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Resumo 
 
O presente estudo situa-se na área da cognição social e constitui-se um estudo em teoria da mente, campo este 
em que se busca a compreensão de como o sujeito adquire a capacidade de atribuir estados mentais 
(pensamentos, desejos, crenças, emoções e intenções a si e aos outros, bem como de explicar e predizer 
comportamentos seus e de outrem. Para alguns autores (Astingson & Gopnick, 1991; Camaioni, 1993; Olson, 
1990; Wimmer, Perner & Sodiam, 1990) a teoria da mente reside nas habilidades de: a) reconhecer a si e aos 
outros como possíveis objetos de pensamento; b) reconhecer os estados mentais dos outros, bem como 
diferenciá-los dos próprios; c) nomear os próprios estados mentais e os de outras pessoas.O uso de termos que 
se referem a estados mentais sentimentos, desejos e crenças é importante na verificação do desenvolvimento 
de uma teoria da mente. O presente estudo tem como objetivos evidenciar e verificar que mudanças 
qualitativas ocorrem no uso de termos mentais ao longo do período que a literatura aponta como fase em que 
se desenvolve a teoria da mente. É também objetivo deste, perceber que diferenças há no uso de termos 
mentais por crianças de 2 a 5 anos em interação com suas mães e colegas que já possuem teoria da mente (co-
participantes com idades entre 6 a 8 anos).  Diante dos objetivos apresentados foi composta uma amostra com 
24 participantes, formada por crianças de 2.6 anos a 5 anos. Os participantes foram submetidos a dois tipos de 
situações: numa situação, o examinador disponibilizava brinquedos (jogos de montar, bonecos, carrinhos, 
quebra-cabeças, massa de modelar, etc) para que a criança  e mãe brincassem, e na segunda situação a 
examinadora propunha que fossem feitos trabalhos manuais em conjunto (entre a criança e a mãe) com o 
material disponibilizado (cola, tesoura, papel, cartolinas, revistas, lápis de cera, borracha, lápis grafite, etc). 
As mesmas situações eram também propostas nas  interações da criança com os colegas mais velhos. Os 
resultados demonstram que as crianças mais novas utilizam, em sua maioria, termos mentais referentes aos 
próprios estados mentais, já as mais velhas utilizam-nos aos também ao fazer referências aos estados mentais 
de outras pessoas. Outro dado verificado foi que as crianças mais novas fazem usos de termos mentais 
predominantemente nas situações de interação com a mãe. A forma como a interação verbal das mães com as 
crianças ocorre parece favorecer o uso. Já crianças mais velhas fazem uso dos termos mentais referindo-se a si 
e aos outros, tanto nas interações com suas mães como com colegas, havendo uma variabilidade na função e 
contexto com que os termos são empregados. As crianças mais velhas também utilizaram expressões que 
demonstraram uma compreensão dos estados mentais como internos e dependentes de fontes informativas. 
 
Palavras chaves: termos mentais, teoria da mente, estados mentais. 



 
 

 

 

 

Abstract 
 
The present research is situated on the social cognitive area and involves a study about the theory of the mind. 
In this field the comprehension about how the subject acquires the capacity of attributing mental states, 
emotions and intentions (to oneself and to the other) is sought. Also, it allows the child to explain and foretell 
their own behavior and the behavior of the others. For some authors (Astingson & Gopnick, 1991; Camaioni, 
1993; Olson, 1990; Wimmer, Perner e Sodian, 1990) the theory of the mind resides in the following abilities: 
a) recognizing self and the others as a possible objects of thoughts; b) to recognize the mental the mental 
states of the others as well as differentiate them from the oneself; c) to name the ones mental states and the 
mental states of other people. The use of terms that reffears to mental states ( to think, to know, to want, etc.) 
is important to verify the development of a theory of mind. The present study aims to verify that some 
changes may occur in the use of mental terms through out the period in which the literature points it as the 
phase in which the theory of mind is developed. It also aims to perceive that there are differences in the use of 
the mental terms for children between two to five years old, interacting with their mothers and friends that 
already have the theory of the mind (co-participants between six and eighth years old). Before the above 
objectives a display composed of 24 participants was made. That display was formed by children at the age 
between 2.6 to 5 years old. The participants went through two types of situations. In one situation the 
examiner disposed the toys (building games, dolls, little cars, puzzles, modeling dough, etc.) for both mother 
and child to play. In the other situation, the examiner proposed that they would make hand work together with 
the available material (glues, scissors, different kinds of papers, magazines, color pencils, eraser, graphite 
pencil, etc. the same situations were also proposed in the same situations were also proposed in the 
interactions between the child and his friend. The results demonstrate that the majority of the younger 
children utilize mental terms referents to their own mental states. However, the older one utilizes them when 
they are referring to the mental states of other people. In another data it was verified that the younger uses 
mental terms predominantly in the situation of interjection with their mother. The way that the verbal 
interaction of the mothers with their children occurs seems to favor the use of it. In the other hand the older 
children makes use of the mental terms referring to them selves an the others, either interacting to themselves 
and to the others, either interacting with their mothers or with their friends, showing variability in the function 
and in the context in which the terms are used. The older children also utilized expressions that demonstrated 
one comprehension of the mental states as interior and dependents on informative sources. 
  
Keywords: Theory of mind, mental terms, mental states. 
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Apresentação 

 
Este estudo baseia-se na investigação de um dos tópicos da psicologia cognitiva, 

especialmente a cognição social, remetendo ao desenvolvimento desta a partir da ação e 

interação do sujeito no mundo. 

 

Estudar o desenvolvimento cognitivo social do sujeito tem como um dos pontos que lhe 

confere importância a construção de um modelo que possibilite a compreensão da gênese e 

evolução de processos presentes nas relações sociais, interação e formação de vínculos 

sociais do indivíduo. 

 

O tópico, a que este estudo se refere, pode ser conceitualizado como a habilidade para 

compreender a existência de estados mentais que estão na base dos comportamentos. A 

aquisição desta habilidade mental, denominada teoria da mente por alguns autores, é 

importante na medida em que amplia para a criança as possibilidades de estabelecer 

relações de interação, consideradas importantes no desenvolvimento social do sujeito. 

(Astingson & Gopnik, 1991;  Astingson, Harris & Olson,1988;  Camaioni, 1993; Dias, 

1993, Olson, 1990; entre outros)  

 

Grande parte dos estudos em teoria da mente utiliza a fala da criança como via de acesso a 

dados, a partir dos quais são levantadas hipóteses e premissas acerca do desenvolvimento 

de uma teoria da mente. Este aspecto justifica a importância de estudos que tenham como 

cerne a investigação de aspectos que possam contribuir na discussão sobre o papel da 

interação e da linguagem no desenvolvimento de uma teoria da mente. 



 
 

 

 

 

  

Este trabalho foi elaborado na tentativa de obter dados significativos no que concerne aos 

pontos descritos  a seguir:  

 

• Evoluções e diferenciações, que ocorrem ao longo dos anos pré-escolares, no uso de 

termos que se referem a estados mentais, desejos e crenças, já que alguns autores 

reconhecem esta faixa etária como fase em que ocorre o desenvolvimento de uma 

teoria da mente. 

 

• As diferenças que existem em torno das interações da criança de diferentes faixas de 

idade e a relação que se pode estabelecer entre as mudanças nas referidas interações 

e as mudanças ocorridas na linguagem infantil, considerando também o papel que a 

superação do egocentrismo tem no desenvolvimento de uma teoria da mente. 



 

INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de um sujeito de atribuir estados mentais (pensamentos, desejos, crenças, 

etc.) a si e aos outros, reconhecê-los como tais e comunicar-se sobre estes implicaria nas 

capacidades de: 

a) reconhecer a si e aos outros como possíveis objetos de pensamento; 

b) reconhecer os estados mentais (pensamentos, desejos e crenças) dos outros, bem 

como difereciá-los dos próprios; 

c) nomear os próprios estados mentais e os de outras pessoas. 

