
O presente artigo trata do desenvolvimento cognitivo das crianças, 

especialmente no que diz respeito à construção da imagem de Deus, 

apresentando pesquisas atuais que questionam alguns aspectos 

da teoria piagetiana de desenvolvimento cognitivo tradicional.

De acordo com ela, as crianças tendem a antropomorfizar, atribuindo 

qualidades humanas a fenômenos não humanos na tentativa de 

entender o mundo. Novas pesquisas sugerem que a psique humana 

aprende primeiro a representar o conceito do Deus, infinito e 

ilimitado, para depois derivar a noção de finitude e falibilidade 

humanas. De modo análogo, de acordo com os pressupostos teóricos 

junguianos, a consciência se diferencia a partir do Self. Postular um 

princípio central e organizador na psique, para além dos limites 

da consciência, implica em acreditar num crescimento organizado, 

adaptativo, interpessoal e integrativo, em direção à individuação. 
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encontrou que tanto a faixa etária mais alta quanto a maior freqüência a cultos 
religiosos aumentavam o número de respostas que usavam a “teoria de Deus”. 
Este pesquisador constatou também que a “teoria de Deus” evolui do concreto ao 
abstrato: aos 5 anos as crianças tendem a perceber Deus como um tipo de mágico 
que mora no céu e está primariamente envolvido com assuntos celestiais. Mais 
tarde, aos 9 anos, freqüentemente descrevem Deus de modo mais espiritual, com 
influência ubíqua ou global. Esta progressão sugere uma reconstrução da “teoria 
de Deus”, já que as crianças não apenas acrescentam informações à sua “teoria 
de Deus”, mas mudam o conceito de Deus em sua essência. Conclui também que 
as crianças com maior envolvimento em cultos religiosos provêem mais atributos 
a Deus do que as com menor envolvimento. Tal resultado sugere que indivíduos 
que cresceram em ambientes religiosos desenvolvem uma teoria de compreensão 
de mundo útil para a explicação de muitos fenômenos.

Dentro do desenvolvimento cognitivo tradicional (piagetiano), considera-se que a 
imagem de Deus seria construída pela antropomorfização, ou seja, pela atribuição 
de características e atributos humanos a Deus, em sua forma ideal. Oler (2004) 
fala também de antropopatismo, ou seja, da atribuição de sentimentos humanos 
a Deus, tais como inveja, raiva, ciúme, amor, arrependimento, compaixão, 
afirmando que “a noção de uma relação com Deus seria necessariamente tanto 
antropomórfica quanto antropopática.” (OLER, 2004, p.xi ). Entretanto, partindo 
de pesquisas anteriores, fundamentadas na teoria piagetiana a respeito da 
construção da imagem de Deus, que concluem que as crianças necessariamente 
atribuem todo tipo de propriedades humanas a agentes não humanos, Barrett, 
Richert e Driesenga (2001) pesquisaram se há diferença nesta atribuição de 
características humanas (antropomorfização) a Deus ou a outros agentes não 
humanos na percepção das crianças. Já tendo adquirido uma “teoria da mente” 
capaz de compreender os seres humanos como tendo desejos e crenças que 
motivam e guiam seu comportamento, a hipótese postulada pelas teorias 
tradicionais pressupõe que as crianças somente sejam capazes de representar 
agentes não humanos como tendo qualidades humanas. O Deus proposto pelas 
tradições abrâmicas é infalível, não erra em suas percepções e nem pode ser 
enganado por testes de falsa-crença. O ser humano é falível. Até os quatro 
anos de idade, a criança ainda acredita na verdade do que percebe. Isto indica 
que, até esta idade, é mais fácil para a criança entender a onisciência divina do 
que a falibilidade humana. Se a criança só tem uma forma de compreender as 
motivações dos agentes não humanos, que é a antropomorfização, então, quando 
as crianças aprendem a responder adequadamente aos testes que envolvem 
enganos (falsas crenças), por volta dos 7 anos, já tendo aprendido a falibilidade 
e limitação da percepção humana, elas necessariamente atribuirão a Deus e aos 
outros agentes a mesma falibilidade, desmontando a teoria da infalibilidade de 
Deus, teologicamente mais correta.

