mais diversas situações é algo ineren-

te à natureza humana. Muitas vezes, os conflitos presentes nessas decisões 

são tão fortes que se sente como se houvesse forças internas disputando 

qual caminho seguir. Tais dúvidas acompanharão o sujeito ao longo de toda 

a sua vida, mas o modo como resolvê-las será mais fácil ou mais difícil de-

pendendo do desenvolvimento de sua consciência moral. 

 

 A consciência não é algo que se sente; o que se sente são as tendên-

cias do agir. “Consciência é um nome conveniente, uma maneira resumida 

de nos referirmos à nossa tendência de fazer a coisa certa quando contin-

gências conflitantes nos empurram para direções opostas, particularmente, 

quando pelo menos uma dessas contingências levaria à punição.” 12 

 

                                                
12 Ibid. p. 198. 
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 Entretanto, o ser humano não vem equipado com a preocupação com 

seu próprio bem estar ou com o dos outros. A consciência é algo que nasce 

com ele, mas se desenvolve ao longo de toda a sua vida, moldando-se prin-

cipalmente na infância, através da influência da primeira comunidade que o 

circunda, que pode ser a família (como ainda o é em grande parte dos ca-

sos), mas também pode ser outro tipo de comunidade, dependendo do local 

e das condições sociais em que nasceu e se desenvolve o indivíduo. 

 

Freud assinalou que as pessoas às quais a criança se apega em 
seus primeiros anos ocupam uma posição central em sua vida psí-
quica que é singular no que concerne a sua influência. Isto é exato, 
quer o apego da criança a essas pessoas seja por laços de amor, 
de ódio, ou ambos, sendo o último caso o mais comum. A impor-
tância dessas primeiras ligações deve decorrer, em parte, do fato 
de que tais relações iniciais influenciam o curso de desenvolvimen-
to da criança, o que as relações posteriores não poderão realizar 
na mesma proporção, devido, exatamente, ao fato de serem poste-
riores. 13 

 

 Consciência, seria então, um outro nome para o superego, conforme o 

pensamento freudiano, sendo ele então o defensor da luta pela perfeição, o 

máximo assimilado psicologicamente pelo indivíduo em busca do lado supe-

rior da vida humana. A consciência está então sujeita a todo tempo às in-

fluências internas e externas que podem condicionar as ações do indivíduo, 

sendo um fenômeno social. 

 

 A formação da consciência está então intimamente ligada às condi-

ções pelas quais o indivíduo passa ao longo de toda a sua vida. Não obstan-

                                                
13 BRENNER, Charles. Noções básicas de psicanálise. Trad. Ana Mazur Spira. 3. ed. rev. 
ampl. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1975. p. 111. 
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te discussões sobre moral relativa ou absoluta (quando se discute se a moral 

é condicionada ao tempo e ao espaço ou é absoluta, havendo apenas o co-

nhecimento ou o desconhecimento do bem), essa moldagem da consciência 

se dá por essa série de influências que circundam o indivíduo ao longo de 

toda a sua existência. 

 

No último século verificou-se uma grande alteração do pensamento da 

sociedade acerca da assistência à criança. Winnicott destaca que “existe 

hoje a compreensão de que na infância está a base para a saúde mental e, 

finalmente, para a maturidade em termos do adulto que pode identificar-se 

com a sociedade, sem perder o sentido de sua importância pessoal”.14 Afir-

ma ainda que tudo o que leva as pessoas aos tribunais (ou aos hospícios) 

tem seu equivalente na infância, na relação entre a criança e o seu próprio 

lar. 

 

Conforme ressalta Vygotsky15 o aprendizado se dá na criança muito 

antes de iniciar sua idade escolar. Qualquer situação que a criança venha a 

vivenciar no ambiente escolar já teve uma história prévia. É claro que aquilo 

que se aprende no ambiente pré-escolar difere claramente do aprendizado 

escolar, que está voltado para o conhecimento científico, entretanto, a crian-

ça, por exemplo, não aprende a falar na escola; de fato, “o aprendizado e o 

                                                
14 WINNICOTT, W. D. A criança e seu mundo. Trad. Álvaro Cabral. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2014. p. 210. 
15 VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Martins Fontes: São Paulo, 2007. 
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desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da 

criança”.16 

 

No mesmo sentido destaca Piaget17 ao dizer que o indivíduo não é 

capaz de, sozinho, desenvolver plenamente sua consciência; este desenvol-

vimento se dará com segurança através da convivência, das discussões, na 

complexidade das relações. 

 

Para Piaget, num primeiro momento o adulto exerce um controle so-

bre o juízo moral da criança, ao que ele chama de moral heterônoma. Con-

forme vai havendo a tomada de consciência sobre as regras outrora coloca-

das sobre si e vislumbradas as suas possibilidades de mudança, chega-se à 

moral autônoma, distintas durante a infância, mas reconciliadas no curso da 

adolescência. Deste modo, o que faz o indivíduo aceitar as regras num pri-

meiro momento é a heteronomia, e, somente após, numa condição de socia-

lização se desenvolve a autonomia. 

 

 Uma criança que começa a engatinhar e se sente atraída por um obje-

to, seja por sua textura, por sua cor ou cheiro e que ao aproximar-se dele é 

repreendida pela mãe que lhe grita “não pegue, é feio” ou lhe dá uma “pal-

madinha”, mudará de direção, buscando outro centro de atenção. Mas sen-

tindo-se atraída novamente pelo mesmo objeto, a criança volta a aproximar-

se dele; mas novamente é repreendida da mesma forma e muda de novo de 

                                                
16 Ibid. p. 95. 
17 PIAGET, Jean. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus, 1994. 
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direção; isso pode acontecer por várias vezes, até que a criança desista do 

objeto.  

 

 Desta forma, a consciência é inculcada desde cedo, quando pela vigi-

lância e pela constante supervisão, admoestação ou punição, vai se com-

preendendo os limites do conflito entre a vontade e a possibilidade. Essa 

vigilância acompanha o indivíduo a vida toda, modificando-se ao longo da 

adolescência, mas nunca deixando de existir. Entretanto, a pura repreensão 

“não pegue, é feio”, vai com o tempo perdendo sua força se não se compre-

ende racionalmente o porquê de não se poder pegar. 

 

 Assim, os limites dessa vigilância e controle devem sempre ser muito 

bem pensados, sob o perigo de inibir a criatividade, a novidade, criar o me-

do, o temor exagerado, sufocar novas experiências que poderão sempre pa-

recer perigosas ante um mundo tão restritivo e punitivo. A tentação sempre 

estará presente, e sua força será cada vez maior enquanto não se compre-

ender profundamente os motivos que levam à proibição de tais ações. Se-

rem apenas taxadas de ruins ou perigosas sem a real comprovação de tais 

possibilidades, apenas faz crescer a vontade de realiza-las. 

 

 O Estado, bem como a psiquiatria e a psicologia demonstram não 

conseguir “curar” as ações de homicídio, furto, estelionato, corrupção e ou-

tras ações que buscam o benefício próprio em detrimento do grupo social. 
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Quando a consciência não foi moldada a compreender o mal existente em 

certas das ações, a coerção da sociedade não atinge seus propósitos.  

 
Reforçadores positivos fortes mas ilegais, podem, portanto, destruir 
uma consciência e ao mesmo tempo coloca-la acima da lei. A mo-
ralidade está se tornando obrigatória apenas para aqueles que têm 
pouco a ganhar por burlar o código (...) Nossa dependência do 
controle coercitivo para manter as afabilidades da civilização trou-
xe, assim, um duplo padrão. A moralidade é frequentemente uma 
ferramenta para manter a consciência daqueles que não podem 
correr o risco de serem pegos burlando a lei. 18 

 

 Este caminho tem um fim trágico. A coerção acaba gerando um “con-

tra controle”, quando a consciência individual, já enfraquecida, começa a 

desaparecer, de modo que a minoria que se encontra no poder não vê outro 

caminho para a questão senão aumentar a sua coerção. 

  

 

1.2.2 A consciência moral e mundo do Direito 

 

 Todas essas considerações sobre a consciência moral não têm a fun-

ção de estudar o indivíduo isoladamente, mas são apenas a base para que 

se possa ter um olhar mais amplo que, necessariamente, se encerra na so-

ciedade. O indivíduo, inserido na sociedade vem munido de todas essas ca-

racterísticas apresentadas que acabarão dando o ritmo ao ambiente em que 

vive, em que fará desenrolar suas relações. 

 

                                                
18 SIDMAN, Murray. Op. cit. p. 205. 
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 Esse ambiente coletivo estará a apresentar a ele, a todo o tempo, si-

tuações que deverá julgar, que deverá analisar e, após, tomar a decisão so-

bre qual caminho seguir. Conforme o indivíduo vai amadurecendo, cada vez 

maiores serão as interações com a sociedade e cada vez mais suas ações 

terão influência na vida dos demais. Num primeiro momento, suas decisões 

poderão influenciar sua casa, a vida de sua família, o pequeno ambiente es-

colar; as verdades ou mentiras que contar terão consequências pequenas, 

geralmente de fácil resolução e sem grandes implicações na vida da socie-

dade. 

 

 Entretanto, esse período dura pouco; e quando menos se espera se 

está inserido totalmente na vida social quando, inevitavelmente, é hora de 

utilizar, a todo o momento, tudo aquilo que se plantou ao longo do desenvol-

vimento da consciência moral, quando as sementes do modo de pensar e 

agir – que não se imaginava seriam tão importantes ou influentes – come-

çam a germinar para dar o tom do ser e do dever-ser em sociedade. 

 

É nesse ambiente que está o direito, ou como já dizia o antigo brocar-

do, onde está a sociedade. O direito, embora traga em si dados naturais, 

pertence ao mundo da cultura, ao mundo das realizações humanas não ad-

mitindo princípios abstratos, separados da realidade histórica. 

 

Mesmo ainda havendo o erro (principalmente no senso comum) de, ao 

pensar no direito, liga-lo a apenas uma de suas facetas, qual seja, a sua 
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normatividade, hoje se tem claro – a partir de uma concepção “realeana” de 

formação do direito positivo – que tem faltado na sociedade atual um dos 

aspectos principais para a sua formação: o valor, ou pelo menos, uma boa 

valoração.   

 

Conforme leciona Norbeto Bobbio, infelizmente “segundo o positivis-

mo jurídico, a afirmação da validade de uma norma jurídica não implica tam-

bém na afirmação de seu valor” 19 ou seja, qualquer norma jurídica, desde 

que legalmente promulgada tem validade no sistema positivo, independen-

temente da questão de seu valor intrínseco, de sua legitimidade. 

 

Concepções como esta foram as que permitiram a ascensão de Esta-

dos e regimes totalitários sob a simples afirmação de estarem em conformi-

dade com a lei. Mas não há que se ir tão longe. As leis que regulam o dia-a-

dia, a quantidade de regras sem sentido que obrigam a condutas por vezes 

absurdas, já demonstram como o valor ficou em segundo plano na aceitação 

daquilo que nos é imposto pelo direito: 

 

Um direito estabelecido arbitrariamente constitui-se como tal e po-
de mesmo servir a alguma finalidade. E, como tal, pode gozar de 
império, ser reconhecido como válido e até ser efetivo. O direito, 
porém, como ato de poder não tem seu sentido no próprio poder. 
Só assim se explica a revolta, a inconformidade humana diante do 
arbítrio. E, aí repousa, ao mesmo tempo, a força e a fragilidade da 
moralidade em face do direito. É possível implantar um direito à 
margem ou até contra a exigência moral de justiça. Aí está a fragi-
lidade. Todavia, é impossível evitar-lhe a manifesta percepção da 
injustiça e a consequente perda do sentido. Aí está a força.20 

                                                
19 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico. São Paulo: Ícone, 1995. 131. 
20 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2001. p. 354. 
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Por isso, o valor deve ser a luz que guia o caminho da formação do di-

reito. Se não se consegue evitar que o direito positivo regule também as 

grandes demandas ideológicas, deve-se então cuidar para que, ao fazê-lo, 

seja feito a partir de uma correta valoração dos fatos colocados à sua frente. 

Se os valores habitam o mundo da cultura e esse é o mundo no qual os se-

res humanos estão inseridos, o ato de escolha do valor mais elevado, moti-

vador da ação e da consumação da liberdade, é diretamente influenciado 

pela cultura que o circunda.  