 

Possuir uma teoria da mente seria, na definição de Dias (1993, p.588), “uma compreensão 

implícita demonstrada nas interações diárias com outras pessoas”. A autora afirma que a 

principal questão nesta área é: como explicar o rápido e notável desenvolvimento que 

ocorre na concepção da criança sobre a mente, especialmente nos anos pré-escolares, nos 

quais percebe-se, a partir de diferentes dados de pesquisas, os grandes avanços que 

ocorrem. (Flavell, 1988; Olson, 1988; Perner, 1988; Wellman, 1990) 

 

Dias (1993) ainda argumenta que por volta dos dois anos de idade a criança já parece ser 

conhecedora de seus próprios estados mentais: “Elas sabem quando querem algo, ou 

esperam alguma coisa, quando sentem-se tristes (...)  São capazes de usar expressões tais 

como ‘eu penso’, ‘eu acredito que Maria foi para ...”  (Dias, 1993, p. 588) 
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Além da capacidade de reconhecer seus próprios estados, uma outra capacidade que, 

segundo a autora, seria precursora de uma teoria da mente, seria a capacidade de diferenciar 

condições mentais de realidade. Em estudo realizado por Dias e Harris (1990), crianças de 

três e quatro anos eram capazes de referir-se às imagens mentais apenas como 

“imaginação”, “estou pensando em minha cabeça”,  “estou apenas fingindo”. Wellman e 

Estes (1986) também realizaram um estudo nesta linha em que crianças pré-escolares se 

mostraram capazes de distinguir objetos reais de objetos imaginários. 

 

Um aspecto discutido, sobre o desenvolvimento de uma teoria da mente, é se este seria 

inato e de características universais, ou se esse desenvolvimento se daria devido aos 

elementos e experiências presentes na cultura.       

 

É importante observar a relevância, cognitiva e social, da aquisição da capacidade de 

reconhecer a existência dos estados mentais a comunicar sobre estes (Moore & Frye, 

1991).1 Ter uma teoria sobre a própria mente significa ter alcançado um nível de 

metarepresentações, o que confere uma maior flexibilidade no modo de pensar. 

 

A seguir, apresentaremos alguns aspectos teóricos relevantes para o estudo das questões 

abordadas neste estudo. 

 

                                                        
1 Só a compreensão de que os desejos e crenças dos outros podem ser diferentes ou iguais aos nossos é que 
nos permite desenvolver certos comportamentos sociais como a cooperação e competição. 
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Em primeiro lugar, tratar do desenvolvimento de uma teoria da mente, não pode ser 

estudado sem que haja uma compreensão da concepção de mente presente nas teorias de 

base destes estudos e da relação e diferenciação desta concepção de algumas concepções 

mentalistas presentes na história da psicologia. 

 

Um outro aspecto abordado diz respeito às teorias de desenvolvimento e á forma como 

estas percebem as relações do desenvolvimento cognitivo com a ação do sujeito, interação 

social e linguagem. A discussão destes tópicos é de primordial importância por estarem 

diretamente relacionados à discussão dos pontos que este estudo pretende abordar: 

 

• As diferenças emergentes no uso de termos mentalistas em situações em que mãe e 

criança realizam atividades em parceria e em que as mesmas crianças realizam 

atividades a partir da mesma proposta, porém com outras crianças (possuidoras de 

uma teoria da mente). 

 

• Que mudanças qualitativas são encontradas no uso de termos mentais por crianças 

de diferentes faixas-etárias? E que relações podem ser estabelecidas entre as 

mudanças observadas e as transformações que a literatura aponta como ocorrentes 

no período em que a criança formula uma teoria da mente. 
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Dentro de uma perspectiva desenvolvimentista, um aspecto central e importante é a 

diferença de perspectivas teóricas existentes em teoria da mente e as implicações destas 

diferenças, tanto do ponto de vista conceitual como do ponto de vista metodológico. 

 

Um outro ponto relevante é a relação entre a linguagem e o desenvolvimento cognitivo, 

que nos leva a questões básicas e primordiais deste estudo, pois o posicionamento sobre 

a relação linguagem – teoria da mente é primordial, não apenas em termos cronológicos 

(quem vem antes: o uso de termos mentais ou a formação de uma teoria da mente), mas 

também de um posicionamento da relação da linguagem com a teoria da mente. A 

importância da discussão deste tópico se justifica pelo fato de que uma boa parte dos 

estudos nesta área utilizam a explicitação oral da criança como indício da existência ou 

não de uma teoria da mente. 

 

Situar este estudo dentro da psicologia geral (a partir da discussão da concepção de 

mente), das teorias de desenvolvimento e das perspectivas em teoria da mente é 

primordial e coerente com a compreensão de que as posições teóricas, as decisões 

metodológicas e os caminhos interpretativos formam um eixo indissociável e dialético. 



 

PARTE I 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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CAPITULO I 

Situando o estudo da teoria da mente 

1.1- O estudo da mente 

 

O estudo da mente humana se consolidou ao longo da história da humanidade como um 

dos pontos principais da reflexão humana. Desde os hindus, com suas teorias sobre a 

mente como elo de ligação entre a alma e o mundo físico, aos primórdios da filosofia 

grega e seus pressupostos sobre os processos de base do comportamento humano.1  

 

Atendo-nos às influências filosóficas sobre a psicologia, especialmente nos séculos 

XVII a XIX, que constituíram o solo intelectual que alimentou a “nova psicologia” , 

pode-se destacar René Descartes (1596-1650) e sua tentativa de resolver a problemática 

da relação mente-corpo, objeto de controvérsias durante séculos. Descartes assume a 

posição dualista, já existente desde a época de Platão, diferenciando mente e corpo 

como essencialmente distintos. 

 

Segundo Schultz e Schultz (1992/1969, p.41), apesar de aderir à posição dualista, 

Descartes se desvia desta tradição ao definir a relação entre os dois elementos 

implicados: 

                                                        

1 Ver Carvalho (1998) e Schultz e Schultz (1992/1969). 
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Desse modo ao introduzir uma abordagem do problema mente-

corpo que focaliza a atenção numa dualidade física/psicológica. 

Ao fazê-lo, desviou a atenção do conceito abstrato da alma para o 

estudo da mente e suas operações. Com o resultado, os métodos de 

pesquisa deixaram a análise metafísica e abraçaram a observação 

objetiva. Enquanto só se podia especular sobre a existência da 

alma, era possível observar a mente e os seus processos.  

 

Essa forma de considerar a mente humana, diferenciando-a da alma trouxe a mente para o 

campo dos objetos passíveis de investigação objetiva, que num momento posterior seria 

ponto importante na aquisição do estatuto de ciência da psicologia no modelo positivista. 

 

Considerando a mente imaterial e o corpo composto de matéria física, acreditava-se que o 

elo entre corpo e mente estaria localizado em alguma parte do cérebro e a interação entre 

ambos se daria de forma mecânica.  Esta visão pode ser compreendida a partir do 

mecanicismo predominante na época, e que ganhou força na teoria de Descartes. 

 

O dualismo de Descartes serviu, segundo Schultz e Schultz (1992/1969) de catalisador 

para muitas tendências no desenvolvimento das teorias em psicologia. O ideário de 

Descartes, em que as idéias são divididas em inatas e derivadas, também teve forte 

influência nas próprias teorias do desenvolvimento. 
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Os estudos da fisiologia, especialmente os desenvolvidos por Gall em 1810, foram um 

marco e também trouxeram novos elementos que modificaram a concepção de mente. 

Outro filósofo de forte influência e projeção na concepção de modelos mentais foi John 

Locke (1632-1704) que, em seu interesse pelo funcionamento cognitivo, negava a 

existência de idéias inatas propostas por Descartes, defendendo a experiência como base da 

formação dos conteúdos e processos mentais. Nas palavras do próprio Locke (citado por 

Schultz & Schultz, 1992/1969, p.46): 

 

Suponhamos, pois que a mente seja, como dizemos, um papel em 

branco, desprovido de todos os caracteres, sem quaisquer idéias. 

Como ele vai ser preenchido? De onde há de vir esse vasto estoque 

que a fantasia humana, ativa e ilimitada, pintou nele com uma 

variedade quase infinita? De onde ela retira todos esses elementos 

da razão e do conhecimento? A isso eu respondo, em uma palavra: 

da experiência. Nela está fundado o nosso conhecimento; e dela 

deriva em última análise, o próprio conhecimento.  

