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Todo povo ao redor do mundo encontra de alguma forma uma canção, um poema, 

uma expressão ou uma palavra que os incentiva a seguir em frente e deixar de lado os 

momentos difíceis que passaram. A ideia aqui não é apagar o mal que foi feito ou tentar 

amordaçá-lo, como foi feito por Tito na Yugoslávia. O objetivo é encontrar forças para se 

levantar e seguir lutando, pois não há mesmo outro jeito.  

Ao longo da minha história de vida encontrei muitos desses subterfúgios 

motivadores, desde a frase corriqueira dita por minha mãe quando eu era pequena: “Quer 

moleza senta no pudim!”, à sempre presente proclamação da poesia canção dos Tamoios – 

aparentemente muito utilizada por minha avó paterna. Também foram significativos os 

relatos de documentários que vi em minha passagem na Washington University em matérias 

como Anthropology in the Modern World e também aos domingos pela manhã quando 

minhas colegas pensavam em como fariam seminários sobre a situação na Chechenia, entre 

outras coisas. Não estou aqui dizendo que gostava de acordar ouvindo gritos de pessoas 

sofrendo, mas depois que a gente acorda e já sai do quarto vendo gente pegando fogo 

(Desculpem a descrição explícita!) não tem muito como não ficar “hipopotizado” pela 

televisão - ela tem essa propriedade mágica sobre nós.   

Naquela época, eu me perguntava como as pessoas conseguiam levantar todos os 

dias para mais uma dura batalha, tanto em áreas de guerra declarada quanto em áreas de 

guerra velada como encontramos em muitas áreas do Rio de Janeiro, e ainda me pergunto. 

No entanto, hoje eu sei que a ajuda dos pares e talvez de uma canção como a Shosholoza
1
 - 

cantada em muitas vozes que desejam mudança e melhoria – também levantam o espírito de 

qualquer um. Pensando em retrocesso, comecei a ver que na minha história eu havia 

encontrado com várias dessas palavras e que elas tinham me ajudado a vencer situações 

difíceis. Então nada melhor do que começar agradecendo àqueles que as entoaram em todos 

os cantos do mundo procurando, cada um com seu problema, uma vida um pouco melhor. 

Parece até bobagem mencionar essas coisas, ainda mais em agradecimento de 

dissertação, mas da forma como eu vejo o mundo, são as vivências do dia a dia que nos 

ajudam a moldar nossa filosofia de vida. A frase do pudim, a canção dos Tamoios, a 

máxima jocosa em que meu avô relembra o avô dele – Pessoas mais burras que você 

                                                 
1
 Shosholoza é uma canção folclórica tradicional do sul da África. Essa canção era tradicionalmente cantada 

por trabalhadores homens em um tipo de pergunta e resposta. Muito utilizada nos esportes, essa canção era 

cantada por trabalhadores Ndebele os quais migravam da África do Sul para Rodesia, atual Zimbábue.  
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conseguiram! - foram elementos que marcaram a minha história, pois foram elementos que 

sempre me empurraram para frente, mesmo que aos trancos e barrancos. Quando você sabe 

que um dever significa algo que tem que ser feito, você pode escolher se preparar ou não, 

mas vai sempre enfrentar as consequências – pelo menos para a maior parte das pessoas 

impunidade não se apresenta de forma corriqueira.  

Por isso, eu acho que uma vez, aos quinze anos, quando conheci o movimento 

escoteiro através de uma amiga, me pareceu tão certo me juntar a ele, afinal a promessa 

escoteira diz muito do que já era incentivado em casa: 

 

Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para 

cumprir com meus deveres para com Deus e minha Pátria 

ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer a Lei 

Escoteira. 

 

 Dois anos depois dessa promessa, com muitos acampamentos, escaladas (com medo 

de altura!) e atividades em que a gente colocava nosso corpo a teste, juntei-me a uma parte 

de um grupo Escoteiro muito especial, a Alcatéia
2
. Com 17 anos começava então a minha 

trajetória com histórias para crianças, outras atividades e um lema de vida fortemente 

aplicado – Melhor Possível! Antes disso, eu era mais uma perfeccionista que estava sempre 

insatisfeita com um produto final imperfeito. Melhor possível foi um lema de vida muito 

libertador, pois mesmo que 100% de atenção sejam despendidos a alguma atividade, vamos 

sempre observar algo que poderia ser feito de uma forma diferente e talvez melhor.  

 No entanto, ao mesmo tempo em que o “Melhor Possível” pode incentivar uma 

postura mais desapegada e produtiva pode ser também um “tiro no pé” se associado a uma 

baixa auto-estima. Nesse sentido, agradeço a minha família por me dar o apoio para que não 

houvesse muitos cenários em que um tiro no pé pudesse ocorrer; a minha mãe, fã de 

carteirinha de tudo que eu apronto desde pequenininha, por suas ideias modernas, até para 

os dias de hoje, de independência com muito mimo e carinho, ao Rafael – por tentar 

entender as conversas malucas de linguística e tentar explicar aos amigos que o que eu faço 

não é ser polícia de português; por entender a bagunça dos diversos livros abertos, artigos e 

papeis de toda sorte espalhados pela casa; por ter aceitado dublar o elefante do meu 

experimento; e por tantas outras coisas neste e em outros períodos da nossa vida juntos. 

                                                 
2
 Parte de um grupo Escoteiro que é composta por adultos, os Chefes, e por membros de 7 a 11 anos, os 

Lobinho. Todo o pano de fundo da Alcatéia é baseada na história de Mowgli e pequenos contos com outros 

personagens menos conhecidos do público geral, do livro “The Jungle Book”. 
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Agradeço ao meu sogro que possibilitou que PC significasse mesmo personal computer na 

minha casa. Também agradeço aos meus avós, grandes figuras na vida e na minha vida, cuja 

história individual daria um livro - e porque não muitos? E aos meus irmãos, que apesar da 

relação conturbada, escolheram ser uma família comigo. 

 Há necessidade de mencionar em mais detalhes a influência dos meus avós na minha 

história - não basta dizer que não tive apenas dois pares de avós como a maioria. Tive dois 

avós in memoriam, Oscar de Moraes Costa e Edna Marília Lott de Moraes Costa, cujo nome 

meus pais escolheram homenagear. Não sei bem se só por uma tradição familiar ou pela 

Figura que fora, algo que pode ser observado no livro “O soldado absoluto”, de William 

Wagner, que relata a história do Marechal Lott e os efeitos desta em outros membros da 

família, como minha avó. Do outro lado da árvore genealógica, tive quatro avós maternos, 

personagens da minha história em momentos diferentes.   

 O primeiro par, composto de Norma Saad – que se transformou em Norma Uchôa 

Cavalcanti e hoje é Norma Boyd Walker – e Roger Boyd Walker fez parte da minha 

infância de uma maneira muito especial. Ela era uma figura intelectual: tentou me ensinar a 

tocar piano, bordar – em vão, infelizmente. Quando estava animada e disposta, nos 

divertíamos bastante com brincadeiras e filmes sobre a África; quando não estava, sai de 

baixo. Ele era totalmente diferente: Inglês-africano, gostava de fazer trilhas pelo Cosme 

Velho com o cachorro Sama e um cajado para ajudar no equilíbrio. Era uma figura 

sensacional, que entendia o espírito de ser criança. Um grande beijo ao meu vovô Roger que 

não está mais entre nós! 

 Outro par que foi e é muito importante é minha duplinha de historiadores: Valentina 

da Rocha Lima e Pedro Celso Uchôa Cavalcanti. Na minha infância, ela, sempre na tomada 

220, organizava todas as festividades da casa de Correas: de baile de Carnaval a peça de 

teatro. Ele evitava essas besteiras para ficar no escritório. Escritório por sinal foi sempre 

algo sagrado naquela casa. A porta sempre aberta, mas a entrada apenas após um pedido 

formal. Na época das viagens da casa de Correas, ela foi sempre uma figura muito mais 

forte que ele, já que ela doava o tempo em que não estava trabalhando para passeios pelo 

Vale e atividades secretas, coisas que criança adora.  

 Meu avô, como um bom vinho, melhorou com o tempo. Ele gostava muito de 

conversas cabeça, e com o fim das idas a Correas e a visão de encontro sempre tête à tête, a 

relação se equilibrou. Em 2003, viajei com vovô Pedro e minha mãe por um mês inteiro e 

pudemos estreitar os laços um pouco mais. No ano seguinte, como pacote de aposentadoria 

dele, eu fui estudar na Washington University. Esse avô entendia que a minha experiência 
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antropológica, palavras dele, seria enriquecida se eu morasse com meninas da minha idade 

que também frequentavam a faculdade. A experiência foi extremamente life changing e não 

tenho como agradecer ao meu avô e minha grandmère, como eu a chamo, o suficiente pela 

oportunidade. E, também, por receber meus preciosos livros da Amazon!! Acho que no fim 

deste parágrafo emotivo, de tudo que penso e não escrevo, vocês mereciam um “Abraça, 

Abraça”!! 

 Parece um grande detour mencionar tanto esses personagens, mas tenho certeza que 

foi o gosto deles todos por línguas que me levou às Letras. Parece até obra do destino que a 

paralisação por dois anos dos meus estudos na UFRJ me levassem a retornar e encontrar 

figuras tão maravilhosas na minha jornada acadêmica. Não que em meu primeiro período 

não tivesse encontrado pessoas brilhantes, mas talvez não tivesse tão preparada para 

observar dessa forma na época.  

 Agradeço aos professores desta faculdade, primeiramente aos que encontrei na 

graduação e que continuam com o mesmo amor pela profissão mesmo após tantos anos, 

alunos, notas altas e baixas, trabalhos brilhantes e copiados. Professores Silvia Brandão, 

Afranio Gonçalvez, Maria Eugênia Duarte, Vera Lins, Aurora Neiva,Vera Lima (Viva 

literatura!), Paulo Andrade e Monica Fagundes. E, é claro, não podia deixar de mencionar a 

Professora Aniela Improta França – Linguística 2 foi um marco na minha história 

acadêmica! 

 Ainda sobre a graduação, não posso deixar de mencionar meus amigos fieis de 

trabalhos em grupo: Luiz Agrizi, Mariana Koury e Isabella Campos, é sempre bom ter 

alguém na mesma situação para rir e estudar junto. 

  Minha decolada acadêmica aconteceu no semestre seguinte àquela fantástica aula de 

linguística. Entrei em contato com a Aniela a procura de um grupo de estudo e ela me 

introduziu ao grupo de estudos semanais da Professora Miriam Lemle, que me recebeu em 

seu laboratório e permitiu que eu assistisse suas explanações sobre os textos de Chomsky 

entre outros. Em 2006, eu realizei minha primeira JIC no laboratório CLIPSEN. Agradeço 

às Professoras Miriam e Aniela pela oportunidade de apresentar dois trabalhos e ao 

professor Marcus Maia e Jeseberi, in memoriam, pela ajuda com a pesquisa em Karajá. 

Relembro com carinho os amigos daquela época, alguns em área totalmente distinta como o 

Luiz e outros ainda na Linguística, mas em outros laboratórios. Na verdade, a gente que se 

mudou! Heheh Mas de vez em quando a gente tem um momento especial para tomar um 

rodízio de sorvete à beira da praia de Cabo Branco – ou seria Tambaú? – com os velhos e 

novos amigos. 
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 Agradeço aos professores do Programa de Pós-Graduação em Linguística pela 

atenção despendida discutindo trabalhos finais e a literatura de curso. Agradeço em especial 

aos Professores Marcus Maia e Aline Gesualdi – do CEFET/Rio. Professor Marcus Maia, 

além das aulas inspiradoras e discussão sobre os artigos de Eye-tracking em Teoria da 

Mente, organizou um curso de Dados extremamente diverso com diferentes abordagens 

sobre o que é Dado nas diferentes perspectivas. Elevou imensamente o nível do Curso do 

Mestrado, na minha humilde opinião.  Professora Aline Gesualdi, com quem aprendi muito 

sobre o programa Presentation e Matlab e figura essencial na análise de dados desta 

dissertação. Pessoa acessível, apesar da temporada difícil com todas as obrigações e a 

fofíssima Maria Fernanda para dividir a atenção. Agradeço imensamente a disponibilidade e 

não exagero ao dizer que o laboratório não seria o mesmo sem você!  

Agradeço também à Aléria Cavalcante Lage que, apesar de não fazer parte do 

programa de pós-graduação no período desta dissertação, foi fundamental com seus insights 

sobre o design do meu experimento e por ser uma pessoa prática e muito engraçada. 

Agradeço também a Andrew Nevins e Cilene Rodrigues pelas conversas linguísticas, cursos 

ministrados e especialmente à Cilene pelo Curso de Tópicos Avançados que ministrou com 

a Professora Miriam Lemle. Se aula fosse como teatro, no final diriam BRAVO!! 

 Ao falar de professores, preciso mencionar aqueles com quem pude trocar ideias 

sobre minha pesquisa – Barbara Pearson, David Poeppel, Ellen Lau, Letícia Sicuro, Robert 

Fiorentino, Thomas Roeper, e aqueles que gentilmente me cederam artigos - Josef Perner, 

Janet Astington, Caroline Rowland, Uli Sauerland, Nina Hyams e Jill De Villiers. 

Agradeço ao Professor David Poeppel, da New York University, pelas discussões 

sobre linguística tanto em sua visita ao Brasil como também nas minhas visitas à NYU - um 

professor que me orientou sobre aspectos macro de minha carreira linguística, me indicou 

livros e artigos. Agradeço muito pela indicação da Strand bookstore, uma grande dica para 

qualquer aluno! Agradeço também a Kate Yoshida, por me ajudar a achar o melhor meio de 

transporte para chegar a NY de Amherst e pelas dicas sobre uma próxima aventura 

linguística que está descansando no forno. Jeffrey Walker por ter me explicado como tudo 

funcionava no laboratório de MEG da NYU. 

Aos professores Bart Hollebrandse, Barbara Pearson, Jill deVilliers e Thomas 

Roeper, por terem mostrado interesse em minha pesquisa na ocasião do Recursion 

Workshop em Amherst. Agradeço especialmente ao Professor Thomas Roeper pela 

interação na ocasião do I International Psycholinguistics Congress of Anpoll e também pelo 

estupendo congresso organizado juntamente com a Professora Peggy Speas, em que tive a 
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oportunidade de conhecer diversas figuras que constaram na bibliografia desta dissertação – 

muitíssimo especial a presença do Professor Noam Chomsky. Que honra!! 

Falando em pessoas especiais na linguística, não podia deixar de falar dos meus 

amigos de Laboratório, os Acesinhos. No entanto, antes de falar de cada um deles preciso 

falar um pouquinho do que esse laboratório representa, ou melhor, as características que 

possui. Estamos sempre pesando a vida em uma balancinha e, sem dúvida, as relações no 

laboratório – não por escolha criteriosa, mas pelo acaso - acabam colocando os membros 

sempre equilibrados nos dois lados dessa balança. A não ser quando o assunto é trabalho! 

Quando o assunto é trabalho, os membros desse laboratório têm forte ímpeto nas pesquisas e 

todo mundo tem um ou mais projetos no forno trabalhando arduamente para que todas as 

condições de teste estejam estabelecidas para que a pesquisa possa acontecer. No Acesin, 

mesmo quando estão todos atarefados com suas próprias pesquisas, sempre se encontra um 

tempo saindo literalmente da cartola para oferecer a um companheiro. Pesquisas com 

crianças ou com EEG exigem uma certa equipe para dar apoio e incansavelmente revezamo-

nos como é possível para que todos sejam atendidos. Acredito que essa característica de ter 

um altíssimo grau de trabalho em equipe não se dá em passe de mágica, e também não 

podemos dizer que para admissão no laboratório os interessados têm que passar por um 

critério complexo com provas de toda sorte, dinâmicas de grupo e um teste psicotécnico. A 

entrada se dá por uma análise da Coordenadora do Laboratório, professora Aniela Improta 

França, que colocaria qualquer headhunter renomado no chinelo, na minha humilde 

opinião!  

Começo com Juliana Novo Gomes, parceira nas primeiras pesquisas, na divisão de 

quarto em congressos e muitas conversas sobre linguística e vida - com certeza com quem 

mais ri e chorei junto, muitas vezes a gente chora de tanto rir porque esse pessoal do 

Laboratório está sempre inspirado nas colocações! E como diz a Liliane, às vezes é preciso 

estudar linguística para entendê-las. Agradeço a Juliana também por se revezar entre suas 

múltiplas atribuições, ajudar Marije em seu teste de EEG e também me dar uma força nos 

meus. A gente sabe como você se esforça para estar em todo o lugar, o problema é ser 

vizinha de Papai Noel e de Judas, o sem botas! hahaha 

Não posso deixar de falar do Thiago Oliveira Motta Sampaio, que também é TOM 

na bibliografia (rs). Thiago está sempre na dele, fala baixo, demora para se irritar, mas 

quando faz uma piada aí que a gente ri mesmo - um pouco por não esperar isso do Thiago, 

confesso. Thiago seria como um rochedo, não por ser uma pessoa dura, mas porque é 

inabalável. Está sempre mais de bom humor do que de mau. Sempre me dando força via 
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MSN quando eu queria mais m1m2m3m4
3
 o mundo. Agradeço imensamente a ajuda 

durante a maratona de testes: filmando e controlando a entrada e saída das crianças da sala 

de teste. E, óbvio, figura essencial na voz do Júlio, personagem da história de teste!!! 

Thiago também foi companhia essencial nas aulas da licenciatura, onde se rifam 

informações sobre linguagem em um ponto de vista um tanto triangulado. Como às vezes eu 

exagero, se não tivesse Thiago ninguém ia acreditar quando relato que em uma dada aula a 

professora respondeu minha pergunta da seguinte forma. A pergunta foi: “Como Piaget 

explica o aprendizado (termos daquela teoria) de crianças sobre objetos quando esta não 

possui os braços, por exemplo? Ela não conseguirá pegar, como fica a questão do 

aprendizado pelo sensório-motor?” E a professora respondeu: “Piaget só trata do sujeito 

epistêmico, mas é muito simples resolver essa questão. Bota na cabeça, bota na barriga....” 

Eu tentei me certificar sobre o que isso acarretava. “Professora, então se a criança é 

deficiente e não tem a possibilidade de correr (no caso de não ter duas pernas) como ela 

entenderia correr?” A resposta foi ainda mais impressionante. “Você pega a criança em 

uma cadeira de rodas e corre com ela e depois diz: - Correr, isso é correr!” Eu nunca vi 

ninguém fazendo isso com os cadeirantes com que tenho contato, mas enfim... As pessoas 

têm direito de ter as mais diversas visões de mundo... 

Deixando de lado esses assuntos, quero também agradecer a Marije Soto, outra 

Acesinha desde os primórdios do laboratório, que mesmo gravidíssima e realizando seus 

experimentos, me deu seu precioso tempo para uma ajuda com os meus. Algo que seria 

pecado não mencionar é o bebê menino mais fofo do mundo (para não criar desavenças!), 

Thomas que também pode ser Tom...(essa sequencia de letras me persegue! hahaha) 

Outro amigo inseparável é Alex Sander Lopa de Carvalho, o caçula do laboratório – 

que agora não é mais tão caçula assim, já temos outros Acesinhos juntando-se a nós. Alex 

foi parceiro de pesquisa em experimentos com implicatura escalar e me ajudou também a 

conseguir crianças na vila onde mora para ouvir a história de Júlio. A rede de contatos que 

possui na vila foi essencial para rodarmos os testes. Agradeço também as suas avós que 

permitiram que a sala de jantar pudesse ser utilizada para testes.  

Cabe mencionar também a presença de Daniela Cid de Garcia, que compunha o 

quadro do laboratório LAPEX com quem eu encontrava em congressos ou nos corredores da 

faculdade e que agora juntou-se a nós do Acesin. Daniela é parceira do cafezinho de todas 

as manhãs, de muitas discussões linguísticas e da revisão dessa dissertação – mas é claro, 

sou responsável por qualquer deslize de último minuto. Também tenho orgulho de dizer que 

                                                 
3
 Códigos de emoticon de msn. 
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Daniela a partir deste ano, voltou a dirigir com um empurrãozinhoinho meu. Agora 

podemos almoçar melhor e chegar mais rápido em casa, mas ainda com emoção dentro do 

Fundão (como diria o Thiago, já que ela nunca lembra o caminho para o restaurante!). 

Lembro também aos amigos de outros laboratórios: Wendy, Katia, Rosana e Sabrina 

do LAPEX, muita alegria compartilhada em congressos. Mercedes Marcilese e Clara 

Vilarinho, que conheci na ocasião do Recursion Workshop, ótimas companheiras de 

viagem! 

Em relação ao experimento desta dissertação, preciso agradecer as entidades 

parceiras. Dice English Course na figura de seus diretores Eloísa Lima e Ricardo Lima por 

permitirem a realização no espaço do curso e por permitirem que entrássemos em contato 

com os pais. Fico muito agradecida pelos esforços despendidos por toda a equipe que lá 

trabalha, por ter me recebido com tanto carinho. Em especial os coordenadores, Rodrigo e 

Patrícia sempre muito solícitos e o staff (Benício, Leo e Roberta), que, em uma ocasião ou 

outra me assistiu na entrada com o material (principalmente a tela de computador, 

valiosíssima, mas ainda com tubão de imagem!).  

A igreja Universal do Reino de Deus Canãa e Alvorada na figura de Lea e Heleno 

que intermediariam a parceria e nos ajudaram a realizar o teste. A todo o staff da escola 

dominical das duas igrejas, que nos receberam com toda a atenção apesar de interferirmos 

no protocolo normal de aulas. 

Agradeço imensamente a minha amiga Maria Esther Prates, Tetê, por nossas 

conversas por bares e livrarias da cidade – quando a gente ainda tinha um tempinho para se 
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EXPLICITANDO A MODULARIDADE NA TEORIA DA MENTE:  
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Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como 

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

 

Teoria da Mente (ToM) é uma habilidade cognitiva de o indivíduo entender 

os outros como agentes intencionais independentes (seres possuidores de 

razão, volição e intenção próprias as quais geralmente são diferentes das do 

indivíduo com quem estão interagindo). ToM se relaciona com a 

possibilidade de teorizar sobre a mente do outro. Esta é uma ação básica para 

a maioria das situações interacionais com as quais nos envolvemos.  

A problematização do fenômeno apareceu primeiro na literatura em um 

experimento feito com crianças de 3 a 6 anos. Neste experimento, a criança 

pesquisada ouvia uma história em que um dos personagens sabia menos da 

trama do que a própria criança-sujeito.  Trata-se de um experimento que se 

propõe investigar a interação entre sintaxe, Teoria da Mente e outros 

módulos cognitivos. A realização desse estudo se justifica, pois com a 

inserção de mais um encaixe no protocolo clássico de ToM observamos uma 

interação dinâmica entre a cognição que nos permite uma leitura das 

diferentes idades e ToM. Utilizou-se, como metodologia, o protocolo de 

Sally-Anne, em que aferíamos ToM de primeira e segunda ordem em 

crianças de 3 a 16 anos. Os resultados nos direcionam a pensar que haja uma 

rica gradação nesta cognição. 
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Theory of Mind (ToM) is one‟s cognitive ability to understand others as 

intentionally independent agents, that is agents who possessreason, volition, 

and self-intention of their own. ToM is the possibility of theorizing about 

other people‟s minds which is a basic ability that underlies the majority of 

interactive situations one might get involved with. The phenomenon 

appeared first in the literature in an experiment with 3 to 7 year old 

volunteers. In this experiment, children listened to a story in which one of the 

characters knew less about the plot than the volunteer. In this study, we will 

try to understand the nature of Theory of Mind (ToM) and how it interplays 

with other cognitive modules.  We propose a new testing protocol and we 

review the main language acquisition theories and methodologies, relating 

both areas so as to shed light on new debates. The insertion of a new 

recursion level in the classic ToM protocol has demonstrated a rich 

interaction among different modules, such as: ToM, age-telling and syntax. 

