
O	  estágio	  seguinte	  é	  o	  próprio	  "pensamento	  operacional",	  que	  foi	  descrito	  como	  
"representação	  condicional".	  Perdurando	  dos	  4	  aos	  8	  anos	  de	  idade,	  este	  estágio	  
compreende	  o	  limite	  do	  PENSAMENTO	  OPERACIONAL*;	  a	  criança	  começa	  a	  
perceber	  que	  o	  Universo	  não	  gira	  apenas	  em	  função	  dela,	  que	  existem	  outros	  
pontos	  de	  vista,	  outras	  forças	  no	  mundo,	  nascendo	  dessa	  percepção	  da	  realidade	  
uma	  forma	  nova	  e	  coerente	  de	  comunicação	  (Cf.	  Steven	  Rose,	  op.	  cit.,	  p.	  222.	  *O	  
destaque	  é	  do	  autor).	  
	  
Ainda	  conforme	  Rose,	  certas	  respostas	  simples	  e	  algumas	  características	  
comportamentais	  que	  se	  desenvolvem	  cedo	  e	  permanecem	  imutáveis	  ao	  longo	  da	  
maior	  parte	  da	  vida,	  na	  verdade	  têm	  seus	  substratos	  cerebrais	  estruturados	  
também	  cedo.	  A	  diferença	  pode	  realmente	  estar	  entre	  os	  chamados	  padrões	  
"inatos"	  de	  comportamento	  e	  aqueles	  associados	  com	  o	  comportamento	  social,	  
como	  a	  fala	  e	  as	  atividades	  conscientes	  superiores.	  
	  

(Steven Rose nasceu em Londres em 1938. É emérito 
Professor de Biologia e Neurobiologia na Open University e 
no Gresham College, havendo estudado Bioquímica no 
King`s College, em Cambridge, e Neurobiologia em 
Cambridge e no Instituto de Psiaquiatria do King`s College. 
Em 1969, quando designado, foi o mais jovem Professor 
Pleno e titular de departamento na Open University) 
	  

Nessa	  linha	  de	  reflexão,	  permito-‐me	  observar	  que	  aos	  7,	  8	  anos	  de	  idade	  a	  criança	  
tem	  definida	  a	  sua	  personalidade,	  revista,	  talvez,	  em	  alguns	  pontos	  no	  decurso	  do	  
tempo	  ou	  amadurecida	  em	  sua	  inteireza,	  ainda	  que	  manifestada	  de	  modos	  
diferentes	  segundo	  o	  meio	  social	  em	  que	  viva;	  estudos	  realizados	  e	  observações	  
pertinentes	  revelam	  ser	  isso	  verdade	  na	  generalidade	  dos	  casos,	  tendo	  como	  
forte	  elemento	  concorrente	  os	  fatos	  não	  corriqueiros	  verificados	  em	  situações	  
extrarrotina	  ou	  com	  a	  participação	  de	  pessoas	  mais	  próximas	  em	  quem	  a	  criança	  
confie	  e	  em	  cuja	  companhia	  se	  sinta	  segura.	  São	  exemplos	  que	  ela	  incorpora	  como	  
parte	  de	  sua	  educação	  não	  formal	  repousada	  em	  pai,	  mãe,	  irmãos	  mais	  velhos,	  
babás,	  motoristas	  da	  família,	  caseiros,	  etc.;	  o	  seu	  comportamento,	  e	  mesmo	  as	  
suas	  crenças,	  são	  moldados	  a	  partir	  daí,	  fortemente	  influenciados	  pelos	  padrões	  
inatos	  ou	  sua	  bagagem	  preexistencial.	  
	  
Dependendo	  do	  rumo	  impresso	  à	  vida,	  ou	  no	  ambiente	  social,	  seus	  mais	  caros	  
sentimentos,	  em	  especial	  aquilo	  que	  lhe	  é	  fundamental,	  é,	  de	  modo	  geral,	  
sublimado	  quando	  estranho	  ou	  não	  aceito	  pelas	  pessoas	  ao	  redor.	  Essas	  
sublimações	  costumam	  produzir	  comportamentos	  oscilantes	  entre	  a	  depressão	  
quase	  permanente,	  o	  descaso	  refletido	  em	  atitudes	  excêntricas,	  a	  inadaptação	  e	  a	  
ansiedade	  estroina	  que	  se	  podem	  transformar	  em	  agressividade.	  Com	  maior	  ou	  
menor	  frequência,	  aquilo	  que	  é	  sublimado	  aflora,	  inesperada	  e	  
inconscientemente,	  por	  vias	  as	  mais	  diversas.	  