 

Influenciado pelo positivismo e pelo empirismo de John Locke, surge o behaviorismo, no 

século XX, contrapondo-se à visão de mente trazida pelo funcionalismo e  estruturalismo, 

tratando-a como ficção explanatória. 

 

Na afirmação do próprio Watson, representante do movimento behaviorista inicial: 
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A psicologia que eu tentaria construir teria como ponto de partida, 

em primeiro lugar, o fato observável de que os organismos, tanto 

humanos como animais, se ajustam a seus ambientes por meio de 

equipamentos (sic) hereditário  e do hábito. Esses ajustes podem 

ser muito adequados ou tão inadequados que o organismo mal 

mantenha sua existência. Em segundo lugar que certos estímulos 

levam o organismo a dar resposta. (Watson, 1913 citado por 

Schultz & Schultz, 1992/1969, p.45) 

 

E ainda sobre o estudo de alguns processos mentais: 

A situação é uma tanto distinta quando se trata do estudo de 

formas mais complexas de comportamento, como a imaginação, o 

julgamento, o raciocínio e a concepção. No momento as únicas 

explicações delas são dadas em termos de conteúdos; nossa mente 

foi tão pervertida pelos mais de cinqüenta anos dedicados ao 

estudo dos estados da consciência que só podemos conceber esse 

problema de uma única maneira. Temos de encarar a situação de 

frente e dizer que não podemos levar adiante as investigações em 

todas essas  linhas pelos métodos hoje empregados. 

 

Na tentativa de afastar-se da psicologia introspectiva, a psicologia rejeita a concepção 

mentalista de homem adotando como campo de estudo científico fenômenos ditos 
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‘objetivos e observáveis’, construindo um modelo de funcionamento mental a partir da 

relação estímulo-resposta. 

 

A concepção dualista de Descartes influenciou algumas concepções da mente, que 

baseadas num modelo de ciência em que aspectos subjetivos e a ‘imprecisão e 

polissemias’, considerados por estes teóricos como presentes nos processos mentais, são 

relegados numa concepção materialista dicotômica de mente e corpo. 

 

Esta visão dicotômica criticada por Damásio (1996) estabelece uma relação entre corpo e 

mente bipolarizada. Visão esta à qual Damásio se opõe a partir da integração corpo/mente 

numa interação conjunta com o ambiente. 

 

Um outro movimento da psicologia que também vem a se opor a essa dicotomia 

mente/corpo é a Psicologia da Gestalt, que surgiu simultânea à teoria behaviorista e em 

crítica à posição elementerista de Wundt. Diferentemente dos behavioristas os teóricos da 

Gestalt aceitavam o valor da consciência, mas criticavam a tentativa de reduzi-la e analisá-

la em elementos sem atentar para sua integração e totalidade. 

 

Além desta diferenciação básica do behaviorismo, a Gestalt também surge em oposição à 

concepção ‘fragmentada’ do homem. Max Wertheimer, um dos principais teóricos da 

abordagem gestaltista, posiciona-se contra essa concepção dicotômica ao comentar 

problemática da relação corpo/mente, a partir da discussão das relações todo/partes: 
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Essa e outras hipóteses, entendidas como hoje são, não farão 

progredir o empreendimento científico, visto que a ciência 

requer uma visão profunda, não uma mera catalogação e 

sistematização. (...) Operando-se em termos de problemas 

específicos, cedo percebe-se quantas atividades que não dão 

nenhum indício de uma separação entre corpo e mente.(...) 

 É claro que essa resposta não resolve o problema; temos de 

começar outra vez. E me parece que um ponto de abordagem 

adequado  e promissor foi descoberto. Deparamos com muitos 

processos que em sua forma dinâmica, são idênticos 

independentemente de variações no caráter material de seus 

elementos. (...) Trata-se de agregados em que uma 

multiplicidade não se compõe de elementos adjacentes, mas 

organizada de maneira tal que um termo em seu lugar nesse 

agregado é determinado pelas leis totais do próprio 

agregado(...) as leis fundamentais não são elementos fortuitos, 

concernindo o próprio caráter do evento.(Wertheimer, 1938 

citado por Schultz & Schultz, 1992/1969, p. 67). 

 

Segundo Bruner (1997, p.15) a revolução cognitiva visou “trazer a mente de volta às 

ciências humanas após um longo e frio inverno de objetivismo”. Para este autor a 

psicologia cognitiva não surge na tentativa de ‘reformar’ o comportamentalismo 

behaviorista, mas sim em substitui-lo, tendo por meta descobrir e descrever formalmente 
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os significados que os seres humanos criavam em seus encontros com o mundo, 

focalizando as atividades simbólicas que as pessoas empregavam para construir e extrair 

significados não apenas do mundo, mas de si mesmas. 

 

Bruner (1997) ressalta ainda a mudança que surge com a adoção do modelo computacional 

do processamento de informações, tornando o impulso inicial da psicologia cognitiva 

“fragmentado e tecnizado”. A construção de significados perde a ênfase para o 

processamento de informações, perdendo assim o foco no significado, como construção. 

Os estudos acerca da cognição humana com seus processos cognitivos de base, não se 

apresentam de forma consensual em todos os seus pontos, mas em comum com a Gestalt 

esta teoria possui a premissa de que a compreensão do comportamento humano não se 

resume apenas ao estudo dos inputs e outputs do comportamento. 

 

Partindo da premissa anteriormente apresentada, a compreensão dos processos que estão na 

base do comportamento social é primordial para que não se aborde apenas o estudo das 

resultantes sociais do desenvolvimento da criança, mas que se atente também para a 

compreensão destas a partir dos processos que as baseiam. 

 

Estudar o uso de termos mentais, levando em consideração o desenvolvimento social e 

cognitivo do sujeito, tem como ponto de partida a compreensão da importância do estudo 

do desenvolvimento para a compreensão do comportamento social da criança e os ganhos 
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que este desenvolvimento traz na construção de significados do sujeito sobre si mesmo e o 

mundo. 

 

Um outro posicionamento teórico assumido neste estudo é o de que estudar o 

desenvolvimento cognitivo e social, em termos de mudanças qualitativas, com vistas à 

adaptação  e individualização do sujeito, aponta claramente para um modelo acerca dos 

processos mentais não só em termo de seus resultantes mas do processo, como construção 

de significado, no qual a singularidade do sujeito e suas relações com o mundo estão 

implicadas. 

 

1.2- Desenvolvimento Cognitivo: Perspectivas teóricas 

 

Dentro de uma perspectiva desenvolvimentista, descreveremos  e discutiremos algumas 

teorias que abordam o desenvolvimento cognitivo do sujeito. A importância para este 

estudo das teorias de desenvolvimento cognitivo centra-se no fato de que a forma de 

abordar e conceitualizar o desenvolvimento de uma teoria da mente e compreender sua 

relação com a linguagem  está estreitamente relacionado à forma de conceber o 

desenvolvimento, como já foi pontuado. 

 

Conceituar de forma única a cognição e seu desenvolvimento é uma tarefa quase 

inatingível, sem que se apresente uma perspectiva de base, um paradigma teórico que 
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centre alguns aspectos a partir dos quais se tenha uma concepção de sujeito e de seu 

desenvolvimento.  

 

Flavell, Miller e Miller (1999) situam as teorias que investigam o desenvolvimento 

cognitivo, sua natureza e processos de base em quatro principais abordagens: 

 

• O paradigma Piagetiano 

• A perspectiva neopiagetiana 

• A abordagem do processamento de informações 

• Paradigma contextual 

A seguir apresentaremos alguns aspectos que consideramos centrais nas abordagens 

citadas. 

 

1.2.1- O Paradigma Piagetiano 

A perspectiva Piagetiana é uma das mais influentes no estudo do desenvolvimento e 

assume um lugar privilegiado neste estudo, pela própria importância que esta teoria tem 

no campo da teoria da mente. 

