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É comum as pessoas apontarem que determinado comportamento da criança ou do 

adolescente é decorrente da falta de limites. Todos dizem que quando os pais não cumprem 

a contento a tarefa de colocar freios na infância, acabam por ter de lidar com adolescentes 

intratáveis. Como você conceitua os tais limites? O que não pode faltar na educação das 

crianças para que se tornem adultos em condições de uma convivência pacífica? Quando, 

por que e como fazer com que a criança introjete o permitido e o proibido? Será que há uma 

forma de cuidarmos da criança (infância) em tempo de inscrever os interditos em seu 

psiquismo?  

 

R-  A subjetividade humana, ou melhor, toda a lógica que situa o humano na cultura funda-

se na construção de uma equação que situa um sujeito a partir do outro, portanto, uma 

lógica que cunha o lugar para existir a partir da Lei que demarca o limite entre um e outro. 

Essa Lei é a lei que constitui o humano nos limites do simbólico, ou seja, diferentemente de 

todos os outros seres vivos, o humano está sujeito à lei do simbólico, que advém da 

impossibilidade de que haja um objeto natural para suas necessidades. Sendo assim, o 

comportamento humano não é previsível, como nos indica a filogenia das outras espécies, 

não é natural. Qualquer exemplar de uma espécie animal, exceto a humana, funciona no 

mesmo padrão em qualquer lugar, em qualquer tempo, alterando apenas um padrão de 

evolução adaptativo. Nenhum outro ser precisa da palavra de um outro para situar-se em seu 

comportamento. O comportamento animal tem sua ordem natural estabelecida em sua 

funcionalidade desde o nascimento. O humano difere em seu comportamento na 

singularidade de cada sujeito; ele precisa de um outro para colocá-lo na posição de existir. 

Sem o outro que o instale no simbólico, o humano não pode existir. Podemos verificar isso 

imediatamente, quando pensamos nos diversos padrões sociais que encontramos em 

diversas culturas, começando pela língua falada. O limite que instala o humano na ordem da 

Lei é demasiadamente complexo; o simbólico preexiste ao sujeito e, até que se formule a 

palavra de um pai endereçada a seu filho, há toda uma rede de relações simbólicas 

determinando a funcionalidade dessas palavras. Não basta que um pai seja politicamente 

correto quanto aos limites que coloca para seus filhos, supondo que existisse uma regra 

geral, normativa, para o comportamento – o que seria impossível de estabelecer –, para que 

o resultado da relação com a lei na cultura se instale. Se isso fosse possível, um bom manual 



de limites resolveria o problema da delinquência e até poderíamos pensar numa prevenção 

da delinquência. A instalação da ordenação da lei no humano não obedece a uma fórmula 

aritmética, e sim ao modo enigmático, no sentido de ser inconsciente e irredutível, de como 

o sujeito se inscreve no mundo e inscreve suas relações com todos os elementos do mundo 

que representará em seu psiquismo.  

 Contudo, a palavra dos pais serve de âncora, de referência, num certo nível do processo 

de inscrição da lei, e, se bem que esse seja um nível posterior a outros mais complexos 

desse processo – tal como os primeiros elementos da fundação da linguagem que passam 

pelas relações do bebê com aquele que com ele compõe a maternagem, ainda aquém da 

inscrição da ordem da língua na qual imerge esse bebê; da inscrição do corpo próprio; da 

dimensão da topologia de um saber sobre o eu e o tu; dos primeiros termos de 

representações do erotismo, que configuram o rumo das buscas desse sujeito etc. –, é um 

tempo imprescindível. Um sujeito humano encontra na palavra das alteridades que o situam 

no mundo os termos para urdir a lógica das fronteiras éticas de sua existência, e a 

operatividade dessas palavras se efetiva caso isso se estabeleça desde sempre, desde que 

uma criança nasce, confirmando-se a cada indagação que acomete o sujeito em seu 

desamparo e desconhecimento.    

 

Em seu livro A Psicanálise dos Contos de Fadas, Bruno Bettelheim afirma que na medida 

em que a criança se desenvolve pode ser preparada para ter um significado no viver, e que o 

papel dos contos de fadas é “colocar alguma ordem no caos interno da mente da criança, de 

modo que ela possa entender-se melhor...”. Existe algum período no desenvolvimento da 

criança em que tais “informações” são mais bem recepcionadas, elaboradas? Há uma idade 

ideal para a criança aprender os limites? A partir de que idade uma criança começa a 

compreender as histórias que lhe são contadas e pode se beneficiar delas? 