The results have led us to believe that there age-telling, ToM and syntax 

dynamically correlate with each other, structuring a highly modular cognitive 

processing. 
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“Sabe-se muito [pouco] dos sistemas externos à 

linguagem. Da evidência que se tem sobre eles, 

grande parte é vinculada à linguagem de 

maneira tão íntima, que fica reconhecidamente 

difícil determinar quando essa evidência tem a 

ver com a linguagem ou com outros sistemas 

(na medida em que esta distinção exista).” 

(CHOMSKY, 1998: 26) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

  

Rir da cena acima (Figura 1
1
) significa possuir uma cognição muito complexa que 

faculta ao seu possuidor a capacidade de inferir sobre o que se passa na mente dos outros. 

De um lado, vê-se um casal placidamente esperando o ônibus e, de outro, um senhor que se 

imagina em um assalto, tendo uma arma apontada para as costas. Necessariamente, para 

achar graça dessa cena, o observador precisa ser um leitor de mentes alheias. Deve contar 

com a capacidade cognitiva de, com sua própria mente, teorizar a respeito dos conteúdos 

que estão nas mentes de cada um dos três personagens. Possíveis indagações sobre a cena 

seriam:  

 

(1) “O que o homem com os braços levantados está pensando?”  

(2) “O que você acha que o homem com os braços levantados está pensando?”  

(3) “O que você acha que a dissertanda supõe que o homem com os braços 

levantados está pensando?”  

 

Esta dissertação tem como tema a Teoria da Mente, do inglês Theory of Mind 

(ToM), que é exatamente essa habilidade cognitiva de o indivíduo entender os outros como 

                                                 
1
 Adaptado de Marjoram et al. BMC Psychiatry 2005 5:12 

Figura 1 - Cena Ambígua 
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agentes intencionais independentes, ou seja, seres possuidores de razão, volição e intenção 

próprias, as quais são potencialmente diferentes das do indivíduo com quem estão 

interagindo. Os estudos em Teoria da Mente se diversificaram bastante desde os primeiros 

testes realizados com macacos (WOODRUFF & PREMACK, 1978) e em humanos 

(WIMMER & PERNER, 1983; BARON-COHEN, 1985; GOPNIK, ASTINGTON, 1988).  

Certamente podemos dizer que os estudos sobre ToM revelam aspectos do 

conhecimento sobre a mente humana que interessam a linguistas, veterinários, biólogos, 

filósofos, psicólogos e neurocientistas em geral. Isso proporciona uma riqueza de 

informações sobre o assunto, mas também pulveriza o conhecimento desordenadamente, de 

forma nem sempre esclarecedora.  

No campo de estudos de déficits, muitos relacionam ToM ao funcionamento ou mau 

funcionamento da memória, especialmente a autonoética
2
 (TULVING, 1983; TULVING, 

LEPAGE, 2000). Esta é a memória episódica que dota o indivíduo de um dispositivo 

consciente de recuperar o conhecimento específico de uma experiência que se passou com 

ele próprio. Dotado de memória episódica, o indivíduo distingue o que se passou com ele 

daquilo que se passou sem o seu próprio envolvimento. É interessante observar que as 

crianças passam a contar com a memória autonoética a partir dos 4-5 anos, idade que 

coincide com a que consta na grande maioria dos relatos em relação ao desenvolvimento da 

ToM (WELLMAN, 1990). 

Há ainda, no mercado das ideias sobre ToM, uma profusão de estudos linguísticos 

que investigam como crianças, em diversas faixas etárias, entendem e expressam controle 

sobre o conteúdo das mentes dos outros (WIMMER & PERNER 1983; WELLMAN & 

ESTES, 1986; BARON-COHEN, 1989, 2001; WHITEN, 1993; de VILLIERS 1995, 1999, 

2001a, 2003, 2005; de VILLIERS & PYERS, 2002; ABU-AKEL, 2003; ANDREWS, 2003; 

BOGDAN, 2007). 

Estudam-se especialmente os mecanismos recursivos de infinitos encaixes de 

orações relativas, como os que são demandados para que se responda a (2) e (3), pois essas 

respostas contariam com a estrutura sintática que pode computar a operação de uma mente 

pensando sobre outras. Note-se que em relação a (1), a operação de recursividade aplicada 

às mentes alheias não se dá. A pergunta (1) também trata do conteúdo da mente de um 

                                                 
2
 Memória autonoética: Trata-se do conceito de consciência experiencial, um tipo de memória dita 

especificamente humana que dota o portador da capacidade de se relacionar espacialmente e temporalmente 

com eventos passados pessoais. Contrasta com a Memória Noética que evoca o conhecimento semântico 

generalizado sobre eventos não pessoais. Geralmente os estudos de imagem cerebral relatam que a estimulação 

da memória autonoética resulta em atividade no lobo frontal esquerdo enquanto o conhecimento semântico ou 

noético mobiliza regiões no lobo frontal direito.   
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personagem diferente do observador, mas a resposta não passa necessariamente pelo 

conteúdo que o observador reporta ter atribuído à mente do personagem. Para responder à 

pergunta (1), o observador poderia simplesmente efetuar uma operação mental de 

identificação: sou tal como o homem de braços levantados. Nessa posição, se eu sentisse um 

objeto duro forçando-me o centro das costas enquanto estivesse no ponto de ônibus, é 

provável que pensasse estar sendo assaltado à mão armada. Sendo o homem como eu, posso 

inferir que ele pensaria igual a mim. 

Outro aspecto linguístico a ser enfocado é que em (2), que é um tipo de sentença que 

requer cognição de ToM de primeira ordem,  o sintagma QU- em português sai do lado do 

verbo pensar, onde é interpretado, e se frontaliza pela força ilocucionária. A sentença que 

diz respeito ao conteúdo da mente do personagem se encaixa como complemento de um 

verbo psicológico, que, por sua vez, se relaciona com a mente do observador. As perguntas 

mais relevantes sob essa ótica provavelmente são: (i) é possível acessar o conteúdo das 

mentes dos outros independentemente e até mesmo antes de ter desenvolvido o mecanismo 

sintático do encaixe?; (ii) acessar o conteúdo das mentes dos outros é pura e simplesmente 

cognição de linguagem, ou seja, existe determinismo linguístico em relação à cognição de 

Teoria da Mente?  

Resultados atestando uma modularidade intricada entre módulos cognitivos fazem 

florescer muitos estudos sobre a interface da linguística com a psicologia. Provavelmente, o 

protocolo de investigação mais comum adotado é o dos testes das crenças falsas (false belief 

tests ou Sally-Anne task)
3
, que exploram conteúdos invocados por questões semelhantes a 

(2) e (3).   

De acordo com esses estudos, existiria uma idade mágica para a compreensão de 

crenças falsas, que seria, estabelecidamente, entre 4 e 5 anos (WIMMER, PERNER 1983; 

PERNER, LEEKMAN, WIMMER 1987).  

WELLMAN, CROSS, WATSON (2001) desafiam essa marca cronológica e 

investigam quais fatores poderiam ser responsáveis por um estabelecimento de ToM em 

crianças ainda em idade mais precoce do que a citada amplamente pela literatura. Ao final 

                                                 
3 O teste ou tarefa da crença falsa ou Teste Sally-Anne traz em sua estrutura uma história com dois personagens, por 

exemplo, Sally e Anne. O pesquisador mostra uma cena com as duas boneças Sally e a Anne entrando no quarto. Sally 

carrega um doce na mão e o deposita e uma caixa. Sally sai da cena e depois disso Anne esconde o doce em outro lugar, 

sem que Sally saiba desta mudança. Sally volta à cena. O voluntário sendo testado é observador ou ouvinte da cena e sabe 

que Sally tem menos informação do que Anne sobre o paradeiro do doce. O voluntário é então instado a dizer como a Sally 

agiria se tivesse que pegar o doce. Note-se que como o voluntário poderia conseguir teorizar sobre a mente das duas 

pensonagens, ele poderia adivinhar onde Sally iria procurar o doce, ou seja, no primeiro lugar onde ela o tinha escondido.   

Foi verificado que crianças pequenas têm dificuldade que acertar este teste. O teste da falsa crença, foi aplicado pela 

primeira vez em chimpanzés por Premack e Woodruff em 1978. Havia um erro de concepção na estrutura original que foi 

ajustada em 1983 por Wimmer e Perner, que passaram a aplicar o teste em crianças. Em 1985, Baron-Cohen fez 

simplificações no desenho para adaptá-lo a crianças com distúrbios cognitivos como autismo e pacientes afásicos.    
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do estudo, os autores confirmam a idade mágica da Teoria da Mente aos 4-5 anos, mas 

apontam para seis fatores que podem ser manipulados experimentalmente para facilitar o 

aparecimento ligeiramente mais precoce da ToM nas crianças: (i) marcas de tempo bem 

explícitas, como os advérbios antes e depois, sendo usadas para organizar a narrativa da 

cena; (ii) declaração da personagem da cena de que o voluntário deve prestar atenção, pois o 

teste tem o intuito de enganar; (iii) estabelecimento de saliência sobre a falsa crença, de 

forma a chamar a atenção do voluntário para o fato de que um dos personagens não sabe que 

houve uma troca de local; (iv) incentivo à proatividade do voluntário durante o teste, através 

de perguntas, manipulação de objetos da cena, etc; (v) casos em que há ausência do objeto 

alvo, que ao invés de mudar de local é eliminado. Por exemplo, ao tirar um chocolate da 

primeira locação, a personagem come o chocolate; (vi) por razões culturais, não esclarecidas 

pelo autor
4
, 50% das crianças de 4 anos americanas conseguem acertar a resposta correta do 

teste de falsa crença, enquanto na Austrália a percentagem é maior: 69%. No Japão este 

valor é de apenas 40%. Os autores também concluem que a marca de quatro anos coincide 

com uma mudança de crença: até os quatro anos as crianças acreditam que a mola do mundo 

é o desejo e a partir dessa idade compreendem que é a crença. 

Em contraste, Leslie (1991;1994) acredita que a crença é um sistema inato no 

homem, mas que são necessárias as brincadeiras de faz-de-conta para que essa computação 

se torne aparente.  

Envolvendo a interface da linguagem com a filosofia ou a interface da linguagem 

com a semântica formal, há ainda uma tradição de estudos sobre as leituras da Forma 

Lógica
5
. Esses são trabalhos que relacionam o conteúdo da sentença encaixada, como em 

(2) e (3), como simplesmente a aferição das condições de verdade da sentença. Ou seja, 

trata-se das condições intensionais ligadas às informações objetivas do mundo, e não as 

extensionais, atingidas pelos sentidos. Esta abordagem, que remonta a Frege
6
 (1892), daria à 

                                                 
4 Talvez a referência a razões culturais possa ser relacionada a estudos como o de Dawkins (1976), que explora a 

possibilidade de existir uma espécie de parâmetro social, um aspecto da meme, unidade de evolução cultural, que poderia 

se autopropagar. De acordo com essa teoria, viver em uma sociedade implicaria que certos primitivos culturais fossem 

naturalmente propagados de forma bastante automática aos membros daquela sociedade. 
5 A Forma Lógica é um sistema dedutivo e regrado que orienta o raciocínio e o cálculo simbólico. A Forma Lógica de uma 

sentença é o que determina suas propriedades e as relações lógicas que ela mantém com outras sentenças, especialmente no 

que concerne ao seu valor-verdade. A Forma Lógica pode ser atribuída a Aristóteles e suas análises de silogismos. A 

estrutura da Forma Lógica difere em relação aos autores ao longo do tempo, mas o componente da Forma Lógica é 

ingrediente inescapável das teorias linguísticas formais. Na Forma Lógica Fregeana, por exemplo, há um enorme 

afastamento entre a estrutura gramatical das sentenças e sua Forma Lógica. A Teoria Gerativa de Noam Chomsky adota a 

Forma Lógica Fregeana embora a cada versão da Teoria a Forma Lógica tenha sofrido algum ajuste. No Minimalismo, por 

exemplo, que é a última versão da Teoria Gerativa, a Forma Lógica é um componente interpretativo semântico posicionado 

na interface Conceptual-Intentional. A derivação é lida por este componente após passar por Spell-Out. 

6 Gottlob Frege é especialmente relevante para a linguística pelo seu Princípio da Composicionalidade, (1892) segundo o 

qual e o sentido de uma sentença será atingido de forma composicional, sendo função do sentido de suas partes e da 

maneira como elas são combinadas. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege
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(4) a seguinte forma lógica, que é substancialmente diferente da forma gramatical 

correspondente: 

 

(4) O homem acha que está sendo assaltado.  

 

Para Frege a proposição O homem acha tem um componente funcional indicado por 

acha e um argumento x, indicado por o homem. Dessa forma, (4) tem a seguinte estrutura 

função-argumento: Acha(x). As condições de verdade lidas pela Forma Lógica são 

mapeamentos condicionais que vão do indivíduo para o valor-verdade: Acha(x)=Verdadeiro 

se x acha. Logicamente, Acha(x) = Falso, se x não acha. Assim, por essa visão, a leitura de 

Forma Lógica que vai interpretar um valor verdade da sentença matriz cancela a leitura da 

sentença encaixada. Isso que dizer que a intensão em (4) nada implica sobre o valor verdade 

da sentença encaixada à qual não se tem acesso.  

Note-se que esse efeito de cancelamento se dá quando a função da sentença principal 

é um verbo psicológico - pensar, achar, acreditar, amar ou odiar – ou de comunicação – 

dizer, falar ou comunicar. Tais verbos denotam juízos de valor de um sobre estados 

emocionais circunscritos em outros. 

(5) Buenos Aires é uma cidade. Ela é capital da Índia.  

(6) Buenos Aires é uma cidade que é a capital da Índia.  

(7) João acha que Buenos Aires é a capital da Índia. 

 

Tanto em (5), que encerra sentenças não subordinadas, como em (6), que traz uma 

subordinada sem verbo psicológico ou de comunicação, pode-se atribuir valor-verdade falso 

para as sentenças que denotam ser Buenos Aires a capital da Índia. O mesmo não acontece 

em (7), cujo acesso ao valor-verdade da encaixada seria também cancelado por aspectos da 

semântica dos verbos psicológicos.   

Contrastivamente, para Russel (1905) esse cancelamento não acontece. O objeto de 

crença (belief object), que em (4) corresponde à proposição da sentença encaixada [que está 

sendo assaltado], também se constituiria em algo de que a função-argumento faz parte. 

Mais recentemente, Larson e Ludlow (1993) apresentaram uma versão de Forma Lógica que 

operacionaliza e sistematiza essa leitura russeliana. Eles propõem que para que os objetos 

compostos por estrutura sintática possam fazer sentido, eles precisam ser marcados com 

uma leitura semântica formal a cada nó estrutural, e que cada linha dessa notação lógica se 

configura em uma Forma Lógica Interpretada (ILF, Interpreted Logical Form). Assim, 
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contrastando com a visão de Frege, (8) teria um valor verdade diferente de (4), aqui 

repetida. 

 

(4) O homem acha que está sendo assaltado. 

(8) O rapaz com o violão acha que está sendo assaltado. 

 

Ou seja, algum conteúdo da estrutura função-argumento se imbrica com o objeto de 

crença da sentença encaixada, podendo alterar seu valor verdade.   

Dentro dessa visão de semântica extensional, De Villiers contribui com uma série de 

artigos (de VILLIERS, 1999, 2001a, 2001b, 2005; de VILLIERS et al., ms) que 

estabelecem a hipótese de que a semântica dos verbos psicológicos codifica, na sintaxe, um 

feixe de traços de Ponto de Vista (PoV) incorporado ao complementizador (CP). Esses 

traços seriam selecionados quando a criança entende que um verbo como achar seleciona 

toda uma proposição e que essa proposição se relaciona com o sujeito e pode adquirir um 

valor verdade positivo para aquele sujeito, embora possa ter um valor-verdade diferente sob 

outro ponto de vista. Então, uma sentença simples poderia ter um PoV, enquanto uma 

sentença com um complemento encaixado pode ter dois PoVs, pois possui dois CPs. O que 

é mais interessante é que os índices desses dois PoVs podem não coincidir e, nesse caso,  

tem-se a contraparte formal da noção de que conteúdos diferentes poderem habitar mentes 

diferentes.  

 

(9)   cpi [Ana acha cp [quek  tp[João quebrou [um vaso Ming]]] 

Onde k=i 

(10) cp i[Ana acha cp k[que tp[ela viu um unicórnio]] 

Onde k ≠ I  (Adaptado de De VILLIERS, 2001: 3) 

 

Segundo De Villiers, uma vez que a criança tenha desenvolvido essa capacidade, ela 

pode representar dois mundos, o seu próprio e o mundo mental de outros. No entanto, a 

autora acredita que os verbos psicológicos e de comunicação ajudam nesse entendimento. 

Então, para ela existe um nível de determinismo linguístico nessa interrelação (de 

VILLIERS, 1995; 1999; 2004).  

Em meio a essa riqueza de estudos multidisciplinares, este trabalho vai enfocar um 

aspecto que, aparentemente, vai além dos relatados até agora: os casos em que a sintaxe 

poderia codificar também traços de referência [± genérico] em DPs sujeito: quando o traço é 

[- genérico] há a necessidade de compatibilização com a situação no âmbito pragmático. A 
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princípio não haveria nada de extraordinário nisso. O produto da cognição de linguagem é 

sempre reinterpretado por leituras pragmáticas posteriores. Veja (11):  

 

(11) [Olhando as janelas fechadas da sala, dirige-se à Maria] João: “Está bem quente, hoje”. 

     Implicatura pragmática de João: Sugiro que se abram as janelas.  

No entanto, grosso modo, apostando-se na estrutura modular das cognições e na 

aplicação serial das computações (CHOMSKY, 1984; MARANTZ, 1997), a sintaxe opera 

decodificando uma instância do que foi dito e o output da sintaxe serve de input da 

pragmática, que compatibiliza a leitura com o contexto. Ou seja, é sintaxe antes e 

pragmática depois. Mas haveria casos em que os módulos conseguem adquirir ainda maior 

integração? Ou seja, existiriam micromódulos sintáticos e pragmáticos interagindo mais 

dinamicamente, a partir da seleção de traços semânticos sendo lidos pela Forma Lógica de 

forma mais russeliana?   

Nesta dissertação, observa-se mais de perto exatamente um desses casos em que 

possivelmente ocorre maior dinamismo das fases e leituras semântico-pragmáticas. Trata-se 

de uma cognição que afere a idade do outro (age telling cognition) e as interrelações que ela 

mantém com a sintaxe e com a ToM. Por exemplo, veja os quadrinhos na Figura 2. 

Figura 2 - Tira cômica de Tiger sobre o sonho compartilhado (New York Times, 9/8/2003 p21-b) 
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Observando (12) e (13),          

(12) Ela acha que ela matou o lobo. 

(13) Ele acha que ela matou o lobo.   

 

vê-se que há pronomes de terceira pessoa na sentença encaixada. Em (12) ela tem um 

antecedente não obrigatório na principal. Se a sentença não se faz acompanhar pela tira 

cômica, o antecedente é genérico, podendo ser qualquer ela, e essa relação genérica cede 

valor verdade afirmativo à sentença encaixada. Em (13) não há a relação de antecedente, 

mas o fato de o pronome da oração principal se qualificar como um experienciador genérico 

capaz de achar algo é o que confere valor verdade afirmativo à sentença encaixada.  

Por outro lado, se a sentença se fizer acompanhar pela tira cômica, a leitura assume 

um ponto de vista,algo analisado por DeVilliers como PoV do outro. Ponto de Vista seria 

um feixe de traços sintáticos no CP que se relacionam com propriedades ToM do sujeito 

experienciador. Observamos, porém que é possível que haja uma leitura que vá além do 

PoV e que identifique o sujeito a partir de traços de leitura de idade computados 

imediatamente que se imbricam ainda durante a leitura da semântica do DP e que fazem a 

oração principal em (12) ter valor verdade afirmativo mas em (13) valor verdade negativo. É 

plausível achar que uma menina de uns 4 anos ache que sonha o mesmo sonho na sua 

cabeça e na cabeça do pai, mas não é plausível achar que o pai ache isso. Portanto, a graça 

dessa tira está ancorada não exatamente ou não somente na percepção da ToM, mas também 

na leitura pragmática da idade dos personagens imbricada na ToM. Não nos parece que a 

informação de ponto de vista de De Villiers, que se configura sintaticamente como traços do 

DP, seja diferente dos traços de leitura de idade que ora propomos em caso de referência 

com traço [- genérico]. A hipótese aqui entretida é a de que a informação da idade possa ser 

revelada naquele ponto dando o contexto para a leitura sintática do CP.   

Verifica-se, aqui, se na interação nó a nó entre linguagem e ToM, em que acontece o 

cancelamento da aferição do valor-verdade para a sentença encaixada, a cognição de leitura 

imediata da idade do outro – instada pela presença da relação anafórica com traço                    

[- genérico] e estabelecida através do exame visual –  possa vir a cancelar o cancelamento 

previsto em Frege e ainda liberar outros conhecimentos através de uma leitura de traços 

mais informativa naquele ponto da derivação. Trata-se de averiguar se as respostas para um 

teste Sally-Anne podem ser alteradas se houver manipulação da idade daquele que teoriza 

sobre a mente de Sally, a ponto de observadores, organizados também em grupos de faixas 
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etárias diferentes, conseguirem abrir a leitura da Forma Lógica, atribuindo valor-verdade – 

de acordo com essa leitura de idade – ao conteúdo da sentença encaixada.  

Para conseguirmos olhar para esses fatores, é proposta aqui uma contribuição 

metodológica com a qual se reformulou o protocolo clássico de teste de ToM para inserir 

nele mais um nível de representação, tanto no aspecto sintático como no da semântica/meme 

(ToM sobre ToM
7
) para sentir se estes valores pragmáticos se mantém e em quais níveis.  

Um segundo objetivo desta dissertação é relacionar o debate sobre ToM com um 

outro  muito mais bem delineado – Teorias de Aquisição de Linguagem – promovendo uma 

associação dessas cognições que interagem de forma tão próxima.   

A presente dissertação será dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo, 

Introdução, trouxe uma breve apresentação do tema que será tratado nesta dissertação, além 

da hipótese e objetivos do projeto. No segundo capítulo, são apresentados os Pressupostos 

Teóricos que balizam esta dissertação. O capítulo três apresenta o conceito de Teoria da 

Mente de forma específica, revisando os diferentes trabalhos nessa área de estudo. O 

capítulo quatro, O Teste ToM sobre ToM, descreve o quadro principal, seus resultados e as 

medidas estatísticas aplicadas na análise. Por fim, o capítulo cinco encerra a dissertação com 

as conclusões desenhadas a partir dos resultados apresentados no capítulo precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Tarefa Sally-Anne ou Sally-Anne Task  envolve dois voluntários que respondem a perguntas sobre o conteúdo das mentes 

de  duas personagens genericamente conhecidas como Sally e Anne.   Trata-se de uma situação ToM sobre ToM – ToM de 

segunda ordem – em que uma criança A teoriza sobre uma criança B que teoriza sobre onde Sally vai procurar um objeto. 
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2  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as bases teóricas que sustentam esta dissertação, 

incluindo a teoria linguística – Gramática Gerativa –, a teoria neurobiológica do 

desenvolvimento cognitivo, e as teorias de desenvolvimento da linguagem. 