 

Flavell e cols. (1999) situam o surgimento do campo de estudo da  teoria da mente 

como se consolidando a partir da tentativa de encontrar respostas para alguns pontos do 

pensamento piagetiano. 
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Uma noção básica, para compreender o pensamento de Piaget acerca do 

desenvolvimento, é a de equilibração. Conceito que tem lugar essencial nesta teoria de 

desenvolvimento: 

 

O desenvolvimento psíquico que começa quando 

nascemos e termina na idade adulta, é comparável ao 

crescimento orgânico: como este, orienta-se, 

essencialmente para o equilíbrio. Da mesma maneira que 

um corpo está em evolução até atingir um nível 

relativamente estável- caracterizado pela conclusão do 

crescimento e pela maturidade dos órgãos-, também a 

vida mental pode ser concebida como evoluindo na 

direção de uma forma de equilíbrio final, representada 

pelo espírito adulto. (Piaget, 1998, p.13) 

 

O desenvolvimento seria, para Piaget, uma equilibração progressiva e continua, em que 

as aquisições maturacionais são de primordial importância como base para as aquisições 

seguintes. 

 

Piaget compara o desenvolvimento mental à construção de um edifício, que se torna 

mais sólido à medida que lhe é acrescentado algo, ou à montagem de um mecanismo 

delicado, cujas fases de um gradativo ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e 
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também estabilidade. Apresenta, ainda em sua teoria, dois aspectos complementares da 

equilibração: as estruturas variáveis, que definiriam as formas ou estados sucessivos 

de equilíbrio e um certo funcionamento constante, que asseguraria a passagem de um 

estágio para o estágio seguinte. Comentando este último aspecto Piaget (1998, p.14) 

afirma: 

 

Em todos os níveis a ação supõe sempre um interesse que 

a desencadeia, podendo-se tratar de uma necessidade 

fisiológica, afetiva ou intelectual (a necessidade 

apresenta-se neste ultimo caso sob a forma de uma 

pergunta ou de um  problema). Em todos os níveis, a 

inteligência procura compreender, explicar, etc; só que as 

funções do interesse, da explicação etc. são comuns a 

todos os estágios, isto é “invariáveis” como funções, não 

é menos verdade- que os interesses variam 

consideravelmente, de um nível a outro (...) e assumem 

formas muito diferentes de acordo com o grau do 

desenvolvimento intelectual. 

  

Para Piaget (1973) um outro ponto primordial sobre o desenvolvimento é o tempo e a 

relação que este estabelece com o próprio desenvolvimento. Ao abordar esta questão ele 

ressalta dois aspectos temporais para o desenvolvimento: a duração e a ordem de 

sucessão dos acontecimentos. 
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1o Primeiramente o tempo é necessário como duração. É necessário 

esperar 8 anos para a noção de conservação das substâncias; 10 anos 

para a de pesos, e isso em 75% dos indivíduos. (...) (Piaget, 1973, p.12) 

 

Ao apresentar esta premissa, Piaget responde a questão sobre a possibilidade de acelerar 

as evoluções do desenvolvimento, pela via da aprendizagem por reforço externo, e 

pontua que por trás de aquisições cognitivas haveria toda uma lógica de funcionamento, 

que seria essencial na aquisição de novos conceitos.  

 

Piaget (1973, p.13) afirma que “logo existe uma diferença entre aprender um resultado e 

formar um instrumento intelectual, formar uma lógica, necessária  à construção de tal 

resultado. Não formamos um instrumento novo de raciocínio em alguns dias”. Neste 

posicionamento de Piaget, fica clara a sua concepção da relação temporal necessária 

para a aquisição de novas habilidades cognitivas. 

 

2o  A outra constatação fundamental é que o tempo e 

necessário igualmente como ordem de sucessão.  

 

Essa ordem de sucessão, como característica invariante do desenvolvimento conduz 

justamente a uma noção básica da teoria piagetiana: A noção dos estágios em 

desenvolvimento. 
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Nas palavras de Piaget (1973, p.14) : “Essa ordem de sucessão mostra que, para que um 

novo instrumento lógico se construa, é preciso sempre instrumentos lógicos 

preliminares; quer dizer que a construção de uma nova noção suporá sempre substratos e 

subestruturas anteriores.” A ordem de sucessão fixa do desenvolvimento de habilidades 

cognitivas é um aspecto central na teoria de Piaget (1973, p.15): 

 

Esses estágios são caracterizados precisamente por sua 

ordem de sucessão fixa. Não são etapas às quais 

possamos determinar uma data cronológica constante. 

Pelo contrário, as idades podem variar de uma sociedade 

à outra, mas a ordem de sucessão é constante. Ela é 

sempre a mesma, isso por razões que acabamos de 

entrever, quer dizer que para atingir um certo estágio, é 

necessário ter passado por demarches preliminares. É 

necessário ter construído as pré-estruturas, as 

subestruturas preliminares que permitem progredir mais. 

 

Os estágios, funcionando nesta ordem de sucessão, seriam caracterizados pela aparição 

de estruturas originais, cuja construção os diferenciaria dos estágios anteriores. 

Existiriam, portanto, mecanismos próprios ao funcionamento de cada estágio mas 

também mecanismos funcionais comuns a todos os estágios. 
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A ação tem um papel primordial no desenvolvimento, pois para Piaget, toda ação 

corresponde a uma necessidade, que é manifestação de desequilíbrio proveniente de 

qualquer coisa (interna ou externa ao sujeito) que se modificou. Faz-se então necessário 

um reajustamento que, apesar de ter como objetivo o alcance do equilíbrio, não reporta a 

um estado anterior. Para Piaget, apesar das aquisições diferenciadoras entre os estágios, 

existiriam necessidades e interesses comuns a todas as idades: 

 

Pode-se dizer que toda necessidade tende: 1o  a 

incorporar as coisas e pessoas à atividade própria do 

sujeito, isto é assinalar o mundo exterior às estruturas já 

construídas, e 2o reajustar estas últimas em função das 

transformações ocorridas, ou seja, acomodá-las aos 

objetos externos. Nesse ponto de vista, toda vida mental e 

orgânica tende a assimilar progressivamente o meio 

ambiente, realizando esta incorporação graças às 

estruturas ou órgãos psíquicos, cujo raio de ação se torna 

cada vez mais amplo.(Piaget, 1998, p.17) 

 

Na medida em que novos elementos são assimilados, a ação e o pensamento são 

compelidos a se acomodarem a estes, reajustando-se a cada variação. A resultante deste 

movimento dialético de assimilações e acomodações, é o equilíbrio. Na medida em que 
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surgem novas organizações estruturais, são necessários novos movimentos em torno da 

assimilação e acomodação, havendo assim, um contínuo desenvolvimento mental. Este 

desenvolvimento mental se estrutura como organização progressiva e adaptação mais 

precisa à realidade. Pode-se dizer que a cada instante, a ação é desequilibrada pelas 

transformações que acontecem no mundo exterior e interior, e então, cada nova conduta 

vai funcionar, não só para restabelecer o equilíbrio, como também para tender a um 

equilíbrio mais estável que o do estágio anterior a este desequilíbrio. 

 

Para Piaget há uma hierarquia de estruturas e estas se constroem numa certa ordem de 

integração, sendo também primordial o papel da inteligência coordenando as ações com 

vistas para a adaptação. 

 

A atividade inteligente assume então papel primordial, como um processo que, segundo 

Flavell (1988), é ativo e organizado, e ocorre de uma forma em que se assimila o novo ao 

velho e se acomoda o velho ao novo. 

 

A troca que o sujeito estabelece com o meio, na  atividade inteligente, é uma troca, na qual, 

os objetos precisam adaptar-se à estrutura peculiar do organismo e o organismo também 

precisa ajustar-se às ´exigências idiossincráticas do objeto’. A inteligência é então, para 

Piaget, a solução de um problema novo (para o individuo) e age coordenando os meios de 

atingir um equilíbrio que não é acessível de uma maneira imediata.  
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A inteligência é primordial para as operações mentais e antecede o pensamento e a 

linguagem. Piaget (1973, p.16) afirma que “(...) o pensamento é a inteligência interiorizada 

(grifo nosso)  e se apoiando não mais sobre a ação direta, mas sobre um simbolismo, sobre 

a evocação simbólica pela linguagem, pelas imagens mentais, etc., que permitem 

representar, o que a inteligência sensório-motora, pelo contrário vai apreender 

diretamente.”  