O procedimento usado no seu primeiro experimento foi mostrar às crianças 
uma caixa de biscoitos contendo pedras e biscoitos num saco de papel não 
transparente, e perguntar a elas onde pensavam que diferentes agentes: a mãe, 
um urso, uma formiga uma árvore e Deus, procurariam pela bolacha primeiro, 
e por quê. Em relação a todos os agentes, o resultado obtido correspondeu ao 
previsto pela hipótese da antropomorfização para cada idade, exceto para Deus, 
que não falha, mostrando que as crianças tratam Deus como um agente diferente 
dos outros agentes não humanos. Para todos os agentes as respostas obtidas 
eram coerentes com a hipótese da antropomorfização, evoluindo de acordo com 
a idade das crianças, exceto para Deus, cujas características não mudam com a 
idade. Deus continua infalível mesmo quando outros agentes já são enganáveis 
pela aparência da caixa de biscoitos, inclusive a mãe. Deus sabia sempre, ou 
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Não me canso de insistir que nem a lei moral, nem o conceito de Deus, 
nem nenhuma religião, penetraram no homem vindos do exterior e caindo, 
de certo modo, do céu; o homem, pelo contrário, encerra nuclearmente 
todas essas coisas dentro de si, desde as origens e, por isso, as recria 
sempre de novo, extraindo-as de seu próprio íntimo… …A idéia de lei 
moral e a idéia de Deus fazem parte do substrato último e inarredável da 
alma humana… Na Física podemos prescindir de uma imagem de Deus; 
na Psicologia, pelo contrário, a noção de Deus é uma grandeza definitiva 
e imutável com a qual é preciso sempre contar, assim como os afetos, os 
instintos, o conceito de mãe, etc. (JUNG, [1991(1928)], p.528)

A hipótese de que a psique humana tenha uma prontidão para a representação 
de Deus, ou de um princípio que garanta às nossas psiques a percepção do 
cosmos como um todo organizado e não somente como um conceito qualquer 
naturalmente representado, mas como uma necessidade, ou até como um 
“imperativo cognitivo” (D’AQUILI, NEWBERG,1999, p.86), vem sendo pesquisada 
em seus múltiplos aspectos.

Os seres humanos não têm outra escolha a não ser construir mitos 
para explicar seu mundo. A razão de tal necessidade é que, enquanto 
houver questões sem resposta, os operadores cognitivos necessariamente 
desempenharão sua função, mesmo que tenham que criar deuses, demônios, 
ou outras “fontes de poder”: temos que desenvolver mitos para encontrar, 
pelo menos, soluções temporárias. Tanto histórias explicativas como 
motivacionais (mitos) são assim necessariamente geradas pelo cérebro. 
Mitos podem possuir natureza social, ou podem ser individuais em forma 
de sonhos, imaginações, ou outros aspectos da fantasia do indivíduo.
Até mesmo a ciência ou o método científico são tipos especiais de mito 
que ajudam o ser humano a explicar o universo. De todo modo, desde que 
os seres humanos têm consciência da contingência de sua existência, em 
face daquilo que freqüentemente aparece como um universo caprichoso, 
precisam construir mitos para se orientar dentro deste universo. Conforme 
mencionamos, tal construção de orientação é inerente ao funcionamento 
obrigatório das estruturas ou operadores neurais descritas. Chamamos a 
isto de imperativo cognitivo, uma vez que usar o nosso cérebro/mente para 
ordenar o universo de acordo com padrões significativos é um comporta-
mento necessário, muito provavelmente baseado na adaptação evolutiva.
(D’AQUILI, E; NEWBERG, A, 1999, p.86)