 

R- O tempo de estabelecer referências para que se consolide o juízo de atribuição na vida de 

um ser humano é desde sempre. Esse é o problema de alguns pais que jamais conversaram 

com seus filhos, não os escutaram, não responderam às suas indagações etc., esperando que 

eles cresçam para ditar o princípio para a vida. É preciso pensar que a questão ética na vida 

humana se coloca desde o ponto mais remoto. Um bebê demanda desde que nasce, e vai 

encontrar respostas para suas demandas desde então. Todavia, para que uma criança articule 

o princípio que regula a lógica do sim e do não, na tradição dos princípios e dos valores que 

herda, é necessário que haja cadeias de sentidos e ligações entre uma intervenção e outra 

que respondam a essas demandas. Essas intervenções, quando textuais, oferecem palavras 

com as quais a criança ou o adolescente poderá estabelecer uma representação, uma 

expressão para o que dará rumo às suas satisfações e/ou frustrações. E é só a partir disso que 



se estabelecerá a autonomia desse sujeito, no jogo simbólico das negociações com os pais 

que darão lugar às ordenações dos acolhimentos e das recusas dos ditames constitutivos do 

simbólico, na via dos sentidos para a existência. 

 

Quais instâncias – de fato – podem funcionar no estabelecimento dos limites? Qual a 

contribuição da escola? 

 

R- Todos aqueles que uma criança ou um jovem tomarem como alteridade significativa 

constituirão uma fonte de transmissão de saberes sobre a lei e sobre os limites. Nesse 

sentido, a escola é um lugar em potencial para o encontro com os limites, pois ali estarão 

reunidas em maior número as autoridades que um jovem encontrará e com os quais se 

relacionará para além dos pais. Vale a pena sublinhar que na cultura ocidental a escola 

representa a única instituição que oferece um modelo de passagem da infância ao estado 

adulto para uma criança, diferentemente de outras sociedades que contêm verdadeiros ritos 

simbólicos, com dolorosas provas de iniciação que se prestam à integração social do sujeito 

como um adulto.   

 

   

Onde está o erro? A falta de limites é culpa dos pais por não educarem bem seus filhos ou 

das mudanças ocorridas num contexto familiar em que muitas famílias não contam com a 

presença do pai e têm a mãe trabalhando fora de casa por longas jornadas? O que fazer? 

Como educar sem estar presente? Quem faz mais falta em casa, o pai ou a mãe? Como 

resolver algumas situações em que ambos passam muito tempo fora de casa? “As 

liberdades” gozadas pelos jovens atualmente – bem diferente do que ocorria há alguns anos 

–, seja sexo, uso de bebidas alcoólicas, horários relaxados nas saídas à noite – são sinais da 

falta de limites por conta de uma certa permissividade dos pais de hoje que, quando jovens 

receberam uma educação autoritária?    

 

R- A falta de limites na contemporaneidade tem larga relação com uma lógica própria a esse 

tempo, que é a de estabelecer uma busca instantânea do prazer, enquanto se retarda a 

instalação dos compromissos do laço social. Nesse sentido, podemos pensar que os 

resultados crescentes de jovens com dificuldades para integrarem-se na lógica da produção 

do laço social são calcados num circuito onde a ordenação dos elementos para existir no 

futuro é destituída de sentido, prevalecendo um rumo na direção do máximo consumo e do 

prazer imediato. Dessa forma, tomar lugar entre os adultos, situando com seus pares 

parcerias para pensar o mundo com as obrigações da dívida simbólica que cabe a cada 

vivente, é um movimento que fica cada vez mais destituído, e no lugar disso assistimos a 



uma fantasia recorrente de jovens que se instalam numa posição de “eternos assistidos” 

pelos pais. Como consequência disso, os consultórios dos analistas estão cheios de casos 

trazidos por famílias às voltas com problemas de adição química, anorexias alimentares e 

intelectuais, recorrentes insucessos na vida escolar, inapetência ao evento amoroso etc.  

 Seria estéril atribuir a culpa ao pai ou à mãe, tomando-os numa generalidade nebulosa. 

É preciso pensar que situar um sujeito no mundo exige engajá-lo na lógica simbólica das 

partilhas reguladas pela lei da cultura. Isso é uma tarefa de toda alteridade diante de uma 

criança e de um jovem, e não depende de tempo físico, cronológico, ou seja, não depende de 

quanto tempo um pai e uma mãe passam com um filho, e sim de como se estabelecem no 

tempo próprio os encontros em cada família, o circuito da palavra que convoca um filho à 

posição de sujeito atribuído de exigências nas partilhas com os outros e dono de um desejo 

ímpar, que precisa de reconhecimento e autenticação, na medida em que demonstra a 

efetivação de sua autonomia.   