 

O desenvolvimento a partir da atividade inteligente teria uma lógica de ação, em que 

ocorreria a formação de esquemas. Os esquemas não seriam as ações em si, pois 

difereciariam-se destas por uma organização interna que lhes seria peculiar. Os esquemas 

funcionariam, de acordo com Piaget, como conceitos práticos desenvolvidos a partir de 

generalizações advindas de ações da criança.Os esquemas, formados e combinados entre si, 

dariam origem as estruturas cognitivas, que permitiriam ação equilibrada do indivíduo com 

o ambiente. 

 

Alguns outros aspectos do desenvolvimento, como o surgimento da função semiótica, 

assumem um lugar primordial na teoria Piagetiana. A importância desta função será 

descrita a seguir na discussão do papel da linguagem no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas. 

 

Uma outra característica importante do desenvolvimento na concepção piagetiana é que 

este ocorre como processo de diferenciação da criança do mundo: 
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A finalidade deste desenvolvimento intelectual é, como já 

dissemos, transformar a representação das coisas, a ponto de 

inverter completamente a posição inicial do sujeito em 

relação a elas. No ponto de partida da evolução mental, não 

existe, certamente, nenhuma diferenciação entre o eu e o 

mundo exterior, isto é, as impressões vividas e percebidas 

não são relacionadas nem à consciência pessoal sentida 

como um ‘eu’, nem a objetos concebidos como exteriores (...) 

Ora por causa desta indissociação primitiva, tudo que é 

percebido é centralizado sobre sua própria atividade. O eu, 

no início, está no centro da realidade, porque é inconsciente 

de si mesmo, e à medida que se constrói como uma realidade 

interna ou subjetiva o mundo exterior vai-se objetivando. 

(Piaget, 1998, p.20) 

 

As  operações da inteligência levariam então o sujeito à construção de um universo 

objetivo, mas na construção desse universo objetivo a criança se diferencia do meio e 

formaria sua subjetividade. É, então, a partir da relação com o externo e interno que o 

sujeito se constrói. 
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Esta visão a cerca do desenvolvimento, com vistas à diferenciação, é importante na 

discussão da formação de uma teoria da mente, já que esta última implicaria no 

reconhecimento dos próprios estados mentais e na possibilidade de diferenciá-los dos 

estados mentais dos outros, além da possibilidade de reconhecer a si mesmo e aos outros 

como possíveis objetos de pensamento. 

 

A teoria Piagetiana tem lugar primordial nos estudos em teoria da mente, já que esta 

aquisição é importante para o desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes no 

processo de adaptação e individualização da criança. A discussão sobre forma com que a 

teoria da mente se desenvolve, e que os processos que estão por trás desta passam a ditar 

seu curso, é primordial neste campo de estudo.  

 

A visão Piagetiana confere uma seqüencialidade ao desenvolvimento da criança. As 

aquisições provenientes dos estágios permitem à criança situar-se no  mundo, aspecto que 

seria comum ao desenvolvimento de uma teoria da mente, já que esta proporcionaria 

ganhos cognitivos e sociais ao sujeito, ganhos estes que lhe permitiriam uma melhor 

adaptação ao contexto em que este está inserido, bem como situar-se, e ao mesmo tempo, 

diferenciar-se do meio. 

 

Ao se falar em teoria da mente2, é evidente a possibilidade de estabelecer um paralelo com 

a noção de esquemas de ação formados a partir dos processos de assimilação e 

                                                        
2 Na formação de uma teoria da mente evidências são reinterpretadas e há uma formação teórica, por isso 
segundo Astingson e Gopnik (1991) haveria uma tendência a associá-la aos esquemas de ação. 
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acomodação. Astingson e Gopnik (1991) argumentam que esta associação não deve ser 

fortalecida porque os esquemas e os processos de assimilação e acomodação aplicam-se às 

atividades de pensamento. A teoria da mente, os processos de reinterpretação de evidências 

e formação teórica estariam restritos a um campo específico de atividades do pensamento.  

 

Um outro aspecto a ser ressaltado é que os esquemas emergiriam na interação do sujeito 

com o ambiente e seus objetos, e o desenvolvimento de uma teoria da mente emergiria das 

relações sociais, especialmente de eventos de caráter abstrato, remetendo também a 

operações mentais. 

Flavell e cols. (1999) mostram a importância da perspectiva Piagetiana para o campo de 

estudos em teoria da mente, pelo fato de que este campo de estudo caracterizou-se, em seu 

início, por uma tentativa de estudar alguns aspectos e pressupostos básicos do paradigma 

piagetiano. 

 

1.2.2- Abordagem do processamento de Informações 

 

A abordagem do processamento de informações surgiu também em oposição ao modelo 

behaviorista, influenciada pela revolução tecnológica, ocorrida após a segunda guerra 

mundial3. 

 

                                                        
3  Ver Bruner (1997) 
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O modelo computacional surge como forte influência na década de 60. A partir desse 

modelo estabelece-se uma analogia entre o funcionamento mental e o funcionamento 

computacional. Cria-se, a partir da metáfora computacional, um modelo de funcionamento 

em redes neuronais, com uma unidade central de processamentos, que abrigaria os 

processos mentais. 

 

A concepção de mente trazida pela abordagem de processamento de informações 

influenciou o estudo do desenvolvimento humano, especialmente do desenvolvimento 

cognitivo. Alguns modelos teóricos, desde então, passaram a se basear numa concepção de 

funcionamento mental, que operaria através de  uma unidade central de processamentos 

seqüenciais e ordenados. 

 

Os psicólogos do processamento de informações investigaram tópicos tradicionalmente 

estudados pelos psicólogos experimentais tais como atenção, memória, linguagem e 

resolução de problemas, dentre outros, considerando diferenças na velocidade de 

processamento e no desenvolvimento, a partir das diferenças de idade, informações e da 

possibilidade de automodificação. 

 

Segundo Carvalho (1998), nas décadas de 60 e 70 o paradigma simbolista teve uma grande 

expansão; posteriormente surgiu também uma nova abordagem conexionista dentro deste 

modelo de funcionamento mental. 
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A abordagem conexionista surgiu com uma concepção de inteligência como resultante de 

conexões e não de uma capacidade de processamento isolada. As ações mentais passaram a 

ser vistas como resultantes da ação coletiva e conexão de processos neuronais. 

 

Neste modelo, com suas duas correntes (conexionista e simbolista) a atividade mental é 

compreendida a partir da metáfora computacional, em que ocorrem os seguintes processos4: 

 

Apreensão de informação 

↓ 

        Representação mental 

                         ↓ 

     Atribuição de  significado 

(através de uma síntese entre a 

nova informação e informações 

anteriores) 

                      ↓ 

Armazenamento na memória 

 

Figura 1.1- Etapas do processamento de informações 

                                                        
4 Etapas descritas por Flavell, Miller e Miller (1999) 
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A abordagem de processamento de informações leva em conta a natureza e o nível de 

complexidade das informações processadas, e também a forma como estas informações se 

organizam. Os teóricos do processamento de informações consideram o desenvolvimento 

como seqüencial, sendo, então,  cada etapa do processamento importante para a etapa 

seguinte. 

 

Flavell (1999) pontua que, para esta abordagem, mudanças no desenvolvimento cognitivo 

dependeriam dos processos mentais, cujo desenvolvimento ocorreria de forma progressiva, 

promovendo a utilização de recursos mentais interrelacionados entre si. 

 

A possibilidade de modelar o processamento cognitivo de forma tão explícita e detalhada 

tornaria o comportamento, em certos aspectos, mais previsível. Tal como no computador, 

usado como metáfora deste modelo de funcionamento mental, haveria uma limitação do 

sistema no que diz respeito à possibilidade de sobrecarga.  

 

Muitas críticas são feitas ao modelo de processamento de informações. Bruner (1997), 

como já citamos, faz contundente crítica a este modelo por considerar que o mesmo afasta-

se do objetivo inicial da revolução cognitiva: trazer a mente de volta às ciências humanas. 