Existem pesquisas buscando compreender a construção da imagem de 
Deus das crianças do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Wenger 
(2001), partindo do mesmo pressuposto de que a mente das crianças tende a 
produzir teorias para explicar o mundo, pesquisou crianças americanas de pré-
escola e escola elementar, comparando suas respostas com as fornecidas por 
universitários, para saber que tipo de explicação elas davam para fenômenos de 
difícil compreensão, distribuindo as explicações em três categorias: 1. explicações 
que correlacionavam eventos, buscando neles relações causais; 2. explicações 
que atribuíam a causa do evento a alguma intervenção humana, tanto em forma 
de animismo, atribuindo aos objetos intencionalidade, ou artificialismo, que é a 
crença de que os eventos são causados pela atividade humana ou por propósitos 
humanos; ou 3. explicações que atribuíam aos eventos à vontade de Deus. Uma 
“teoria de Deus” com sua onipotência seria, nesses casos, particularmente útil 
às crianças na qualidade de um construto explicativo-coringa. Como resultado, 
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dividir em todas as coisas” (p.128). Fowler não levou o estudo deste aspecto 
adiante, embora o tenha registrado, neste estágio da fé em que descreve como 
típico das crianças combinarem fragmentos de histórias ou imagens oferecidas 
pela sua cultura a partir de seus próprios padrões de significado, ao lidarem com 
a imagem de Deus ou do sagrado. Observou ainda que as crianças, tanto as pro-
venientes de lares religiosos quanto as de não religiosos apresentam as mesmas 
tendências, embora nessas as fontes de imagens sejam mais limitadas. Coerente-
mente com os estudos aqui apresentados, Fowler encontrou descrições de Deus 
mais diretamente antropomórficas no estágio seguinte, o estágio da fé mítica-
literal, constituído geralmente por crianças em fase escolar, dos 7 aos 11 anos. 
Este estágio se caracteriza pela capacidade das crianças de construir narrativas 
e nelas encontrar o significado para suas experiências, e de perceber o outro e 
buscar estabelecer com ele e com Deus relações de reciprocidade. O próprio Deus 
estaria, segundo o modo de percepção desta fase, obrigado a agir com justiça, e a 
tratar melhor quem nele acredita, e quem, por méritos ou sacrifícios, passa a ser 
credor de bens divinos. O que vale para uma pessoa vale também para todas as 
outras, inclusive para Deus. O autor, embora localize este modo de representação 
de Deus nas crianças a partir dos 7 anos de idade, aponta que podemos encontrar 
pessoas pensando desta forma até mesmo em sua vida adulta.

Em uma pesquisa com tema semelhante, Keleman (2004) concluiu que as crianças 
são “teístas intuitivas”, já que, para elas, a partir dos 4 anos, os fenômenos são 
entendidos em termos de “para que”, ou seja, que elas tendem a dar respostas 
teleológicas sobre a função dos objetos ou fenômenos naturais. Assim, por 
exemplo, preferem dizer que as nuvens são para chover ou a que pedra é afiada 
para que os animais possam se coçar nela, mesmo quando os adultos lhe oferecem 
principalmente respostas causais. As crianças pré-escolares seriam intuitivamente, 
naturalmente teístas, já que tendem a entender o mundo através da representação 
mental de um agente criador, ainda que intangível. Têm a habilidade de atribuir a 
este agente estados mentais e intenções, sendo que percebem propósito no mundo 
criado através do design intencional dos fenômenos naturais.

Pesquisando sobre as raízes cognitivas da própria capacidade de crer, Woolley et al 
(1999) estudaram a relação entre a capacidade das crianças de compreender 
as relações de causalidade entre a mente e o mundo físico, estabelecendo as 
teorias da mente, e a crença ou magia. O aspecto específico aqui pesquisado foi 
a crença no “fazer um desejo”, que representaria a possibilidade de interferir no 
mundo físico apenas pelo pensamento, não intermediado pela ação. Estudaram 
os conceitos das crianças a respeito do “fazer um desejo” e sua eficiência, e até 
que idade. O resultado do experimento foi, em primeiro lugar, que os pais não 
desencorajam a crianças em suas crenças em nenhuma idade. Mesmo quando 
as crianças estão mais velhas, ainda são estimuladas por seus pais a acreditar.
As crianças diferenciam “querer” de “fazer um desejo”. Embora as crianças atri-
buam sentimentos a entidades não humanas (flores e objetos), elas não atribuem 
a elas a capacidade de desejar, uma vez que entendem que há um componente 
cognitivo no “fazer um desejo”. Alguns atos rituais também são necessários ao 
desejo, como fechar os olhos, mas não são condição suficiente. Precisa-se pensar 
em alguma coisa. O pensamento, para as duas faixas etárias, é um componente 
necessário, assim como a intenção. Embora esteja inicialmente relacionado com 
situações específicas, com a idade e a experiência pode-se “fazer desejos” a qual-
quer hora. A maioria das crianças testadas acredita na eficiência de desejar para 
provocar mudanças no mundo físico, principalmente as mais novas.