 
A historicidade do homem é de caráter axiológico, visto que a exis-
tência humana se resolve numa contínua e renovada opção entre 
valores do mais amplo e variado espectro. No fundo, viver é optar, 
escolher entre fins opostos ou conflitantes, provendo-se de meios 
adequados à realização dos fins visados.21 

 

Neste sentido, a compreensão da natureza das ações, a formação da 

consciência moral ligada à noção de bem, parece imprescindível para que o 

direito cumpra corretamente o seu papel na sociedade. Não a sanção, mas 

os valores da pessoa humana devem ser a fonte primordial que direciona a 

consciência moral dos indivíduos que, depois, formarão o direito positivo. 

 

O pensamento de Reale denota a importância da formação da consci-

ência moral, pois uma das características que ele atribui ao valor é justa-

mente a bipolaridade, ou seja, para cada valor, sempre haverá um desvalor, 

havendo então valores positivos e negativos para os quais a consciência 

deve se direcionar a compreender.  

 

                                                
21 REALE, Miguel. Nova fase do direito moderno. São Paulo: Saraiva, 2001. p.44. 
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Unida a essa característica, está também a implicação recíproca entre 

os diversos valores, fatos sociais e normas, quando essas relações resol-

vem-se num processo de natureza integrante com “cada norma ou cada con-

junto de normas representando, em dado momento histórico e em função de 

dadas circunstâncias, a compreensão operacional compatível com a inci-

dência de certos valores sobre os fatos múltiplos que condicionam a forma-

ção dos modelos jurídicos e sua aplicação.” 22 

 

Deste modo, a formação da consciência moral com vias a uma boa 

valoração é algo essencial para a consecução de um direito justo, mas que 

demanda grande cuidado e atenção, no sentido de fornecer aos indivíduos, 

conhecimento amplo e irrestrito de tudo o que necessitam para valorar corre-

tamente, além de meios para que compreendam todas essas informações 

na intrincada história da humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 74. 
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2 A NECESSIDADE DO ACESSO E DO CONHECIMENTO DO ACERVO 

DA HUMANIDADE 

 

Partindo então da necessidade inevitável de se valorar corretamente 

os fatos para a produção de um direito que seja justo há que se apresentar 

um caminho viável para que isso aconteça. Para alguns, isso seria algo ina-

tingível, entretanto, propõe-se a conjugação da busca da excelência aliada 

ao acesso e ao conhecimento do acervo da humanidade como caminho 

possível para a formação da consciência moral com vistas a uma valoração 

que conduza a um direito justo. 

 

Recordando o pensamento aristotélico, cada ação possui uma exce-

lência em sua realização; essa excelência seria o melhor modo de se resol-

ver a demanda, a melhor forma de findar um litígio, a melhor maneira de sa-

nar um problema ou mesmo de realizar uma ação corriqueira. Essa melhor 

forma de comportamento não se alcança facilmente. “A prática da excelência 

moral é, sobretudo, um processo individual, uma prática que estabelece os 

limites da vida e das ações de cada pessoa. É uma atitude frente a todas as 

ocasiões, os desafios que a vida apresenta. É uma ação ou omissão. E ape-

quena ou engrandece a natureza humana, dependendo da disposição do 

agente” 23; não é algo perfeito, mas algo que, num dado momento histórico, 

valendo-se da razão, da humildade, da prática das virtudes e tendo acesso 

irrestrito ao acervo da humanidade, é possível de se alcançar. 

                                                
23 CHALITA, Gabriel Benedito Issaac. Os dez mandamentos da ética. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2003. p.108. 
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Mas o próprio Aristóteles sabia dos percalços ao se palmilhar este 

caminho. Refletir filosoficamente acerca da ética significa ter uma cuidadosa 

atitude de pensar e repensar a partir da garantia de que os indivíduos esta-

rão interagindo numa relação de equilíbrio entre suas intenções internas e as 

condições externas de sua existência, ou seja, tais reflexões passam pela 

relação de paridade entre as propensões internas do indivíduo e os assédios 

externos a ele. Por isso, o trinômio, utilização da capacidade racional, prática 

das virtudes e acesso irrestrito ao acervo da humanidade é de extrema im-

portância na formação da consciência moral. 

 

Desta forma, para se alcançar essa finalidade, a prática das virtudes é 

apenas um dos pontos a serem trabalhados e pensados de modo que, o 

acesso irrestrito ao acervo da humanidade a partir do uso da capacidade 

racional compõe o arcabouço necessário para se atingir tal meta. Eduardo 

Bittar descreve de maneira muito clara esse acervo e sua importância no 

contexto de uma reflexão sobre o que se está a tratar: 

 

A humanidade possui um acervo que merece ser protegido e culti-
vado. Chama-se de acervo ético da humanidade o conjunto de to-
das as ações, tendências, ideologias, posturas, decisões, experi-
ências compartilhadas, normas internacionais, conquistas políticas, 
lições éticas, preceitos morais, máximas religiosas, ditos célebres, 
hábitos populares, sabedorias consagradas que, por seu valor e 
sua singularidade, servem de referência e espelho para as demais 
gerações. Patrimônio imaterial de inestimável valor, trata-se de 
uma somatória histórica de louváveis aspectos do comportamento 
humano que são capazes de dignificar a pessoa humana, oriundos 
de todas as civilizações e de todas as culturas.24 

 

                                                
24 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 74. 
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O indivíduo, tendo acesso irrestrito a este acervo, lhe sendo dadas 

condições para interpretá-lo e conhece-lo, terá assim os pressupostos ne-

cessários para, valendo-se de sua capacidade racional e norteado pela bus-

ca da excelência nas relações, encontrar a finalidade da ética e a pressupo-

sição necessária para a formulação do direito posto. 

 

Note-se bem que não basta dar acesso a este acervo. A educação 

necessariamente deve dar condições para que o indivíduo saiba lê-lo, sabo-

reá-lo, saiba compreendê-lo. Senão, seria como abrir as portas de uma 

grande biblioteca a um analfabeto, que poderia se deslumbrar com a beleza 

e grandiosidade plástica do acervo, mas não lhe seria de grande proveito 

intelectual tal encontro. 

 

Além disso, há que se ressaltar que este acesso, depois de dadas as 

condições para sua compreensão, deve ser irrestrito. Sabendo valer-se de 

sua capacidade racional e com condições de compreendê-lo, não se poderá 

restringir o acesso a informações, a fatos, às alegrias e às desgraças da 

humanidade, seja pelo motivo que for; há que se ter acesso irrestrito ao 

acervo para que o bem seja algo alcançável, visto que sua consecução, ne-

cessariamente passará pelas boas escolhas que apenas se darão com uma 

real capacidade de discernimento.  

 

Não se pode deixar de ressaltar ainda que quanto mais se visitar este 

acervo, quanto mais compreendê-lo, maiores serão as possibilidades para 
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que a excelência venha a acontecer. Não se poderia afirmar que todas as 

demandas da vida seriam resolvidas com este encadeamento de ações, mas 

notadamente, quanto mais visitas forem feitas ao acervo, tendo em vista os 

demais precedentes a este encontro, maior facilidade se terá para responder 

às crescentes demandas advindas de um ambiente social cada vez mais 

complexo. 

 

A psicologia jurídica já se dispôs catalogar a consciência moral a partir 

de graus ou estágios, onde o tipo de postura sugerida poderia ser um grau 

de consciência moral a que se chamaria de certo ou correto.25 Não seria cer-

to ou correto com vistas à perfeição, mas, comparativamente com outros 

tipos de comportamento, mostraria a ação daquele que visando e unindo 

tantos predicados ligados à evolução da consciência moral teria muito mais 

desenvoltura e facilidade na resolução de demandas complexas que maioria 

das pessoas. 

 

Geralmente não se liga este modo de agir ao alcance deste desenvol-

vimento, entretanto, muitos daqueles que são admirados por suas atitudes 

ao longo da história, justamente seguiram este caminho, mostraram-se 

avançados na consciência moral justamente pela prática das virtudes e pelo 

                                                
25 Luiz Lima Langaro apresenta, em sua obra Curso de Deontologia Jurídica, os graus ou está-
gios da consciência moral a partir da situação em que o indivíduo se encontra na vida em soci-
edade, podendo estar mais ou menos avançado ante a compreensão do melhor a fazer nas 
mais diversas situações. Para ele, o grau de consciência moral certa ou correta “é o estado da 
consciência que acerta na aplicação dos princípios aos casos concretos; é aquela que distingue 
claramente entre o lícito e o ilícito, entre o que fazer e o que não fazer. É o estado em que a 
consciência adere e se adapta adequadamente ao dever. Deriva da prudência, da reflexão, do 
estudo, da investigação e da inteira compreensão de sua responsabilidade.” (LANGARO, Luiz 
Lima. Curso de deontologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 29). 
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conhecimento amplo do que se passava em sua história e antes dela. Não é 

à toa que na etimologia da palavra filosofia, se encontre a amizade pelo sa-

ber, saber que (também na etimologia) advém de sabor, do gosto que as 

coisas tomam ao conhecê-las em profundidade, ao poder escolher correta-

mente e desfrutar da alegria que este agir traz. 

 

Deste modo, assim como se pode habituar a um dever-ser norteado 

pela sanção ou a tantas outras ações que moldam o nosso agir, não haveria 

motivo para não ser possível a busca da ampliação da capacidade de valo-

ração com vistas a uma melhor compreensão dos fatos com que se interage, 

uma possibilidade, com bons ares de colaborar no alcance do bem. 

 

 

2.1 A FORMAÇÃO INTEGRAL DO INDIVÍDUO 

 

Com todas as análises feitas até então, apresenta-se claro que as re-

lações jurídicas acontecem necessariamente num universo que perpassa os 

horizontes do mero estudo técnico das leis, isso é claro. Para se conhecer 

do fenômeno jurídico há que se ter sempre em mente que ele se desenvol-

ve, como já dito, num mundo cultural, de modo que o fenômeno se fará 

compreensível quanto mais se conhecer do universo no qual ele está imer-

so. 
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 Quando se fala em cultura, se fala em tudo aquilo que o homem 

acrescenta à natureza por meio de sua capacidade racional, de sua inventi-

vidade. É o mundo construído pelo homem, o produto de tudo aquilo que ele 

realiza. 

 

 Quando Goffredo da Silva Telles Junior recorda que para ele a Filoso-

fia do direito é “a ciência da disciplina da convivência humana pelas primei-

ras causas” 26 isso remete à necessidade de se olhar com atenção àquilo 

que dá origem ao direito. Aproximar-se-á da sabedoria jurídica aquele que 

conseguir compreender as causas que dão origem ao direito, sejam elas as 

causas próximas, ligadas ao conhecimento sensível, sejam as remotas, liga-

das às primeiras causas. 

 

 A partir desse pensamento, desenvolvido da tradicional definição aris-

totélica de Filosofia27, denota-se a necessidade de que o jurista autêntico 

esteja sempre imerso no universo cultural onde se desenvolve o fenômeno 

jurídico por ele estudado. Deste modo, há que se ser culto, há que ter uma 

visão do todo, há que se compreender as origens, há que se superar uma 

mera visão restrita como se um problema jurídico fosse simplesmente acar-

retado pelo motivo imediato que lhe deu causa. 

 

O homem culto é aquele que familiariza com as manifesta-
ções mais expressivas do pensamento e da condição huma-
na, o que possibilita uma atitude, assumida por reflexão, pe-
rante o destino último do homem, sobre o relacionamento 

                                                
26 ALVES, Alaôr Caffé et al. O que é filosofia do direito? Barueri: Manole, 2004. p. 14. 
27 ARISTÓTELES. Metafísica (A, 1-98bb,27-29). 
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com os outros e com o mundo, acompanhado de uma capa-
cidade de expressar-se adequadamente, num quadro de 
elevação espiritual perante as escolhas e pequenezas de 
cada dia. 28 

  

Ao se proceder desta forma, compreende-se que a lei tem um “espíri-

to”, que ela é um componente de um sistema ético, não sendo uma proposi-

ção solta, mas interligada a uma vontade maior, que tenta garantir a coesão 

social, a consecução e a garantia do bem, da vida. 