 

2.1  Gramática Gerativa: uma linguística de base inatista 

 

Este estudo se inscreve dentro do arcabouço teórico da Gramática Gerativa 

(CHOMSKY, 1957). Portanto, parte-se aqui de pressupostos inatistas. Desde o fundamento 

da Gramática Gerativa o objetivo de estudo foi entender os estados mentais que subjazem à 

linguagem, ou seja, é uma vertente da linguística voltada para entender a língua humana 

como Faculdade da Mente.  

“Chomsky refuta a magnitude e a imprevisibilidade das dessemelhanças 

linguísticas, trazendo a evidência de que, se todos os humanos adquirem 

linguagem no mesmo período de desenvolvimento, há de haver diversas 

semelhanças entre as línguas naturais, semelhanças estas que minoram a 

tarefa de aquisição e permitem que as particularidades sejam percebidas e 

processadas pelo aparato biológico, de forma que, no fim do processo de 

aquisição, sejamos, sem sombra de dúvida, considerados membros 

verdadeiros de uma dada comunidade linguística. Além disto, só um 

conjunto de universais lingüísticos poderia permitir a todos os humanos 

estabelecer uma relação criativa com sua língua mãe, já que a criatividade 

é essencial para formar e interpretar infinitas frases bem formadas e só as 

bem formadas, partindo da combinação de elementos finitos.” (FRANÇA, 

1994: 8) 

   

A partir da Revolução Cognitivista dos anos 50, o pensamento de Chomsky surge 

como marco em qualquer reflexão científica sobre a linguagem humana. A linguística 

tornou-se fundamentalmente diferente depois da introdução do pensamento chomskiano. 

Durante todas as reformulações pelas quais passou, e resistente a toda espécie de crítica e 

dissidência, a Teoria Gerativa encontra no inatismo a grande fonte de inspiração:  

“A linguagem da criança cresce em sua mente assim como o sistema 

visual desenvolve a capacidade para a visão binocular ou assim como a 

criança entra na puberdade em um certo estágio de maturação . A 

aquisição de linguagem é alguma coisa que acontece com a criança, não é 

algo que ela faça (CHOMSKY, 1993: 29 ).”
8
 

 

Durante o evento “Noam Chomsky na UFRJ”, em função de sua visita em 

novembro de 1996, Chomsky recordou os objetivos da Teoria Linguística: 

                                                 
8 The child's language „grows in the mind‟ as the visual system develops the capacity for binocular vision, or as the child 

undergoes puberty at a certain stage of maturation. Language acquisition is something that happens to a child placed in a 

certain environment, not something that the child does.‟”  
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“Uma teoria genuína da linguagem humana precisa satisfazer duas 

condições: „adequação descritiva‟ e „adequação explicativa‟. A gramática 

de uma língua particular satisfaz a condição de adequação descritiva na 

medida em que oferece uma descrição completa e minuciosa das 

propriedades da língua, ou seja, daquilo que o falante desta língua sabe. 

Para satisfazer as condições de adequação explicativa, uma teoria de 

língua deve mostrar como cada língua deve ser derivada de um estado 

inicial uniforme sob as „condições-limite‟ impostas pela experiência. Deste 

modo, ela fornece explicação para as propriedades das línguas em um 

nível mais profundo.” (CHOMSKY, 1998: 21)      

 

Assim, o linguista procura generalizações que tenham os dois níveis de adequação, 

e, ao fazê-lo, experiencia uma tensão: por um lado, a necessidade de descrição cada vez 

mais complexa, com variabilidade notacional para abarcar toda a diversidade linguística das 

línguas naturais; por outro lado, a necessidade conceitual do mínimo, já que, para explicar a 

plausibilidade da tarefa de aprender a língua-mãe com a facilidade e a rapidez que o 

fenômeno encerra, o linguista necessita postular uma estrutura invariante, “exceto nas partes 

marginais” (CHOMSKY, 1998).  

Chegar à melhor resolução possível para essa tensão teórica tem sido um desafio 

que se tornou o grande veio renovador da Gramática Gerativa em todas as suas versões. Na 

sua primeira fase, a Gramática Transformacional, Chomsky apresentou um conjunto de 

regras com grande poder descritivo, mas sem adequação explicativa, na medida em que não 

denotavam a motivação do sistema ou as propriedades intrínsecas a ele. Chomsky descreve 

aquela primeira versão como: 

“(...) um sistema complexo de regras, e cada regra [era] específica de 

línguas particulares ou construções gramaticais particulares: regras para 

formar orações em hindi; sintagmas verbais em bantu; passivas em 

japonês; e assim por diante. Considerando a adequação explicativa, [teve-

se] a indicação de que isso não poderia estar certo. 

O problema central era encontrar propriedades gerais de sistemas de regras 

que pudessem ser atribuídas à própria faculdade da linguagem” 

(CHOMSKY, 1998: 21).  

 

A partir dos anos 80, Chomsky e colaboradores tentam motivar as regras 

transformacionais, que sempre envolvem deslocamentos, em termos de propriedades 

específicas de unidades lexicais envolvidas; daí, surgindo a abordagem de Princípios e 

Parâmetros (PP). O objetivo principal é de, simultaneamente, dar conta da diversidade 

linguística, fundamentar o desenvolvimento infalível da língua materna em qualquer falante 

e ter uma relação clara com os dados de desempenho.  

Segundo a PP, ao nascermos portamos conhecimento linguístico embrionário para o 

desenvolvimento de qualquer língua. Esse conhecimento, que são os Princípios da 
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Gramática Universal (GU), se fixa e se especifica para a língua-mãe do aprendiz, por meio 

da exposição aos Dados Primários
9
.   

A GU consiste de um sistema de princípios altamente estruturado e 

restritivo com certos parâmetros abertos a serem fixados através da 

experiência. À medida que esses parâmetros são fixados, uma gramática é 

estabelecida, o que podemos chamar de gramática nuclear (“core 

grammar”). (CHOMSKY, 1980: 38) 
 

A Teoria de Princípios e Parâmetros ofereceu as bases para um novo projeto de 

pesquisa em linguagem, perseguindo não só uma descrição apurada das propriedades das 

línguas naturais, mas também critérios de adequação explicativa para fomentar o 

entendimento do porquê de as gramáticas naturais terem tais propriedades.  

 A primeira teoria que emergiu dessa agenda científica foi a Teoria da Regência e 

Ligação (Government and Binding, GB), que trabalha com a derivação de sentenças em 

níveis: Estrutura Profunda (EP), Estrutura Superficial (ES), Forma Fonológica (FF) e Forma 

Lógica (FL). Para a GB, sentenças bem formadas são fruto exclusivo da satisfação de 

restrições que se aplicam em alguns dos níveis de representação necessários à derivação.  

A GB, após mais de uma década de uso como substrato teórico, embasando 

análises em um grande número de línguas naturais, acabou por perder sua força explicativa. 

Chomsky e colaboradores precisaram criar uma nova teoria, substituindo a noção de níveis 

de representação pela noção de computação, o que aproxima o nível teórico dos resultados 

de pesquisas de processamento. Essa nova teoria, que ficou conhecida como Programa 

Minimalista, foi desenvolvida no início da década de 90 e se aparta da GB conceitualmente, 

sobretudo porque a sua operação básica de "juntar elementos do léxico" está sujeita a 

critérios de economia que parecem ser essenciais para as interfaces que recebem o produto 

da Computação em Linguagem Humana (CHL).  

O Programa Minimalista investiga a interação entre Princípios e Parâmetros 

partindo da hipótese de que a CHL deve funcionar a partir de um sistema computacional 

perfeito, não-redundante. É um modelo lexicalista que pressupõe uma hipótese que 

reconhece a existência do léxico independentemente da sintaxe. Com o Minimalismo, 

Chomsky postula diversas inovações teóricas, que aqui expressas levariam a outro projeto. 

Sendo assim, apenas algumas serão mencionadas.  

O autor elimina os dois níveis de estrutura profunda e estrutura superficial e altera o 

método de inserção da morfologia para a entrada plena dos elementos que então deveriam 

                                                 
9
 A partir do momento em que nascemos, somos expostos a uma gama enorme de estímulos lingüísticos 

bastante assistemáticos. Estes são chamados tecnicamente de Dados Primários (Primary Linguistic Data – 
PLD), pois carregam as informações linguísticas primordiais de uma língua, embora também correspondam, muitas vezes, 

a uma fonte de informações bastante confusas: pedaços de fala truncada, hesitações e reformulações. 
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ser apenas checados em cada ponto relevante da derivação. O foco da teoria agora é a 

interface e as operações de transferência.  

“Há operações de transferência: uma operação leva o objeto sintático (SO) 

já construído ao componente fonológico, que o mapeia  para a interface 

sensório-motora (Spell-Out); a outra operação leva SO ao componente 

semântico, que a mapeia para a interface Conceptual-Intencional. Chame 

estes SOs de fases. Então a tese minimalista forte pressupõe que a 

computação das expressões seja restrita à um processo composicional 

cíclico  com fases. No melhor caso, as fases serão as mesmas, para ambas 

operações de transferência.” (Chomsky, 2005: 9 )
10

 

 

A construção do significado, portanto, se dá após as fases propositivas terem passado 

pela operação de spellout:  

Chomsky (2000, 2001, 2004, 2005ª) fornece uma argumentação de bases 

conceptuais e empíricas de que as derivações sintáticas são compostas por 

um número de unidades menores, chamadas fases, que correspondem às 

categorias proposicionais, ou seja, CP e o vP transitivo. Cada fase 

representa um ponto em que o objeto sintático é acessado e avaliado 

(spellout) pelos componentes de interface PF e LF, tornando assim o 

domínio da fase anterior inacessível para operações adicionais na sintaxe  

(…) RICHARDS, 2006: 160
11

 

 

Note-se, porém, que mesmo dentro do Minimalismo há discussões mais recentes que 

acenam com a possibilidade de os domínios das fases serem mais curtos: 

 

“A próxima pergunta é: O que são fases? Vou seguir a sugestão em 

Chomsky (2004) de que fases são CP e vP, onde C é uma abreviação para 

a região que Rizzi (1997) chama de "periferia à esquerda", possivelmente 

envolvendo o espalhamento de traços de um número menor de núcleos 

funcionais (talvez apenas um) e v é o núcleo funcional associado à 

estrutura argumental completa, transitiva e construções com 

experienciador, e é uma das várias opções para v, que pode ainda ser o 

elemento determinante que a raiz selecionada seja verbal, de forma 

análoga ao que é discutido por Marantz (1997). Semelhanças entre CP e 

DP sugerem que DP também possa ser uma fase. Esta é uma  possibilidade 

explorada por Svenonius (2004) e Hiraiwa (2005), entre outros. Vou 

deixar isso de lado aqui, e manter o esqueleto clausal - evitando muita 

estrutura aqui também.” (CHOMSKY, 2005:10)
12

 

                                                 
10 “There are Transfer operations: one hands the Syntactic Object (SO) already constructed to the phonological 

component, which maps it to the Sensori-Motor interface (“Spell-Out”); the other hands SO to the semantic component, 

which maps it to the Conceptual-Intentional interface. Call these SOs phases. Thus the Strong Minimalist Thesis entails 

that computation of expressions must be restricted to a single cyclic/compositional process with phases. In the best case, 

the phases will be the same for both Transfer operations. (CHOMSKY, 2005: 9 ) 
11 Chomsky (2000, 2001, 2004, 2005ª) argues on conceptual and empirical grounds that the syntactic derivations is 

composed of a number of smaller units, called phases, which are identified with the “propositional “ categories CP and 

the transitive vP. Each phase trepresents a point at which the syntactic object is accessed and evaluated  (spellout) by the 

interface component PF and LF, thereby rendering the domain of the previous phase inaccessible to further operations in 

the syntax (...) RICHARDS, 2006: 160  
12 The next question is: What are the phases? I will pursue the suggestion in Chomsky (2004) that they are CP and v*P, 

where C is shorthand for the region that Rizzi (1997) calls the “left periphery,” possibly involving feature spread from 

fewer functional heads (maybe only one); and v* is the functional head associated with full argument structure, transitive 

and experiencer constructions, and is one of several choices for v, which may furthermore be the element determining that 

the selected root is verbal, along lines discussed by Marantz (1997). Similarities between CP and DP suggest that DP too 

may be a phase, possibilities explored by Svenonius (2004) and Hiraiwa (2005) among others. I will put that aside here, 

and keep to the clausal skeleton – avoiding much structure here as well. 
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 Especulando sobre questões relacionadas com o tamanho das fases, um grupo 

afinado com as ideias Minimalistas propõe um modelo diferente, não lexicalista, altamente 

construcionista e ainda mais micromodular. Trata-se da Morfologia Distribuída (MD - 

HALLE e MARANTZ, 1993).  

 

A teoria é um novo desenvolvimento de ideias que nós [Halle e Marantz] 

tivemos perseguindo individualmente por diversos anos. Ela compartilha 

traços importantes com a morfologia tradicional (e.g. na insistência de que 

peças hierarquicamente organizadas estão presentes em todos os níveis de 

representação de uma palavra), mas difere da morfologia tradicional em 

outros aspectos (especialmente em não insistir na invariância destas peças, 

mas permitindo que ocorra mudanças a estas no curso da derivação). 

(HALLE e MARANTZ, 1993: 112)
13

 

 

 Em suas inúmeras versões (MARANTZ, 1995; etc) a MD se caracteriza como um 

modelo derivacional distribuído em três listas (Figura 3).  

Primeiramente, os traços abstratos são selecionados desse inventário de 

traços, que é a Lista 1. Traços esses entendidos como posições reservadas 

para as raízes (place holders) e outros como número, pessoa, tempo, 

nominalizador, gênero etc. Essa computação das categorias funcionais se 

dá através das operações sintáticas de concatenar, mover e copiar. No 

processo de derivação, a informação contida nos nós resultantes das 

operações sintáticas é mandada em ciclos ou fases para outros módulos da 

linguagem. A operação conhecida como spell-out é a responsável por 

enviar esses traços interpretáveis concomitantemente para a Interface 

Fonológica e para a Forma Lógica. (GOMES, 2009:17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema da Morfologia Distribuída (HARLEY, NOYER, 1998: 4) 

 

                                                                                                                                                      
 
13 The theory is a new development of ideas that we have each been pursuing independently for a number of years. It 

shares important traits with traditional morphology (e.g., in its insistence that hierarchically organized pieces are present 

at all levels of representation of a word), but deviates from traditional morphology in other respects (most especially in not 

insisting on the invariance of these pieces but allowing them to undergo changes in the course of the derivation). 
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Há que se notar também que os ciclos na MD são mais curtos do que os 

apresentados pelo Minimalismo. Na MD, a derivação vai tomando o significado à medida  

que passa pelas três listas e pela forma lógica, nó a nó.  

Marantz 2001, Arad 2003 e Marvin 2002 estendem a idéia de fase até o 

que é tradicionalmente considerado “o nível da palavra”. Assumindo que 

existem núcleos funcionais que determinam categoria sintática, e que esses 

núcleos são concatenados, na sintaxe, a raízes ou a estruturas mais 

complexas (envolvendo outros núcleos funcionais, possivelmente também 

categorizadores), esses autores defendem que os núcleos a, v e n 

determinam margens de fases (domínios cíclicos) – ou seja, a 

concatenação de qualquer um desses núcleos “deflagra” o spell-out da 

estrutura computada até este momento do histórico da derivação 

(BOECHAT, 2008: 46). 

 

Portanto, sendo o significado na MD construído durante toda a derivação, e sendo os 

núcleos como n e suas projeções lidos imediatamente após terem sido derivados, 

poderíamos pensar que certas características semânticas dos nomes ocupando a posição 

sintática de sujeito sejam levadas em consideração desde o início da derivação. A noção de 

interação gradativa da sintaxe com a semântica durante toda a derivação será especialmente 

relevante para a estruturação das análises nesta dissertação.  

 

2.2 A teoria neurobiológica do desenvolvimento cognitivo  

Uma teoria biolinguística perseguida como agenda de trabalho primordial da 

Gramática Gerativa foi pensada levando em conta sempre o ponto de vista da tarefa de 

aquisição de linguagem pelo bebê. O que se postula não pode ser muito difícil para o bebê 

adquirir, pois, como sabemos, o desenvolvimento de linguagem é infalível no homem 

quando não há impedimentos orgânicos. A tarefa de aquisição do bebê tem uma porção 

lógica das representações e computações das quais se falou um pouco até aqui, mas também 

encerra uma porção neurobiológica correspondente. Por isso, por maior que seja o 

afastamento e a possibilidade de compatibilização atual desse conhecimento biológico com 

a Teoria Linguística (POEPPEL, EMBICK 2005; MARANTZ, 2005), cabe o esforço de 

manter no cenário de trabalho a teoria neurobiológica do desenvolvimento da linguagem, 

que será descrita aqui em seus pressupostos e achados básicos. 

É fácil verificar que a linguagem no bebê, desde que se inicia a fonação, por volta 

dos nove, dez meses idade, se estabelece aos arrancos. Por volta dos 24 meses de vida, em 

média, o bebê já é um falante nativo da sua comunidade linguística, apesar de seu 

desenvolvimento linguístico não ter alcançado ainda um estado estável, steady state 

(CHOMSKY, 1986). Todo o desenvolvimento de linguagem, incluindo os estágios 
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intermediários, está imerso no que se conhece como Períodos Críticos ou Janelas de Tempo 

do Desenvolvimento Cognitivo.  

É que algumas cognições – não só a linguagem –, para se estabelecerem, necessitam 

ser mediadas por fases de desenvolvimento neuronal excepcional, momentos em que há uma 

exacerbada plasticidade no sistema nervoso formando circuitos competentes e dedicados a 

cada cognição – visão, audição, linguagem, tato, paladar – para o indivíduo atuar no mundo 

como um representante de sua espécie em todas as fases de sua vida.  

Durante os períodos críticos de cada cognição, o cérebro em desenvolvimento 

cresce em uma velocidade inimaginável. Os neurônios chegam a se formar, em alguns 

momentos, na taxa de 250.000/minuto. O número de sinapses, o peso e a densidade do 

córtex crescem também vertiginosamente durante esses períodos críticos. Principalmente as 

conexões de longa distância e os circuitos neurais especiais começam a ser bem cobertos 

por uma bainha de mielina que especializa a transmissão elétrica, pois diminui a fuga de 

energia ao longo dos prolongamentos axonais. Essa construção frenética de tecido e funções 

nervosas confere ao bebê uma capacidade de aprendizagem estarrecedora, não igualada por 

nenhum sistema artificial já desenvolvido pelo homem:  

“Estimulado pelo mundo externo, o sistema nervoso pós-natal responde 

mais à experiência sensória natural. As janelas de tempo existem quando 

os circuitos cerebrais que subservem uma dada função são particularmente 

receptivos a adquirir certos tipos de informação, ou até mesmo necessitam 

daquele sinal instrutivo para a continuação de seu desenvolvimento 

normal.” (HENSCH, 2004: 549)
14

 

 

Os estudos que deram início às investigações sobre a genética da cognição 

remontam a Konrad Lorenz nos anos 50, que estudou um fenômeno conhecido como 

imprinting filial em animais recém-nascidos. Essa forma de Imprinting é um fenômeno que 

ocorre principalmente com pássaros assim que saem dos ovos. De forma imediata, eles 

procuram o primeiro objeto em movimento que eles encontrem no ambiente e 

imediatamente fixam esse objeto com o qual vão desenvolver automaticamente uma ligação 

social (Fig.4). 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Stimulated by the external world, the postnatal nervous system responds further to natural sensory experience. Time 

windows exist when brain circuits that subserve a given function are particularly receptive to acquiring certain kinds of 

information or even need that instructive signal for their continued normal development. 

Figura 4 – Exemplo de imprinting filial 
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O interessante é que Lorenz provou que essa ligação não precisa ocorrer 

necessariamente entre os filhotes e a verdadeira mãe deles. Utilizando ovos de gansos 

cinzentos, Lorenz se posicionou bem perto dos ovos, pouco antes de os gansinhos nascerem. 

Quando eles saíam dos ovos, viam o cientista como o primeiro objeto animado no ambiente 

em que nasciam, e passavam a reconhê-lo como mãe. Os gansinhos passaram a seguir 

Lorenz até mesmo depois de se tornaram adultos e manifestavam uma maior preferência por 

ele do que por outros gansos(Fig.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Mas Lorenz percebeu que o imprinting só acontecia em relação a um único objeto 

animado e que a ligação social só acontecia durante uma janela temporal muito restrita 

imediatamente após o nascimento. Uma demora de mais de um dia cortava a possibilidade 

de imprinting ocorrer.  

Por esse e outros trabalhos, Lorenz ganhou o Prêmio Nobel para Medicina e 

Fisiologia em 1973 e seus achados começaram a influenciar muitas pesquisas sobre o 

substrato inato dos animais e sua interrelação com informações retiradas do meio durante  

algum momento do desenvolvimento cognitivo precoce, ou seja, durante o Período Crítico.  

O Período Crítico de uma cognição é, portanto, uma janela temporal fortemente 

delimitada pela genética do indivíduo, durante a qual a experiência fornece a informação 

essencial, conhecida tecnicamente como Dados Primários. Os Dados Primários guiam a 

especialização da circuitaria, de forma que o sistema nervoso possa estabelecer seu curso 

normal de desenvolvimento, definindo um nível ótimo de desempenho com pouco dispêndio 

de energia e tempo, e virtualmente sem erosão depois que essa janela de oportunidades é 

fechada.  

“Primeiramente há a competição funcional entre inputs. A especificação 

genética determina admiravelmente muito da estrutura básica e função do 

sistema nervoso. Mas o meio ambiente e as características físicas do 

indivíduo, cujo cérebro está nascendo, não podem ser codificados no 

genoma. Para o funcionamento correto do sistema é necessário um 

processo pelo qual os neurônios selecionem (ou mapeiem) o repertório de 

inputs de um leque maior de possibilidades. Com efeito, a customização de 

Figura 5 - O próprio Lorenz sendo seguido por gansinhos com os quais estabeleceu  imprinting  
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circuitos neuronais adequados a cada indivíduo é o propósito principal dos 

Períodos Críticos.” (HENSCH, 2004: 550).
15

 

 

 

Há algumas décadas, pesquisadores de várias áreas têm se dedicado a entender 

melhor a complexidade que envolve a interrelação dinâmica entre o substrato genético dos 

bebês de qualquer espécie animal e as informações que eles conseguem retirar do meio 

ambiente. E foi através de modelos animais que se tornou possível avançar bastante nas 

pesquisas em diversas áreas. O estudo marco da área foi o de Hubel e Wiesel (1963b) sobre 

a especificidade de respostas celulares a Dados Primários visuais.  

Os Dados Primários podem ser linguísticos (PLD – Primary Linguistic Data), 

visuais, auditivos etc. Por exemplo, ao nascerem, os bebês humanos só conhecem a 

penumbra intrauterus. O nível de luminosidade é um Dado Primário que vai acionar o 

desenvolvimento neuronal do sistema visual de forma que permita ao bebê humano 

interpretar formas também sob a claridade.  

Note-se que faz parte deste raciocínio o fato de que se o indivíduo não contiver em 

seu código genético previsão para o desenvolvimento de certo circuito, então, o Dado 

Primário em si não consegue deflagrar o substrato neurológico que vai interpretar aquela 

informação. Dado Primário é restritivamente uma dada informação que está no meio 

ambiente e que uma dada espécie consegue captar.  