 

Como passar/repassar valores morais num mundo em que as virtudes andam meio 

escondidas, sumidas? 

 

R- Os pais transmitem aos filhos aquilo que sabem e aquilo que não sabem de si mesmos. 

De modo que muitas vezes eles se ressentem por encontrarem nos filhos certos traços seus 

que eles próprios não apreciam. Mas valores e princípios transmitem-se pelas palavras, e 

pelos atos que a elas correspondem. Ao modo dos aedos gregos: contando histórias que 

serviram de metáforas nos ensinamentos desses valores nas gerações anteriores de uma 

família.  

 

A psicanálise pode ajudar em casos dessa natureza, ou seja, quando os problemas se 

avolumam e os pais não conseguem estabelecer os limites?  

 

R- A psicanálise intervém, não propondo uma cura para as dificuldades humanas, mas 

estabelecendo um tratamento para a ordenação dessas dificuldades, dando a elas um lugar, 

um sentido, construindo um saber para o desconhecimento, situando um lugar de onde o 

sujeito pode existir afirmando seu desejo diante da lei que o constitui, o que não é pouco. 

 

Quando o jovem comete alguma infração, ainda é possível modificar e melhorar alguma 

coisa? Como?  

 

R- Com todo o rigor é preciso esclarecer que a infração é algo conhecido de todos os 

humanos. Quem poderia dizer que jamais infringiu uma lei, uma regra? O conhecimento da 



transgressão advém do fato de que o sujeito se constitui em sua singularidade, contrariando 

os ditames do desejo que o conceberam. De algum modo, todo filho contraria seus pais 

quando se põe a fazer suas próprias escolhas. Daí existir esse tempo tão difícil de 

negociações com os pais, ao qual chamamos adolescência. Tempo em que se evidenciam, 

sobremaneira, os atos transgressivos decorrentes da busca dos jovens pelo acesso aos seus 

desejos mais íntimos. Portanto, numa certa medida a transgressão tem uma função na 

constituição do sujeito.  

 No que diz respeito à delinquência, é preciso sublinhar que, apesar de a psicanálise não 

ter uma finalidade adaptativa, buscando uma normatividade para o ato humano, é possível 

dizer que ela convoca o sujeito a situar um saber sobre o seu desejo, e, consequentemente, 

indaga-o sobre o seu ato. Isso certamente pode levá-lo a uma posição mais articulada quanto 

a estar entregue a uma delinquência sintomática, à deriva do próprio desejo, no sentido da 

transgressão que nada produz para a criação de um novo elemento, na via da construção 

para as saídas da existência de um sujeito. O que, em última instância, seria um gozo 

mortífero que o retira do circuito das trocas e partilhas simbólicas do laço social, 

restringindo seus movimentos entre os outros e dificultando o manancial metafórico das 

invenções para seu desejo. Costumo dizer que faz toda a diferença que um jovem nessas 

condições faça um bom encontro com uma alteridade. Muitas vezes um professor, um 

amigo mais velho, um representante de uma determinada crença religiosa, um analista, ou 

seja, um adulto em quem esse jovem confie e admire, pode alterar o curso de um caminho 

mortífero com a transgressão, na medida em que encontre as condições pertinentes para 

prestar contas de seu ato, dando a ele novas significações. 

 

O grande número de jovens infratores tem relação direta com a falta de limites? 

 

R- Sim, e de acordo com o que apresentei anteriormente a propósito da complexidade dos 

vários níveis de inscrição e consolidação desses limites. O que significa que muitas vezes 

não basta que os pais deem os limites adequadamente, segundo aquilo que acreditam ser o 

melhor a lhes transmitir. Encontramos pais que deram limites a seus filhos, mas não 

consideraram o reconhecimento a fazer daquilo que cada filho tenta conquistar para a 

autonomia de um lugar que lhe seja próprio. Isso muitas vezes produz uma circunstância 

regredida na ordem das negociações, com a transgressão assumindo um lugar sintomático 

na falência das negociações. Ao contrário, muitas vezes observamos pais que não cumprem 

a função de autoridade na vida dos filhos e, no entanto, daí advém um filho bem instalado 

na lei. Nesse caso, algum acontecimento na vida desse sujeito fez suplência à ausência da 

função paterna. Contudo, de maneira geral, se os tempos primitivos da instalação do sujeito 



se cumprirem articuladamente, a palavra dos pais, balizando desde o início a vida do filho, 

será um elemento fundamental.   