 

 Esse conhecimento e essa imersão no mundo da cultura deixam defi-

nitivamente de ser algo que possa ser visto como mera elegância de um ju-

rista em formação e passa a ser visto como necessidade inquestionável, 

quando munido apenas do conhecimento do direito posto, não é capaz de 

responder a indagações ou a manifestar uma opinião bem fundada sobre 

questões que ultrapassem a mera subsunção cotidiana.  

 

Não é raro o estudante de direito (ou até mesmo o bacharel) encontrar 

grande dificuldade em se manifestar, por exemplo, sobre o aborto de anen-

céfalos, a eutanásia, sobre a pesquisa com células-tronco embrionárias, a 

pena de morte, os novos tipos de entidade familiar e tantos outros assuntos 

que, pendentes de um direito posto já sedimentado, necessitam de funda-

mentos pressupostos para resoluções. 

 

                                                
28 BRANDÃO, Euro. Universidade e transcendência. Curitiba: Champagnat, 1996. p. 32. 
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 Por isso, não apenas os estudantes das Escolas de Direito, mas o ser 

humano em geral deve ter acesso a uma formação intelectual que ultrapasse 

a fronteira da técnica e valha-se verdadeiramente do conhecimento científico 

e filosófico para uma melhor compreensão do mundo a sua volta. Pode pa-

recer estranha essa discussão, uma vez que a academia, necessariamente 

deveria ser o lugar da produção e da compreensão da origem das coisas ou 

do aprofundamento sobre elas (como é inerente ao mundo da ciência); en-

tretanto, não é esta a experiência do mundo contemporâneo: 

 
O saber jurídico aponta, assim, para amplo controle social, no qual 
se instrumentaliza o próprio cientista jurídico, que passa a ser um 
técnico, cujo acesso ao Direito se faz somente pelo manejo de fer-
ramentas – regras de interpretação – sem as quais não tem como 
realizar seu trabalho, que desempenha depois de aceitar os pontos 
de partida (dogmas) estabelecidos pela escola jurídica. Ou, em ou-
tras palavras, a ação do cientista (dogmático) do Direito se dá na 
aceitação de dogmas e no cumprimento de regras técnicas previ-
amente estabelecidas pela Ciência Dogmática do Direito. Assim, o 
seu comportamento, para ser identificado como “científico”, deve-
se dar nos quadros de ação adredemente preparados pela escola 
de Direito – com valores, modelos e regras próprias a serem cum-
pridas.29 

 

 Percebe-se urgente a necessidade de uma formação que possibilite o 

desenvolvimento do ser humano em sua integralidade. Isso parecia claro já 

para os antigos gregos quando apresentavam o conhecimento sustentado 

por quatro pilares, quais sejam, a ciência, a arte, a religião e a filosofia. Re-

almente, a formação do ser humano, com um destaque para o jurista, inevi-

tavelmente deveria partir de uma gama de possibilidades de desenvolvimen-

to intelectual e emocional onde, os quatro pilares, parecem ser uma retoma-

da extremamente interessante. 

                                                
29 NUNES, Rizzato. Manual de introdução do estudo do direito. 6ª. ed. São Paulo: Saraiva, 
2005. p. 64. 
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 O que se quer dizer é que qualquer tentativa de romper com um mo-

delo didático-pedagógico tradicional, tecnicista e dogmático, necessariamen-

te deverá partir de um rompimento com paradigmas axiológicos que tornam 

o ensino jurídico meramente normativo e reprodutor das relações de poder 

vigentes, por isso, conforme afirma Alberto de Paula Machado, “qualquer 

mudança no eixo cognitivo do fenômeno jurídico implica, necessariamente, a 

superação do método lógico-formal que proporciona apenas o conhecimento 

descritivo e idealista do direito posto.” 30 

 

 Como dito anteriormente, apenas com uma formação que possibilite o 

desenvolvimento do ser humano em sua integralidade, questões como as 

descritas no início deste item poderiam encontrar uma discussão frutuosa e 

quiçá uma possibilidade de solução ou de pacificação pelo menos momen-

tânea: 

O ser humano, base da nova sociedade a buscar e atingir, é 
o homem em sua inteireza, considerado em todos os seus 
aspectos, corpo e alma. Daí será possível tirar todos os con-
ceitos de vida social, de relacionamento humano, nacional e 
internacional. Assim será possível superar os extremismos 
deformadores, as radicalizações estreitas.31 

 

No mesmo sentido, Ernst Cassirer, em seu Ensaio sobre o Homem, 

destaca que  

O homem não deve ser estudado em sua vida individual, 
mas em sua vida política e social. A natureza humana, se-
gundo Platão, é como um texto difícil, cujo sentido deve ser 
decifrado pela filosofia. Na nossa experiência pessoal, po-
rém, esse texto é escrito em letras tão diminutas que se tor-

                                                
30 MACHADO, Alberto de Paula. Ensino jurídico e mudança social. 2 ed. São Paulo: Atlas, 
2009. p. 159. 
31 BRANDÃO, Euro. Universidade e transcendência. Curitiba: Champagnat, 1996. p. 85. 
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na ilegível. O primeiro trabalho da filosofia deve ser aumen-
tar essas letras.32 

 

 Assim, quando se fala de mundo físico, de mundo da natureza, o que 

se pode fazer é tentar explica-lo. Entretanto, quando se fala do mundo ético, 

do mundo intelectual, do mundo do comportamento humano, há que se 

compreendê-lo. De fato, para se compreender bem algo do mundo do com-

portamento humano, não basta descrever, é preciso saber da origem, da 

intenção, do fim a que se destina tal comportamento; se isso não acontece, 

o principal fica de fora, pois, nestes casos, o fim é que revela o que realmen-

te são. E essa compreensão apenas vem com a visão global das coisas do 

mundo e da vida, quando se passa “a ter consciência da ordem universal e 

da situação do ser humano dentro dela. Passa a refletir sobre o sentido do 

valor da Ordem da Liberdade, da Ordem da Convivência, dentro da socieda-

de humana. Adquire aquele saber, que define a pessoa culta.” 33 

 

 Essa formação, necessariamente passará pelos processos do conhe-

cer, pela ética, pela sociologia, pela filosofia (ou como prefere chamar Tércio 

Sampaio Ferraz Júnior, pela zetética34) não como requisitos meramente for-

mais de uma matriz curricular, mas com o peso e a importância necessários 

                                                
32 CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o Homem. Trad. Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. pp. 107-108. 
33 ALVES, Alaôr Caffé et al. Op. cit. p.26. 
34 “O campo das investigações zetéticas do fenômeno jurídico é bastante amplo. Zetéticas são, 
por exemplo, as investigações que têm como objeto o direito no âmbito da Sociologia, da Antro-
pologia, da Psicologia, da História, da Filosofia, da Ciência Política etc. Nenhuma dessas disci-
plinas é especificamente jurídica. Todas elas são disciplinas gerais, que admitem, no âmbito de 
suas preocupações, um espaço para o fenômeno jurídico.” (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. 
Introdução ao Estudo do Direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001). 
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para uma real possibilidade de se compreender de maneira mais abrangente 

o fenômeno jurídico, o direito pressuposto, as causas primeiras. 

 

 

2.2 O DESCONHECIMENTO DO ESSENCIAL AO DIREITO 

 

 Todo o discurso anterior pode ser ilustrado através de uma pesquisa 

feita há pouco mais de um ano através do Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica da PUCPR quando, sob minha orientação, estudantes se dividiram 

em quatro frentes de trabalho, buscando analisar a compreensão de ética e 

de justiça junto a alunos do ensino médio e junto a acadêmicos de cursos de 

Direito de Maringá (PR) 35. 

 

 A pesquisa entrevistou estudantes do ensino médio da cidade de Ma-

ringá, comparando o colégio com a maior e a menor nota no ENEM, tanto 

das instituições públicas como das privadas. No ensino superior, o recorte foi 

feito tendo como universo os acadêmicos dos cursos de Direito da cidade de 

Maringá, tanto da Universidade Estadual como das Faculdades e Universi-

dades Privadas. 

 

No que tange à compreensão de Justiça, a disposição das perguntas 

no questionário foi realizada da seguinte maneira: 1) Você considera Justiça 

um assunto importante?; 2) Você saberia dizer o que é Justiça?; 3) Você já 

                                                
35 PIBIC 2013-2014 PUCPR – Análise da compreensão de ética e justiça junto a alunos do 
ensino médio e junto a acadêmicos dos cursos de Direito da cidade de Maringá. 
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estudou alguma vez o tema Justiça?; 4) Você já discutiu em grupo sobre o 

tema Justiça?; 5) A qual termo você ligaria a palavra Justiça?; 6) Justiça e 

Direito são a mesma coisa?; 7) Numa escala de 0 a 10, como você se consi-

dera Justo? (Sendo 10 totalmente junto e 0 totalmente injusto). Ao final, ha-

via um questionário socioeconômico nos padrões estabelecidos pela ABEP, 

a fim de classificar os estudantes pesquisados. 

 

O que se pretendia verificar na primeira pergunta era se o tema Justi-

ça é importante para o respondente, se tem relevância. Sendo assim, prati-

camente 100% dos entrevistados, tanto das Instituições privadas quanto da 

pública, entendem que sim, é importante, e nenhum entrevistado entende 

pela falta de importância do tema.  

 

Entretanto, ao responder à segunda questão, quando se indagava se 

o aluno saberia dizer o que é Justiça, seja por conhecimento cientifico, seja 

por conhecimento advindo do senso comum, se obteve como resposta que, 

45% de todos os entrevistados saberia dizer o que é justiça com facilidade, 

47% saberia, porém não teria certeza se estaria correto e 7% não saberia 

responder. No setor privado, 55% dos discentes saberia dizer com facilidade 

o que é Justiça, 40% saberia dizer, todavia, sem saber se está correto e 

apenas 5% não saberia responder. O cenário encontrado do setor público foi 

bem diferente, quando 32% saberia dizer com facilidade o que é Justiça, 

57% saberia dizer o que é mas não saberia se estaria correto e 10% não 
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saberia a resposta. Do total dos perquiridos, 1% não responderam à pergun-

ta. 

 

Na pesquisa sobre a compreensão ética, tendo o mesmo universo, 

qual seja os cursos de Direito as perguntas feitas foram as seguintes: 1) Vo-

cê já ouviu falar da palavra ética?; 2) Você saberia dizer o que é ética?; 3) 

Você já ouviu falar de alguma ação em que houvesse falta de ética?; 4) Vo-

cê já presenciou alguma ação em que houvesse falta de ética?; 5) Você sa-

beria dizer se uma ação é ética ou não?; 6) A qual termo você ligaria a pala-

vra ética?; 7) Você já discutiu em grupo algum assunto do ponto de vista éti-

co?; 8) Em sua opinião quem vem antes: ética ou direito?; 9) Numa escala 

de 0 a 10, como você se considera eticamente? (Sendo 10 é totalmente éti-

co e 0 totalmente antiético). 

 

Em ambas as pesquisas, as duas primeiras perguntas tinham o mes-

mo teor, apenas diferindo quanto à “justiça” ou “ética”, entretanto o resultado 

é semelhante. Nas Instituições Privadas, 61,52% saberiam dizer o que é éti-

ca com facilidade, sendo que 35,15% saberiam dizer sem certeza se está 

correto, 2,12% não saberiam dizer e 1,21% não respondeu. Na Pública, so-

mente 43,60% saberia dizer com facilidade, sendo que 54,40% não teriam 

certeza e 1,20% não saberia. Considerando o público em geral, 53,79% sa-

beriam dizer com facilidade, 43,45% conseguiriam dizer, mas sem certeza, 

1,72% não saberiam e 1,03% não respondeu. 
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 Os resultados, cuja análise demanda longas discussões, demonstra-

ram índices parecidos apesar da diversidade do universo e do avanço no 

nível de ensino, do médio para o superior. Assuntos como ética e justiça, 

parecem não ter evolução mesmo entre acadêmicos do curso de Direito se 

comparados com alunos do ensino médio.  

Em todos os casos, ao se perguntar se consideram ética e justiça um 

assunto importante, quase a totalidade responde que “sim”, mas ao fazer a 

pergunta seguinte quando se indaga se saberiam dizer com certeza o que é 

ética ou justiça, ou se saberiam reconhecer uma conduta antiética ou injusta, 

grande parte não consegue responder com certeza, tendo em conta ambos 

os universos. 