Por exemplo, as ondas infravermelhas estão fora do espectro de ondas que podem 

ser visíveis pelo olho humano. Um bebê que seja exposto a ondas infravermelhas não pode 

vir a desenvolver percepção visual para estas ondas. Esta é uma barreira genética da nossa 

espécie. Contrastivamente, a genética da cascavel constrói um olho para ela que consegue 

prever visão no comprimento de onda das ondas infravermelhas. As ondas infravermelhas 

são, portanto, Dados Primários para as cascavéis, mas não são para os humanos. Ainda por 

outro ângulo, as ondas infravermelhas são térmicas e a pele humana é sensível ao seu calor. 

Sob o aspecto de sensação calórica, as ondas infravermelhas são Dados Primários para os 

humanos. Ou seja, o que se tira disso é que a genética não se cumpre sem os Dados 

Primários e, por outro lado, os Dados Primários perdem seu status sem uma genética 

determinada para moldar o organismo que os interpreta. 

Voltando a Hubel e Weisel, é essencial registrar-se primeiro os estudos  de 1959, 

1962 e 1963a, que estabeleceram a micromodularidade do sistema visual. Trata-se de 

                                                 
15 First is there is the functional competition between inputs. Genetic specification admirably determines much of the basic 

structure and function of the nervous system. But, the environment and physical characteristics of the individual into which 

the brain is born cannot be encoded in the genome. A process by which neurons select their permanent repertoire of inputs 

(or maps) from a wider array of possibilities is required for proper brain function. Indeed, the tailoring of neuronal 

circuits custom fitted to each individual is the main purpose of critical periods. 
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investigações das células da área 17 do córtex estriado dos gatos (cf. Figura 6), mapeando os 

campos receptivos, usando estimulação padronizada da retina. O objetivo era entender como 

os neurônios de visão dos gatos respondiam a estimulos específicos, usando a técnica de 

gravar a atividade elétrica de uma só célula (HUBEL 1957, 1959a).  

 

Figura 6 - O córtex do gato, note-se a área 17 na esquerda acima 

 

Utilizando protocolos em comum nos três experimentos, os pesquisadores inseriam 

eletródios diretamente no córtex visual primário de um gato levemente anestesiado (Figura 

6). Depois de posicionar o gato de frente pra uma tela de projeção, mantendo-lhes as 

pálpebras abertas por fixação mecânica, os pesquisadores iniciavam muitas horas de 

projeções de padrões de linhas claras e escuras de diferentes angulações e também padrões 

de movimento (Figura 7). Findado o teste, o animal era sacrificado e o seu cérebro removido 

para estudo morfológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  – Técnica de gravação de uma única célula utilizada por Hubel e Weisel 

 

Através de uma técnica de utilizar um reagente que cora restritivamente as células 

em atividade elétrica, Hubel e Weisel podiam perceber o padrão de ativação de cada célula 

da área 17 do cérebro do gato. Como as células do córtex visual são estimuladas 
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analogamente à imagem captada pela retina, organização conhecida como retinotopia
16

, os 

pesquisadores puderam atestar que as células de cada coluna realmente respondem, 

preferencialmente ou exclusivamente, a estímulos espaciais com características de 

posicionamento e orientação específicos. Ou seja, a estimulação por linhas com um certo 

ângulo vertical ou horizontal no campo de visão ou padrões de movimento produzem 

padrões excitatórios em células específicas e inibitórios em outras. Em outras palavras, há 

especificidade celular,  já que existe preferência para orientação espacial e resposta diferenciada 

para linhas claras ou escuras de largura e inclinação específicas. Assim, através dessa série de  

experimentos,  foi possível atestar-se micromodularidade para excitação e  inibição de atividade 

elétrica.   

Uma série de outros experimentos de Hubel e Weisel (Hubel, Weisel 1963b, 1965a, 

1965b, 1965c e 1970) constava em privar os gatos da interação visual normal com os Dados 

Primários. Será descrito aqui o experimento de 1970 que resume a série. Gatinhos de 

diferentes idades foram visualmente privados do olho direito cujas pálpebras eram 

suturadas. Gravações foram realizadas posteriormente às respostas do córtex estriado nos 

dois olhos, para que o córtex direito, correspondente à atividade do olho esquerdo, que 

estava sem restrição, pudesse ser usado como controle. O resultado obtido foi o de que, 

durante os primeiros meses de vida, o fechamento de um dos olhos promove um declínio 

exacerbado do número de células. A susceptibilidade para os efeitos de fechamento do olho 

começa perto do início da quarta semana e continua a ser elevada até algum tempo entre a 

sexta e a oitava semana e então declina, desaparecendo finalmente por volta do final do 

terceiro mês.  

Durante o período de alta sensibilidade, ou seja, as quatro ou cinco primeiras 

semanas, bastam 3 a 4 dias de privação para se alcançar um declínio acentuado e em grande 

parte irreversível do número de células. Após 3 meses de privação monocular, mesmo que 

os dois olhos fiquem desobstruídos por 5 meses, o animal experiencia uma uma recuperação 

ínfima limitada à fisiologia cortical e sem nenhuma recuperação óbvia de atrofia geniculada.  

Evidentemente nem todas as tarefas cognitivas são mediadas por Períodos Críticos. 

Há muitos casos de tarefas de cognição geral que são mediadas por aprendizagem e que se 

utilizam de cognições que foram desenvolvidas em Períodos Críticos. Lenneberg (1967) é 

um clássico que desenvolve uma comparação minuciosa entre o andar bípede – habilidade 

que se adquire sem ajuda do meio externo – e duas outras habilidades conquistadas por 

                                                 
16 Para uma explicação mais aprofundada da técnica de coração e da retinotopia, organização celular que mapeia no córtex 

visual estriado analogamente os pontos da imagem bi-dimencional mapeados na retina, (ver BEAR, CONNOR e 

PARADISO, 2009: 319)    
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crianças: o desenvolvimento da linguagem e o aprendizado da escrita. Ele queria verificar 

como linguagem e a escrita seriam comparadas ao andar bípede, que é indubitavelmente 

mediado por substrato genético.    

 

Em sua comparação, Lenneberg pautou-se por critérios bem definidos: (i) variação 

dentro da espécie; (ii) história da implantação e desenvolvimento da atividade; (iii) 

predisposição hereditária; e (iv) existência de correlações orgânicas específicas. O resultado 

da comparação demonstra que (i) a escrita varia muito dentro da espécie humana. Ela não é 

utilizada por todas as populações já que há muitos povos ágrafos e muito anafalbetismo no 

mundo, enquanto a linguagem e o andar bípede são uniformemente adquiridos por todos os 

indivíduos sadios da espécie; (ii) é possível traçarmos uma história
17

 dos diferentes sistemas 

da escrita, mas não podemos conceber diferenças históricas nem para o desenvolvimento da 

linguagem nem para o andar bípede dentro de nossa espécie; (iii) a locomoção bípede 

advém de uma conformação biológica que se estrutura para este fim por volta dos doze 

meses, assim com a linguagem é externalizada por volta dos 24 meses a partir de um 

aparelho fonador que chega a ter um tônus apropriado para a fala sem que haja nenhuma 

intervenção do meio externo. Em comparação, a escrita é adquirida a partir de treinamento; 

(iv) o andar tem correlações orgânicas facilmente detectáveis, como a forma dos pés, o 

suporte dos longos músculos da perna, a fisiologia do equilíbrio através do controle 

cerebelar. A fala tem igualmente correlatos orgânicos no aparelho fonador e nas áreas 

cerebrais que se organizam para a linguagem e quando um bebê entra em contato com uma 

língua essa exposição possibilita o desenvolvimento desses correlatos orgânicos. 

Diferentemente na escrita, o contato da criança com o material escrito e com papel e lápis 

não resulta, automaticamente, na aquisição da capacidade de ler e escrever. A transmissão 

da leitura e da escrita é um ato cultural, não é uma emergência orgânica. 

Lenneberg também advoga que, apesar do fato de que, em uma criança sadia, a 

linguagem esteja praticamente formada entre os 24 e 30 meses de idade, esse período crítico 

pode ser estendido até por volta dos 7 anos de idade. Muitas crianças que vivem em 

ambientes multilíngues se valem dessa extensão para obter proficiência nativa em mais de 

uma língua. 

 

                                                 
17 Um problema encontrado na linguística histórica é que se tenta entender sobre as línguas naturais por dois métodos: a 

experimentação - em que se observam fenômenos de línguas-filhas e se tenta remontar a língua-mãe; comumente realizado 

com as línguas românicas no intuito de lançar luz sobre fenômenos linguísticos que ocorreram no latim – e a 

documentação, em que se observam documentos deixados em épocas passadas. Esses dois métodos dão conta apenas do 

registro escrito, o que é um problema para teorias que priorizam o estudo da língua-I. (PAIXÃO DE SOUSA, 2006) 
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2.3 O desenvolvimento da linguagem segundo as teorias mais relevantes 

Na literatura, é possível encontrar quatro teorias básicas sobre a aquisição de 

linguagem: (i) a conexionista, (ii) a da maturação, (iii) a da continuidade forte, e (iv) a da 

continuidade fraca. 

 O principal substrato do Conexismo é o que propaga que a cultura é determinante 

para a aquisição de uma língua. De acordo com essa visão, a criança utilizaria cada item 

lexical em uma construção sem nenhuma generalização que sirva às futuras construções. Ou 

seja, não há expectativa de que essa criança faça algum tipo de previsão sobre como ou do 

que é composto cada elemento lexical. Assim sendo, todas as sentenças seriam produto de 

construções ad hoc.  

 

“Existem muito poucas evidências de que o conhecimento de como usar 

um item lexical em uma construção específica rapidamente seja 

generalizado para outros membros da mesma categoria gramatical ou 

construção.” (ROWLAND & PINE 2000: 158)
18

 

 

 Para o Conexionismo, o meio em que a criança está inserida seria determinante para 

o conhecimento que ela vai adquirir, desde o repertório discursivo ao qual ela é exposta e 

até mesmo o número de vezes que é exposta a cada elemento de uma língua. 

“De acordo com [a Abordagem Emergentista de aquisição de linguagem], 

as crianças induzem o surgimento de uma gramática usando mecanismos 

de linguagem cognitivos gerais. Pesquisadores trabalhando neste 

arcabouço enfatizam a natureza restrita do conhecimento lingüístico inicial 

das crianças: As crianças decifram a gramática de suas línguas aprendendo 

exemplares de predicados-argumentos que ocorrem em alta freqüência em 

sua língua, como pareamentos p de forma-conteúdo no nível frasal.” 

(TOMASELLO, 2006: 94)
19 

 

A criança receberia o input da língua e assim seria capaz de produzir linguagem, 

como relata Rowland & Pine (2000). 

“Os resultados [...] são consistentes com a afirmação construtivista de que 

um mecanismo de aprendizagem distributivo que aprende e reproduz 

lexicalmente fórmulas específicas que ouviu no input pode explicar muitos 

dos dados de fala tenra com multi-palavras” (ROWLAND & PINE 200: 

157)
20

 

                                                 
18[…]there is very little evidence that children's knowledge of how to use one lexical item in a particular construction 

generalizes quickly to other members of the same grammatical category or to other constructions” 
19 According to the Emergentist Approach, children induce a grammar using general-cognitive learning mechanisms. 

Researchers working within this approach emphasize the restricted nature of children‟s early linguistic knowledge: 

children break into the grammar of their language by learning high frequency predicate argument exemplars as sentence 

level form-meaning pairings p. (Tomasello, 2006: 94) 
20 The results […] are consistent with the constructivist claim that a distributional learning mechanism that learns and 

reproduces lexically-specific formulae heard in the input can explain much of the early multi-word speech data. 
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 “Crianças humanas desenvolvem algumas habilidades cognitivas sociais 

importantes antes da aquisição de linguagem começar. Por exemplo, elas 

são capazes de descriminar uma ação intencional de uma não intencional, 

compartilhar atenção com outra pessoa seguindo o olhar desta, e até 

mesmo dirigir atenção de outros a entidades externas com gestos como 

apontar e mostrar.” (LOHMANN & TOMASELLO, 2003: 1)
21

  

 

Este tipo de abordagem sempre encontrou forte oposição da Gramática Gerativa, 

pois diverge diretamente da concepção biolinguística, que não coloca a linguagem no 

âmbito das aptidões que se aprende formalmente através de exemplos e contra-exemplos, 

mas que entende a linguagem como uma faculdade geneticamente determinada, que traz em 

si algoritmos que só podem redundar em estruturas sintáticas presentes nas línguas naturais.   

“Uma amostra de fala, mesmo ampla, é referente ao que é dito, não ao não 

dito. Para complicar a questão ainda mais, o não dito poderia ser dito. A 

língua é tão infinita quanto o pensamento humano é livre: autores criativos 

ganham a vida dizendo o que não foi dito antes. Para que uma Gramática 

Universal previna as crianças de divagar para longe das gramáticas que 

elas estão tentando adquirir, deve ser possível fazer uma distinção clara 

entre o não dito e o não dito a princípio.” (YANG, 2006: 111)
22

 

 

Notadamente as manifestações desse tipo de programação genética acontecem ainda 

muito precocemente nos bebês e seria justamente esse tipo de evidências amplamente 

atestadas que serviriam de suporte empírico para as outras três teorias de aquição que 

admitem algum grau de inatismo no processo  (KUHL et alli,1992; WERKER & TEES, 

1984; JUSCZYK, 1997; MEHLER et alli 1988; MORGAN,1996; LIMA, 2009). 

Tendo como pano de fundo, de um lado, o problema lógico da aquisição e, de outro, 

a diversidade das línguas naturais, pesquisadores da área se lançam no encalço de respostas 

para três perguntas básicas: (i) Como se caracteriza a evidência positiva; (ii) Em que 

momento ela opera? (iii) Sabendo-se que há evidência positiva e só ela, como se dá o ajuste 

paramétrico para que a gramática da criança passe de uma língua maior (GU) para uma 

menor (língua alvo)?  

Em resposta a essas indagações aparecem duas teorias de base inatista: a Teoria da 

Maturação e da Continuidade, esta última em duas versões, a forte e a fraca.  

A Teoria da Maturação lança a hipótese de que o substrato inato da linguagem não 

se encontra completamente pronto ao nascimento e passa por um processo de 

                                                 
21 Human infants develop some important skills of social cognition before language acquisition begins. For example, they 

are able to discriminate intentional from non intentional action, to share attention with other people by following their 

gaze direction, and even to direct the attention of others to outside entities by gestures such as pointing and showing. 
22 “But a sample of actual speech, however large, is about the said, not the unsaid. To complicate the matter further, the 

unsaid could be said. Language is as infinite as human thought is boundless: after all, creative writers earn their living 
by saying things that have not been said before. In order for a universal grammar to prevent children from drifting far 

from the grammar they are trying to acquire, it must draw a clear distinction between the unsaid and the in-principle 

unsaid.” 

 



 

30 

 

desenvolvimento de ordenação intrinsecamente disposto ao longo do tempo, tal qual o 

desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. Portanto, há princípios geneticamente 

determinados, que respeitariam uma programação maturacional cíclica.  

O trabalho mais importante que norteia este tipo de pensamento foi o de Borer e 

Wexler (1987) onde está postulado que algumas construções da GU não estariam 

disponíveis imediatamente para a criança e sim amadureceriam com o tempo. Mas para 

estes autores a porção maturacional se estenderia somente a alguns princípios da GU que 

são necessariamente dependentes do desenvolvimento de outros e que amadurecem ao longo 

do curso da aquisição. Esses princípios dependentes de amadurecimento são os que 

estabelecem os parâmetros responsáveis pela diversidade linguística. 

A ideia de maturação esteve sempre centrada no poder biológico que possibilita que 

o desenvolvimento ocorra em ciclos biológicos. Sendo assim, o desenvolvimento não seria 

derivado do aprendizado cultural como afirma a primeira teoria, mas fruto do 

desenvolvimento biológico que vai eclodindo ao passo que vai se tornando maduro, o que 

pressupõe que as estruturas não estão prontas ao nascimento. 

A versão Maturacional de Borer e Wexler é moderada, pois segundo eles a porção 

maturacional se estende somente a alguns princípios da UG que são necessariamente 

dependentes do desenvolvimento de outros e que amadurecem ao longo do curso da 

aquisição. Esses princípios dependentes de amadurecimento são exatamente os 

parametrizáveis e portanto os que são responsáveis pela diversidade linguística. 

Uma Hipótese Maturacional um pouco mais forte do que a Borer e Wexler é 

entretida por Radford (1990). Para Radford há um cronograma maturacional em que nos 

primeiros estágios da aquisição há somente as categorias lexicais e suas projeções têm uma 

realidade psicológica: 

“As gramáticas infantis tenras do inglês são caracterizadas pela aquisição 

de sistemas de categoria lexical e suas propriedades gramaticais associadas 

e pela não-aquisição de sistemas de categoria lexical e suas propriedades 

gramaticais associadas.” (RADFORD, 1990: 241)
23

 

 

Segundo Radford, o processo da aquisição de linguagem vai, ao longo de 24 meses, 

amadurecendo as categorias funcionais e suas projeções e então gradualmente o sistema de 

determinantes aparece, seguido dos complementizadores, flexões e, por último, caso.  

                                                 
23  “The early child grammars of English are characterized by the acquisition of lexical category systems and their 

associated grammatical properties, and by the non-acquisition of functional category systems and their associated 

grammatical properties.” (RADFORD, 1990: 241) 
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Também a favor da Hipótese da Maturação é o trabalho de Siskind (1994) que 

mostra que a criança lida com muito mais massa fônica, a que ele chama „barulho‟, do que 

ela pode relacionar ao seu mundo concreto e psíquico. Esse achado parece apontar para uma 

ordenação de estrutura interna ao mecanismo de aquisição ao invés de externa a ele.    

Outra Teoria de Aquisição traz a Hipótese da Continuidade subdividida entre as 

versões forte (SCH) e fraca (WCH). De forma comum às duas versões, esta teoria postula 

que o substrato inato da linguagem já se encontra completamente pronto ao nascimento, mas 

a emergência da linguagem não é instantânea porque a introjeção da experiência detonadora 

acontece ao longo do tempo (CRAIN & THORNTON, 2003). Ambas as versões afirmam 

que a criança seria um exímio linguista, pois teria uma Gramática Universal que possuiria 

todas as possibilidades linguísticas e ao passo que a criança fosse tendo contato com os 

dados primários ela iria “desaprendendo” o que não foi ativado, algo postulado como 

“aprendizado pelo desaprendizado”. Assim, a criança definiria seus parâmetros de acordo 

com traços linguísticos que já precisam ser preenchidos, o input linguístico ajudaria a 

criança a determinar quais são os parâmetros de sua língua.  

Segundo Poeppel e Wexler (1993), apesar de diversas hipóteses afirmarem que uma 

gramática infantil poderia corromper os Princípios da Gramática Universal (GU), não há, 

depois de profundos estudos empíricos, dados que sustentem tal hipótese. Assim, a língua 

da criança é controlada pela GU, o que quer dizer que não há possibilidade de variação de 

linguagem que viole os princípios dessa Gramática Universal. 

No entanto, a Hipótese da Continuidade Forte afirma que há o Princípio do Superset 

e também o do Subset. No primeiro, a criança já viria com o aparato pré-definido para a 

língua maior (Princípio do Superset), ou seja, se pensarmos no parâmetro sujeito, há línguas 

no mundo que exigem a realização do sujeito em todos os contextos sintáticos; outras 

aceitam que o sujeito esteja presente e por outras vezes ausente.  Há ainda outras línguas em 

que o parâmetro exige a não realização do elemento. Por outro lado, o Princípio do Subset já 

aposta em uma marcação default para a língua menor que só seria desmarcarda se houvesse 

dados com evidência de que a marcação não se coaduna com ela. 

 

A ideia [do princípio do subset] é que o aprendiz deve assumir a gramática 

mais restrita e então mudar a gramática quando se depara com evidência 

positiva no input que a língua alvo é diferente. Se um aprendiz assumir que 

a gramática for menos restritiva ou maior do que a sua gramática alvo, 

nenhuma evidencia dos dados o forçaria a mudar sua gramática devido a 

há ausência de evidência negativa.”( BECKER 2005: 52)
 24

 

                                                 
24 The idea behind this principle is that the learner should assume the most restrictive grammar, and then change the 

grammar when faced with positive evidence in the input that the target grammar is different. If a learner assumed a 
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Em relação às ideias de Superset e Subset, se pensarmos na analogia que Chomsky 

fez entre a PP no início do processo de desenvolvimento de linguagem e uma caixa de força 

com seus disjuntores, para o Superset teríamos todo o quadro de força ligado ou 

completamente desligado (Figura 8). Para o Subset teríamos a caixa de força com diferentes 

posições dos disjuntores, representando as opções de línguas menores que podem ser 

mudadas, paulatinamente, em presença de dados conflitantes. (Figura 9).  

 

Figura 8 - Caixa de disjuntores marcada para 

língua maior 

 

 

Figura 9 - “Caixa de Disjuntores” com parâmetros 

default escolhidos para lingua menor 

 

A quarta e última hipótese a se considerar aqui é a Hipótese da Continuidade fraca, 

que alega que as crianças estariam à procura de certos significados e o input gerado em 

torno delas seria capaz de ativar esses significados que a criança procura. Assim como a 

Teoria da Maturação e da Continuidade Forte, essa última pressupõe um forte componente 

biológico. Contudo, a Hipótese da Continuidade Fraca pressupõe que a criança tenha a 

Gramática Universal a sua disposição desde o início, e de acordo com os dados primários de 

sua língua, vá marcando seus parâmetros. Esses, porém, não estariam predefinidos nem 

precisariam maturar. 

Dessa forma, essa teoria poderia prever que a criança pode por vezes utilizar 

estruturas presentes na GU, mas que não são possíveis ou, pelo menos, muito comuns em 

sua língua nativa – algo que de fato é observado no desenvolvimento de linguagem. Charles 

Yang (2006) argumenta que uma criança por volta de dois anos, em processo de aquisição 

de linguagem, comete desvios da gramática de inglês adulto. Por exemplo, elas realizam 

perguntas sem a inserção do sujeito da sentença. Como nos exemplos, “Where____ going?”, 

“How ____ do it?”, Why _____ working?”, “When _____ go home?” (YANG, 2006: 164). 

Essas sentenças seriam possíveis, no entanto, em línguas de sujeito nulo como o português 

                                                                                                                                                      
grammar that was less restrictive, or larger than the actual target grammar, no evidence in the input would force the 

learner to change the grammar, due to the absence of negative evidence. (BECKER, 2005: 52) 
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europeu e, em menor escala, o português brasileiro, cuja utilização de sujeito nulo é mais 

restrito a situações formais. 

 Utilizando os pressupostos principais da Teoria da Continuidade com outra 

nomenclatura, Patricia Kuhl postula a Structure-Changing Approach (Figura 10), que 

afirma que as crianças iniciam a aquisição como ouvintes universais e, ao adquirirem sua 

língua materna, apagam os limites categoriais que são irrelevantes para sua língua. Kuhl 

(1994) argumenta que a experiência tenra possui o efeito de explicitamente remodelar as 

representações inatas. 

Por outro lado, Werker (1994) apresenta a Structure-Adding Approach (Figura 10), 

que defende que as crianças iniciam a aquisição como ouvintes universais e, ao adquirirem 

sua língua materna, operam uma sobreposição da estrutura fonética de sua língua à estrutura 

universal. Assim sendo, o desenvolvimento das habilidades de speech perception não 

refletem uma perda das representações inatas, mas sim reflete o desenvolvimento de 

representações adicionais língua-específicas (WERKER E TEES, 1999).  

