
(...) 
 

A consciência é, portanto, desde o começo, um produto social, e  
permanecerá assim enquanto o homem existir. Consciência é, 
num primeiro momento, a mera consciência do meio sensorial 
imediato... Ao mesmo tempo, é uma consciência da natureza, 
que primeiro surge no homem como uma força todo-poderosa, 
incompreensível e completamente estranha (...) da necessidade 
de se associar com os indivíduos ao redor (...) o início da 
consciência de estar vivendo em sociedade. 
 
(Steven Rose, op. cit., p.39) 
 

Rose observa que alterações impostas pelas condições de desenvolvimento do indivíduo 
quando criança, ou as relações sociais impostas sobre ele ou ela quando adultos, podem 
ser mais permanentes (p.40). Aos 18 dias e 1,5mm de comprimento surge no embrião o 
sulco neural, precursor do tubo neural, preparando-lhe a sensibilidade; ao redor do 25º 
dia, com 5mm de comprimento, o sulco neural transforma-se no tubo neural, que 
apresenta pontos distintos dos quais surgirão o cérebro frontal, o cérebro médio e o 
cérebro posterior. Estão criadas condições para o desenvolvimento do sistema nervoso 
central. Abaixo do cérebro, o tubo neurônico se vai transformando na medula espinhal. 
Com 13mm de comprimento, o embrião apresenta alterações na conformação inicial do 
cérebro, surgindo o segmento que irá formar os hemisférios cerebrais, já visíveis em 2 
volumes, um de cada lado do tubo neurônico. Completado o terceiro mês o embrião já é 
um feto, com hemisférios cerebrais perfeitamente identificáveis, assim como o tálamo e 
o hipotálamo. No quinto mês o córtex cerebral já exibe sua característica aparência 
enrugada. 
 
Ao nascer, o bebê tem um cérebro de cerca de 350 gramas, aos 6 meses já o terá 
desenvolvido para cerca de 700 gramas. Aos 6 anos a criança tem em média um cérebro 
pesando em torno de 1.200 gramas, 1 quilo e duzentos gramas, que continua a crescer. 
Citado por Rose, um estudo desenvolvido por John Dobbing em Manchester, Inglaterra, 
demonstrou que a formação de células no cérebro humano ocorre em 2 surtos: O 
primeiro se completa após 6 meses de vida fetal, com o crescimento das células 
neurônicas; o segundo ocorre no nascimento, ou logo depois (...) o desenvolvimento das 
células gliais (op. cit., pp. 201/202) 
 
Há pouco a dizer sobre o desenvolvimento do cérebro por trás do comportamento, 
observa Rose (p. 219), mas, em termos de comportamento, registra, dos 2 até 
aproximadamente os 5 anos de idade surgem na criança o pensamento simbólico e a 
representação pré-conceitual caracterizados pelos desenhos usados como símbolos, em 
substituição aos componentes do seu mundo físico, complementada a simbologia pela 
linguagem, que vai além do conjunto interior de imagens, para se converter em indutor  



conceitual de comunicação. Manifestam-se nessa fase as inclinações para o poder e as 
tentativas de obtê-lo.  
 
Logo, logo, chegaremos ao ponto. Os antecedentes são necessários para melhor 
formulação e compreensão da conclusão. 
 
(continua)   