 

Da pesquisa aufere-se que o conhecimento desses assuntos parte 

apenas do senso comum, de um conhecimento vulgar, apreendido de notici-

ários ou de conversas informais, não sendo dado a eles – nem no ensino 

médio nem no superior – a possibilidade de uma formação que abranja es-

ses assuntos, que denotam, entre outras coisas, uma deficiência na forma-

ção integral dos estudantes. 
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3 A ÉTICA COMO ELEMENTO PRECEDENTE AO DIREITO POSITIVO 

 

 Num mundo globalizado como o de hoje, a relação de interdependên-

cia na proteção de certos direitos é fundamental para que, o descuido com 

direito alheio, longe da realidade imediata que me circunda, não seja algo 

que, a curto prazo, venha pôr em perigo os seus direitos já conquistados e 

que hoje podem parecer inegociáveis. 

 

 O aparato legal que circunda a todos, numa legiferância voraz, inexo-

ravelmente conduz o ser humano a colocar na lei, no direito posto, a única e 

confiável fonte do direito, esquecendo-se, muitas vezes, que a lei é produto 

de algo pressuposto, da valoração e da vontade que cada um carrega em si 

e que, dado o momento oportuno e a sua colocação na condução da socie-

dade, transforma-se em lei. 

 

 Por isso, a formação consciente sobre os pressupostos da lei, os mo-

tivos de sua existência, a capacidade de mensuração de seu valor para a 

conquista e a garantia de tudo aquilo que proteja e conserve a vida (com 

todas as suas ramificações, interligações e globalidades) apresenta-se muito 

mais urgente do que o conhecimento do aparato legal já em vigência. 

 

 Fazendo parte da academia já há um bom tempo, percebe-se essa 

sede pelo conhecimento do ordenamento jurídico posto (talvez pelo modo 

como as provas, exames e concursos avaliem ou requeiram esses conheci-
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mentos) e um descuido com as raízes formativas que levem os trabalhado-

res do direito a uma postura de críticos do fenômeno jurídico, com vistas a 

novas propostas, de uma análise cuidadosa do ponto de vista sociológico e 

filosófico que verdadeiramente contribua para o aprimoramento da socieda-

de. 

 

 Neste sentido, tendo a ética como um código de conduta de determi-

nada comunidade, que compreendeu o bem que conduzirá à manutenção da 

vida, o direito deve ser entendido como parte da ética, e não o contrário. As 

discussões, as análises sociológicas e filosóficas do mundo cultural devem 

ser o tom que conduz ao concerto de uma sociedade em evolução, de modo 

que o grau de desenvolvimento da sociedade (entendendo-se desenvolvi-

mento como a capacidade de tal sociedade garantir a vida) seja norteado 

pela capacidade de seus membros de pensarem o fenômeno cultural e não 

de simplesmente aceitarem a vontade de minorias dominadoras que impõem 

o seu modo de – muitas vezes – apenas garantir o poder, sem a preocupa-

ção real com a vida da sociedade. 

 

 A complacência com condutas desse tipo, muitas vezes manifestadas 

em frases como “é assim mesmo”, “nosso país não tem mais jeito”, “o se-

gredo está em aprender a conviver no mundo do jeito que está” demostram 

a falta de entendimento de que o poder de mudança está intimamente ligado 

à capacidade de compreensão e envolvimento com o fenômeno jurídico, de 

modo que, quanto mais ele me for compreensível (bem como suas causas, 
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suas raízes e suas possíveis soluções) maiores as possibilidade de que 

condutas daninhas do mundo social corroam o alicerce que pode garantir a 

vida. 

 

 

3.1 O DIREITO PRESSUPOSTO COMO ELEMENTO ESSENCIAL PARA A 

FORMAÇÃO E COMPREENSÃO DO DIREITO POSTO 

 

 Como descrito anteriormente, a força advinda do direito posto e a ine-

vitabilidade de se crescer à sua sombra e condução faz, muitas vezes, com 

que se pense que o legislador – quando atua na formulação do direito posto 

– é livre para criar qualquer direito, entretanto, em verdade, “o direito, no seu 

momento de pressuposição, é um produto histórico-cultural que condiciona a 

formulação do direito posto" 36 ou seja, o fenômeno jurídico é muito mais 

amplo do que o Direito posto pelo Estado. 

 

 Neste sentido, o que nutre o direito posto é o direito pressuposto, os 

princípios construídos historicamente em cada sociedade, quando a possibi-

lidade de construção de um direito posto (que nos garanta a vida) está inti-

mamente ligada ao acesso e ao conhecimento desses pressupostos por 

aqueles que a compõe. 

 

                                                
36 ALVES, Alaôr Caffé et al. O que é filosofia do direito? Barueri: Manole, 2004. p. 37 
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 Entretanto, essa realidade não é muito difundida, ou melhor, ainda 

não encontrou muita difusão no mundo jurídico. Se o direito pressuposto é 

produto histórico-cultural que condiciona a formulação do direito posto, o 

cuidado no desenvolvimento, compreensão e construção do direito pressu-

posto mereceria toda atenção necessária para que em seu momento conse-

quente, tivéssemos leis que fossem retrato daquilo que é verdadeiramente 

necessário para a evolução da sociedade. 

 

 O que se percebe é um descuido com o direito pressuposto, talvez 

porque aqueles que hoje detenham o poder realmente não se interessem 

em fazer com que ele seja o substrato sobre o qual se semeie o direito pos-

to. Não obstante tal constatação, o resgate de sua importância apresenta-se 

inegável. 

 

 Carlos Maximiliano, em sua obra Hermenêutica e aplicação do direito, 

destacava neste sentido que “todo o conjunto harmônico de regras positivas 

é apenas o resumo, a síntese, o ‘substratum’ de um complexo de altos dita-

mes, o índice materializado de um sistema orgânico, a concretização de uma 

doutrina, série de postulados que enfeixam princípios superiores. Constituem 

estes as ‘diretivas’, ideias do hermeneuta, os pressupostos científicos da 

ordem jurídica” 37, ou seja, o que simplesmente deveria acontecer é que, as 

normas jurídicas, incidindo no plano da realidade política apenas teriam co-

mo função levar à concretude os desejos do direito pressuposto. 

                                                
37 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 
1988. p. 295. 
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3.2 A ABRANGÊNCIA E A PRECEDÊNCIA DA ÉTICA SOBRE O DIREITO 

 

Tendo a ética como a ciência do comportamento moral do homem na 

sociedade38, não seria difícil uma profunda vinculação da ética com o direito 

pressuposto, quando, mais do que os aproximarmos, quase que se poderia 

igualá-los. É que a ética também se envereda em meandros que não condu-

zem necessariamente ao direito posto, podendo se levar erroneamente à 

ideia de que ela apenas conduzirá a este fim. A ética mostra às pessoas os 

valores e princípios que devem nortear sua vida, aprimorando e desenvol-

vendo seu sentido moral e influenciando sua conduta. 

 

 Mesmo com essas diferenciações, haja vista tanto o direito como a 

ética disciplinarem a relação das pessoas por meio de normas, imporem 

conduta imperativa aos seus destinatários, buscarem a coesão social, am-

bas possuem grande vinculação. 

 

 José Renato Nalini, para ilustrar tal posicionamento, apresenta a co-

nhecida figura dos círculos concêntricos onde o direito seria o círculo menor 

e a moral o círculo maior. A partir desta ideia, toda infração jurídica seria 

também uma infração moral, pois “para se atingir a faixa destinada ao direi-

to, antes se percorreria o espaço reservado à moral.” 39 O autor ainda apre-

senta as doutrinas que explicam essa relação através das figuras dos círcu-

                                                
38 NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Re-
vista dos Tribunais, 2004. p. 78. 
39 Ibid. p. 80. 
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los secantes, com área exclusiva e área comum a ambos, mas destaca que 

não se encontram teorias que se animem em separá-los ou meramente tan-

genciá-los. 

 

 Além da abrangência, há que se destacar a precedência da ética so-

bre o direito, uma vez que esta, estando intimamente ligada às relações de 

coexistência entre as pessoas, existe mesmo nas manifestações mais incipi-

entes, sendo o direito uma forma mais aprimorada de convivência. 

 

Mas num momento histórico em que a satisfação com as normas jurí-

dicas parece não encontrar respaldo na sociedade, ouve-se um sinal de aler-

ta de que algo não está seguindo o fluxo natural de abrangência e prece-

dência acima descrito. Pode-se então depreender que há ruído nessa co-

municação natural, levando a uma desconfiguração dos círculos dispostos. 

 

É que, em verdade, essa abrangência e essa precedência necessari-

amente existirão apenas num Estado Democrático de Direito “pleno”. O que 

se quer dizer é que, num Estado Democrático onde os seus membros sejam 

realmente conscientes de seus direitos, não haveria direito posto em con-

fronto com a ética, pois a ética, como primeira disciplinadora da conduta mo-

ral dos membros desta sociedade se manifestaria num estágio seguinte 

através do Direito posto apresentado na figura do Estado. 
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A inclusão da palavra “pleno” ao querer distinguir tipos de Estados 

Democráticos se dá numa tentativa de conceituar o que tem acontecido nos 

dias atuais, quando os cidadãos têm o direito de escolher seus representan-

tes, mas além de escolherem mal, aceitam que seus legítimos representan-

tes legislem de maneira desvinculada dos princípios éticos da própria socie-

dade, acomodando-se em não cobrar posturas diversas, como se imersos 

num estado de letargia ou de indiferença quanto a essas condutas. 
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4 A CONSCIÊNCIA MORAL E AS CANTIGAS INFANTIS BRASILEIRAS 

 

 Uma vez analisada a formação da consciência moral, a importância da 

infância para a sua consolidação, como a soma de todos esses fatores mol-

dam o indivíduo no seu estado atual e a forma como tudo isso desemboca 

no mundo do direito e acaba – inevitavelmente – influenciando a vida das 

pessoas, propõe-se agora outra faceta do presente diálogo, debruçando-se 

sobre as cantigas infantis e sua importância em todo este processo de for-

mação da consciência.  

 

Não se pretende atribuir às cantigas a responsabilidade total pela 

condução da consciência moral para um lado ou para outro, mas se quer 

demonstrar como algo que, em princípio pode não possuir destaque ou rele-

vância nos processos cognitivos, pode vir a ter grande influência nas valora-

ções posteriores que permearão a vida do indivíduo, quando a memória dá 

início ao pensar, sendo-lhe elemento essencial. 

 

Para Vygotsky, a definição de conceitos nas crianças está baseada 

em suas lembranças, de modo que “o conteúdo do ato de pensar na criança, 

quando da definição de tais conceitos é determinado, não tanto pela estrutu-

ra lógica do conceito em si como o é pelas lembranças concretas. Quanto a 

seu caráter, ele é sincrético e reflete o fato de o pensar da criança depender 

antes de mais nada, de sua memória.” 40 Destaca-se ainda que a verdadeira 

                                                
40 VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Martins Fontes: São Paulo, 2007. p. 56. 
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essência da memória humana está no fato da capacidade de lembrar ativa-

mente por meio de signos. 

 

Neste mundo dos signos, o autor trata longamente sobre o papel do 

brinquedo no desenvolvimento. Ele chama de brinquedo, o mundo ilusório 

onde os desejos não realizáveis podem ser realizados. O brinquedo seria a 

realização, na brincadeira, das tendências que não podem ser imediatamen-

te satisfeitas, quando os elementos das situações imaginárias virão a consti-

tuir parte da atmosfera emocional do próprio brinquedo e ele, envolvendo 

uma situação imaginária, é, de fato, um brinquedo baseado em regras. 

 

Para Vygotsky, não existe brinquedo sem regras, pois a situação de 

imaginação de qualquer brinquedo já vem com suas regras pré-definidas. Ao 

se “brincar de ser a mamãe”, por exemplo, já se tem as regras do que uma 

mãe pode ou não fazer, superando até mesmo o que, na realidade aconte-

ce. Na vida real, a criança se comporta sem pensar o que é ser mamãe ou o 

que é ser filha; ela simplesmente o é, mas “o que na vida real passa desper-

cebido pela criança torna-se regra de comportamento no brinquedo.” 41 Con-

tudo, o que se quer destacar aqui é que, retirando pois do brinquedo as situ-

ações imaginárias, sobrariam apenas as regras. 