Para as crianças, imaginar não é suficiente para causar mudanças na realidade, 
mas desejar é. O imaginar estaria no contexto da teoria da mente cotidiana e 
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porque podia ver o conteúdo da caixa mesmo não estando presente, ou estava 
presente, mas invisível, ambas características não humanas.

A teologia cristã ensina que Deus se auto-antropomorfizou em Jesus, e, embora 
as crianças freqüentemente os confundam, nem por isso tratam Deus ou Jesus 
como meramente humanos. As crianças podem estar mais bem preparadas para 
conceituar as propriedades de Deus do que as propriedades humanas. Para re-
presentarem Deus adequadamente, tudo o que têm a fazer seria continuar res-
pondendo do mesmo jeito como uma criança de 3 anos. A representação de Deus 
seria natural ou intuitiva, enquanto que outros tipos de agenciamento, como o 
humano, teriam que ser aprendidos, embora, evidentemente, nem todas as pro-
priedades de Deus sejam compreensíveis. 

Os mesmos autores Richert e Barrett (2004) levaram adiante seu estudo, investi-
gando a hipótese de prontidão, segundo a qual o conceito de Deus das crianças 
pode não ser estritamente derivado do humano. Segundo a tradicional visão 
piagetiana, o ponto de partida para o desenvolvimento do conceito de Deus é 
um análogo do humano. De acordo com esta teoria, a criança simplesmente não 
pode desenvolver um conceito abstrato de Deus até que ultrapasse a fase das 
operações concretas, e antes disso atribui a seus pais onisciência e onipotên-
cia: e porque eles são onipotentes e oniscientes, Deus também é. Colocado de 
forma simples, Deus seria um resíduo da ingenuidade da criança, apoiado por 
instrução teológica.

Já a hipótese de prontidão para a representação de Deus sugere que a criança 
representa certas características de Deus, como imortalidade, poder criativo 
e onisciência bem facilmente, e de maneira diferente de suas representações 
humanas. Mesmo na medida em que vão ficando mais velhas e reformulam suas 
respostas quanto às capacidades e limitações humanas, as respostas quanto a 
Deus permanecem estáveis. É a falibilidade humana que tem que ser aprendida e 
incorporada ao conceito de humano, não a infalibilidade de Deus. Se a hipótese 
de prontidão for correta, ela será capaz de prever que as crianças resistem a 
antropomorfizar Deus.

Como procedimento foi pedido que as crianças realizassem três tarefas, 
envolvendo a visão, a audição e o olfato. Os resultados revelaram que as crianças 
de pré-escola compreendem que Deus e alguns animais especiais têm habilidades 
perceptivas maiores que os humanos e animais comuns, comprovando a teoria 
que, desenvolvendo a imagem de Deus, as crianças recusam-se a incorporar 
certos aspectos humanos em seu conceito de Deus. Tais resultados estão em 
desacordo com o que seria previsível pela hipótese da estrita antropomorfização. 
As crianças entendem que alguns animais têm habilidades diferentes e resistem 
a tratar Deus como humano, mesmo quando, no procedimento, perguntaram 
sobre capacidades humanas tais como enxergar, ouvir e cheirar. Estas perguntas 
tenderiam a antropomorfizar Deus, sugerindo que tenha olhos, ouvidos e nariz, 
(provocando um viés antropomórfico no resultado), mas nem assim as crianças 
atribuíram as propriedades humanas a Deus. Tais resultados estão de acordo 
com a teoria da prontidão para a representação de Deus, embora os autores 
ressaltem que outras características do conceito de Deus são muito difíceis de ser 
entendidas pelas crianças, como a atemporalidade e a onipresença.