O ponto central da crítica de Bruner aos teóricos do processamento de informações é o feito 

de que para ele estes teóricos centram-se no processamento de informações, deixando em 

segundo plano a construção de significados ocorrentes na relação do homem com o mundo. 
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Esta construção de significados, que Bruner considera central, passa não só por regras 

gerais de funcionamento, mas também pela singularidade do sujeito, já que a mente 

humana não funcionaria apenas processando informações.  

 

Algumas abordagens em teoria da mente apresentam pressupostos influenciados pelas 

premissas básicas da abordagem de processamento de informações. 

 

1.2.3- Abordagem Neopiagetiana 

 

A perspectiva neopiagetiana resgata aspectos centrais do estruturalismo piagetiano5. Uma 

das mudanças evidentes na abordagem dos teóricos pós-piagetianos diz respeito ao papel da 

linguagem e seu papel na formação do pensamento (e.g., Astingson, 2000, Karmiloff-

Smith, 1986; Olson, 1988;). Ao abordar a relação linguagem/pensamento o papel concedido 

á linguagem assume maior relevância no curso do desenvolvimento do pensamento. 

 

Uma outra questão, na qual se evidencia uma mudança de enfoque, diz respeito à 

variabilidade de certas características observadas no comportamento das crianças, em que a 

lógica do funcionamento mental de determinado estágio, no qual estas se encontram, não 

mantém uma forma única de funcionamento. 
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De acordo com Flavel e cols (1999), as divergências mais evidentes entre o pensamento 

piagetiano e dos neopiagetianos têm como pontos primordiais: a noção de estrutura, a 

forma de abordar as mudanças qualitativas e passagens abruptas. 

 

Embora mantenham o posicionamento estruturalista piagetiano, os teóricos pós-piagetianos 

aproximam-se de outras concepções e paradigmas, a fim de abordar pontos considerados 

lacunas no que diz respeito às contingências do contexto e sua relação com o 

desenvolvimento do sujeito. 

 

Os teóricos neopiagetianos mantêm a noção piagetiana de estrutura, como um conjunto de 

habilidades cognitivas adquiridas a partir do desenvolvimento, mas distanciam-se da 

concepção de Piaget de que a organização dessa estrutura obedeceria a um modelo lógico-

matemático. 

 

Uma outra discordância refere-se às mudanças ocorrentes de um estágio a outro, mudança 

que para os teóricos pós-piagetiano ocorreriam de forma mais gradual e extensas, mantendo 

uma relação temporal diferenciada daquela defendida por Piaget, ocorrendo também de 

forma menos coincidente, enfraquecendo a noção de estágios. 

 

                                                                                                                                                                         
5 Em sua posição estruturalista, Piaget  defende a existência de uma estrutura psíquica como sistema de 
conexões que confere curso ao desenvolvimento mas que se reconstrói de forma flexível ao longo deste. (Ver 
Piaget, 1973, p.35) 
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Segundo Flavel e cols (1999) a perspectiva neopiagetiana confere um papel essencial ao 

processamento de informações no desenvolvimento, uma vez que na base dos conceitos 

advindos do desenvolvimento estão processos cognitivos tais como os processos de 

memória. A partir destes processos ocorreria a formação de estratégias utilizadas na 

resolução de problemas. 

 

As discussões e reformulações trazidas pelos teóricos neopiagetianos tiveram forte 

influência na constituição dos conceitos de base da área de estudos em teoria da mente, 

tanto pelas informações provenientes da perspectiva de processamento de informações, já 

apresentada, como da própria noção de desenvolvimento e as reflexões sobre a teoria 

piagetiana. 

 

1.2.4. O Paradigma Contextual do desenvolvimento 

 

O paradigma Contextual apresenta uma noção de desenvolvimento psíquico a partir do 

coletivo e do contexto sócio-histórico no qual o desenvolvimento do sujeito se constitui. O 

contexto, diferentemente das concepções anteriormente apresentadas, passa a ter um papel 

predominante, deixando de ser um elemento de limitada influência no desenvolvimento. 

 

Um dos principais teóricos desta abordagem foi Lev Vygotsky (1896-1935) que influenciou 

fortemente os estudos do desenvolvimento humano e adotou como referencial de base o 

materialismo dialético, sendo por sua vez influenciado pelo referencial marxista. Embora 
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tenha morrido aos 38 anos de idade, deixando suas idéias ainda em desenvolvimento, os 

estudos de Vygotsky em parceria com Luria, Leontiev e Sakharov, trouxeram para a 

psicologia uma consistente discussão sobre as contingências contextuais e sócio-históricas e 

sua relação com o desenvolvimento psíquico do sujeito. 

 

Vygotsky (1983) aborda o desenvolvimento cognitivo partindo de uma crítica à forma 

como este é abordado tradicionalmente por diversas teorias. Uma dos aspectos centrais na 

crítica apresentada refere-se à forma de abordar o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores de forma unilateral, por não considerar este desenvolvimento como fruto do 

processo de desenvolvimento histórico, confundindo aspectos naturais com culturais e 

históricos e biológicos com o social.6 

 

Vygotsky (1983)  também apresenta forte crítica ao reducionismo com que os elementos 

constituintes das funções psíquicas superiores e os processos complexos são abordados por 

vários autores, perdendo seu caráter unitário e de funcionamento geral. Reduzindo-se, 

assim, estes processos complexos a processos de ordem elementar, vistos de forma 

fracionada, o que dificultaria uma visão geral e completa do desenvolvimento (Vygotsky, 

1983, p.13): 

 

Esta questão tem repercutido de forma negativa no 

problema do desenvolvimento infantil, já que o próprio 

                                                        
6 Ver Vygotsky (1983, p.12). 
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conceito de desenvolvimento se diferencia radicalmente 

da concepção mecanicista para a qual um processo 

psíquico complexo é resultado de outra parte de processos 

isolados, semelhante a soma que se obtém da adição de 

diferentes elementos somados. 

 

Vygotsky (1983) critica ainda a substituição do estudo de dados importantes para 

compreender a gênese do desenvolvimento por coincidência “puramente externa, mecânica e 

cronológica” no surgimento de um ou outro processo psíquico superior, em determinada 

idade. Esta substituição ocorreria de forma superficial, sem responder a perguntas sobre as 

relações causais entre a idade e as funções adquiridas ao longo do desenvolvimento. Aspecto 

importante na compreensão da gênese de aspectos determinantes ao desenvolvimento.  

 

Ao considerar o contexto, Vygotsky não o considera como elemento apenas presente no 

desenvolvimento do sujeito, mas como predominante, já que o desenvolvimento se 

constituiria numa relação dialética do sujeito com seu contexto que transcenderia ao 

ambiente em que este se desenvolve, incluindo a própria historicidade humana. As 

interações do sujeito com seu ambiente social desempenham, para Vygotsky, um papel 

primordial, pois o desenvolvimento das funções psíquicas se daria a partir da sua 

constituição no coletivo. 
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É dentro deste posicionamento e visão contextual que Vygotsky estuda o desenvolvimento 

partindo de uma visão e defesa de metodologia dialética, em que os aspectos do 

desenvolvimento e as relações dinâmicas e causais sejam considerados a partir de sua 

historicidade e complexidade. 

 

Ao estudar as mudanças cognitivas ocorridas ao longo do desenvolvimento surge o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal, conceito de importância central na teoria 

de Vygotsky. A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) constitui-se um dos conceitos 

centrais para compreender a visão dialética assumida por Vygotsky ao longo de sua teoria. 

Nesta visão, as dimensões cognitiva, afetiva e social são consideradas partes indissociáveis 

da consciência que se constrói nas relações do sujeito com o mundo. 

 

Vygotsky (1987, p.97) afirma que a zona de desenvolvimento proximal seria “a distância 

entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através 

da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes”. 

 

A ZDP refere-se, então, ao percurso que o indivíduo percorre com vistas ao 

desenvolvimento de funções que se consolidarão e, então, atingirão um nível de 

desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento proximal funcionaria para além do 

aprendizado, que despertaria processos de desenvolvimento que progrediriam e se 



         Uso de termos mentais por crianças de 2 a 5 anos em situação de interação com suas mães e pares                   
 
 

 

35

 

tornariam parte das funções psicológicas, o que evidenciaria o desenvolvimento de novas 

funções e habilidades do indivíduo. A interferência dos membros mais experiente da 

cultura contribuiria para movimentar os referidos processos de desenvolvimento; tendo 

assim o outro, culturalmente mais experiente, um papel nos processos de reelaboração e 

reconstrução por parte da criança dos significados transmitidos pelo grupo cultural.  