 

A julgar pelos resultados das pesquisas, a versão da Hipótese da Continuidade que 

melhor dá conta dos dados infantis é a Versão Fraca. Segundo essa versão, haveria um 

aparato inato que implementa a linguagem sem marcação paramétrica default – ou seja, a 

criança testaria opções paramétricas que nem sempre seriam compatíveis com aquelas que 

se adequam à língua de sua comunidade. Com efeito, isso realmente se verifica nas fases de 

produção de fala. Por exemplo, Karmiloff, Karmiloff-Smith (2001) citam o exemplo da 

versão acusativa aplicada ao verbo cair que em inglês seria agramatical, mas que é aceita em 

outras línguas:  

 

Figura 10 - Abordagens Structure Adding e Structure Changing (PHILIPS, 2001:5 
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“Child, 3 years old: *Mommy, don‟t fall that on me.” (p.35) 

                                  Mamãe,  não caia isso em mim. 

                         

 

Além disso, pesquisas em fonologia feitas com bebês de tenra idade demonstram que 

há o aprendizado pelo desaprendizado, em que sons não encontrados nos dados primários 

não podem mais ser percebidos de forma distintiva. Assim como os sons da fala, em que 

não encontramos evidências de que adultos preservem a capacidade inata de percepção, 

também não encontramos evidência de que adultos utilizem parâmetros possíveis em outras 

línguas naturais, mas não na língua-alvo. Demonstra-se assim que, como outras cognições, a 

linguagem possui um período crítico para ocorrer e, uma vez que esse período termina, não 

há mais a possibilidade de desenvolver-se como outrora. Essas observações parecem 

apontar que a Continuidade Fraca estaria na direção correta em relação à tensão adequação-

explicação de fenômenos linguístico, tensão de que toda teoria linguística precisa dar conta. 

 Se de um lado observamos que a Hipótese da Continuidade Fraca abarca os 

diferentes fenômenos encontrados na aquisição de linguagem, precisamos de uma teoria 

linguística que dê conta da capacidade linguística nos moldes da língua-I e da 

micromodularidade que as línguas naturais encerram.  Nesse sentido, encontramos em uma 

teoria micromodular, como a Morfologia Distribuída (MD), a forma mais abrangente de 

relacionar a descrição de dados linguísticos – especialmente nas línguas que possuem um 

alto grau de sintaxe dentro das palavras, como Português e Karajá – e a explicação desses 

dados, já que não se espera que a sintaxe faça todo o trabalho no nível sentencial e só depois 

outros módulos gramaticais tenham acesso a essa computação. No modelo da MD, cada 

derivação – desde a interação da raiz com seu primeiro morfema categorizador – é lida pela 

Enciclopédia. Isso aponta para uma leitura lógica em momentos menores e não apenas 

quando se chegasse a vP ou a CP. Dessa forma, todo elemento que entra na derivação é 

analisado com base no que já estava presente, postulando assim um modelo em que há uma 

conversa constante entre os diversos módulos da linguagem. 

O Capítulo 3 – Teoria da Mente – abordará a evolução desse campo e as 

interrelações entre as Teorias de Aquisição e a Teoria da Mente, na medida em que se possa 

correlacionar pressupostos teóricos linguísticos a elas.  
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3  TEORIA DA MENTE 

 Este capítulo mostrará a evolução do protocolo do teste de ToM, os mecanismos de 

recursão,  as interrelações entre a linguagem e a ToM, e entre a Teoria de desenvolvimento 

da linguagem e ToM 

 

3.1 O histórico dos testes de ToM 

O termo Teoria da Mente foi cunhado por Premack e Woodruff em 1978. Ao 

realizarem pesquisas com macacos, os autores observaram e definiram essa cognição 

específica:   

“A habilidade de imputar estados mentais para si mesmo e para outros. A 

habilidade de fazer inferências sobre o que as pessoas acreditam acontecer 

em uma dada situação permite que este indivíduo prediga o que elas irão 

fazer.”
25

 (PREMACK, WOODRUFF, 1978) 

 

Premack & Woodruff (1978) foi um marco na área e desencadeou diversas pesquisas 

com crianças visando ao entendimento de mudanças na representação de conteúdos 

semânticos, compreensão de crenças falsas e discriminação entre aparência e realidade.  

Como havia relatos de que crianças autistas demonstram, além das deficiências 

sociais, pobreza nas brincadeiras de “faz de conta” (SIGMAN e UNGENER, 1981) - um 

dos momentos em que, para Leslie (1984), podemos ver manifestada a ToM – pensou-se 

que essas crianças não teriam capacidade de teorizar sobre a mente de outras. Assim, muitos 

estudos de ToM em crianças com síndromes também começaram a ser conduzidos. Entre 

eles destaca-se Baron Cohen et alli (1985), que foi diversas vezes replicado. 

Trata-se de um estudo que analisava as respostas de três grupos de crianças: 

controle, autistas e com Síndrome de Down. Na verdade, Baron Cohen et alli (1985) 

fizeram uma adaptação no teste de Wimmer e Perner (1983) que tinha o objetivo de aferir 

diferenças no desenvolvimento da ToM segundo a idade. O resultado da adaptação ficou 

conhecido na literatura como Sally-Anne Task (Figura 11) e consiste em expor aos 

voluntários a seguinte história: Havia duas bonecas protagonistas, Sally e Anne e uma cena 

em que se podiam ver uma caixa fechada e uma cesta. Sally entra em cena com uma bolinha 

de gude e guarda essa bolinha na cesta. Sally sai de cena. Em seguida, Anne aparece e retira 

a bolinha de gude da cesta, abre a caixa e coloca a bolinha dentro dela. Ao final dessa 

                                                 
25

 “The ability to impute mental states to oneself and to others. The ability to make inferences about what 

other people believe to be the case in a given situation allows one to predict what they will do.” 
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encenação, os experimentadores faziam uma pergunta de “nomeação” para ter certeza que 

todas as crianças voluntárias, que observaram a cena, sabiam diferenciar a boneca Sally da 

boneca Anne. Após essa tarefa a pergunta de teste era feita: “Quando Sally voltar, onde ela 

vai procurar pela bolinha?” Essa era a questão que definiria se a criança entendeu que Sally 

tinha uma crença falsa sobre o atual local da bolinha. Sally deveria pensar que a bolinha 

ainda estaria na cesta. Se o voluntário respondesse de acordo com seu próprio ponto de 

vista, diria que Sally procuraria a bola na caixa, local real. Havia também duas outras 

perguntas: uma de realidade “Onde está a bolinha realmente?” e uma pergunta de memória 

“Onde estava a bolinha no começo?”.  

 

Figura 11 - Sally-Anne Task 
 

Baron–Cohen et alli (1985) identificaram que todas as crianças se saíram bem na 

pergunta de realidade e na pergunta de memória. Tanto as crianças no grupo controle como 

o grupo das crianças com Síndrome de Down tiveram resultados semelhantes, também 

passando na questão de crença (23 das 27 no grupo controle e 12 das 14 crianças com 

Síndrome de Down). Em contrapartida, 16 das 20 crianças com autismo não passaram no 

teste de crença. Todas as crianças que falharam no teste apontaram para o lugar onde a bola 

realmente estava. Esse tipo de resposta demonstrava que a criança autista não operava de 
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acordo com o conhecimento de Sally, mas com seu próprio conhecimento. Isso foi 

interpretado pelos autores como incapacidade de teorizar sobre a mente do outro - ou seja, 

não possuíam ToM. 

A fim de corrigir os vieses citados, Perner et alli (1987) refinaram o desenho do teste, 

que passou a incluir  uma trama um pouco mais complexa do que a utilizada em testes 

anteriores. Havia três personagens, Mamãe, John e a irmã. John era o protagonista que teria 

uma crença-falsa;  Mamãe ou a irmã geravam essa crença, dependendo da versão de teste. O 

teste se passa em dois locais distintos – a cozinha com um armário e a sala com uma gaveta 

–, possíveis locais para colocar o objeto de teste e gerar a falsa crença. Há três versões de 

uma história sobre o paradeiro de um chocolate, com três níveis de explicitação da 

antecipação. 

Primeira versão: Implícita. Mamãe comprou um chocolate para os dois filhos, John e 

a irmã. John ajuda a Mamãe a tirar o chocolate da sacola do supermercado e guarda-o na 

gaveta. Ele se lembra bem onde deixou o chocolate, pois quando voltar ele vai querer 

comer. Neste momento o pesquisador pergunta: Onde John colocou o chocolate? Após a 

resposta a história continua. John sai de cena para brincar na pracinha. Enquanto isso, a 

Mamãe resolve fazer um bolo e pega metade do chocolate como ingrediente. A outra 

metade é do John, mas ela se esquece de colocá-la de volta na gaveta e invés disso ela 

coloca o chocolate no armário da cozinha. John ainda está no parquinho e não viu onde a 

Mamãe guardou o chocolate.  

Segunda versão: Imobilidade Explícita. A história começa como na primeira versão: 

a Mamãe traz um chocolate do supermercado; John coloca-o na gaveta; há um comentário 

mostrando que John se lembra bem onde o deixou; pergunta sobre o paradeiro do chocolate 

até agora; e a saída de John para o parquinho. Nessa versão, John encontra a irmã no 

parquinho e avisa a ela que a Mamãe comprou chocolate para eles e deixou na gaveta. Daí 

ele fala para a irmã que ela pode comer o pedaço dela, mas pede que ela deixe o dele na 

gaveta, para ele comer mais tarde. A irmã informa John que vai deixar na gaveta como ele 

pediu e vai para casa. Neste ponto da história o pesquisador faz uma nova pergunta: O que 

John pediu a para irmã fazer? Em casa, a irmã do John pega o chocolate da gaveta e vai à 

cozinha cortar sua metade. A outra metade é do John, mas ela se esquece de colocá-la de 

volta na gaveta e em vez disso ela coloca o chocolate no armário da cozinha. John ainda está 

no parquinho e não vê onde a irmã guarda o chocolate.  

Terceira versão: Transferência Explícita. Mais uma vez temos o mesmo cenário, mas 

em vez de John escolher colocar o chocolate na gaveta – como nas duas outras versões - ele 
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sobe em uma cadeira e coloca o chocolate lá em cima no armário da cozinha. Quando ele 

encontra com a irmã na pracinha, diz a ela que a Mamãe comprou um chocolate para eles e 

que ele o guardou no armário da cozinha. John fala para irmã que ela pode pegar a parte 

dela e pede um favor: “Quando você for pegar o seu pedaço você coloca o meu na gaveta da 

sala? É mais fácil de pegar lá.” A irmã afirma que ela fará o favor. Nesse instante, há uma 

pergunta do pesquisador: “O que o John pediu para irmã fazer?” A história continua como 

nas outras versões. Em casa, a irmã de John pega o chocolate que está no armário da 

cozinha e corta a parte dela. Ela se esquece do pedido de John e coloca o chocolate de volta 

no armário da cozinha. Como nas outras versões, John estava brincando no parquinho e não 

está sabendo de nada.  

Cada criança voluntária só ouvia uma versão da história de John e respondia uma 

pergunta de teste: “Onde John acha que está o chocolate?” ou “Onde John vai procurar pelo 

chocolate?” – metade dos voluntários respondia a primeira pergunta e a outra metade a 

segunda. 

Concluindo, no sentido de eliminar vieses, foram tomadas as seguintes precauções 

neste novo teste: (i) a inserção de perguntas ao longo da história para certificar-se de que 

todas as crianças acompanhavam a trama; (ii) o grau de explicitação das três versões não 

demonstrou alteração na capacidade incapacidade de entender expectativas normais que dão 

origem as falsas crenças; e (iii) mudança na pergunta para que o voluntário entendesse que 

devia responder sobre o pensamento de John e não tentar ajudá-lo na tarefa. Os resultados 

demonstraram que, apesar de todas as tentativas feitas para sanar qualquer dificuldade que 

não estivesse relacionada com o conceito de falsa crença em si, nenhum dos fatores 

modificados alterou o fato de que a maioria das crianças possuia pequeno ou nenhum sinal 

de entender a crença falsa.  

Foi somente a partir da década de 90 que os aspectos linguísticos da questão 

começaram a ser levados em consideração. Utilizando dados de pesquisas linguísticas que 

demonstravam que crianças adquiriam certas partes da gramática com quatro anos (SLOBIN 

&AKSU (1982); FITNEVA (1999) JOHNSON & MARATSOS (1977), MOORE, BYANT, 

& FURROW (1979), MOORE, PURE, & FURROW (1990), e violavam parâmetros da 

língua alvo (ROEPER & DE VILLERS, 1991), surge a hipótese de que a ToM só poderia 

ser deflagrada após o momento em que a criança dominasse a sintaxe e a semântica de 

complementos sentenciais finitos. Inúmeros estudos foram realizados nesse período testando 

o desenvolvimento de subordinação e o movimento o sintagma Qu- na estruturação de 
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perguntas, já que estes estariam envolvidos na codificação linguística da das tarefas de 

crença falsa.  

Para testar esta hipótese, De Villiers (2004) e DeVilliers et alli (2008) investigam 

diversas estruturas utilizando movimento do sintagma Qu, tanto longo quanto curto.  Nesses 

estudos, as crianças de quatro anos não demonstraram dificuldade com o uso de movimento 

longo nas respostas, mas demonstraram uma preferência por respostas em que era possível 

adjungir o elemento a dois verbos, um com a interpretação de longa distância e outro, com a 

de curta. Porém, essas mesmas crianças, que demosntraram entender e produzir sintagmas 

QU- com movimento curto e longo até os 5 anos, não eram capazes de conceber o substrato 

pragmático de avaliar o conteúdo da mente de outros, o que fez DeVilliers concluir pela 

independência e por interconexões entre a sintaxe e a cognição de ToM.          

“O que eu tentei fazer aqui foi demonstrar como o conhecimento integral 

do sistema de complementação tem consequências sintáticas, semânticas e 

lexicais as quais possuem interconexões complicadas. O entendimento das 

interações entre estes pode demandar uma verdadeira psicolinguística, pois 

pode haver a necessidade de que psicólogos estudando desenvolvimento 

cognitivo reconheçam que o problema pode ser do desenvolvimento 

incompleto da linguagem. Pode ser também necessário que linguistas 

estudando o desenvolvimento da linguagem venham admitir que a 

inteligência também está em desenvolvimento”. (De VILLIERS, 1995: 

34)
26

 

 

 

A explicação que a autora fornece e que também se adota aqui é a de que como a 

cognição linguagem permeia tudo que fazemos, uma vez que a possuímos, sempre 

escolhemos produzir linguagem. Mesmo quando ela não é necessária, como, por exemplo, 

nas operações matemáticas ou nas computações da ToM, a semântica de algumas 

computações podem tornar mais explícitos certos conteúdos e facilitar assim o 

desenvolvimento cognitivo. Além de um certo nível de determinismo linguístico admitido 

pela autora, os resultados dos artigos de De Villiers 2004 e 2008 demonstram também que 

poderia haver algo especificamente de ToM, não a habilidade sintática de encaixar 

sentenças ou de mover elementos,  mas algum outro mecanismo que estivesse interferindo 

na habilidade das crianças de responder aos testes clássicos. Isso impulsionou as pesquisas 

nos anos 2000. 

Estudos realizados nessa década diziam respeito à independência de cognição de 

teoria da mente da linguagem. Nesse ponto da evolução científica já era possível testar 

                                                 
26

 What I have attempted to do here is to demonstrate how a full knowledge of sentence complementation has 

syntactic, semantic and lexical consequences that have intricate interconections. Understanding the interactions among 

these may require true psycholinguistics, for it may require psychologists studying cognitive development to acknowledge 

that incomplete language development  might be involved, and it may require linguists studying language  development to 

admit that the intellect develops. (De Villiers 1995 : 34)  
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bebês de forma não invasiva e um dos protocolos utilizava o rastreador ocular (eye-tracker) 

para captar os movimentos sacádicos da criança. A ideia por trás da técnica era compreender 

se, sem estímulo linguístico, crianças demonstrariam compreender – através do tempo de 

observação de uma cena – que um personagem possuía uma crença falsa (ONISHI & 

BALLARGION, 2005; SOUTHGATE et alli, 2007). 

Onishi & Ballargion (2005) utilizaram o protocolo de Sally-Anne – em que toda a 

encenação da história ocorria sem que nenhuma palavra fosse dita – em crianças de 15 

meses. Eles concluíram que seus dados apontavam que as crianças de 15 meses tinham 

algum entendimento de falsa crença, algo que havia sido negado em um estudo anterior 

(CLEMENTS e PERNER, 1994).  

Southgate et alli (2007) apontaram problemas no estudo de CLEMENTS e 

PERNER, 1994 que possuía um comentário final após a história “Eu imagino onde ele vai 

olhar”
27

. As crianças nesse teste podiam se focar em onde, olhando assim para o local do 

objeto ao final da história e não formulando, assim, nenhuma crença falsa a personagens da 

história. Como o protocolo de Onishi e Ballargion testava crianças menores que no teste de 

Clements e Perner, Southgate et alli.(2007) apresenta um teste com o mesmo protocolo de 

Onishi e Ballargion 2005 (Figura 12), sem estímulo linguístico, mas utilizando voluntários 

da mesma idade do teste de 1994. Haveria algo especial nas crianças de 15 meses que as 

diferenciaria das de 25 meses?  

                                                 
27

 „„I wonder where he‟s going to look.‟‟ 
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Figura 12 - Protocolo de Testagem Southgate et alli, 2007 

Os pesquisadores encontraram resultados semelhantes aos do artigo de Onishi e 

Ballargion a maioria das crianças de dois anos olhavam primeiro e por mais tempo para o 

local em que a personagem havia visto a bola antes de ficar distraída e não ver que outro 

boneco removia a bola de lugar. Observou-se, assim, que os movimentos sacádicos eram 

mais intensos quando a moça procurava a bola num local que o sujeito sabia não ser 

conhecido. Os autores interpretaram que esses movimentos de olhar seriam uma evidência 

de que crianças a partir de 2 anos de idade já possuíam a compreensão de ToM, apesar de 

não serem capazes de responder a perguntas diretas, verbais. 

Após longo exame de mais de duas décadas, pesquisas demonstram que crianças são 

capazes de: prever um comportamento baseado em uma crença falsa (WELLMAN, CROSS 

&WATSON, 2001); explicar o comportamento que deriva de uma crença falsa (WIMMER 

& WEICHBOLD, 1994; WIMMER & MAYRINGER, 1998); manipular comportamento 

gerando uma crença falsa ou mantendo a ignorância do outro (CHANDLER, FRITZ e 

HALA, 1989; SODIAN et al., 1991). Tudo isso ocorre em torno de quatro anos de idade. 

Mesmo com tantas pesquisas algo parece preceder essa competência, o que leva 

alguns pesquisadores a acreditar seria uma habilidade inata (LESLIE, 2005), mas que só 

passa a ser mediada pela linguagem a partir dos 4 anos de idade. Essa promete ser uma das 

grandes questões para área, a partir do momento em que mais pesquisas possam levar a 

dados mais robustos – por enquanto só há relatos de dois experimentos demonstrando isso. 
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Aparentemente, as crianças de 2 anos começam a pensar sobre crenças falsas a partir de 

dados primários em que é possível encontrar situações de falsa-crença. Os dois testes 

encontrados na literatura parecem demonstrar que há uma ToM implícita (DOHERTY, 

2009), mas é cedo demais para saber com certeza o que exatamente a ideia de implícito está 

abarcando.  

Outra implementação importante é que, como a teoria da mente pressupõe 

recursividade em sua estrutura, seria necessário aumentar os níveis de recursividade para 

examinar se os conteúdos perfilavam por mais mentes do que duas. Em 2008, Hollebrandse 

e colegas publicaram um artigo apresentando um teste que eles intitularam teste de segunda 

ordem.  

 

Os autores observavam diversas formas de subordinação: em frases simples – em 

que o encaixe ocorria devido ao discurso – e também em testes com histórias com alto grau 

de complexidade, que exigiam bastante da memória de trabalho dos participantes. O 

primeiro teste, sem recursividade, funcionando como grupo controle, ocorria da seguinte 

maneira
28

: 

“Jimmy e a irmã dele moram perto de uma ponte.  

A ponte quebrou. 

Jimmy sabe disso. 

Sua irmã não pensa isso. 

 

Após essa história, os pesquisadores faziam duas perguntas aos participantes: 

 

(10)       a) A irmã dele vai atravessar a ponte? Por quê?
29

 

                            b) A irmã do Jimmy vai avisar a ele? Por quê? 

 

A primeira pergunta do teste parece apresentar um problema com a realidade, já que, 

se não há mais ponte, a irmã não vai atravessá-la. Ela pode até achar que é possível 

atravessar a ponte, mas ela nunca a atravessará se a tal ponte não existir mais. Tivemos a 

oportunidade de apontar essa incompatibilidade para um dos autores desse artigo, Professor 

Thomas Roeper da University of Massachussets, que a mencionou em sua palestra no I 

Congresso Internacional de Psicolinguística. O pesquisador afirmou, porém, que a história 

                                                 
28

 Jimmy and his sister live next to a bridge. 

The bridge is broken. 

Jimmy knows that. 

His sister doesn‟t think that. 

 
29

 Will his sister cross the bridge? Why? 

b. Will his sister warn Jimmy? Why? 
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apresentada no artigo não era a única realizada com os voluntários. O que poderia significar 

que os resultados não foram afetados por esta questão. Porém, os resultados demonstraram 

que as respostas à segunda pergunta demonstraram ser irrelevantes ou, claramente, de 

primeira ordem (cf. Figura 13). 

 

Figura 13 - HOLLEBRANDSE et alli (2008) resultados da história de Jimmy e irmã. 

 

HOLLEBRANDSE et alli (2008) também fizeram o teste denominado Bake Sale 

(Figura 14), que era constituído de diversos personagens e uma história complexa. 

 

 

 

Figura 14 - HOLLEBRANDSE et alli 2008:6, teste Bake sale 

 

A história demonstrada nas Figuras acima se desenrolava da seguinte maneira: 

“Figura 1: Sam e Maria estão jogando juntos e olham pela janela e veem 

que a igreja está fazendo uma quermesse.  

Figura 2: Sam vê Maria pegar seu dinheiro e sair correndo para a igreja. 

“Ah ha”, Sam diz: “Ela vai comprar biscoitos com gotas de chocolate, o 

favorito dela.” E Sam volta a brincar com seus brinquedos.  
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Figura 3: No caminho para a quermesse, Maria encontra com o carteiro e 

fala para ele: - Eu vou comprar uma bela torta de abóbora para minha vó. 

a)Pergunta: O Sam sabe que a Maria vai comprar torta de 

abóbora? 

Figura 4: Quando Maria chega à quermesse, ela descobre que eles só têm 

brownies. Então ela não pode comprar torta de abóbora para a avó dela, 

mas ela compra um monte de brownies para a família dela.  

a.Pergunta: O Sam sabe que ela comprou brownies? 

b. Pergunta de falsa crença de 1ª ordem: O que a Maria achou que ia 

comprar na quermesse? Por quê? 