	  
Deduzem-‐se	  dos	  "padrões	  inatos"	  os	  comportamentos	  de	  cunho	  
caracteristicamente	  pessoal,	  não	  aprendidos,	  revelados	  desde	  a	  mais	  tenra	  idade,	  
destoante	  dos	  padrões	  vigentes	  no	  meio	  social	  e/ou	  familiar	  do	  indivíduo.	  Eu	  
chamo	  isso	  de	  bagagem	  preexistencial.	  Não	  sendo	  assim,	  de	  onde	  vêm,	  donde	  
surgem,	  como	  se	  criam	  os	  "padrões	  inatos",	  o	  modo	  de	  ser	  nascido	  com	  cada	  um?	  
Se	  vindos	  do	  nada,	  não	  se	  teria	  a	  memória	  ancestral,	  inegável,	  a	  pautar	  os	  não	  
aprendidos	  sistemas	  de	  vida	  dos	  grupos	  humanos,	  algo	  naturalmente	  
manifestado,	  de	  início,	  para	  só	  depois	  ganhar	  impulso	  inercial	  pelo	  acúmulo	  
cultural	  e	  de	  informações,	  como	  se	  observa.	  E	  como	  pode	  o	  nada	  produzir	  alguma	  
coisa,	  de	  modo	  muito	  concreto	  definir	  personalidades	  e	  orientar	  comportamentos	  
absolutamente	  diversos,	  não	  raro	  diametralmente	  opostos	  à	  educação	  ministrada	  
em	  grupos,	  como,	  por	  exemplo,	  no	  seio	  das	  famílias?	  
	  
Richard	  Dawkins	  nasceu	  na	  misteriosa	  África,	  berço	  da	  vida	  e	  dos	  Orixás,	  da	  vida	  
em	  outros	  estágios,	  lá	  passou	  os	  primeiros	  7,	  8,	  9	  anos	  de	  sua	  vida.	  Restaria	  ele	  
imune	  àquela	  atmosfera	  de	  outros	  níveis	  espirituais?	  
	  

	  
	  
	  	  

os que não puderam sequer chorar, tamanho o sofrimento, depois o estado de choque, se 
é que você me entende. Truncado, como teria ou terá dito um nativo, no mundo distante, 
além realidade, da infância, shall need respect others, bwana. A propósito: How many 
lashes? 

 
São muitos os equívocos. The God, página 345 a meio, fim da citação, Deus, 

página 392 ao início, "amanhã estarão no Paraíso", atribuído ao instrutor. Seriam 
religiosos os registros de sua mente? Melhor: Terá o Sr. Dawkins lido integralmente o 
Corão, apreendido o seu sentido, o fundamento do princípio formulado para tratamento 
das grandes questões locais da época em que foi compilado? O Corão está longe de se 
compreender um manual de guerra; é um livro inspirador para expressiva quantidade de 
pessoas decentes, piedosas e solidárias. A essência do Corão repousa na devocão dos 
ulemás e na doutrina do amor dos sufis; nada tem a ver com a fúria mongol de Timur, o 
Coxo, ou Tamerlão, mas com a espiritualidade e o igualitarismo de suas tradições. 

 
(...). Cada ser humano, individualmente, era uma revelação 
única e irreproduzível de um dos atributos ocultos de Deus, e o 
único Deus que jamais conheceremos é o Nome Divino 
inscrito no nosso eu mais profundo. Essa visão de um Senhor 
pessoal estava condicionada pela tradição da fé na qual a 
pessoa nascera. Por conseguinte, o místico devia considerar 
todas as crenças como igualmente válidas, e se sentir à 
vontade numa sinagoga, numa mesquita, num templo ou 
numa igreja, pois, como Deus diz no Corão: Para onde quer 
que tu te vires, ali está o rosto de Alá (Corão, 2:109). 
 
(Karen Armstrong, O Islã, trecho sobre Ibn al-Arabi e a doutrina sufi 
— Objetiva, Rio de Janeiro, 2001, Tradução de Anna Olga de Barros 
Barreto, p. 139 ao fim/140 ao início) 

 
O enfoque sufi da doutrina islâmica induz amor e tolerância, independentemente 

das dificuldades de Dawkins com Deus. Desconhecimento ou o que, então? Ele trata as 
exceções como regra.  
!
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