 

No brinquedo, espontaneamente, a criança usa sua capacidade de 
separar significado do objeto sem saber que o que está fazendo, 
da mesma forma que ela não sabe estar falando em prosa e, no 
entanto, fala, sem prestar atenção às palavras. Dessa forma, atra-
vés do brinquedo, a criança atinge uma definição funcional de con-

                                                
41 Ibid. p. 108. 
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ceitos ou de objetos e, as palavras passam se tornar parte de algo 
concreto. 42 

 

É neste contexto que se encaixam as cantigas infantis, sejam elas 

formas de acompanhar os brinquedos ou elas mesmas sendo os próprios 

brinquedos, influenciando fortemente na formação da consciência moral das 

crianças. 

 

 

4.1 AS CANTIGAS INFANTIS E O DESENVOVIMENTO DAS CRIANÇAS 

 

 Pode parecer estranho, num tempo em que as tecnologias se desta-

cam no mundo infantil e do entretenimento, se discutir cantigas infantis ou 

cantigas que acompanham brincadeiras de roda. Entretanto, não apenas 

porque uma geração que hoje se encontra na idade adulta teve forte influên-

cia por elas, mas também porque – apesar de não serem mais o enfoque 

principal das brincadeiras infantis – ainda não estão extintas e sempre farão 

parte da história da formação da humanidade, é que elas são trazidas à dis-

cussão. 

 

As cantigas infantis, que em sua maioria possuem natureza folclórica, 

de autoria desconhecida, domínio público e com pouca sistematização musi-

cal são produto de uma realidade histórica que, no caso do Brasil, denota 

todo um passado iniciado na colonização, passando pela mistura étnica, pe-

                                                
42 Ibid. p. 113. 
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los fatos marcantes da sociedade, como a escravidão, sua abolição, a in-

fluência religiosa, o alto índice de analfabetos, as amas e aias que cuidavam 

das crianças de seus senhores, culminando na estrutura social que hoje se 

nos apresenta. 

 

 A rigorosidade da educação dos filhos dos senhores das classes do-

minantes, impedia que, num primeiro momento, as cantigas folclóricas ou 

brincadeiras de roda, de chão e outras travessuras fossem algo aprovado e 

querido entre eles. O modo se portar em público, principalmente quando se 

tratava de meninas, o modo de ser portar à mesa, em visitas, recebendo visi-

tas ou mesmo nas escolas (onde havia) exigia uma postura severa que não 

dava vez às cantigas, contos e brincadeiras.43 

 

 Entretanto, o inevitável contato com as classes inferiores, com escra-

vos, filhos de escravos, com as amas ou aias que geralmente vinham desta 

linhagem, e é claro, com as crianças de outras classes sociais, traziam aos 

ouvidos e à vida de todos, patrões e empregados um modo de ser e agir da 

infância que não havia como se escapar, de modo que as brincadeiras e es-

sas cantigas inevitavelmente atingiam a todas as classes sociais. 

 

Numa conceituação diferente, longe dos aspectos psicológicos trazi-

dos por Vygotsky, Câmara Cascudo, em seu Dicionário do folclore brasileiro 

trata das cantigas infantis no mesmo verbete de Brinquedo, brincadeira. Ele 

                                                
43 FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Rio de Janeiro: Record, 1998. 
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apresenta as cantigas como elemento que acompanha a brincadeira ou 

sendo ela mesma, pelo modo que traz em sua estrutura, a própria brincadei-

ra.  

As brincadeiras dificilmente desaparecem e são das mais admirá-
veis constantes sociais, transmitidas oralmente, abandonadas em 
cada geração e reerguidas pela outra, numa sucessão ininterrupta 
de movimento e de canto, quase independente da decisão pessoal 
ou do arbítrio administrativo na velha tendência modificadora. Infa-
livelmente, as crianças brincam como gostam de brincar, esco-
lhendo livremente o processo de encaminhar essa força viva, pura 
e ampla que as possui totalmente. 44 

 

As cantigas ainda encontram explicação por Câmara Cascudo no ver-

bete Acalanto, ou seja, as cantigas infantis também podem ser de ninar, de 

berço, de fazer dormir ou de acalmar as crianças. Seja num caso ou no ou-

tro, estão intimamente ligadas ao período da infância, fazendo parte do coti-

diano seja das brincadeiras, seja de outros momentos de seu dia. 

 

Conforme Câmara Cascudo, a maior parte delas tem origem portu-

guesa, sofrendo obviamente as intervenções características das regiões, de 

quem as canta, da passagem de geração em geração, da miscigenação na-

tural das terras brasileiras. Canções de ninar ou de brincar estão presentes 

em praticamente todas as culturas. No caso do Brasil, também nos indíge-

nas se encontra uma grande variedade delas, principalmente as de ninar.  

 

 Nascidas então de experiências vividas, de momentos sentidos, de 

situações experimentadas, acabavam por expressar também em muitos 

                                                
44 CASCUDO, Luiz da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 9. ed. São Paulo: Editora 
Global, 2000. p. 191. 
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momentos, mesmo que sem saber, um sentimento de inferioridade, de 

ações que deveriam ser repreendidas, de travessuras que seriam punidas, 

de uma esperança que não se concretiza ou de guerras fantasiosas que se 

desejava que acontecessem. Neste contexto surgem as cantigas que acom-

panham o desenvolvimento do Brasil, desde seu período de colonização até 

os dias de hoje, marcadas indelevelmente pela cultura que formou a nação, 

celeiro de várias raças, crenças, mas extremamente cruel e desigual social-

mente. 

 

 Essa cultura atinge de forma substancial a formação da consciência 

moral de seus indivíduos que, ao longo de gerações são criados ao embalo 

desse tipo de pensamento sem dar a devida importância ao conteúdo de tais 

canções ou brincadeiras. E aqui entra o problema, pois a brincadeira emba-

lada por tais canções desconsidera o poder advindo do lúdico ou a força 

marcante que podem impingir nas crianças: 

 

É, pois, por meio do universo lúdico que a criança se satisfaz, rea-
liza seus desejos e explora o mundo ao seu redor, tornando impor-
tante proporcionar às crianças atividades que promovam e estimu-
lem seu desenvolvimento global, considerando os aspectos da lin-
guagem, do cognitivo, afetivo, social e motor. Deste modo o lúdico 
pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento glo-
bal do ser humano, auxiliando na aprendizagem e facilitando no 
processo de socialização, comunicação, expressão e construção 
do pensamento. 45 

 

Tendo em vista tais expedientes, acaba sendo contraditório nesses 

casos dizer que “é brincando que a criança aprende, ou seja, a brincadeira 

também apresenta fins educativos, pois por intermédio de tal ato, o educador 

                                                
45 PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. São Paulo: Zanhar, 1971. p. 86. 
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fornece diretrizes para o desenvolvimento moral da criança, como por exem-

plo: noções de certo e errado, de limites, etc. É dessa forma que a aprendi-

zagem ocorre de modo prazeroso e significativo à criança” 46 tendo em vista 

o conteúdo repressor, coercitivo e desvinculado da noção de bem que mui-

tas das cantigas traz. 

 

 Num primeiro momento pode parecer difícil esta influência negativa 

alcançar as crianças de modo a influenciá-las em algo, nortear suas condu-

tas ou ter consequências psicológicas. Entretanto, uma série de trabalhos na 

área filosofia e da psicanálise mostra justamente o contrário, ou seja, como 

canções, brincadeiras ou contos que, aparentemente parecem inofensivos 

podem ter uma forte ascendência sobre as crianças. 

 

 Walter Benjamin já tratava da influência dos contos de fadas na for-

mação da consciência moral das crianças, expediente – conforme ele – 

apreciado até mesmo por Marx. O que, para muitos podia parecer algo sem 

sentido, era extremamente admirado por tantos que viam no conto de fadas 

algo libertador, livre de castas e crente nas possibilidades de realizações 

humanas além do horizonte de uma sociedade já petrificada. 

 

                                                
46 KISHIMOTO, T. M. Brinquedos e materiais pedagógicos nas escolas infantis. São Paulo: 
Revista Educação e Pesquisa, 2001. v.27, n.2, p. 56. 
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 Conforme Miguel Vedda47, em seus estudos sobre a poética dos con-

tos de fadas em Benjamin, neles se encontram tendências para a liberdade 

e para a superação dos limites naturais, de modo que o conto de fadas aca-

ba como antagônico, como uma força reacionária ao mito, que sempre man-

tém o homem dentro de seus limites, representando assim um elemento po-

sitivo diante desta passividade. 

 
Benjamin destaca a atração que sentem as crianças pelos produtos do 
desejo, e aponta que neles reconhecem o rosto que o mundo das coi-
sas lhes devolve, e apenas a eles: “com eles não se ocupam em imitar 
as obras dos adultos, como recompor restos e dejetos em uma rela-
ção subitamente nova. Desta maneira, as crianças criam para si seu 
próprio mundo de coisas: um pequeno, dentro do grande.” 48 

 

 Tendo o conto de fadas sua raiz no povo, acaba por animar os que 

sonham em alterar a ordem vigente, distinguindo-se da saga, cujo propósito 

é manter e legitimar o poderia dos senhores. Tendo forma utópica, tende-se 

a configurar um mundo em que o indivíduo pode realizar suas possibilidades 

mais elevadas que geralmente são barradas no mundo real, não sendo his-

tórias milagrosas, mas que anunciam sempre o advento milagroso da justiça. 

“O propósito de Benjamin é contrapor a violência mítica – fundadora do direi-

to – a uma justiça vindoura ligada ao muno da verdade, advinda do mundo 

da política, do profano.” 49 

 

 Para Benjamin, as crianças cumprem com a função de introduzir no-

vas imagens ao espaço simbólico, dando a elas um potencial utópico de 

                                                
47 MACHADO, Carlos Eduardo Jordão et al. Walter Benjamin – Experiência histórica e ima-
gens dialéticas. São Paulo: Editora Unesp, 2015. 
48 Ibid. p. 192. 
49 Ibid. p. 190. 
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modo que cada geração de crianças tem que descobri-las e incorporá-las ao 

acervo de imagens da humanidade. O trabalho da criança com o conto re-

presentaria a antecipação de um futuro onde as coisas estariam libertas da 

utilidade. 

 

 

4.2 O CONTEÚDO REPRESSOR, COERCITIVO E DESVINCULADO DA 

NOÇÃO DE BEM DAS CANTIGAS INFANTIS BRASILEIRAS 

   

 Tendo em mãos todo estudo anterior, desde a formação da consciên-

cia moral, da infância como tempo relevante para sua formação, da influên-

cia das brincadeiras (e com elas, as cantigas), dos contos de fadas na for-

mação do indivíduo e da utilização pensada desses expedientes em outras 

culturas para a consecução de objetivos maiores, é de trazer surpresa o 

pouco – ou praticamente nenhum – direcionamento educacional acerca de 

tais assuntos. 

 

 Sendo a consciência moral, individual, que depois comporá a forma-

ção de todo o arcabouço ético de um povo, notadamente haveria que se 

cuidar desses assuntos com uma maior atenção, dada a relevância no modo 

de pensar e agir que deles, poderão vir. Keith Swnwick, em sua obra Música, 

mente e educação, destaca que “é inegável que nossa percepção da música 

e nossa resposta a ela são influenciadas pela posição que ela parece ocupar 
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num sistema de valores. Essa influência provavelmente é muito mais forte 

do que muitas vezes supomos” 50. 

 

 Ângela Bouth51, em um de seus trabalhos, estuda, através de uma 

análise psicanalítica, várias canções infantis como Samba Lelê, Ciranda ci-

randinha, A linda rosa juvenil, Nesta rua tem um bosque, Pai Francisco en-

trou na roda, dentre outras, mostrando como toda essa proposta simbológica 

vem a refletir na criança.  A autora articula seu pensamento com o de Bette-

lheim que fez um exaustivo trabalho intitulado A psicanálise dos contos de 

fadas52, analisando cuidadosamente mais de duas dezenas de contos co-

nhecidos. 

 

Bouth estuda as etapas de desenvolvimento psicossexual infantil, o 

medo da punição, as ansiedades da puberdade e o despertar de fantasias 

em relação à perda do mundo infantil a partir das cantigas, mostrando como 

elas se encontram com o que é cantado e brincado pelas crianças. Uma sé-

rie de músicas é apresentada pela autora, indicando, por suas pesquisas, o 

sentimento que vem aliado à sua execução pelas crianças. 