Figura 5: Já em casa, a Mãe chega e diz ao Sam “Eu reparei que a igreja 

está fazendo uma quermesse.” Sam fala: Ah é, Maria foi lá. A mãe 

pergunta: O que Maria acha que eles estão vendendo?  

c.  Pergunta de crença falsa de 2ª ordem: O que o Sam falou para 

mãe? Por que ele disse isso? (HOLLEBRANDSE et alli, 2008:6)
 30

  

 

Hollenbradse et alli (2008) testa a Teoria da Mente de primeira e segunda ordem, 

onde a história em si apresenta perspectivas diferentes para cada personagem. A perspectiva 

de Sam que acha que Maria vai comprar biscoitos com gotas de chocolate, a perspectiva de 

Maria que é frustrada, pois não estão vendendo torta de abóbora como ela queria; a 

perspectiva da mãe, que recebe informações de Sam sobre Maria; bem como a realidade do 

que Maria comprou - brownies.  

Os resultados de HOLLEBRANDSE et al. 2008, demonstram que as crianças 

testadas (média 6 anos e 11 meses) responderam 100% das respostas corretas quando a 

pergunta feita era de primeira ordem, “O que a Maria achou que ia comprar na quermesse?”. 

Quando a pergunta era de segunda ordem, “O que o Sam falou para mãe?” 59% das vezes as 

crianças responderam como os adultos, perspectiva de segunda ordem. Em 32 % dos casos 

as crianças responderam utilizando uma resposta com um encaixe.  

Exemplos de respostas possíveis são
31

: 

                                                 
30

 Picture 1: Sam and Maria are playing together and look out the window and see that the church is having a 

bake sale. 

Picture 2: Sam watches Maria grab her money and run out of the house and over to the church. “Ah ha,” Sam 

says. “She‟s going to buy chocolate chip cookies, her favorite.” And then Sam goes back to playing with his 

toys. 

Picture 3: On her way to the bake sale, Maria runs into the mailman and tells him, “I‟m going to get a nice 

pumpkin pie for Grandma.” 

a. Probe: Does Sam know that Maria is going to get a pumpkin pie? 

Picture 4: When Maria gets to the bake sale, she finds out that all they have are brownies. So she couldn‟t buy 

a pumpkin pie for her grandma, but buys a bunch of brownies to bring back to her family instead. 

a. Probe: Does Sam know that she bought brownies? 

b. 1st order FB: What did Maria think she was going to buy at the bake sale? Why? 

Picture 5: Back at the house, Mom comes in and says to Sam “I noticed that the church is having a bake sale.” 

“Oh yes,” Sam says. “Maria went there.” Then Mom asks, “oh, what does Maria think they‟re selling at the 

bake sale?” 

c. 2nd order FB: What does Sam tell his mom? Why does he tell her that? 

 
31

 “the boy thinks that its lollipops and the girl thinks that its chocolates because she actually put a chocolate 

bar in the bag” Child102, age: 7;3 
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(11) “O menino acha que tem pirulito e a menina pensa que tem uma barra de chocolate na sacola” 

criança de idade 7a3m  

(12) Porque ele acha que ela acha que eles estão vendendo isso” criança de idade 6a10m  

 

A interpretação dos resultados foi a de que as crianças de 6 e 7 anos conseguiam 

atribuir crenças de segunda ordem mas não o faziam com alto grau de performance.  

Comparando os dois experimentos extraídos de Hollebrandse et alli (2008) podemos 

observar que  encaixes recursivos permitem uma relação lógica e exclusiva entre as 

proposições enquanto uma sequencia discursiva demonstrou permitir múltiplas 

intrepretações.  

 

3.2  A Teoria da Mente e a recursividade 

Apesar de haver muitos relatos afirmando a independência do ToM em relação à 

linguagem (SOUTHGATE et al., 2007) e também algum nível de cognição de teoria da 

mente em animais (PREMACK & WOODRUFF, 1978; TOMASELLO & CALL, 1997; 

PREMACK, 1988; DENNETT, D. 1987; CHENEY & SEYFARTH, 1990; BYRNE, 1995; 

BROWNE, 2004; BENNETT, 1991), a cognição de linguagem promove, sem dúvida, 

algoritmos computacionais bastante propícios para a codificação de conteúdos de uma 

mente  teorizando sobre outra ou outras. Mais especificamente, dois mecanismos sintáticos 

são essenciais para utilizar a linguagem na ToM: a recursividade, implementada pelo 

mecanismo de encaixe de outras sentenças, e aspectos semânticos dos verbos psicológicos. 

 

(12) Eu penso que Pedro não sabe que Lana acredita que ela precisa de umas férias só com o  

        marido e sem as crianças.  

 

Os vPs em (12) codificam semanticamente juízos de valor de um sobre estados 

emocionais circunscritos em outros e estruturados sintaticamente através de complementos 

sentenciais de verbos psicológicos ligados uns aos outros hierarquicamente através da 

recursividade.  

Recursividade, em sua forma mais simples, seria uma função que contém 

uma mesma função. O efeito é que é possível criar potencialmente uma 

sentença infinita. (HOLLEBRANDSE ET ALLI, 2008: 2) 
32

 

 

                                                                                                                                                      
(xx) “because he thinks she thinks they are selling them” Child105, age: 6;10 (HOLLEBRANDSE et al, 

2008:7) 

 
32

 Recursion, in its simplest form, is a function that takes itself. The effect is that it can create potentially 

infinite strings. 
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Em Hauser, Chomsky e Fitch (2002), intitulado A Faculdade da Linguagem: o que é 

ela, quem a tem, e como ela se desenvolveu? (The Faculty of Language: what is it, who has 

it, and how did it evolve?) a recursividade é discutida sob diversos ângulos: o da Biologia 

Básica, Biologia Evolucionista, a Antropologia, a Psicologia e as Neurociências. O artigo 

seminal localiza a recursividade no âmbito na chamada Faculdade de Linguagem Estreita 

(FLN - Faculty of Language Narrow), onde existe uma especificidade computacional para a 

linguagem. Esta, por sinal, seria a única porção cognitiva que nos faz diferentes de outros 

seres do planeta, já que outros animais são dotados, como nós, de uma Faculdade de 

Linguagem Ampla (FLB – Faculty of Language Broad), que contém sistemas como o 

Articulatório-Perceptual (A-P), o Conceitual-Intencional (C-I), o da Teoria da Mente, 

pragmática e outros. Seríamos nós, humanos, os únicos a possuir a FLN, e isto é que nos 

garante a capacidade linguística diferenciada de outras espécies. (HAUSER et al., 2002). 

Apesar da recursividade sintática ser postulada como característica inerente à 

Faculdade de Linguagem e exclusiva da raça humana, há uma discussão recente sobre a 

possibilidade de existirem línguas naturais não recursivas. Uma língua indígena brasileira – 

Pirahã – a única sobrevivente da família Mura, hoje em dia com cerca de 280 falantes foi 

estudada por Daniel Everett (EVERETT, 2005; EVERETT, 2009), que defende a tese de 

que nela há ausência de recursividade. Por outro lado, (SAUERLAND, 2010) apresenta 

dados de que Pirahã possua um morfema para sentenças subordinadas que possui um pitch 

distinto de um nominalizador que tem a mesma forma sai, mas tom mais baixo, saí. O 

mesmo pesquisador realizou ainda um experimento de falsa crença com membros da tribo 

em questão – os dados dessa pesquisa ainda estão sendo analisados – que parece apontar que 

esses índios possuam habilidade de teorizar sobre a mente de outros índios, capacidade 

relacionada à recursividade.  

No Recursion Workshop, realizado em maio de 2009 na University of Massachussets, 

Daniel Everett, argumentou que os dados que havia publicado em artigos mais antigos, 

atestando a recursividade em Pirahã, estavam de fato mal interpretados, pois de forma 

excepcional e diferentemente de muitas línguas naturais, a gramática do Pirahã exibe 

lacunas inexplicáveis, que, segundo ele, espelham um princípio cultural de uma realidade de 

sobrevivência difícil que restringe a comunicação à "experiência imediata". Para Everett 

este princípio impacta de forma negativa a tese da Gramática Universal. 

Everett e Sauerland discutiram a questão de forma acalorada, mas inconclusiva. A 

perspectiva da publicação dos dados de Sauerland neste ano poderá lançar nova luz sobre 

essa questão. No fechamento da versão final desta dissertação, recebi o artigo Experimental 
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Evidence for Complex Syntax in Pirahã do Prof. Sauerland que ainda está em formato 

manuscrito, mas pode ser acessado via internet. Esses dados propõem que a língua Pirahã 

possui recursividade, porém não da maneira postulada por Everett. 

A análise do referido artigo teve um período extenso de maturação e então, enquanto 

novos dados não eram apresentados, NEVINS, PESETSKY e RODRIGUES (2009) 

ofereceram uma análise aprofundada dos dados em EVERETT (2005). Eles afirmam que as 

"lacunas" gramaticais excepcionais supostamente características de Pirahã são fruto de uma 

análise errônea de EVERETT (2005) e não são “nem lacunas, nem excepcionais” entre as 

línguas do mundo. Por exemplo, a alegação de que não há possessivos prenominais em 

Pirahã é exatamente o que acontece em alemão. Note que o asterisco antes de 4b indica que 

em alemão a recursividade feita em cima de um possessivo é agramatical: 

 

“O possessivo em inglês é potencialmente recursivo [(3a; 4a)], enquanto a 

contraparte Saxã (3b; 4b alemão) não é. 

(3) a. John's car (English) 

      b. Hans-ens Auto (German) 

 (4) a. [John's car's] motor (English) 

      b.*[Hans-ens Auto]-s Motor (German)” 

(ROEPER, SNYDER, 2005 apud NEVINS, PESETSKY e RODRIGUES, 

2009: 12) 

 

Soma-se a isso o fato de que, sob o enfoque antropológico, o trabalho de Everett 

provoca críticas severas também de GONÇALVES (2005) no que diz respeito ao 

“imediatismo cultural” exibido pelos Pirahã, além do fato de não existir evidência de uma 

relação causal necessária entre cultura e estrutura gramatical. 

Assumindo então que a recursividade é um elemento estrutural na linguagem humana, 

ela se torna um meio propício para codificar a ToM que é eminentemente recursiva: uma 

pessoa com Teoria da Mente, que sabe que outros e ela mesma possuem ToM, precisa 

utilizar um mecanismo recursivo para ser capaz de encaixar conteúdos em mentes 

independentes alinhadas hierarquicamente, como em (13), (14a), e (14b), tal qual no 

Smarties task
33

. 

(13) O que o voluntário A acha que tem na caixa?  

(14a) Ela acha que tem balas na caixa.  

(14b) Ela não acha que tem balas na caixa. 

                                                 
33

 Esta é uma tarefa de Desceptive Content em que o pesquisador mostra um tubo de Smarties, bala muito 

conhecida na Europa, e pede que a criança diga o que ela acha que tem dentro da caixa. Após abrir a caixa, a 

criança encontra lápis. Então o pesquisador pede que ela diga o que ela achava que havia no início e também 

que diga o que outra criança diria ao ver o tubo de Smarties fechado.  
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Dessa forma, assume-se aqui que o módulo de Teoria da Mente, que nos permite 

teorizar sobre outras mentes, está diretamente relacionado com o módulo linguístico, apesar 

de serem independentes.  

Outra relação relevante que se faz entre ToM e a gramática foi explicitada em De 

VILLIERS (2001, 2005) e De VILLIERS et alli (2007), no que diz respeito a uma categoria 

sintática, Ponto de Vista, que consistiria em um feixe de traços independentes alojados no 

CP de sentenças com verbos de comunicação e psicológicos e que se relacionam 

diretamente com o sujeito da sentença principal:    

“Primeiro, considere as propriedades em torno do ponto de vista que são 

distintas de estruturas de complemento encaixado a verbos de 

comunicação [falar] e mentais [pensar]. De Villiers (2001, 2005) 

argumentaram que um complemento sob um certo verbo mental ou de 

comunicação pega um ponto de vista (PoV) separado dentro de seu CP, ou 

seja, o valor verdade da sentença encaixada é relativo ao sujeito da 

sentença principal, i.e. Martha em: Martha pensava [que seu cachorro era 

um gênio.]] (De VILLIERS et alli, 2007:3)
34

 

 

Os testes de ToM clássico avaliam o valor verdade da afirmativa “A pensa que” ou a 

negativa “A não pensa que”, de acordo com um valor pareado em relação à Teoria da Mente 

de B: 

Se B tem ToM  B A 

Se B não tem ToM BA  

Nas duas sentenças condicionais, A não é acessado em sua capacidade como 

indivíduo. Somente a ToM de B é checada. É possível pensar que essa restrição seja 

derivada da mesma propriedade recursiva que permite que apenas a oração principal com 

verbo psicológico seja acessada – ou somente uma forma de ver o Cubo de Necker (Figura 

15), em que a visão de um oblitera a do outro. Voltando ao caso da ToM, pode-se dizer que 

“o ponto de vista” da oração principal oblitera a possibilidade de se observar valor verdade 

na oração encaixada. 

                                                 
34

 “First, consider the properties surrounding Point of View that are distinctive to complement structures 

under communication and mental verbs. J. de Villiers (2001, 2005) argued that a complement under certain 

mental or communication verbs takes a separate Point of View (PoV) in its CP, that is, the truth of the lower 

clause is relative to the subject of the matrix clause, i.e. Martha in: 

1) Martha thought [her dog was a genius.]]” 
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Figura 15 - Cubo de Necker 

 

No entanto, a Teoria de Mente clássica pode estar se apoiando em pressupostos falsos 

de conhecimento restritivo, já que outros tipos de informações podem se esgueirar para o 

interior a estrutura das frases encaixadas e interferir na oração principal - como, por 

exemplo, a cognição que nos permite calcular as idades das pessoas.  

Em uma sentença encaixada podemos encontrar então o sujeito da sentença e aquele 

que fala com um ponto de vista correferencial, como em (15), ou uma sentença não 

correferencial como em (16). Em ambos os casos é possível utilizar a cognição que nos 

permite calcular a idade para conferir valor verdade às sentenças (15) e (16) abaixo: 

(15) 

 

(16) 

 

O Ponto de Vista da sentença captura o que é chamado por filósofos e semanticistas de 

Mundos Possíveis. Assim, valor verdade é relativo a esses mundos. Complementos 

introduzem seu próprio domínio PoV, então cada sentença possui um PoV a que se associa.  

Dessa forma, se pensarmos em Peter como um menino de 3 anos podemos pensar que 

um mundo possível para uma criança de 3 anos comporta um pensamento de que um 

unicórnio está dançando no jardim e, é claro, de que unicórnios existem, algo questionado 

pela maioria dos adultos. Podemos pensar que essa sentença é verdadeira, pois o ponto de 

vista de quem fala a sentença coincide com o ponto de vista do sujeito da sentença.  

Por outro lado, se pensarmos em Peter como um adulto, a interpretação de que Peter 

acha que um unicórnio está dançando no jardim não é plausível, logo o falante da sentença 

vai ter um ponto de vista divergente do ponto de vista atribuído a Peter, sujeito da sentença.  

Podemos ainda inserir mais uma camada de informação que guiará o domínio PoV. 

Isso pode ser feito se adicionamos à idade o fato de que o Peter de 3 anos é um menino 

genérico (Figura 16) - não conhecido pelo falante da sentença - e um Peter de 70 anos é 
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específico (Figura 17), ou seja, conhecido. Poderemos ponderar sobre a identidade dessas 

pessoas e o Mundo Possível a partir desse momento pode se modificar ou ser mantido.  

 

 

 

Todas essas questões tocam o tema Teoria da Mente, pois a todo instante precisamos 

calcular variáveis como idade ou classificar entre dois pólos como genérico x específico 

para postular o ponto de vista de uma dada sentença. 

No intuito de compreender melhor a cognição que nos permite calcular as idades, 

estruturamos um Teste de Segunda Ordem ou ToM sobre ToM, para obtermos maior 

profundidade nas operações de ToM e podermos ter duas mentes,  fora as mentes das 

personagens da história. 

 

3.3  Interrelações entre ToM e a linguagem 

 

Como já foi apresentado no Capítulo 1, segundo Frege, quando a função da sentença 

principal é um verbo psicológico - pensar, achar, acreditar, amar ou odiar – ou de 

comunicação – dizer, falar e etc., a leitura de Forma Lógica que vai interpretar um valor 

verdade da sentença matriz cancela a leitura da sentença encaixada. Esta é uma propriedade 

que decorria de traços semânticos desses tipos de verbos, afetando diretamente a estrutura 

de encaixe. Por isso só em (19) não se teria acesso ao valor verdade relativo ao conteúdo 

semântico que identifica Buenos Aires com a capital da Índia. Mas em (17) e (18), pode-se 

atribuir valor verdade negativo às sentenças que promovem a mesma identificação.   

  

(17) Buenos Aires é uma cidade. Ela é capital da Índia.  

(18) Buenos Aires é uma cidade que é a capital da Índia.  

Figura 16 – Peter sentença 15 Figura 17 – Peter sentença 16 
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(19) João acha que Buenos Aires é a capital da Índia. 

 

No entanto, (19) conta com apenas um encaixe ou uma operação recursiva, dando 

origem, na literatura de ToM, ao teste de ToM clássico, ou teste de primeira ordem, que 

avalia o valor verdade na mente de A de acordo com um valor pareado em relação à Teoria 

da Mente de B. Mas como seria a recursividade em dois níveis ou a teorização de um sobre 

estados mentais de outro que ainda analisa o estado mental de um terceiro indivíduo? 

Procurando obter uma nova perspectiva de observação do problema, no ano de 2007 

realizamos um teste, que foi apresentado na XXIX Jornada Giulio Massarani de Iniciação 

Científica (COSTA & GOMES, 2007). Testamos quarenta e cinco crianças com idades 

entre três e dez anos, as quais dividimos em três grupos: grupo P (crianças de 3 a 4 anos), 

grupo M (crianças de 5 a 6 anos) e grupo G (crianças de 7 a 10) anos.  

Todos os voluntários, antes de participar do teste principal, realizavam um pré-teste 

para que pudéssemos eliminar possíveis casos de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção 

com Hiperatividade)
35

. Era mostrada uma folha A4 com três fotos de animais e, em seguida, 

relacionava-se estas fotos a três brinquedos, cada um sendo o favorito de um desses bichos. 

Em seguida, a criança recebia cartões de cada elemento, separados para que eles pudessem 

relacioná-los, respondendo à pergunta “Que bicho gosta de brincar com que brinquedo?” 

Após a seleção dos voluntários, um grupo era composto de uma criança de cada faixa etária 

(P, M e G), do narrador (N) de uma história sobre um menino e seus amigos da floresta 

(zebra, jacaré, elefante, macaco e girafa), da voz do menino (J) e do experimentador, tal 

qual a Figura 16. As crianças sentavam uma ao lado da outra, de frente para um cenário de 

floresta com os animais (miniaturas de plástico) e com o menino (boneco Julio, do desenho 

Cocoricó da TV Cultura). Ao lado desse cenário sentavam-se o narrador, experimentador e a 

pessoa responsável pela voz do menino. O experimento foi todo gravado com uma câmera 

digital e todas as respostas foram computadas em um questionário. 

                                                 

35 De acordo com as informações apresentadas pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção, “O Transtorno do Déficit 

de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e 

freqüentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e 

impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). Em inglês, também é chamado de 

ADD, ADHD ou de AD/HD.” http://www.tdah.org.br/# 

 

http://www.tdah.org.br/
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Figura 18 - Cenário de experimento, COSTA & GOMES (2007) 

 

Os resultados desta pesquisa revelaram que as respostas em primeira ordem – ou 

ToM simples – seguiram a literatura (cf. Gráfico 1). Por outro lado, na pesquisa de segunda 

ordem - que denominamos ToM sobre ToM - encontramos dados surpreendentes. 

 

Gráfico 1 - Resultado de COSTA & GOMES (2007), ToM Clássico 

 

Gráfico 2 - Resultado de COSTA & GOMES (2007), ToM sobre ToM 

 

As crianças de menor idade, 3 a 4 anos, demonstraram estar no nível da chance. As 

crianças do grupo M, de idade 5 a 6, demonstraram total descrédito da capacidade das 

crianças, tanto menores quanto maiores, em responder à pergunta de dois níveis, onde a 
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criança sujeito teorizava sobre a mente de uma outra criança que teorizava sobre um 

acontecimento da história escutada por todos. As crianças mais velhas demonstraram 

também operar no nível da chance; porém, diferente das do grupo P, elas atribuíam 

respostas estapafúrdias às crianças menores, não apenas respostas erradas (cf. Gráfico 2).  

 Podemos perceber por esses achados que há uma gradação extensa nessa cognição. 

Elementos externos à sintaxe e à ToM estão interagindo com esses módulos de forma a 

alterar o conhecimento sobre uma história que todos testemunharam. Encontramos, assim, 

razões para acreditar que uma cognição que nos permita calcular as idades dos outros 

poderia estar influenciando as respostas das crianças e alterando o ponto de vista inicial que 

a criança possuía sobre a trama.  

 Esses dados, porém, demonstram uma amostra pequena para postular com firmeza 

essa interação. Além disso, estamos trabalhando com a linguagem de forma indireta, pois, 

diferente de experimentos com animais, não podemos colocar eletródios no córtex de 

crianças e adultos saldáveis. 

Aparte o fato de a cognição de linguagem ser mais difícil de ser testada, pela óbvia 

razão de o desenvolvimento de uma língua natural ser restrito aos humanos (HAUSER, 

CHOMSKY & FITCH, 2002) e de não podermos contar com um modelo invasivo de teste 

em humanos, os estudos em linguagem têm tentado determinar qual seria o período crítico 

para linguagem. Nas últimas décadas avanços importantes têm sido obtidos através de meios 

não invasivos, como testes psicolinguísticos, neurofisiológicos e hemodinâmicos.  

Estudos de Teoria da Mente não se encontram tão bem delineados quanto às visões 

de aquisição de linguagem, apresentadas no Capítulo 2. Essa área, mesmo após quase três 

décadas de estudo, continua demasiadamente pulverizada. Um dos intuitos desta dissertação 

é tentar dissipar essa confusa nuvem de opiniões e tentar entender melhor essa cognição à 

luz das posições existentes no mercado de ideias. 

Uma perspectiva poderia ver a ToM como aprendida pela experiência pelas diversas 

interações culturais e com um repertório discursivo de uma criança de quatro anos o 

indivíduo já teria informações suficiente para ter aprendido pelo contexto que pessoas 

podem ter crenças falsas e operar de acordo com estas. Essa visão nos levaria a crer que não 

há nenhum componente inato na criança e, ainda, que as cognições não se organizam em 

módulos que trabalham em conjunto, mas que todas as cognições estariam conectadas sem 

uma organização específica e a interação com o meio – assim como uma observação 

estatística de proximidade e relevância – levaria a criança a desenvolver sua língua materna. 
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Nessa visão Conexionista o cérebro seria um grande recipiente de memória que armazenaria 

todas as informações. 

Outra possibilidade veria a Teoria da Mente como um módulo independente que 

opera em consonância com a linguagem em muitos momentos, mas que como outras 

cognições possui um tempo de maturação específico, o que, para essa cognição, seria de três 

a quatro anos. Essa teoria estaria em conformidade com a Teoria de maturação. 

Em outro ponto de vista, a Teoria da Mente estaria disponível no nascimento tal qual 

a linguagem e a visão. No entanto, para o desenvolvimento dessa cognição, seria necessário 

que a criança fosse exposta a dados primários de crença falsa. Isso explicaria por que 

SOUTHGATE et alli (2007) e ONISHI e BAILLARGEON (2005) teriam encontrado em 

crianças de dois anos e quinze meses, respectivamente, uma capacidade de atribuir crenças 

falsas através da monitoração do olhar. Se a competência cognitiva não estivesse presente, a 

quantidade de dados primários não se mostraria relevante para abaixar a idade em que as 

crianças passam o teste de monitoração de olhar. Possivelmente, mais dados nessa direção 

poderiam lançar luz ao debate de forma mais robusta. Até o momento encontramos apenas 

dois experimentos com essa metodologia em ToM. 