 

O conceito de ZDP tem primordial importância para a caracterização do modelo de 

desenvolvimento apresentado por Vygotsky, como dinâmico e dialético. A zona de 

desenvolvimento proximal se constitui não como uma adaptação passiva do sujeito à 

cultura, mas como constituída a partir da interação cultural do sujeito, mediada 

simbolicamente, dentro de um contexto sócio-histórico. 

 

Ao considerar relevantes e decisórios os processos sócio-históricos, situando o 

desenvolvimento na coletividade, Vygotsky não relega a influência dos processos 

intrapsíquicos. As necessidades e características individuais estão inseridas e são relevantes 

para o desenvolvimento, mas não são consideradas por Vygotsky como desconexas dos 

processos sócio-historicos. 

 

Um outro aspecto considerado nesta abordagem do desenvolvimento é a continuidade e a 

não interrupção do desenvolvimento, aspecto que Vygotsky (1983) analisa, criticando as 

visões que estudam o desenvolvimento e estabelecem leis de funcionamento cognitivo com 

base, apenas, nos primeiros anos da infância. Este tipo de abordagem é para ele semelhante 
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a estudar e concluir acerca do desenvolvimento do corpo a partir, apenas, do estudo de 

embriões.  

 

Ao criticar os teóricos que centram suas teorias sobre as leis do desenvolvimento nos 

primeiros anos da infância, Vygotsky (1983) não deixa de considerar o estudo desses anos 

como importante, pois para ele na fase inicial do desenvolvimento da criança encontram-se 

as raízes genéticas do desenvolvimento de duas formas culturais que considera centrais no 

desenvolvimento: o uso de ferramentas culturais e a linguagem humana.  

 

As ferramentas culturais para Vygotsky se desenvolveriam tais como órgãos artificiais (sic) 

mas não seriam por si só suficientes para o desenvolvimento; a entrada de uma criança em 

sua civilização estaria também estreitamente ligada aos processos de sua maturação 

orgânica e o desenvolvimento natural e cultural seriam mutuamente complementares . As 

mudanças ocorridas ao longo do desenvolvimento constituiriam um processo único da 

formação biológico-social e na medida em que o desenvolvimento orgânico passa a se 

produzir num meio cultural, passa a ser um processo biológico, historicamente 

condicionado. 

 

Um momento decisivo no desenvolvimento infantil se constituiria a partir da possibilidade 

de uso de ferramentas culturais. Para Vygotsky, a possibilidade de uso da linguagem e 

destas ferramentas seria marco no desenvolvimento e na superação de um momento inicial 

em que o pensamento se caracterizaria como pré-lingüístico e a linguagem pré-intelectual. 
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O paradigma Vygotskiano teve uma importância primordial na construção de elementos 

teóricos centrais em várias teorias contextuais, tais como a teoria de Bruner (1997) em que 

a construção de significado é central para o desenvolvimento. 

 

Bruner (1997) baseia sua compreensão do desenvolvimento humano na relação estabelecida 

entre o sujeito e os sistemas simbólicos da cultura, em que ocorre a construção de 

significados, numa visão claramente contextual na qual a cultura passa a ser elemento 

constitutivo da mente. 

 

As abordagens contextuais de desenvolvimento, que concedem um papel relevante ao 

ingresso do sujeito num mundo constituído de significados, configura-se como relevante 

para o campo de investigação deste estudo. O papel concebido ao outro na aquisição de 

habilidades e na produção de significados presentes na ação humana é primordial, 

evidenciando assim a importância deste paradigma para o presente estudo. 

 

A relação entre a linguagem e o desenvolvimento de uma teoria da mente tem papel 

primordial para esta investigação, tanto pelo fato deste ter como proposta abordar as 

mudanças qualitativas encontradas no uso de termos mentais por crianças de diferentes 

idades, como pela própria importância dada a relação entre a linguagem e o 

desenvolvimento. 
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Menyuk (1975, p.1) afirma que “tradicionalmente, os estudiosos do desenvolvimento da 

criança têm se interessado pelo desenvolvimento da linguagem por duas razões. Primeiro o 

estudo da aquisição da linguagem potencialmente pode nos dizer muito sobre o 

funcionamento da criança à medida que ela amadurece e, segundo, o uso da linguagem é 

considerado como tendo um tremendo efeito nas relações da criança consigo mesma e com 

seu ambiente”. 
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Capitulo II 

Perspectivas teóricas em teoria da mente 

2.1- Conceitos básicos 

 

Os estudos em teoria da mente partem do pressuposto de que além das relações com o 

mundo físico, os seres cognitivos têm a sua existência situada num contexto de relações e 

implicações sociais. A construção, por parte da criança, de um modelo de funcionamento 

mental e a utilização deste passa a nortear as relações da criança, e a ter papel primordial 

para que esta se situe no mundo.  

 

A partir de suas relações com o mundo, a criança começa a desenvolver um modelo 

explicativo que lhe permite lidar socialmente com os próprios comportamentos e com os de 

outros agentes sociais. Como citamos, estudos mostram que a partir dos jogos simbólicos a 

criança começa a lidar com a possibilidade de simbolização e desenvolve a capacidade de 

diferenciar o mundo imaginário do mundo real (ver Dias, 1992). Para Leslie (1988) esta 

habilidade seria uma manifestação precursora do desenvolvimento de uma teoria da mente, 

favorecendo as relações sociais e a construção de uma concepção inicial de mente. 

 

Como já discutido anteriormente os estudos nesta área estão situados no campo da 

cognição social. Esta perspectiva enfoca o sujeito a partir das relações cognoscentes que 

este estabelece com os fenômenos sociais. 
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Durkin (1995) apresenta uma perspectiva da cognição social bastante próxima da 

perspectiva sócio-interacionista Vygotskyana, em que a cognição aparece como fenômeno 

resultante das interações sociais do sujeito com o mundo com quem interage de forma 

dinâmica. 

 

Ao se situar no mundo e estabelecer relações sociais significativas, a criança formaria uma 

compreensão sobre a forma de funcionamento das relações sociais. Bruner (1997, p.41) 

denomina esta compreensão como “Psicologia popular” definida como sendo “um sistema 

pelo qual as pessoas organizam suas experiências no mundo social, seu conhecimento sobre 

ele e as trocas que com ele mantêm.”. As concepções acerca da psicologia popular seriam 

diversas. Para Astingson e Gopnik (1991) não há, portanto, uma posição consensual no que 

concerne a natureza da psicologia popular. 

 

Um outro conceito que não é definido de forma consensual é o termo Teoria da Mente. No 

entanto, Flavell e cols. (1999, p.87) definem a teoria da mente como consistindo na 

compreensão de que “A mente existe, tem conexões com o mundo, é separada e diferente 

do mundo físico, pode representar objetos precisa e imprecisamente, e medeia ativamente a 

interpretação da realidade e das emoções experimentadas”. 

 

2.2- Perspectivas teóricas  

Castelo Branco, Frazão, Menéres e Lourenço (2001) distinguem três grupos básicos de 

abordagens em teoria da mente: Teoria-Teoria; Teoria de Simulação e Teorias 
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Modulares. Estas vertentes teóricas são assim consideradas por conterem em seus modelos 

explicativas premissas sobre a natureza, gênese e desenvolvimento do conhecimento 

infantil acerca deste tópico. 

 

A perspectiva Teoria-Teoria concentra o maior número de investigações. Esta perspectiva 

contém concepções diferentes, sem que isto implique, necessariamente, num caráter 

excludente (já que estas são diferenciadas entre si por não privilegiarem os mesmos 

aspectos em seus modelos explicativos causais). (ver Flavell, 1999) 

 

Os teóricos da Teoria-Teoria têm como um dos pressupostos básicos a concepção de que as 

capacidades da criança de atribuir estados mentais a si e aos outros, construir 

metarepresentações e falsas crenças derivariam de uma competência desenvolvida pela 

criança para formar teorias. Para estes teóricos a compreensão da mente emergiria por meio 

de elaborações sucessivas de teorias implícitas, em constante desenvolvimento. 