 

A criança pode manifestar ansiedades não resolvidas diante de sepa-

rações através da música, como no caso de Ciranda, cirandinha (...) o anel 

que tu me deste / era vidro e se quebrou, / o amor que tu me tinhas / era 

                                                
50 SWANWICH, Keith. Música, mente e educação. Trad. Marcell Silva Steuernagel. Belo Hori-
zonte: Autêntica Editora, 2004. p. 121. 
51 BOUTH, Ângela M. A Senhora Dona Sancha descubra o Seu Rosto. In: Boletim Científico 
da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. V. 10, n. 3/4: 68-89, 1989. 
52 BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. São Paulo: Paz e terra, 2002. 
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pouco e se acabou ou no caso de Nesta rua, nesta rua há um bosque / que 

se chama, que se chama solidão, dentro dele, dentro dele mora um anjo / 

que roubou, que roubou meu coração. 

Outras situações são descritas, como: 

 

- O desejo de possuir coisas: 

A barata diz que tem  

sete saias de filó 

é mentira da barata 

ela tem é uma só. 

Ah! Ah! Ah! 

Oh! Oh! Oh! 

Ela tem é uma só 

 

- O medo dos castigos por brincadeiras sexuais: 

Samba Lelê está doente 

‘stá co’a cabeça quebrada. 

Samba Lelê precisava 

de umas dezoito lambadas. 

Samba, samba, samba, ó Lelê 

pisa na barra da saia, ó Lelê. 

 

Na cantiga A linda rosa juvenil a autora dialoga com Bettelheim a par-

tir da interpretação de A bela adormecida onde é tratada a fase de amadure-
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cimento sexual, o encontro com o rei-namorado, o desenvolvimento das par-

tes do corpo, a figura da feiticeira ligada à figura da mãe que impede este 

encontro: 

A linda Rosa juvenil, juvenil, juvenil 

a linda Rosa juvenil, juvenil 

vivia alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar 

vivia alegre nos seu lar, no seu lar. 

Mas um feiticeira má, muito má, muito má 

mas uma feiticeira má, muito má 

adormeceu a Rosa assim, bem assim, bem assim... 

Adormeceu a Rosa assim, bem assim... 

O tempo passou a correr, a correr, a correr, 

o tempo passou a correr, a correr. 

E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor 

e o mato cresceu ao redor, ao redor. 

Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei 

um dia veio um belo rei, belo rei. 

Que despertou a Rosa assim, bem assim, bem assim, 

que despertou a Rosa assim, bem assim. 

 

Destaca-se nos estudos, um relato quando uma senhora de 48 anos 

dá seu significado para as brincadeiras e cantigas na infância: 

 

“...Última filha de um casal conservador e religioso, sexualidade in-
fantil era depoimento dos demônios. Logo, a possibilidade de brin-
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car com meninos era zero. Sobravam então as brincadeiras-de-
roda. Aquele era o único momento em que eu me revelava anoni-
mamente (...) as letras das músicas – cujo sentido secreto só eu 
sabia (assim pensava) (...) a afirmação da independência diante 
dos adultos, quando eu falava alto, sem interferência de ninguém 
(...) só assim foi possível sobreviver a tanta opressão.” 53 

 

Além disso, ainda é possível encontrar vários relatos de atendimentos 

a crianças em consultórios de psicologia, que interagem de maneira surpre-

endente com essas cantigas, desenvolvendo o medo da punição, do castigo, 

o medo de dormir ou de ficarem sós a partir de músicas que estão incrustra-

das em suas mentes advindas de momentos que, não necessariamente ti-

nham a intenção de produzir este resultado. 

 

O relato abaixo faz parte do atendimento feito a uma menina de doze 

anos de idade cuja transcrição se faz necessária para que se possa com-

preender a relação entre a cantiga e situação pela qual a criança passava: 

 

Refere-se a uma menina – a que chamarei de Érica, de doze anos 
de idade, de família de classe média, religião católica, apresentan-
do preceitos morais visivelmente rígidos. Érica apresentava traços 
psicóticos, com relativo isolamento. Na primeira sessão, entra com 
timidez, expressão retraída, senta-se comportadamente numa ca-
deira. Ela olha-nos enquanto nos apresentamos, mostramos-lhe os 
instrumentos e falamos-lhe algo sobre ser aquele um espaço para 
ela. Após algum silêncio, Érica começa a verbalizar pensamentos – 
aparentemente desconexos e fantasiosos – nos quais figura uma 
menina “que estava com a cabeça quebrada”. Ela o faz com um 
olhar distante, aparentando estar num mundo só seu, isolada. A 
sua expressão vocal é estereotipada, interiorizada e com pouco vo-
lume. A nossa intervenção é quase imediata em que começamos a 
cantar "Samba Lelê". No mesmo momento, ela volta o seu olhar 
para a nossa direção e sorri , levantando-se em seguida para dan-
çar. Nós acompanhámo-la cantando novamente e dançando com 
ela. A sua voz modifica-se: ganha em volume e em presença. A 
sua expressão corporal amplia-se. Érica passou a solicitar esta 
canção em muitas outras sessões, cantando-a de formas variadas 
no decorrer do processo terapêutico. No meu entender, a canção 

                                                
53 BOUTH, Ângela M. Op. cit. p. 70. 
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teve, naquele contexto, a função de ponte entre a nossa realidade 
e a sua, possibilitando a abertura de um canal de comunicação. 
Através dela, deu-se uma interação corporal e musical e, conse-
quentemente emocional, entre a paciente e as terapeutas. Apesar 
de não ter sido trazida por ela, a cantiga já fazia parte de seu “ar-
quivo” sonoromusical e afetivo, sendo por ela imediatamente reco-
nhecida e também adotada. O resgate de "Samba Lelê" por nós te-
rapeutas parece ter ocorrido no momento certo, propiciando uma 
ampliação das possibilidades expressivas da paciente. Ao se apro-
priar da canção e de seus símbolos, Érica podia compartilhar co-
nosco a sua própria história – e de certa forma também elaborá-la 
de forma segura, protegida pelos limites do ritual lúdico. Também 
tinha um recurso a mais para lidar com os próprios conteúdos de 
forma menos ameaçadora. Segundo a análise de Bouth, com a 
cantiga "Samba Lelê" a criança pode "expressar o receio de puni-
ção por brincadeiras sexuais, que pode ir de castigos corporais a 
loucura". Estas colocações relacionam-se bem ao caso de Érica, 
principalmente se considerarmos as características da formação 
moral e religiosa da sua família, e o fato de o seu tratamento estar 
a acontecer numa instituição psiquiátrica. Por outro lado, devemos 
ressaltar que a sua relação com a música ocorria de forma dinâmi-
ca e que certamente havia outros conteúdos em jogo referentes 
exclusivamente à sua história pessoal. Visivelmente os aspetos 
musicais foram fundamentais no acolhimento positivo da canção 
por parte de Érica. Com o seu olhar e com a sua postura corporal, 
ela comunicava-nos o seu prazer em experimentar o ritmo e a me-
lodia das palavras, as variações de dinâmica e de andamento, em 
expandir a sua própria voz e em sentir a harmonia por nós tocada 
ao piano ou ao violão. Assim, ela partiu para o movimento de forma 
natural, constituindo-se a dança um importante elemento facilitador 
do seu processo emocional. Principalmente, se considerarmos que 
o movimento sugerido pela música (sambar) tinha alguma conota-
ção de proibição em sua história ou que em outras ocasiões ela 
talvez sofresse certa repressão ao realizá-lo com o grau de liber-
dade que o fazia em sessão. 54 

  

No mesmo trabalho ainda há outros relatos que, da mesma forma que 

este, mas dados em momentos diferentes, indicam que as brincadeiras e as 

cantigas não são expedientes sem significado para a criança, mas sim, têm 

forte influência em suas condutas e na formação de sua consciência moral. 

 

 A partir de todas essas informações, tem-se como importante a análi-

se de outras cantigas, indicando os aspectos negativos nelas inseridos, o 

                                                
54 MICHAHELLES, Benita. Cantigas e brincadeiras-de-roda na musicoterapia. Disponível em 
<http://meloteca.com/pdf/musicoterapia/cantigas-e-brincadeiras-de-roda-na-musicoterapia.pdf> 
Acesso em 30.11.2015. 
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reflexo possível na formação da consciência moral dos indivíduos e a des-

preocupação em utilizá-las como formadoras de imagens que venham a co-

laborar na composição da noção de bem, de amor pelos pais, pela família, 

pela comunidade ou até mesmo ao país.  As imagens não remetem a coisas 

agradáveis, não exortam qualidades nem lembranças que possam trazer 

tranquilidade e a paz interior à criança. 

 

 A primeira cantiga apresentada é um acalanto conhecido como Dorme 

nenê ou Dorme neném:  

 

 Dorme nenê, que Cuca vem pegar. 

 Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. 

 Bicho Papão, sai de cima do telhado; 

 deixa meu filhinho dormir sossegado. 
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A estrutura rítmica em compasso binário remete ao balanço de um 

berço, ou de uma cadeira de balanço onde o nenê é embalado por alguém 

que deseja lhe fazer ninar. A melodia é agradável, geralmente cantada len-

tamente e sem mudanças rítmicas bruscas.  

 

A cantiga que, melodicamente teria tudo para ser uma fonte inspirado-

ra de tranquilidade à criança, vem acompanhada de uma letra que deseja 

impelir a criança a dormir por medo de um bicho que, caso não durma, virá 

lhe pegar; além da figura da Cuca, ainda há sobre o telhado um Bicho Pa-

pão que teima em não deixar a criança em paz. A mãe, ou a pessoa na qual 

a criança tem confiança é quem alerta sobre a vinda da Cuca e diz que o 

Bicho Papão está sobre o telhado, e ainda lhe adverte que lhe deixará sozi-

nha, visto que tanto ela como o pai não estarão presentes enquanto ela 

dorme. 

 

A partir do momento em que, para a criança, a letra da música come-

çar a fazer sentido, não lhe será nada agradável a hora de dormir. Entretan-

to, não é o foco no momento de dormir o mais importante, visto que os rela-

tos já apresentados indicam ligações com outros temores que, depois, influ-

enciam a criança em seu desenvolvimento. A cantiga não auxilia formação 

na noção de bem, não traz imagens positivas, incentiva o medo e ainda 

apresenta uma sanção.  
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No mesmo sentido segue-se outro acalanto conhecido como Boi da 

cara preta: 

 

Boi, boi, boi, 

boi da cara preta 

pega essa menina 

que tem medo de careta. 

 

Da mesma forma que a cantiga anterior, esta também se apresenta 

ritmicamente em compasso binário, e, como já indicado, sendo executado 

lentamente tenta trazer o sentido de balanço, de colo, de rede, de movimen-

to que induzirá ao sono (aliás, não é comum cantigas de ninar se apresenta-

rem com fórmulas de compasso que induzam a vontade de dançar ou de se 

movimentar); o aspecto rítmico também segue o mesmo padrão, sem mu-

danças bruscas; a melodia é agradável e sem exageros na extensão. 

 

Entretanto, mais uma vez o texto nada tem a ver com a intenção da 

música, salvo se a intenção realmente for fazer criança ninar pelo medo de 

ficar acordada e acabar se encontrando com o “boi da cara preta”. A melodia 
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ascendente no trecho em que se diz “pega essa menina” parece induzir um 

momento de tensão de algo que acontecerá. A música é curta, motivo pelo 

qual se repete por várias vezes até mesmo à exaustão, intercalando-se com 

momentos em que se deixa de cantar letra e a entoa com a boca fechada 

(bocca chiusa); a repetição e a poesia curta recorda o aspecto de um man-

tra, de algo que se interioriza, que se assimila, o que, para um indiano, a 

partir da letra proposta, seria algo abominável. A cantiga também não auxilia 

formação na noção de bem, não traz imagens positivas e incentiva o medo. 

 

A próxima cantiga proposta já faz parte das brincadeiras cantadas, ou 

seja, a música acompanha movimentos55, rodas. Ciranda, cirandinha: 

 

 

                                                
55 CASCUDO, Luiz da Câmara. Op. cit. p. 287. Verbete Ciranda. 
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Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. 

Vamos dar a meia-volta, volta e meia vamos dar. 