Há na literatura profusão de estudos com a técnica de monitoração de olhar em 

aquisição de linguagem. Werker et alli (1998), por exemplo, observaram que crianças de 

quatorze meses não conseguiam distinguir duas palavras foneticamente similares bih e dih, 

mas os bebês de oito meses foram bem sucedidos. Bernhardt et alli, 2007 comenta esses 

achados :
36

: 

“Os [bebês] de oito meses foram bem sucedidos porque eles tratavam a 

tarefa como uma simples descriminação fonética entre bih e dih. Os bebês 

mais velhos que estão aprendendo a conectar palavras à objetos, aparentam 

tratar a tarefa como uma tarefa de aprendizagem de palavra, o que é mais 

difícil.” (BERNHARDT et al., 2007: 318) 

 

Já LIMA, GESUALDI e FRANÇA (2009), um estudo realizado no laboratório 

ACESIN-UFRJ, demonstraram que, no tocante ao pareamento entre forma e significado, 

Arbitrariedade Saussuriana, monitorado pela técnica de preferência de olhar, os bebês mais 

novos, de 3 meses, se saem melhor em reconhecer objetos pelo nome (Figura 19) do que 

crianças de 6 meses. Esse resultado corrobora os achados de Werker, pois bebês maiores 

lidando com os mesmos estímulos retiram dele mais informações e executam computações 

                                                 
36

 The authors suggested that the 8-month-olds succeeded because they were treating the task as a simple 

phonetic discrimination task (between bih and dih). Older infants, who are learning to link words with objects, 

appear to treat the task as a word learning task, which is more difficult. 
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mais complexas do que os bebês de três meses. Portanto, os mesmos dados primários para 

um bebê de seis meses podem revelar mais traços formais do que para bebês de três meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se que em todos os exemplos apresentados (WERKER et alli,1998; 

BERNHARDT et alli, 2007; LIMA, GESUALDI e FRANÇA, 2009), as crianças estão em 

um período pré-fala. Uma visão naif poderia formular uma hipótese de que as crianças só 

possuem competência linguística uma vez que há performance, fala. Dessa forma, não 

haveria interesse em pesquisar crianças com essa faixa etária, pois nada poderia ser 

encontrado naquele estágio.  

Por outro lado, o período pré-fala se torna extremamente relevante para uma corrente 

linguística que estuda a linguagem como uma capacidade mental. O foco dessa teoria 

linguística não se ateria apenas as sentenças que podem ser produzidas, mas a capacidade de 

um indivíduo de gerar sentenças e bloquear as que seriam bem formadas em outras línguas 

do mundo, mas não coincidiriam com os parâmetros de sua própria língua.  

Nesse sentido, se as cognições estão no cérebro, é possível pensar coisas e não expô-

las por meio de massa fônica. Assim o período pré-fala se mostra extremamente relevante 

dentro desse recorte teórico. Da mesma forma, a cognição da ToM poderia estar em atuação 

em um período de aquisição sem que a criança fosse capaz de explicar uma falsa crença ou 

atribuir falsa crença verbalmente, mas ainda são muito poucos os estudos sobre o assunto 

para que se chegue a alguma conclusão. (BAILLARGEON et al., 2005; SOUTHGATE et 

al., 2007).  

Atendo-nos, portanto, ao período pós fala, os estudos que serão apresentados no 

Capítulo 4 procuram lançar luz a esse debate sobre ToM sobre ToM, através do protocolo 

Figura 19 - LIMA, 2009 – teste de preferência de olhar pareando som e forma. 



 

56 

 

de segunda ordem, procurando esclarecer que tipo de informação entra na sentença e 

constrói uma leitura semantico-pragmática final.   

 

4  Métodos 

Para realização dos experimentos desta dissertação, recrutamos crianças de três a 

dezesseis anos para duas etapas de teste. Os testes eram realizados em português do Brasil 

com crianças falantes nativas dessa língua. Asseguramo-nos de que todas as crianças tinham 

boa audição e visão normal ou corrigida. 

  Inicialmente, os responsáveis por todas as crianças que participaram do teste foram 

informados dos procedimentos do teste e assinaram um termo de consentimento em dois 

possíveis formatos: no primeiro, o responsável poderia consentir a participação na pesquisa 

bem como a utilização da imagem dos testes para uso em trabalhos de cunho acadêmico; no 

segundo formato, o responsável poderia optar pela participação apenas, sem utilização da 

imagem do menor voluntário.  

Todos os responsáveis foram informados de que qualquer criança poderia findar sua 

participação em qualquer momento do teste. Como a faixa etária inicial era de três anos, 

algumas vezes era necessário um período inicial de adaptação da criança ao ambiente do 

teste. O voluntário entrava na sala de teste com o responsável, via o ambiente - computador, 

filmadora, etc. – e a pesquisadora informava a criança de que ela ouviria duas histórias 

muito divertidas. Nos casos em que conhecer a sala de teste não era o suficiente, a criança 

por vezes pedia que o pai ou a mãe permanecesse na sala de teste. Porém, logo que o teste 

começava, o voluntário não mais reparava na presença do responsável, que era encaminhado 

para uma sala de espera.  

 Ainda que o título da pesquisa constasse tanto no certificado que as crianças 

recebiam ao final do teste, quanto no termo livre esclarecido, não aprofundávamos a 

explicação sobre como a Teoria da Mente se aplicaria no teste. Essa medida era tomada, 

para assegurar que todas as crianças estivessem sob as mesmas condições, sem influência de 

um comentário de um responsável interessado que o filho se saísse acima da média. Assim, 

é importante ter “na manga” uma resposta uniforme para todos os pais para evitar 

competição e/ou pressão antes e após a realização do teste.  

 Os procedimentos do teste ocorriam em duas etapas: pré-teste e teste. O pré-teste 

realizava a triagem dos voluntários. No entanto, por se tratar de crianças, mesmo as 

excluídas no pré-teste realizavam a segunda parte, para que não ficassem frustradas com a 

eliminação.  
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O pré-teste consistia em uma atividade de memória, em que o sujeito – sozinho com 

a experimentadora na sala de teste – assistia a uma história que associava personagens com 

brinquedos. Ao final, o voluntário respondia a uma pergunta com movimento de Qu longo – 

Que bicho gosta de brincar com que brinquedo? A pergunta era feita utilizando essa 

estrutura para que fosse possível certificar-nos de que os voluntários eram capazes de 

entender e responder a uma pergunta com tal estrutura. 

 No teste era necessário que houvesse quatro participantes de diferentes faixas 

etárias, conforme será explicado na seção de Materiais e Métodos. Além disso, havia uma 

quinta criança que se encontrava em uma das quatro faixas etárias, mas não era conhecida 

pelas quatro primeiras. O protocolo exigia que as quatro crianças estivessem às cegas em 

relação a quinta e vice-versa.  

Para que esse protocolo fosse cumprido, agendamos um horário para que o 

voluntário desconhecido pudesse ir até o local onde as outras quatro crianças estivessem. A 

operacionalização dessa tarefa se deu utilizando duas instituições principais, um curso de 

inglês, e uma igreja em duas sedes diferentes, um prédio residencial e uma vila de casas. 

Lugares em que conseguíamos as quatro crianças de diferentes idades que podiam se 

conhecer para cada rodada de teste. Contamos também com a ajuda de parentes e amigos 

que traziam a quinta criança. Para garantir essa condição, utilizamos crianças de diferentes 

horários na escola e também crianças que visitavam parentes ou amigos na data da 

realização do teste e que eram agrupados com outras crianças que não conheciam.  

A reunião das cinco crianças por grupo foi o que mais dificultou a tarefa de testes, 

pois precisávamos contar com a extrema boa vontade dos pais e também dos responsáveis 

pelas instituições, já que o atraso de um voluntário ou sua ausência comprometia o tempo 

previsto de realização do teste e também o teste em si. Devido à estrutura dos locais 

testados, foi sempre possível conseguir uma nova criança, a partir de uma conversa com a 

direção da escola que nos informava que criança poderia suprir nossa necessidade etária e 

não conhecesse as outras crianças (falaremos mais sobre esta condição mais a frente).  

 

4.1 Pré-teste 

 

Primeiramente, as crianças eram submetidas a um pré-teste de avaliação de 

memória operacional, a fim de eliminar possíveis casos de Transtorno de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade (TDAH). Isso se faz relevante porque o TDAH tem uma prevalência na 

infância e adolescência em torno de 7% (SCHMITZ et al, 2007;POLANCZYK et al., 2007) 
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- uma taxa expressiva, que  prevê encontrar sete a oito crianças em um grupo de 90 

voluntários. 

 Não estamos afirmando, no entanto, que as crianças que por ventura não acertaram a 

pergunta do pré-teste possuem TDAH. É possível que outro elemento possa motivar a falta 

de atenção sem que o voluntário possua TDAH, um transtorno neuronal de causas genéticas. 

No site da Associação Brasileira do Déficit de Atenção há um questionário que possibilita a 

quem tem contato direto com a criança poder pré-avaliar se há indícios do transtorno e 

encaminhar a criança para avaliação profissional.  

 Antes do início da história do pre-teste, a pesquisadora informava à criança que ela 

estava participando de uma atividade de memória e que ela deveria prestar bastante atenção 

à história para depois responder a algumas perguntas. 

O pre-teste era realizado individualmente em uma tela de computador de 19 

polegadas. (Figura 20) A cada slide de uma apresentação em programa PowerPoint, um 

narrador contava uma história, sendo todo o procedimento filmado. 

 

Figura 20 - Voluntário realizando o pré-teste 

 

 A sequência de slides se desenvolvia conforme a Figura 21. O áudio de cada slide 

consistia na voz de uma narradora apenas, com voz pausada e entonação típica de história 

infantil, ou seja, de forma calma e com prosódia expressiva. A história era contada da 

seguinte forma:  

   “Slide 1 - Essa é uma história sobre três bichos: o gato, o pato e o tucano. 

Slide 2 - Eles têm uns brinquedos: o bloco de letras, o carrinho e o vídeo 

game. Cada bicho gosta de brincar com um brinquedo diferente. 

Slide 3 - O tucano gosta de brincar com os blocos de letras 

Slide 4 - O pato gosta de brincar com o carrinho. 

Slide 5 - O gato gosta de brincar com o vídeo game. 
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Slide 6 – Agora eu pergunto para você: que bicho gosta de brincar com que 

brinquedo?” 

 

 

Figura 21 - Estímulos do Pré-teste 

 

Realizamos o pré-teste com todas as crianças que participaram dos testes desta 

dissertação e obtivemos um resultado compatível com a literatura de atenção. De todas as 94 

crianças testadas, 9 não conseguiram concluí-lo com perfeição. Isso mostra que a pergunta 

com movimento curto, bem como a memória de trabalho necessária para o teste, não foram 

empecilhos para as respostas das crianças e jovens.  

O resultado analisado separadamente de acordo com as faixas etárias trabalhadas 

demonstrou que apenas uma criança do grupo P, 3 a 4 anos, duas crianças em idade M, 5 a 6 

anos, três crianças em idade G, de 7 a 10 anos, e três crianças em idade GG, 13 a 16 anos 

foram desclassificadas nesse teste.  

 

4.2 O teste tom sobre tom 

 

No teste principal o experimentador fazia as perguntas ao final da história 

apresentada. Havia também um ajudante de pesquisa que coordenava a entrada e a saída das 

crianças da sala de teste, uma criança de cada grupo etário (Grupo P, de 3 a 4 anos, Grupo 

M, de 5 a 6 anos, Grupo G, de 7 a 10 anos, e Grupo GG, de 13 a 16 anos) e a criança neutra, 

doravante N, que representava uma das faixas etárias. Ou seja, a criança N possuía a mesma 

idade de uma das outras crianças (P, M, G ou GG). Isto se fez necessário porque era 

imprescindível que a criança sujeito pudesse julgar a capacidade de crianças de outras 

idades diferentes da dela e também que fosse capaz de julgar uma criança de sua própria 
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idade. Dessa forma, para garantir que a criança sujeito julgasse as demais sem que outras 

informações interferissem no julgamento, foi assegurado que a participante N só conhecesse 

os outros voluntários no momento do teste.  

 Observemos que, ao ouvir a sentença Gabrielli foi a um evento organizado pela 

ONU no mês passado, podemos julgar valor verdade negativo se Gabrielli for o nome de 

uma amiga que sei não ter deixado o país no mês passado e que não seria uma possível 

candidata a eventos na ONU. Por outro lado, se julgar Gabrielli como José Sérgio Gabrielli, 

Presidente da empresa Petrobras, podemos observar, por informações de jornais, que ele 

esteve no UN Global Compact Leaders Summit 2010, evento organizado pela ONU. Note 

que a identidade de quem é Grabrielli mudou a forma como se observava essa sentença - 

verdadeira ou falsa. Assim, para tentar dirimir uma resposta por uma identidade específica 

de pessoas que se conhecem, a criança N foi controlada de forma a não conhecer as outras e 

que dessa forma pudesse transparecer apenas uma leitura social.  

 

4.3 Procedimentos 

O teste se desenrolava da seguinte forma: as crianças escutavam uma história sobre o 

Júlio
37

 e seus amigos da savana: zebra, jacaré, macaco e girafa. A história era apresentada 

em um powerpoint exibido em uma tela de computador de 19 polegadas, e era composta de 

sete partes, como uma história ilustrada em um livro. As crianças ouviam os áudios da 

narradora, Julio, macaco e elefante (Figura 22). 

                                                 
37

 Julio é originalmente personagem do desenho Cocoricó da TV Cultura e os animais são Figuras de plástico 

comuns no universo infantil. Segundo os dados de Crain (1998), as crianças não demonstram ser afetadas pelo 

fato de os personagens de histórias conhecidas serem utilizadas em outros contextos ou misturados a 

personagens de outras histórias, ou seja, a capacidade da criança de realizar a tarefa não é influenciada por 

esses fatores.  
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Figura 22 - Grupo de voluntários assistindo à história 

 

O enredo da história seguia da seguinte maneira: 

  Julio morava em uma cidade da Africa do Sul e ele gostava muito de jogar futebol 

com seus amigos da savana. Ele era o dono da bola de futebol, mas ele não podia jogar 

sempre com seus amigos, pois precisava ir à escola. Assim os animais ficavam sempre a sua 

espera para a próxima partida de futebol. Um dia Júlio decide deixar a bola com um de seus 

amigos da floresta. Após o menino decidir qual animal ficaria responsável por guardar a 

bola na floresta, um dos personagens (elefante) sai para um banho de rio. Depois, Júlio 

resolve mudar de idéia e deixar a bola com outro animal, mas o elefante não está mais 

presente para ver tal mudança. Julio atenta para o fato de que o elefante não está ciente da 

nova decisão, marcando desta forma uma distinção entre o que o elefante sabia e o que os 

personagens e as crianças estavam sabendo ao fim da história.  

A narração e as falas dos personagens estavam dispostas como vemos abaixo: 

 

 

Figura 23 - Primeira página da história 
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 A voz da narradora entrava em cena: - “Julio é um menino que mora em uma cidade 

na África do Sul. No próximo ano, ele vai ver a Copa do Mundo acontecer em alguns 

estádios em sua cidade.” 

 
Figura 24 - Segunda página da história 

 

A história seguia para a segunda página, com a narradora novamente: - “Além de assistir 

futebol, Julio adora jogar. Ele tem alguns amigos: a girafa, o macaco, o jacaré, a zebra e o 

elefante, com quem ele joga sempre! Todos estão muito empolgados com a chegada da copa 

e estão treinando bastante!” 

 

Figura 25 - Terceira página da história 

 

Na página três, começava a complicação da história. Narradora fala: - “A mãe de 

Julio comprou uma bola de futebol para ele. Todo dia depois da escola, Julio vai à floresta 

jogar com os amigos, mas, quando ele volta para casa, ele leva a bola com ele. Só que hoje 

tem uma novidade, Júlio teve uma ideia: - “Ah, já sei! Vou deixar a bola com o Macaco. 

Isso mesmo, o macaco vai guardar a bola para a gente jogar.” 
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Figura 26 - Quarta página da história 

 

Nesse momento, a primeira escolha de Julio é marcada com a voz do narrador e do 

personagem macaco: - “O Macaco diz, segurando a bola: Pode deixar, Júlio!” 

 

 
Figura 27 - Quinta página da história 

 

Neste ponto da história temos o personagem (Elefante), que se ausentava da cena e 

como em outros protocolos não estava ciente do desfecho da história. “O Elefante, vendo a 

decisão do Júlio fala: Ah Legal! O Macaco vai ficar com a bola. Pessoal, Eu vou tomar um 

banho de rio e quando voltar, procuro o Macaco. Tchau, Amigos!” 

 

 

Figura 28 -Sexta página da história 
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Neste momento há a troca de opinião de Júlio, que é narrada e também dita pelo 

personagem Júlio: “Júlio coça a cabeça demonstrando estar em dúvida. Júlio comenta: - Ih 

Pessoal, Mudei de ideia. Não vou deixar a bola com o Macaco, não! Pensei melhor, o 

macaco pode perder minha bola novinha dentro de uma árvore.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Sétima página da história 

 

Júlio explica que vai deixar a bola com o jacaré e comenta que o único problema é 

que o elefante não vai saber disso porque não estava lá na hora. Julio diz: “Quem precisar da 

bola vai pegar com o jacaré. Só estou preocupada com o elefante que está tomando banho de 

rio e não está sabendo de nada.” 

Ao fim da história, as perguntas eram feitas sempre com duas crianças na sala de 

teste, sendo a criança N sempre uma delas. Os voluntários eram solicitados a responder 

apenas apontando para cartões (Figura 30) que continham a foto de cada personagem animal 

para os quais Júlio poderia ter dado a bola (zebra, jacaré, macaco e girafa). As crianças 

respondiam a 2 perguntas uma de ToM clássico – onde a criança respondia em um nível de 

encaixe – e uma pergunta de ToM sobre ToM – onde a criança teorizava em dois níveis.  
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Figura 30 - Cartões para resposta do teste 

 

4.4 As perguntas do testes 

A criança era indagada por duas perguntas que eram feitas de forma intercalada. 

Primeiro uma pergunta de ToM simples (20) - teorizando sobre a mente do outro em um 

nível e uma pergunta ToM sobre ToM (21). 

 (20) “Com quem o elefante acha que a bola está?” 

A Figura 31 demonstra visualmente o tipo de encaixe envolvido na pergunta acima. 

 

Figura 31 – ToM Simples 

 

O próximo passo era a entrada da segunda criança, que chamaremos de criança 2 e 

que se senta de costas para a criança N. O experimentador fazia a mesma pergunta que havia 

feito à criança N à criança 2, que também respondia por meio de cartões (Figura 32). 

 

Figura 32 - Resposta do voluntário com cartões 
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Então, o experimentador se voltava para a criança N e fazia uma pergunta de ToM 

sobre ToM, onde a criança teorizava sobre dois níveis - Criança N teorizava sobre o que a 

criança 2 achava que o elefante pensava:  

(21) “Com quem a criança 2 acha que o elefante acha que a bola está?” 

Novamente, demonstramos o encaixe, Figura 31, envolvido na pergunta de ToM de 

segunda ordem – ToM sobre ToM. 

 

Figura 33 - ToM sobre ToM 

 

O mesmo protocolo era realizado com a terceira e com a quarta criança, crianças três 

e quatro, testando ambos ToM simples e ToM sobre ToM.  

Durante a análise dos vídeos realizados durante o teste, excluímos os itens em que 

uma criança informou verbalmente sua resposta, e não através de cartões. Outra condição 

que eliminava respostas era observarmos, tanto no local como por vídeo, que a criança havia 

espiado a resposta alheia.  

 

4.5. Participantes 

 

Contamos com a participação de 94 crianças voluntárias, sendo 51 meninas, falantes 

nativos de português do Brasil, com idade entre 3 e 16 anos, excluindo aqueles de onze e doze 

anos, participantes das instituições parceiras Dice English Course e Igreja Universal do Reino 

de Deus em Inhaúma (sedes Alvorada e Canãa), além de crianças indicadas que não 

conheciam as demais. Os responsáveis pelos voluntários assinaram um termo de consentimento 
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livre e esclarecido (anexo I), permitindo que o menor participasse, desde que este pudesse 

deixar o teste a qualquer momento.   

Os experimentos foram aplicados em salas de aula das instituições acima e foram 

observadas criteriosamente as condições ambientes de teste, ou seja, relativo silêncio, boa 

visualização da tela de teste e iluminação adequada. 

Os voluntário foram divididos em quatro grupos etários, que chamamos de Pequeno 

- P (3 ou 4 anos), Médio M (5 a 6 anos), Grande - G(de 7 a 10 anos) e Extra Grande – GG 

(13 a 16 anos) .  

 

4.6 Resultados  

Os resultados do teste clássicos de Teoria da Mente, ToM de primeira ordem (cf. 

Gráfico 3), demonstraram que as crianças do grupo Pequeno, grupo P, estavam no nível da 

chance: em 28% das vezes eles responderam que o elefante achava que o macaco estava 

com a bola e, em 71% das vezes, que estava com outros animais. Neste teste, nível da 

chance é de 25%, pois as crianças possuíam quatro possibilidades de resposta: macaco, 

jacaré, girafa e zebra. As crianças dos grupos Médio, Grande e Extra Grande, responderam 

corretamente às perguntas de ToM clássica, sinalizando que possuíam ToM. A porcentagem 

de acerto para os grupos M, G e GG foi de 60%, 85%, 95%, respectivamente. 

 

Gráfico 3 - Porcentagem de Acerto ToM Clássico 
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No teste de Segunda Ordem (cf. Gráfico 4), ToM sobre ToM, resultados 

apresentaram que as crianças opunham suas respostas em relação àquelas de outros grupos, 

mas não o grupo S. O grupo Pequeno novamente operou no nível da chance, atribuindo 33% 

das vezes a resposta correta para crianças dos grupos P e G e 40% de acerto para as crianças 

do grupo M, porém 0% para as crianças do grupo GG. 

As crianças do grupo Médio demonstraram total descrédito da capacidade de outros 

grupos, conferindo aos grupos P, M e G, 16%, 28% e 16%, respectivamente. Esses 

resultados são consistentes com o que foi encontrado por Costa e França (2009), em que 

crianças dessa faixa etária demonstraram compreensão e bom desempenho na pergunta de 

ToM clássica, porém atribuíam aos demais grupos 0%. Foi a partir destes resultados que 

ocorreu a alteração no protocolo e a inserção de uma criança de mesma idade sobre quem 

pudessem responder a uma pergunta de segunda ordem. O resultado do presente teste 

mostra que crianças nessa faixa etária atribuíram respostas melhores àquelas de mesma 

faixa etária, 57%, do que aqueles de outros grupos.  

É interessante observar que apesar da metodologia ora apresentada não colocar na 

trama da história os elementos necessários para uma resposta de segunda ordem, como em 

HOLLEBRANDSE et al., 2008, os resultados que os autores encontraram em crianças dessa 

faixa etária 59% coincidiram com a porcentagem que encontramos de acerto. Refiro-me 

aqui em termos absolutos. Seria valioso para a área observar como um estudo entre sujeitos 

observando as duas metodologias poderia contribuir para novos achados. 