Fowler (1995), observou em seu estudo sobre os estágios de desenvolvimento da 
fé, que as crianças de 2 a 7 anos, no estágio 1, de “fé intuitiva-projetiva”, refe-
rem-se a Deus usando imagens não antropomórficas, como por exemplo, quando 
dizem que “Deus se espalha pelo mundo todo em um dia “ou que Ele “pode se 
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o desejar no contexto da mágica, ou o “fazer um desejo” diminui com a idade, 
na medida em que se desenvolve mais a teoria da mente. Embora as crianças 
percebam um processo mental no “fazer um desejo”, não sujeitam sua eficiência 
às leis da causalidade mente-mundo físico cotidianas, ou seja, não situam o 
“fazer um desejo” dentro das teorias da mente habituais, mas o consideram um 
processo especial, talvez uma parte de emergente âmbito das leis ou relações 
mágicas. A crença das crianças no “fazer um desejo” provavelmente se situa 
na intersecção entre dois tipos de pensamento: racional e mágico. O resultado 
do presente estudo começa a apontar um caminho para compreender como as 
crianças são capazes de manter crenças que jazem nesta intercessão, entre dois 
modos distintos de pensar a realidade, que não são substituídos nas suas mentes 
na medida em que se desenvolvem. A hipótese testada é que as crianças têm 
uma compreensão bastante sofisticada do que os estados mentais podem ou não 
podem fazer, mas ainda assim sustentam e mantêm crenças em processos mágicos.

Percorrendo caminho semelhante na busca das origens e da função da espiritua-
lidade humana, Alper (2005) propõe que Deus, representado na mente humana, 
além de Sua existência metafísica não passível de controle epistemológico, 
é um conceito, um conceito verbal, e, como qualquer conceito, produzido no 
cérebro humano. Se os cérebros são estritamente biológicos em sua natureza e o 
conceito de Deus se origina em nossos cérebros, conclui que o conceito de Deus 
está intrinsecamente ligado à nossa natureza biológica. Este conceito ou impulso 
espiritual está presente em todos os seres humanos desde sempre, sendo encon-
trado em todas as culturas sob forma de preocupação com a imortalidade, que 
se manifesta através dos rituais de morte, e também como a tentativa de atribuir 
significado e ordem aos eventos percebidos como desorganizados. Se tais rituais 
definiriam a própria organização de uma cultura, então o conceito de Deus 
encontra-se dentro de um padrão universal de comportamento, uma caracterís-
tica inerente do nosso organismo, um traço geneticamente herdado. Como regra, 
para cada característica física ou de comportamento comum a todos os membros 
de uma espécie, existem genes responsáveis por tal traço ou possibilidade de 
comportamento. A espiritualidade seria, portanto, uma característica inerente à 
nossa espécie, sendo inato em nós acreditarmos em uma realidade espiritual. A 
consciência espiritual estaria tão ligada à nossa neurofisiologia quanto qualquer 
outra cognição, havendo, inclusive, casos que o autor menciona como de afasia 
religiosa, em conseqüência de qualquer disfunção cerebral.

Há uma universalidade de interesses espirituais nas diferentes culturas humanas. 
Toda cultura propõe agrupamentos espirituais, com seus rituais de iniciação. 
Há em cada cultura algum tipo de sacerdócio e tentativa de compreender o 
desconhecido, além de maneiras de sacralizar alguns espaços, tempos ou objetos. 
Todas as culturas expressam crenças na existência de forças transcendentais que 
influenciam nosso mundo: carma, sorte, vontade de Deus, destino, mérito, etc. 
Toda cultura desenvolve uma moral que se baseia originalmente nestes conceitos 
de julgamento espiritual. Alper (2005) justifica isso observando que somos a 
única espécie com consciência de si mesma e da própria mortalidade. Mas, como 
conseqüência natural disso, antecipamos nossa própria morte e a das pessoas 
queridas, sabendo que estamos sujeitos a isto em qualquer momento. Não 
podendo escapar a este temor que permanentemente nos ameaça, esta forma de 
consciência acabaria por ser debilitante, se não tivéssemos o desenvolvimento 
paralelo de uma função espiritual, a partir do qual criamos o conceito de um 
Deus, pai protetor ou orientador, uma vontade maior responsável por uma ordem 
cósmica que não nos deixa à mercê das contingências. Com esquemas para evitar 
o medo e desenvolvendo espiritualidade, somos mais eficientes no nosso dia 
a dia e naturalmente selecionados para sobreviver, aumentando a chance de 
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Deus lavando louça. Deus criando passarinho.