O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. 

O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou 

 

Por isso dona... faz favor de entrar na roda, 

diga um verso bem bonito, 

diga adeus e vá-se embora. 

 

Esta cantiga tem muitos aspectos a serem destacados. O compasso 

binário, mas em velocidade maior (caracterizado pelo uso das colcheias), 

induz o pular, dá ritmo para realmente se rodar sozinho ou de mãos dadas 

com outra (ou outras) pessoas; pressupõe-se a coletividade no caso, pois a 

proposta é de uma ciranda.  

 

Na ciranda, há a possibilidade de uma aproximação entre os partici-

pantes, pois para brincar, há que se dar as mãos, havendo então, contato 

físico. Quando há muitas pessoas na brincadeira ainda há a possibilidade de 

se fazer uma roda dentro da outra quando, por vezes, uma roda “coroa” a 

outra, entrelaçando-se as pessoas e rodando-se com as mãos dadas sobre 

a barriga ou as costas da outra sendo, muitas vezes, oportunizado um mo-

mento de encontro e toque entre meninos e meninas. 
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A maneira como a música é executada, ou seja, a partir de uma roda, 

de uma ciranda, induz ao descontrole, à tontura, semelhante ao estado de 

quem está apaixonado; fica-se como se estivesse tonto, embevecido, sem o 

controle dos sentidos como em religiões afro-brasileiras, geralmente quando 

uma entidade se manifesta, supostamente se incorporando em alguém, essa 

pessoa sai rodando pelo terreiro.  

 

Nesta música, o amor não é verdadeiro; ele é volúvel como uma ci-

randa, que troca constantemente de direção: por um tempo roda para um 

lado e depois, roda para o outro. É como um anel falso, cuja pedra não é 

preciosa, mas, do contrário, é frágil, de vidro, se quebra com facilidade, mo-

tivo pelo qual é importante que logo se vá e não volte mais. Bouth também 

comenta esta cantiga indicando que ela retrata “ansiedades não resolvidas 

diante de separações e tentativas de elaboração do luto pela perda da rela-

ção mãe-bebê.” 56 

 

No mesmo sentido, apresenta-se O cravo brigou com a rosa: 

                                                
56 BOUTH, Ângela M. Op. cit. p. 75. 
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O cravo brigou com a rosa 

debaixo de uma sacada. 

O cravo saiu ferido 

e a rosa despedaçada. 

 

O cravo ficou doente 

e a rosa foi visitar. 

O cravo teve um desmaio 

e a rosa pôs-se a chorar. 

 

 De maneira diversa das anteriores, esta cantiga se apresenta estrutu-

rada ritmicamente em compasso ternário, recordando uma dança, mais pro-

priamente, uma valsa. Sendo uma valsa, ela pressupõe um momento de bai-

le, um momento de encontro, de festa. O local imaginado é provavelmente 
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um grande salão de baile ou uma grande casa, pois nela há uma sacada, 

pressupondo uma estrutura de pelo menos dois pavimentos. 

 

 No aspecto melódico, há apenas duas alterações de altura, justamen-

te nas partes em que retrata o “saiu ferido” e o “teve um desmaio”.  Essas 

alterações que, num primeiro momento podem parecer insignificantes, alte-

raram a maneira que a música chega até o ouvinte ou a quem a executa, 

sendo totalmente relevante em sua estrutura o destaque justamente dos 

momentos da agressão física e do desmaio após os encontros do cravo e da 

rosa. 

 

 As figuras de cravo e rosa levam o pensamento a imaginar um casal 

que briga, que discute num momento de festa, de alegria. Todavia a discus-

são não é apenas verbal; ela chega às vias de fato, pois um sai “ferido” e a 

outra “despedaçada”; desse momento de desentendimento restam conse-

quências graves, pois um deles chega a ficar doente levando o outro ao cho-

ro e ao arrependimento no momento da visita. 

 

 Retratar em versos os problemas ou brigas de um romance é algo na-

tural ao longo da história; entretanto, utilizar tais imagens para brincadeiras 

infantis não parece o mais acertado. Para um adulto talvez a escolha da 

imagem de duas flores para representar a juventude possa ser apropriado, 

entretanto, no imaginário infantil, se pensar duas flores – duas coisas boni-

tas, delicadas, cheirosas, que são ofertadas em momentos de alegrias às 
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pessoas, à mãe, à avó, que compõem o buquê das noivas, a lapela dos noi-

vos, que enfeita os altares das igrejas, colore os campos, perfuma a casa – 

em pé-de-guerra que chega à agressão física, dificilmente poderá colaborar 

na formação da criança. 

 

A análise seguinte propõe atenção sobre a cantiga A canoa virou: 

 

A canoa irou, foi deixar ela virar! 

Foi por causa da... que não soube remar! 

Siriri pra cá, siriri pra lá 

... é velha e não quer casar. 

 

A cantiga também se apresenta em compasso binário, que bem mar-

cado, dá a impressão no movimento contínuo da remada. Quando se fala 

em “virar” a melodia se faz descendente e quando se destacam as condutas 

negativas, sobe a altura das notas, chamando a atenção para este trecho. O 
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aspecto rítmico muda na segunda parte ao se falar “siriri” que, conforme 

Câmara Cascudo, pode ser uma brincadeira em forma de dança ou mesmo 

o crustáceo “siri” que corre, que foge com rapidez, que anda de forma estra-

nha.57 

 

A cantiga não fala de um barco que leva a verdes mares ou por lagoas 

cristalinas; não fala de um passeio agradável, nem de uma tarde de sol, ou 

de um vento que mexe os cabelos e traz frescor. A cantiga é excludente; sua 

intenção é uma brincadeira onde a saída se dá colocando a culpa um por 

um por virar a canoa. Além de excludente, a cantiga ainda traz uma natureza 

discriminatória, pois a culpada geralmente o é por ser velha, por ter passado 

da idade, por ser solteirona, por ser diferente, como um siriri. Geralmente, 

nessas brincadeiras, já há um combinado anterior sobre quem se irá tirar por 

primeiro. 

 

Conforme Milleco58, em seu livro O lado oculto do folclore brasileiro, a 

cantiga induz a pensar na barca como a vida de cada um, que conduz sua 

própria embarcação sujeito ao destino e ao livre-arbítrio. Virar a canoa seri-

am as inabilidades no caminho da vida, os próprios temores não vencidos, o 

que para um adulto poderia ser cantável e compreensível, entretanto, para 

uma brincadeira infantil, não teria tal conotação. 

 

                                                
57 CASCUDO, Luiz da Câmara. Op. cit. p. 829. Verbete Siriri. 
58 MILLECO, Luis A. O lado oculto do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Atheneu, 1987. 
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 A próxima cantiga selecionada é uma segunda letra da conhecida me-

lodia de Cai, cai balão: 

 

 Vem cá, Bidú! 

 Vem cá, Bidú! 

 Vem cá, vem cá, vem cá! 

 Não vou lá, não vou lá, não vou lá! 

 Tenho medo de apanhar! 

 

Esta cantiga foi selecionada, pois sua letra trata-se de uma adaptação 

de uma a melodia já conhecida na cantiga Cai, cai balão. Em Cai, cai balão 

(não objeto deste estudo), o aspecto rítmico e melódico se encaixa perfeita-

mente com o que se canta; ao pedir para cair, faz-se melodia descendente; 

a colcheia pontuada destaca a força no que se pede, do que se deseja e o 

ritmo se encaixa com as festas e folguedos que envolvem a figura do balão. 

 

 Na adaptação, a melodia acaba não possuindo a mesma força prosó-

dica. Contudo, a intenção nesta cantiga é observar a letra que lhe foi colo-
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cada e que apresenta uma situação nada agradável de cantar. Há um convi-

te para alguém se aproximar, um convite insistente; convite que não é acei-

to, pois a ida a este lugar já proporcionou, em outra oportunidade, um casti-

go físico. 

 

 Além de deturpar outra cantiga já existente, a nova letra não apresen-

ta nenhuma memória agradável à criança; não se convida para algo que vá 

lhe trazer alegria; do contrário, o encontro com essa pessoa lhe recorda uma 

agressão física que a criança não quer experimentar novamente. 

 

 Por fim, a última análise é feita sobre a cantiga Atirei o pau no gato: 

 

Atirei o pau no gato-to 

 mas o gato-to 

 não morreu-reu-reu. 

 Dona Chica-ca  
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admirou-se-se 

do berro, do berro que o gato deu: MIAU! 

 

Esta cantiga, assim como Ciranda, cirandinha, geralmente é associa-

da à dança, ao pulo, à roda. O compasso binário, a disposição rítmica das 

notas e a utilização de colcheias sugerem o andamento e a intenção de se 

rodar rapidamente. A semínima pontuada no primeiro compasso representa 

bem a expectativa do que acontecerá ao se jogar o pau no animal, visto que 

dura mais tempo. A pequena escala descendente e ascendente que acom-

panha o primeiro verso sugere que o que se esperava, não aconteceu. A 

escala descendente que acompanha “o berro que o gato deu” induz a um 

sentimento de fim, de que algo terminou, mas que depois surpreenderá com 

o grito “miau”. 

 

A letra da cantiga, independentemente do período da história em que 

se desenvolveu é de muito mau gosto. A intenção de quem atira o pau era 

realmente a de matar o animal, visto que miou tão forte de dor que chegou a 

gerar admiração em dona Chica. A cantiga geralmente é cantada de forma 

muito alegre, com gritos enérgicos e risadas após o “miau”.  

 

Cantá-la em roda, com todos os aspectos já identificados acima, retra-

ta o transe nas ações cometidas coletivamente. Muitas crianças não se atre-

veriam a fazer sozinhas travessuras que, de maneira divertida realizam em 

grupo. A postura das pessoas nas manifestações de rua acontece, muitas 
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vezes, da mesma forma. Aquilo que não se teria coragem de fazer sozinho, 

a depredação, os xingamentos, a violência, quando num movimento de 

massa, acaba acontecendo como se fosse algo natural da índole da pessoa. 

 

A música poderia fazer parte do repertório infantil sem maiores pro-

blemas, se não fosse estruturada para se cantar alegremente como se o que 

se conta fosse algo agradável. Se sua intenção fosse contar uma travessura 

feita por uma criança ou por um grupo, através de uma melodia triste, pode-

ria até ser diferente (mesmo que ainda não recomendado); entretanto, não é 

isso que acontece. Há alegria ao cantar e brincar essa cantiga, o que é um 

perigo. 

 

Fiorelli e Mangini, em seus estudos de psicologia jurídica destacam 

que “a percepção, construída ao longo da vida pela memorização das expe-

riências, pelos esquemas de pensamento, pelos critérios de selecionar os 

estímulos, vai edificando a visão de mundo do indivíduo, que será ratificada, 

modificada e ajustada por suas ações e reações no ambiente em que vive.”59  

 

Aquilo que se realiza na vida adulta, reflete, conforme os autores as 

experiências trazidas consigo ao longo de sua vida, conforme ilustram: 

 

O torcedor que, no final do jogo, despede-se do campo de futebol 
vandalizando as imediações traz consigo uma percepção de vio-
lência muito diferente daquela de um jovem que dedica todos os 
minutos que possui disponíveis para estudar, com o objetivo de 

                                                
59 FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya. Psicologia Jurídica. 6 ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. p. 383. 
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capacitar-se profissionalmente. O primeiro pontua seu cotidiano de 
pequenas violências, praticadas inclusive no relacionamento pes-
soal indispensável, de tal maneira que aquela realidade nos aces-
sos ao clube constitui um lugar-comum para o qual já não tem per-
cepção, quer do alcance, quer do significado.60 

 

Há muitas outras discussões sobre a cantiga a cantiga Atirei o pau no 

gato, desde críticas contundentes em defesa do folclore, brincadeiras, paró-

dias, piadas, pronunciamentos de organizações de defesa dos animais, até 

projetos de lei que tentam proibir a sua execução em escolas61 chegando a 

fazer uma mudança em sua letra (já bem divulgada, cantada e vendida em 

mídias voltadas para o público infantil): 

 

Não atire o pau no gato-to 

porque isso-so 

não se faz, faz faz. 

O gatinho-nho 

é nosso amigo-go 

Não devemos maltratar os animais: 

JAMAIS! 