Finalmente, os voluntários dos grupos Grande e Extra Grande apresentaram uma 

progressão na atribuição das respostas corretas. As respostas dos grupos G e GG, em relação 

à capacidade de acerto do grupo P, foram, respectivamente , 33% e 50% . Em relação ao 

grupo M, a resposta do grupo G foi de 83% e do grupo GG 100%. Já em relação ao grupo G 

- onde o primeiro (G) respondia sobre voluntários da mesma faixa etária e o segundo (GG) 

sobre uma faixa etária imediatamente menor - os resultados foram de 100% em ambos os 

casos. No resultado referente à faixa etária mais avançada (GG), o contrário ocorria: o grupo 

G respondia sobre crianças mais velhas que ele próprio e o segundo respondia sobre 

crianças de mesma idade. As respostas nesse caso demonstram que o grupo G atribuiu 66% 

das respostas corretas ao grupo GG e as crianças de faixa etária GG atribuíram 100% 

aqueles de mesma idade.  

Para tentar entender essa questão utilizamos a ferramenta estatística de Bootstrap 

(ZOUBIR, 1993), que gera um número maior de amostras (Anexo II). Essa ferramenta 
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demonstrou uma correlação entre as respostas de G tanto para o grupo M quanto para o 

grupo GG, logo não estatisticamente relevante.  

Não foi possível utilizar a ferramenta estatística bootstrap com outros grupos em que 

uma das variáveis era 100% ou quando a resposta foi extremamente variada levando a 

poucos tokens de cada resposta, casos em que os quatro animais foram utilizados. 

 

Gráfico 4 - Resultados ToM sobre ToM 
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5  DISCUSSÃO 

  

Os resultados apresentados nesta dissertação tornam as tendências apresentadas em 

COSTA & FRANÇA (2009) mais explícitas – teste com menor número de voluntários que o 

atual. 

De acordo com os resultados apresentados na seção de resultado, as duas perguntas 

referentes à ToM clássica e à ToM sobre ToM apresentaram problema para as crianças do 

grupo Pequeno, dados que corroboram a literatura que afirma que há uma drástica mudança 

entre a resposta das crianças de 3 e 4 anos para as crianças de 5 e 6 anos (De 

VILLIERS,1995; BARON-COHEN et al, 1985).  

Em relação à pergunta “Com quem a criança x acha que o elefante acha que a bola 

está?” – ToM sobre ToM - há menos dados na literatura. A percentagem de acerto para 

crianças em idade aproximada ao grupo testado em HOLLEBRANDSE et al (2008), grupo 

Médio, encontramos boa performance nas respostas de ToM clássico, porém na tarefa de 

ToM sobre ToM elas previram que crianças de sua idade se sairiam bem. Essa resposta 

parece estar de acordo com as respostas encontradas em HOLLEBRANDSE et al (2008) 

onde os personagens são genéricos sem uma identidade específica. 

 No entanto, quando foi necessário que as crianças teorizassem sobre outras crianças, 

de idades diferentes, uma leitura social – nesse caso referente à idade –, isso interferiu na 

resposta das crianças de idade M mudando seu ponto de vista. Tendo em vista que ToM é 

exatamente a habilidade de projetar conteúdo na mente de outros e os voluntários do grupo 

Médio provaram que possuem essa capacidade cognitiva – realizando predições corretas no 

teste de ToM –, é possível que a razão para realizar tal erro em relação à ToM sobre ToM 

seja acreditarem que essa cognição só funciona para seu grupo etário, efeito observado em 

COSTA & FRANÇA (2009) como ToM auto-centrada. Na ocasião da referida publicação, 

os dados coletados não nos possibilitavam observar se havia uma relação entre eu x eles ou 

nós x eles. Naquele teste, os voluntários julgavam a capacidade de crianças de outras idades 

e não de mesma idade. Sendo assim, ao inserirmos a possibilidade do sujeito julgar alguém 

de sua própria idade conseguimos entender melhor o que está em questão nas respostas do 

grupo M.  

O que os novos dados demonstram, indiretamente, é que talvez eles possam 

diferenciar as idades, mas não possam relacionar que tipo de conteúdo corresponde a qual 

idade. Além disso, percebemos com esses resultados que há um contraste entre grupo etário 

e crianças de outras idades demonstrando uma relação de nós x eles, o que nos levaria a crer 
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que o que ocorre não é uma ToM auto-centrada e sim ToM grupo centrada . Assim, neste 

período de ToM grupo centrada a cognição que nos permite diferenciar as idades não estaria 

interagindo com a Teoria da Mente. 

Da mesma forma que o grupo M, as crianças do grupo G projetaram respostas no 

nível da chance para o grupo P, o grupo de menor idade. Diferentemente, projetaram para os 

grupos M e GG um desempenho pior do que para as crianças de sua própria idade. Uma 

análise com a ferramenta estatística bootstrapping demonstrou que essa aparente diferença 

de 66% para 83% mostrou-se correlacionada, não demonstrando, portanto, que o grupo G 

analisasse a capacidade dos dois grupos G e M, respectivamente, como respostas de 

qualidade essencialmente distintas.  

Os resultados apresentados pelo grupo G demonstram que a resposta no teste de 

ToM foi acima da média (ceiling performance) e que o fato de eles projetarem a respostas 

dos outros em uma escala que tende a melhorar de acordo com a idade pode indicar que a 

cognição que nos permite diferenciar as idades esteja interagindo com a Teoria da Mente.  

O grupo Extra Grande havia sido inserido para que fosse possível observar com mais 

clareza uma resposta curiosa em estudo anterior, em que o grupo G projetava aos grupos 

Médio e Pequeno desempenho de 60% de acerto para ambos os grupos, mas respondiam 

com 100% de acerto à pergunta clássica de ToM.  

No teste atual, as crianças de idade GG demonstraram um padrão de resposta 

bastante diferenciado das demais. Na opinião desse grupo, todas as faixas etárias 

responderiam de forma apropriada as perguntas, apenas o grupo P teria uma performarce 

ruim. A porcentagem de acerto atribuída a esse grupo de menor idade foi 50% menor que o 

número de acertos atribuídos aos outros grupos.  

Vale lembrar que no momento em que a criança possui a habilidade cognitiva de 

teorizar sobre a mente dos outros, ela compreende que o elefante teria apenas duas respostas 

possíveis, macaco – resposta correta – e jacaré – resposta errada. Isso explicaria também o 

porquê da resposta do grupo mais velho, já que o nível da chance para quatro personagens é 

de 25%. Se ele entende haver apenas duas respostas possíveis para nível da chance, atribuir 

50% ao grupo P demonstra que o grupo GG entende que o menor grupo aferido responderia 

no nível da chance. 

Os resultados apresentados indicam que há uma grande gradação nesta cognição - 

Teoria da Mente – e que outros módulos cognitivos interferem na sintaxe gerando um 

“descancelamento” da sentença encaixada. Nos exemplos com um encaixe dos capítulos 2 e 

3, observamos que o material encaixado, mesmo sem sentido, não poderia ser acessado, já 
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que o valor verdade era relativo à capacidade de pensar do sujeito da oração. Em João acha 

que brigadeiro é salgado, essa frase será verdadeira se João achar que brigadeiro é salgado. 

O fato de a sobremesa brigadeiro não ser salgada não é acessada.  

Por outro lado, se não utilizarmos um verbo psicológico ou de comunicação, não 

temos essa possibilidade de deixar o conteúdo da encaixada inacessível. Note que em os 

Estados Unidos conseguiram invadir o Iraque, o valor verdade só é positivo se as fronteiras 

iraquianas forem quebradas. Assim, há um comprometimento com a realidade dos eventos. 

Algo que não ocorre com sentenças como: O presidente dos Estados Unidos disse que há 

bombas atômicas no Iraque. Como já vimos, o ato de dizer é soberano, não há necessidade 

de que a encaixada esteja ancorada em fatos, ela pode conter elementos absurdos como o 

brigadeiro ser salgado, da primeira frase.  

Quando encontramos dois encaixes em uma sentença, as crianças demonstraram 

diferir de sua resposta apresentada sobre o elefante, mesmo sabendo que aqueles outros 

quatro voluntários assistiram à mesma história que eles. Então, dependendo de sobre quem 

se teoriza, há uma inferência distinta de acordo com as idades, o que parece mostrar que há 

uma leitura social envolvida aqui. No entanto, para os grupos maiores, apesar de 

demonstram que pessoas têm mentes diferentes, com razão, intenção e volição distintas, eles 

atribuem aos outros grupos o mesmo conhecimento que atribuíram ao elefante, o que não 

ocorre com grupos menores. 

 Encontramos, nesta dissertação, indícios de que há uma rica gradação na ToM e 

mais testes poderão lançar luz sobre essa interação de forma mais abrangente. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação teve três objetivos principais: entender os componentes cognitivos 

que nos permitem teorizar sobre a mente do outro; dar uma contribuição metodológica 

reformulando o protocolo clássico de teste de ToM, para detectar mais um nível de encaixe; 

aproximar a discussão sobre a ToM de uma outra discussão relacionada e já mais bem 

entendida – a da Aquisição de Linguagem.  

No intuito de alcançar esses objetivos, pudemos observar, na Introdução, uma breve 

explanação sobre hipótese e objetivos deste trabalho. Dedicamos o capítulo dois – 

Pressupostos Teóricos – à apresentação dos pressupostos da gramática gerativa e seu recorte 

teórico com base inatista; à explanação sobre a teoria neurobiológica do desenvolvimento 

cognitivo, em que abordamos diversos dados experimentais que apóiam conceitos como 

dados primários e período crítico; e por fim, à abordagem das linhas de aquisição de 

linguagem, com enfase na Hipótese da Continuidade Versão Fraca e que acredita que o bebê 

tem disponível todas as possibilidades paramétricas e pode produzir gramáticas diferentes 

da língua alvo (CRAIN & THORNTON, 2006) - algo que pode ser ajustado pela 

experiência pelo princípio de aprendizagem pela desaprendizagem (MEHLER et al., 1994). 

Compatibilizamos a teoria da ToM com essa teoria de aquisição, defendendo que a visão de 

que ToM seria uma capacidade inata como a visão e a linguagem, podemos interpretar que a 

criança discretizaria os dados primários em diferentes níveis. Inicialmente, a partir dos 15 

meses, a criança poderia ter competência em ToM deflagrada pelos dados primários, mas só 

aos quatro/cinco anos poderia responder a uma pergunta verbal que apresentasse a 

complexidade de um encaixe.  

Resultados de teste com bebê demonstram que o primeiro elemento discretizado é a 

prosódia, em seguida as consoantes (fonologia). Posteriormente haveria a arbitrariedade 

referencial e assim por diante – tudo isso em um período pré-fala. Isso pode explicar por que 

crianças de um ano e meio e dois anos demonstraram olhar mais vezes e por mais tempo, 

em testes de monitoração de olhar, quando um personagem que deveria ter uma falsa crença 

age como se soubesse do real local do objeto transferido, demonstrando assim possuir ToM 

(BAILLARGEON et al., 2005; SOUTHGATE et al., 2007). O que pode estar operando aqui 

é uma ToM implícita. Mais pesquisas poderão lançar luz sobre o que implícito quer dizer 

exatamente (DOHERTY, 2009).  

A unificação dos dois debates pode lançar luz a uma nova perspectiva para a ToM e 

impulsionar novas metodologias que permitiriam mais clareza sobre os dados. Atualmente, 
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é possível observar um grande número de estudos em ToM que propõem pequenas e 

grandes mudanças no protocolo de teste. Ainda assim, apenas seis elementos de fato 

interferem na idade de sucesso das crianças (WELLMAN et al. 2001). No entanto, essa 

interferência não é drástica como pode ser observado nos dados de ONISHI & 

BAILLARGEON, 2005 e SOUTHGATE et al, 2007. Os resultados dos estudos de 2005 e 

2007 se mostram menos impactantes quando observamos pesquisas em aquisição de 

linguagem que demonstram que crianças realizam tarefas aparentemente simples que 

atestam uma competência complexa em bebês no período pré-fala (WERKER et al. 1998; 

BERNHARDT et al., 2007 e LIMA, 2009).  

Nesse capítulo, podemos encontrar exemplos de outros laboratórios que tentam 

entender a ToM de segunda ordem. Encontramos trabalhos paralelos em duas direções: 

HOLLANBRANDSE et al. 2008, em que temos uma história com uma trama complexa e 

mentes genéricas devem ser analisadas (personagens da história); e os trabalhos do 

Laboratório ACESIN, que, desde 2007, procura entender mais sobre ToM de segunda 

ordem.Esse observa quais acarretamentos podemos esperar quando teorizamos sobre outras 

crianças, e não mentes genéricas, em teste de segunda ordem (GOMES & COSTA, 2007; 

COSTA & FRANÇA, 2009).  

Ainda precisamos entender de que forma ToM sobre ToM opera, já que os 

resultados desta dissertação demonstram que, apesar de crianças de 5 e 6 anos 

demonstrarem poder encaixar conteúdo em uma mente quando são demandadas sobre dois 

níveis, algo parece interferir nessa cognição. Parece que, quando temos esse segundo 

encaixe, encontramos uma leitura pragmática em que as crianças calculam a idade sobre 

quem devem teorizar, modificando seu conhecimento inicial. Quando encontramos “Com 

quem a criança x acha que o elefante acha que a bola está?”, a leitura social que o 

voluntário(y) tem sobre o que significa ser x – uma criança de uma idade conhecida e nome 

conhecido – modifica a forma como ele avaliará a questão. Não encontramos mais uma 

visão Fregiana em que Acha(y) a visão de y sobre o mundo, cancela todo o material inserido 

na encaixada. Nesse caso temos um descancelamento desse material que é acessado por uma 

leitura pragmática das idades, que poderia ser também de outra natureza como status social, 

econômico, gênero etc, interferindo nas respostas das crianças de 5 e 6 anos de forma 

especial.  

No capítulo de Materiais e Métodos, podemos encontrar uma descrição detalhada do 

desenho do experimento, voluntários, resultados e discussão, bem como os percalços 

encontrados ao fazermos experimentos com crianças. A pesquisa apresentada nesse capítulo 
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seguiu o protocolo de Sally-Anne, apresentado em detalhe no capítulo 3, onde um elefante 

possuía uma crença falsa sobre quem guardaria a bola de futebol de Júlio, amigo humano 

dos animais da savana. Júlio decidia deixar a bola com o macaco, enquanto o elefante ainda 

estava em cena, mas em seguida mudava de ideia e passava a bola para o jacaré enquanto o 

elefante tomava um banho de rio.  

Em cada rodada de teste, cinco crianças participavam do teste onde quatro tinham 

faixas etárias distintas e a quinta era uma criança neutra sobre quem as quatro podiam 

teorizar e vice-versa. As perguntas de teste abarcavam dois tipos de ToM diferentes: ToM 

clássico – primeira ordem (“Com quem o elefante acha que a bola está?”) – e ToM sobre 

ToM – segunda ordem (“Com quem a criança 2 acha que o elefante acha que a bola está?”).  

Dividimos os resultados de acordo com o tipo de ToM que acessavam – primeira ou 

segunda ordem. Nos resultados de ToM clássico encontramos  resultados alinhados com a 

literatura da área que afirma haver uma revolução cognitiva entre quatro e cinco anos, ou 

seja, crianças com quatro anos ou menores não possuem ToM, mas as maiores possuem.  

Os resultados que demonstram que crianças de 3 e 4 anos responderam no nível da 

chance, que crianças de 5 e 6 anos acertaram 60% das respostas e que aquelas de 7 a 10 

anos e de 13 a 16 acertaram 85% e 95%, respectivamente. Esses dados não causam espanto, 

já que refletem achados robustos da literatura. É importante lembrar que, por motivos 

explicitados na seção 4.3, nível da chance para esse teste significa respostas próximas de 

25%.  

Os resultados de ToM sobre ToM confirmaram nossa hipótese de que haveria uma 

grande gradação da cognição Teoria da Mente e que outros módulos cognitivos podem 

interferir na atribuição de intenções. As respostas nesse teste variaram para as crianças que 

demonstravam entender que as mentes não são vasos comunicantes, ou seja, grupos M, G e 

GG com exceção do grupo P – 3 a 4 anos de idade. Os três outros grupos – M, G e GG – 

apresentaram respostas distintas dependendo da idade daquele sobre quem se iria teorizar.  

Concluímos, assim, que para as crianças de idade 5 e 6 anos (M), a cognição que nos 

permite diferenciar as idades já estaria operando, mas não de forma interativa com ToM. As 

crianças do grupo M atribuíram conteúdo àquelas de sua idade por uma simulação da 

semelhança que elas teriam entre si. Crianças de outras idades não possuiriam essa mesma 

identidade e, por simulação – Se comportam igual ou diferente de mim? –, excluem os 

outros candidatos (crianças de outros grupos) como passíveis de acerto na mesma qualidade 

que tiveram.   
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Por outro lado, crianças de 7 a 10 anos e de 13 a 16 anos atribuíram boas 

performances às crianças dos grupos M e GG e M e G, respectivamente, variando apenas no 

fato de que o grupo G julgou, como o grupo M, um desempenho maior para o próprio 

grupo. Já em relação às crianças pequenas, estas demonstram descrédito na capacidade delas 

de realizar a tarefa, ficando as atribuições no nível da chance. Algo que deve ser observado, 

porém, é que o grupo mais velho excluiu automaticamente os dois personagens que 

estiveram na história, mas que não eram respostas viáveis como a zebra e a girafa, levando 

assim a uma resposta de 50% para o grupo P.  

Os dois grupos mais velhos G e GG demonstraram total domínio de ToM e de que 

tipo de informação pode ser esperada de crianças de diferentes idades ao responder a 

pergunta de segunda ordem. Apresentaram, assim, uma interação entre estes dois módulos 

cognitivos, ToM e age-telling.   

Acreditamos que mais pesquisas nessa área sobre ToM de segunda ordem nos 

ajudariam a entender de que forma mentes genéricas X mentes específicas influenciam as 

respostas das crianças, já que, como foi observado por WELLMAN (2001) em estudos de 

primeira ordem, a história ser interpretada por bonecos ou humanos não interferia 

consideravelmente nos resultados apresentados. No entanto, observamos que responder 

sobre humanos, crianças, que assistiam à história também, em que se testava ToM de 

segunda ordem, interferiu nas respostas dos voluntários diferente do que foi observado em 

testes de primeira ordem. Essa interferência de uma leitura pragmática em relação ao 

cálculo das idades daqueles a quem teorizavam foi observado como uma possível abertura 

na leitura da Forma Lógica, atribuindo valor-verdade ao conteúdo da sentença subordinada. 

Nossos dados parecem confirmar a hipótese de haver a possibilidade de que a 

cognição de leitura de idade venha interferir nas propriedades ToM do sujeito 

experienciador, sendo uma informação computada e integrada  imediatamente durante ainda 

a leitura da semântica do DP. A possibilidade que gostaríamos de debater é a de a leitura 

pragmática não vir depois da leitura sintática, mas de o pronome – sem o traço genérico – já 

ceder à leitura semântica do DP mais informação sobre o que se espera de uma pessoa de tal 

idade, com acarretamentos para o valor verdade da sentença encaixada. Aventa-se aqui uma 

modularidade mais diminuta que é coerente com a leitura enciclopédica proposta pela 

Morfologia Distribuída ou até mesmo como a sugestão de Chomsky (2005) de que DP possa 

ser fase.  

Reafirma-se aqui que a informação de ponto de vista de De Villiers (1999, 2001a, 

2001b, 2005, 2007) e que se configura sintaticamente como traços do DP seja diferente aos 



 

77 

 

traços de leitura de idade que propomos aqui em presença de referência não genérica. A 

aposta aqui entretida é a de que a informação da idade possa ser revelada para algumas 

crianças que já podem fazer uma leitura das marcas de idade naquele ponto, dando o 

contexto para a leitura sintática do CP. Assim como a leitura de idade, outras leituras, em 

tese, poderiam estar sendo feita todas as vezes que o genérico não for usado. Conhecimento 

do bom senso do coletivo como idade, nível social, sexo e possivelmente outras informações 

certamente se decodificadas se imbricam com os traços semânticos e concorrem para a 

interpretação dinâmica dos conteúdos codificados na sintaxe e lidos pelas interfaces. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Programa de Pós-Graduação em Linguística 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Autorizo o menor ________________________________________________________, 

nascido em ____/ ____/___, pelo qual sou responsável, a participar como voluntário de um 

experimento de linguagem, não invasivo, intitulado Explicitando a Modularidade na Teoria da Mente: 

um teste ToM sobre ToM, que é parte da pesquisa da aluna Marília Uchôa Cavalcanti Lott de Moraes 

Costa, do Mestrado em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientada pela 

Professora Aniela Improta França.  

 
 

Rio de Janeiro, _______ de _________________________ de ____________ 

 

__________________________________________________ 

Nome do responsável:______________________________________________ 

RG:________________________                                  Órgão Expedidor: _______ 
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ANEXO II 

 

Em relação ao processo estatístico com que chegamos aos resultados relativos a 

porcentagem das respostas do grupo G referente aos grupos M GG, quando o grupo G 

teoriza sobre a mente de outras crianças - ToM sobre ToM -, percebemos uma clara 

diferença entre a resposta sobre as crianças do grupo P e as crianças do grupo G (grupo da 

idade da criança), respectivamente 33% e 100%. No entanto, há uma percentagem 

semelhante quando o grupo G responde sobre os grupos M e GG, respectivamente 83% e 

66%.  

Para tentar entender essa questão utilizamos a função Bootstrap do Programa Matlab, que é 

comumente utilizada quando temos uma amostra pequena, ou seja, menos de 20 itens, 

quando se precisa fazer inferência estatística. O que essa função faz é gerar, por exemplo, 

mil novos dados a partir da uma amostra matriz. Dessa forma, conseguimos uma 

reamostragem com mais dados do que tínhamos inicialmente. 

 

Hesterberg et al. (2003) afirmam que a amostra mestre representa 

a população da qual foi retirada. As reamostras dessa amostra 

mestre representam o que se deve obter quando se retiram muitas 

amostras da população original. A distribuição Bootstrap da 

estatística, baseada em muitas reamostras, representa uma 

distribuição amostral desta estatística. (RIZZO & CYMROT, ms) 

 

Com o conjunto de dados ampliado pelo Bootstrap foi possível utilizar a ferramenta de 

correlação cruzada (PEEBLE, 2000) para comparar os resultados que G atribuiu aos grupos 

M e GG.  

 

Utilizando o programa Matlab, inserimos a função da forma explicitada abaixo e 

encontramos os resultados da correlação das informações desejadas. 

Bootstat = bootstrp(nboot,bootfun,d1,...) 

[bootstat,bootsam] = bootstrp(...) 

bootstat = bootstrp(...,'Options',options) 

  

Em nosso caso específico, em que correlacionamos G/M com G/GG, temos a função 

abaixo: 

[bootstat,bootsam] = bootstrp(1000,@corr,gm,ggg);  
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A variação possível dos valores de correlação cruzada ocorre de -1 a +1 e, dessa 

forma, se o número encontrado após a função correlação cruzada for entre 0 e 1, isso 

significa que os dois elementos são correlacionados, porém se o número for entre -1 e 0, 

então, os elementos não são correlacionados. Dessa forma, encontramos na matriz obtida a 

partir da função de correlação cruzada diversos elementos NaN
38

 (Not a Number). Esses 

elementos demonstram que a função tende ao infinito e não nos propicia boa análise. Ao 

utilizarmos uma outra função que retira a variável NaN, encontramos um desvio padrão de 

0.17 o que demonstra que há uma correlação entre as duas respostas e assim não 

encontramos uma diferença relevante para as respostas do grupo G sobre M e GG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Quando obtivemos um valor Not a Number, isso quer dizer que correlacionamos dois elementos que são 

iguais, o que é comumente conceituado como infinito.  