Deus Super-homem.
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idealizada dos pais, pela própria imagem de ideal de ego, por atributos heróicos, 
por sentimentos de completude, temor frente àquilo que não é totalmente 
compreensível pela cognição ou pelo sentimento humano, a imagem de Deus na 
psique é, “consciente ou inconscientemente, o repositório do valor maior e do 
significado”. (STONE, 2004, p.2). A experiência do relativo e limitado nos obriga 
à hipótese do absoluto e eterno. A representação de Deus é determinada pela 
própria estrutura da psique.
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sobrevivência também da nossa espécie. A humanidade deixaria, então, de ser 
um produto de Deus, mas Deus passaria a ser entendido como um produto da 
nossa cognição, manifestação de uma adaptação evolutiva.

A representação de um Deus e a possibilidade da experiência religiosa seriam 
características de nossa espécie autoconsciente. A autoconsciência nos permite a 
memória, o narcisismo, o planejamento. Em alguns momentos, entretanto, é fun-
damental para a sobrevivência do indivíduo ou da espécie que sejamos capazes 
de suprimir nossa função egóica de diferenciação e de nos sentirmos “um com 
o mundo”, o que seria a experiência mística. Nesta, sem a percepção de nossos 
limites egóicos, somos capazes de experimentar o mundo e atuar de maneira 
diferente da nossa atuação dentro da consciência cotidiana. Também a prece tem 
função de diminuir a ansiedade, com alteração do funcionamento neuroimuno-
lógico. A descrição da neurofisiologia das experiências de quase morte, com sua 
liberação de endorfinas, também aponta na mesma direção adaptativa.

As conversões religiosas ocorrem, segundo o autor, mais freqüentemente em 
épocas de crise, nas quais o ego, enfraquecido, não se mostra capaz de lidar com 
os desafios, perdendo eficiência. A capacidade de representar um Deus dentro de 
uma estrutura de compreensão espiritual da vida permitiu, então, nossa sobrevi-
vência enquanto espécie, qualificando indivíduos para a resolução mais eficiente 
das demandas da vida. Vivemos dentro de uma matriz mental e o autor conclui 
que “não somos mais do que uma espécie absurda, geneticamente determinada 
a prestar homenagem ao ar rarefeito.” (ALPER, 2005, p.189) 

Alguns tipos diferentes de experiência religiosa são descritos na literatura: a 
experiência numinosa do sagrado, um sentimento de deslumbramento frente 
ao mistério da ordem cósmica, reverência, experiências de transformação ou 
de reorientação ou de manifestação de um novo significado, fluxo de coragem 
para enfrentar crises, sofrimento e morte, o compromisso moral, a obrigação e a 
ética, a experiência mística de unidade, etc. Segundo D’Aquili, (1999), todas estas 
possibilidades de contato com aquilo que transcende nossa consciência habitual 
são experiências, e, como tal, interpretadas e moduladas com a participação 
do cérebro humano. A descrição de tais fenômenos ou experiências a partir da 
capacidade cognitiva da mente humana nada afirma a respeito da realidade 
metafísica de um ser absoluto, de um Deus metafísico, mas aponta na direção de 
que o cérebro ou a psique humana estão preparados para passar pela experiência 
de reconhecimento e representação de um Deus e de uma realidade espiritual. 
Parece que “Deus está pré-programado pelo nosso cérebro”. (p.206), não somente 
como uma possibilidade, mas como uma necessidade.

A representação que uma pessoa tem de Deus depende de inúmeros fatores pesso-
ais, culturais, sociais, cognitivos, conscientes ou inconscientes. Sua raiz arquetípica 
precisa, entretanto, da consciência para se manifestar em configurações individuais:

O símbolo precisa da pessoa para existir. Mas ele a supera, e por isso é 
chamado “Deus”, porque exprime um dado ou fator que é mais forte 
que o ego. Eu o chamo de Self. Este fator é preexistente no inconsciente 
coletivo, mas impotente até que o ego o experimente conscientemente; 
então arrebata para si o comando. (“Pois não sou eu que vivo, mas 
Cristo que vive em mim”. Epístola de São Paulo aos Gálatas 2,20). (JUNG, 
[2002(1929)]. p.77)

A imagem de Deus existe no inconsciente como matriz da organização psíquica, 
transcendendo o ego e superando-o. Quer seja constituída pela imagem 

O símbolo
precisa da pessoa 

para existir