 

O que importa, no caso, não é tanto a questão relativa aos maus-

tratos com animal (relevante, é claro), mas sim o aspecto mais profundo e 

geral já descrito acima. A cantiga como expediente presente no mundo da 

criança, assim como as demais já apresentadas, perde a oportunidade de 

                                                
60 Ibid. p. 384. 
61 Notícia disponível em <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/projeto-de-lei-quer-
proibir-alunos-de-cantar-atirei-o-pau-no-gato-b8x4vhzbrlp8ur52y4apu708s> Acesso em 
12.12.2015. 
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auxiliar na formação na noção de bem, não traz imagens positivas e ainda 

incentiva as condutas reprováveis. 

 

 Concluídas as análises propostas, é importante ainda se destacar um 

aspecto geral: em todas as músicas analisadas (salvo no caso de Vem cá, 

Bibú, já explicado o motivo) as letras e as melodias não podem ser tomadas 

como não planejadas. Mesmo sendo de origem folclórica, sempre há um 

sentido na escolha das palavras e no planejamento das melodias; pela tradi-

ção oral podem até haver variações nas transmissões, entretanto não há 

como dizer que as melodias são aleatórias, até porque, pela análise feita, 

todas elas se mostram bem pensadas. 

 

 A altura, a intensidade, o ritmo e o timbre, que são os elementos que 

compõe o som, têm total relação com os sentimentos que se quer incitar nas 

pessoas. Desde Platão encontramos essas referências, principalmente nos 

diálogos do Livro III de A República. Para Platão a música teria a capacidade 

de atingir com profundidade a alma do cidadão, podendo moldá-la para o 

bem ou para o mal. O cuidado na educação musical poderia abrandar os 

irascíveis, afastar os vícios e atrair virtudes. 

 

 Nos diálogos do Livro III, há referência aos antigos modos gregos que 

uma vez apresentados em forma de música em situações equivocadas, po-

deria mudar o sentimento daquele que a ouvisse, fazendo até mesmo o 

guerreiro se enfraquecer para a batalha; Sócrates e Gláucon: 
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- Quais são então as harmonias lamentosas? Diz-me já que és 
músico. 
- São a mixolídia, a sintolídia e outras que tais. 
- Portanto essas são as que se devem excluir, visto que são inúteis 
para as mulheres, que convém que sejam honestas, para já não fa-
lar dos homens. 
- Absolutamente. 
- Mas, na verdade, nada convém menos aos guardiões do que a 
embriaguez, a moleza e a preguiça. 
- Como não? 
- Quais são, pois, dentre as harmonias, as moles e a dos banque-
tes? 
- Há umas variedades da iónia e da lídia, a que chamam efemina-
das. 
- E essas, poderás utilizá-las na formação de guerreiros, meu ami-
go? 
- De modo algum, respondeu. Mas arriscas-te a que fiquem apenas 
a dória e a frígia.62 

 

 De forma semelhante – guardadas as diferenças melódicas na moda-

lidade e na tonalidade – os destaques melódicos das cantigas analisadas, 

acabam sempre por reforçar o conteúdo negativo da cantiga. Em O cravo 

brigou com a rosa destaca-se a altura na parte “o cravo saiu ferido” e em “o 

cravo teve um desmaio”; em Boi da cara preta destaca-se a altura na parte 

“pega essa menina”; em Dorme nenê destaca-se também a altura em “que a 

Cuca vem pegar”; em A canoa virou acontece o mesmo em “foi deixar ela 

virar” e destaca-se ainda mais “foi por causa do fulano”. 

  

 A partir de tudo isso, tendo em vista as questões psicológicas e musi-

cais, é de extrema importância o estabelecimento do diálogo entre as canti-

gas infantis e a formação da consciência moral com a mesma seriedade que 

os contos de fadas foram outrora tratados por regimes de governo e no es-

tudo profundo de filósofos destacados no cenário acadêmico.  

                                                
62 PLATÃO. A República. 7 ed. Lisboa – Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 
128. 
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CONCLUSÃO 

 

 Após todo o estudo aqui apresentado, pode-se realmente concluir que 

a vinculação do dever-ser ao medo da sanção está longe de ser o melhor 

caminho para uma correta formação da consciência moral, que deveria ser 

moldada a partir da compreensão do bem de cada ação e consequentemen-

te, dada a participação dos indivíduos na sociedade, poderia conduzir à ga-

rantia de um direito justo. 

 

 A sanção, como instrumento útil à sociedade, e que remonta a tempos 

longínquos, não poderia mais, dado o desenvolvimento científico atual e a 

possibilidade de uma educação que contemple a compreensão global dos 

acontecimentos que rodeiam a todos, ser aceita como mecanismo principal 

para conduzir o dever-ser. 

 

Entretanto, mesmo se sabendo da importância da educação para a 

condução deste processo, o estado precário em que ela se encontra, o des-

caso pelo pensamento filosófico (que a ajudaria sobremaneira no exercício 

das virtudes necessárias para auxiliá-la na formação de um pensamento que 

a conduza ao bem) acabam fazendo com que o direito positivo, nas mãos de 

democracias fragilizadas, não atenda a essas suas necessidades indispen-

sáveis.  
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 Neste sentido, pôde-se constatar que há um prazer em controlar a 

vida das pessoas aliado à compreensão equivocada de que apenas pela 

sanção tais condutas seriam realizadas, deixando-se assim de se incentivar 

e valorizar as condutas desejadas dando maior publicidade àquelas que não 

se quer que sejam realizadas. A virtude acaba então não tendo meritocracia, 

sendo ela, por si só, a recompensa da ação. Contudo, o foco na sanção 

acaba sendo tão grande que, essa recompensa, não raras as vezes, apenas 

é entendida como forma de não receber a punição, ou seja, não se fica claro 

o bem que o cumprimento da conduta desejada traz.  

 

Não bastasse tudo isso, o deve-ser mantido pela sanção ainda traz 

vários aspectos daninhos à sociedade: O elemento punidor torna a vida me-

nos satisfatória, sendo mais seguro ficar quieto e fazer o mínimo possível do 

que se envolver em situações que possam vir a lhe punir; a utilização cons-

tante da punição para a sustentação de uma conduta cria ambientes puniti-

vos dos quais se quer manter o mais afastado possível; a punição cria ainda 

a fuga e a esquiva fazendo com que o que está sujeito à punição evite ao 

máximo se envolver em situações complicadas, vivendo sempre na contin-

gência e buscando encontrar caminhos para fugir da punição.  

 

Além disso, nos que aplicam a punição, os efeitos também aconte-

cem. Tornam-se acostumados a aplicar a pena prescrita sem se preocupar 

com a educação para a não reincidência, correndo ainda o risco de tomarem 
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gosto pelo controle, abusar da autoridade e exigir até mais do que o momen-

to necessita. 

 

 Por tudo isso, inevitavelmente há que preocupar com outros caminhos 

para a formação da consciência moral a fim de se tentar mudar esta situação 

punitiva. Restou claro que a consciência é algo que nasce com o indivíduo, 

mas se desenvolve ao longo de toda a sua vida, moldando-se principalmente 

na infância, através da influência da primeira comunidade que o circunda, 

estando intimamente ligada às condições pelas quais o indivíduo passa ao 

longo de toda a sua existência.  

 

E o indivíduo, imerso na sociedade quem que vive, vem acompanhado 

de todas essas características que ditarão o ritmo a tudo o que está à sua 

volta de modo que, assim inserido totalmente na vida social chega o momen-

to de utilizar, para valorar os fatos que estão à sua frente, tudo aquilo que se 

plantou ao longo do desenvolvimento de sua consciência moral, sendo este 

o ambiente do mundo do direito, repleto de valores que habitam o mundo da 

cultura. 

 

A partir da necessidade inevitável de se atribuir valor aos fatos acon-

tecidos na sociedade – o que dá origem ao direito –, a conjugação da busca 

e do cultivo das virtudes aliada ao acesso irrestrito e ao conhecimento do 

acervo da humanidade apresenta-se como caminho possível para a uma 

correta formação da consciência moral com vistas a uma valoração que 
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conduza à justiça, que compreenda a finalidade da ética e se identifique com 

as pressuposições necessárias para a formulação do direito posto, de modo 

que quanto mais se visitar este acervo, quanto mais se compreendê-lo, mai-

ores serão as possibilidades para que a excelência venha a acontecer.  

 

Para isso, é necessária, principalmente pelos que trabalham na seara 

jurídica, uma imersão no mundo da cultura, indo além da mera técnica, para 

assim se ter uma correta compreensão do mundo que envolve a todos. Uma 

formação que possibilite o desenvolvimento do ser humano em sua integrali-

dade, rompendo com um modelo didático-pedagógico tecnicista que o faz 

mero reprodutor das relações de poder vigentes, colaborando assim para 

que assuntos como a ética e a justiça sejam compreensíveis e aplicáveis no 

mundo atual. 

 

Tendo em vista todas essas implicações advindas de tantos elemen-

tos pelos quais se passa até chegar ao mundo do direito, o diálogo entre a 

formação da consciência moral e as cantigas infantis encontra-se pertinente 

e de destaque nessas relações. A intenção do trabalho não foi, é claro, atri-

buir às cantigas a maior parte da responsabilidade – na formação da consci-

ência moral – do gosto pela sanção, mas sim chamar a atenção para algo 

que, em princípio parece não possuir destaque ou relevância nos processos 

cognitivos, mas que, notadamente demonstra ter grande influência nas valo-

rações posteriores que permearão sua vida. 
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As cantigas entram então na vida da criança com a mesma relevância 

que os autores trabalhados apresentam o brinquedo, o mundo ilusório onde 

os desejos não realizáveis podem ser realizados, um mundo que, apesar de 

ilusório, possui regras claras que, ressaltam tudo aquilo que, na vida real da 

criança pode passar despercebido. 

 

Essas cantigas infantis emergem de um ambiente social que reflete o 

momento histórico em que foram criadas: ambientes rústicos, simples, per-

meados de superstições e crendices, num momento de baixos índices de 

educação e cientificidade, nascidas de experiências vividas, sentidas, trans-

mitidas e que acabavam por expressar também, mesmo que sem saber, 

sentimentos que, numa análise mais cuidadosa, não seriam os ideais para a 

formação da consciência moral de indivíduos autônomos, visto que, em mui-

tas delas, justamente são desenvolvidos sentimentos de inferioridade, medo, 

e punição. 

 

Mesmo parecendo difícil que esta influência, num primeiro momento, 

tão sutil e despreocupada, venha a nortear condutas ou ter consequências 

psicológicas, o que se demonstrou no presente trabalho foi justamente o 

contrário. Os brinquedos (assim entendidas também as cantigas, as brinca-

deiras e os contos) sempre se mostraram fortes influenciadores dos senti-

mentos, mas, até pouco tempo, não se havia estabelecido um diálogo cientí-

fico que viesse a comprovar tais hipóteses. 
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Na história da humanidade, o que se pôde perceber é que, quando is-

so é descoberto pelos que detêm o poder, imediatamente passa a ser usado 

para a consecução de seus objetivos e a instalação de sentimentos que nor-

tearão as condutas do modo desejado num futuro próximo, tamanha é a sua 

força e influência. Os exemplos dos contos de fadas para com alguns regi-

mes de governo deixa isso claro. 

 

 Entretanto, o que se percebe é que, quando se trata das cantigas in-

fantis, apesar da forte analogia com os contos de fadas não há direciona-

mento educacional neste sentido; mesmo sendo hoje claramente demostra-

da a força e influência da música na vida do ser humano, isso não tem tido a 

importância que deveria ter. Os estudos apresentados, através dos quais as 

crianças praticamente ficam imersas no mundo das cantigas, refletindo-as 

no mundo real, norteando algumas de suas condutas e mexendo substanci-

almente com seus sentimentos, revelam o poder de tais expedientes. 

 

 Tendo em vista toda essa relevância, julgou-se fundamental apresen-

tar um trabalho que viesse descortinar essas questões à academia, como 

crítico na seara musical, educacional e jurídica, apresentando as caraterísti-

cas que induzem a um dever-ser coercitivo, punitivo e desvinculado da no-

ção de bem, chamando a atenção para o assunto e apresentando propostas 

que venham a dar relevância a um tema tão importante a fim de utilizá-lo 

futuramente como forma de ajudar a conduzir a humanidade ao bem que ela 

tanto almeja. 
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