 

Segundo Castelo Branco e cols. (2001), estabelecem-se divergências, nesta linha de 

abordagem, no que concerne ao período em que se evidencia uma teoria da mente. Alguns 

pesquisadores defendem o argumento de que por volta dos 2-3 anos a criança demonstra 

capacidade de atribuir estados mentais a si e aos outros (e.g., Wellman, 1988). Para outros, 

a teoria da mente se evidenciaria quando a criança torna-se hábil para lidar com falsas 

crenças e manipular um sistema de representações. O momento em que a criança começa a 
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usar a linguagem para referir-se a estados mentais é denotado, por estes teóricos, como um 

momento significativo na construção de uma teoria da mente (e.g., Perner, 1988). 

 

Perner (1988) refere-se ao desenvolvimento de uma teoria acerca dos estados mentais como 

um processo evolutivo em que são adquiridas habilidades para compreender as semânticas 

dos estados mentais. Existiriam níveis progressivos: primeiro, a apropriação de um modelo 

mental; segundo, a representação (como possibilidades de usar esse modelo mental) e por 

fim a capacidade de metarepresentação (como habilidade para modelar os modelos 

mentais). 

 

Para os teóricos da abordagem Teoria-Teoria, o conhecimento da criança surgiria como 

uma construção, sendo resultante de fatores externos e internos (por sofrerem influências da 

teoria desenvolvida pelas crianças e das evidências externas). Este conhecimento estaria 

também associado a fatores cognitivos, lingüísticos e situacionais (Castelo Branco & cols., 

2001). 

 

A Teoria da Simulação (Harris, 1991) assume a premissa de que o desenvolvimento da 

compreensão da criança acerca dos estados mentais depende do conhecimento intuitivo 

desta e não, necessariamente, de um conhecimento teórico. Este conhecimento intuitivo 

derivaria  mais de experiências concretas e de natureza fenomenológica que de abstração. 

Enfim, a concepção de mente da criança seria a resultante de uma simulação imaginativa de 

estados mentais, com base em evidências introspectivas. 
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Harris (1991) argumenta que por volta dos 2 a 3 anos de idade a criança seria capaz de 

atuar em brincadeiras de faz-de-conta, podendo também simular, sucessivamente, 

perspectivas que não a sua, podendo fazer isso com simultaneidade por volta dos 4 a 5 

anos. 

 

De acordo com a teoria da simulação, o feito de simular possibilitaria à criança situar-se 

imaginariamente como tendo as crenças e desejos de outros, simulando o que faria ou 

sentiria naquela situação. Sendo assim, a compreensão da criança acerca dos estados 

mentais seria mais intuitiva e introspectiva. Nesta vertente teórica a experiência teria um 

papel primordial para o progresso desta capacidade analógica e simulativa. 

 

As Teorias da Modularidade baseiam-se na concepção de que as crianças desenvolveriam 

a competência para processar informações acerca dos estados mentais. Os teóricos da teoria 

modular postulam que o desenvolvimento da compreensão acerca dos estados mentais tem 

sua gênese num modulo social inato para o comportamento interpessoal. Isto tornaria a 

criança apta para desenvolver, a partir do aprendizado social, aspectos da psicologia 

popular de sua cultura.  

 

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas em teoria da mente; uma grande parte delas têm 

abordado o desenvolvimento da noção e compreensão do conceito de falsa crença por parte 

da criança (Flavell & col., 1990; Gopnik & Astingson,  1988; Wimmer & Perner, 1983).  
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O estudo elaborado por Wimmer e Perner (1983) é considerado um clássico nesta linha de 

estudos. Estes autores elaboraram uma tarefa em que era contada às crianças a seguinte 

estória: um menino coloca um chocolate em determinado lugar e saí.  Quando ele sai, o 

chocolate é transferido de lugar. O menino retorna e quer o chocolate. A tarefa proposta à 

criança era dizer em que lugar a criança irá procurar seu chocolate. O resultado encontrado 

pelos autores foi que grande parte das crianças de três anos não mostrou capacidade de 

responder corretamente à pergunta. Já as crianças de quatro anos,  eram capazes de 

responder corretamente com base na falsa crença do personagem da história contada.  

 

Muitas tentativas de modificar as formas de apresentar a tarefa e a linguagem utilizada nas 

perguntas foram feitas, evidenciando as características centrais da tarefa (Perner e col., 

1987), mas não obtiveram diferenças nos resultados para crianças de três anos.  

 

Dias (1993) desenvolveu um estudo com crianças em orfanato, crianças de nível 

socioeconômico baixo e nível socioeconômico médio. Três tarefas tradicionais de crença 

falsa foram adaptadas, com o objetivo de evidenciar a influência da cultura na habilidade 

das crianças predizerem ações e emoções baseadas nas crenças e desejos de outras pessoas. 

Os resultados indicaram que as crianças de nível socioeconômico baixo e médio, de 4 anos 

de idade já apresentavam a capacidade de predizerem ações e emoções baseadas nas 

crenças e desejos de outrem, enquanto que as crianças em orfanato só apresentavam  tal 

habilidade aos 6 anos. 
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Um outro tipo de pesquisa desenvolvida em teoria da mente é o de estudos que investigam 

a compreensão por parte da criança da origem dos conhecimentos (Gopnik & Astingson, 

1988; Wimmer, Hogrefe & Perner, 1988; Wimmer, Hogrefe e Sodiam, 1990). 

 

Wimmer, Hogrefe e Sodiam (1990) em seus estudos demonstram que, apesar da 

performance apresentada em tarefas de falsa crença, crianças de quatro anos não possuem a 

compreensão completa daquilo que é mental por não serem ainda capazes de conceitualizar 

as fontes informativas fundamentais (percepção, comunicação, etc.)  e as origens do 

conhecimento na mente humana.  

 

Segundo Wimmer e cols. (1990) as crianças nesta idade não sabem de onde vem seu 

conhecimento e nem compreendem o conhecimento de uma pessoa como originário das 

fontes informativas que esta dispõe. Isto não significaria que as crianças não tenham a 

compreensão parcial de alguns processos como ver, ouvir, etc., mas isso se resumiria a uma 

compreensão de aspectos físicos destes processos. 
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Capitulo III 

Aspectos e teorias sobre aquisição da linguagem: Relações 

com o estudo do uso de termos mentais. 

 

Algumas concepções de aquisição da linguagem apresentam aspectos relevantes para esta 

discussão, tais como: a relação entre a linguagem e o desenvolvimento, o papel do contexto 

e das interações do sujeito no desenvolvimento lingüístico, as relações existentes entre 

linguagem e pensamento e a relação da linguagem com os processos de subjetivação e 

individualização. 

 

3.1- Teorias de linguagem: 

 

A seguir serão apresentadas algumas concepções de linguagem que abordam aspectos 

relacionados ao presente estudo, são estas: 

 

Ø O desenvolvimento lingüístico e sua relação com o desenvolvimento na abordagem 

Piagetiana; 

Ø Alguns aspectos da concepção de linguagem na abordagem Neopiagetiana; 

Ø  A visão contextual e o papel da interação na aquisição da linguagem; 
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Ø A perspectiva da socialização e o desenvolvimento lingüístico. 

Os aspectos focalizados em cada teoria de linguagem abordada serão discutidos, a partir 

do enfoque a alguns aspectos considerados importantes na discussão deste, e não apenas 

nas diferenças e semelhanças entre estas teorias. 

 

3.1.1-  Teoria Piagetiana-  O desenvolvimento da linguagem e seu papel 

no desenvolvimento da cognição social da criança 

 

Em sua teoria, Piaget considera a aquisição da linguagem como parte de um processo 

maior, que consiste na constituição da função semiótica cuja gênese está nos esquemas 

iniciais sensório-motores. As mudanças que ocorrem com a aquisição da linguagem são 

primordiais, mas têm papel instrumental, na medida em que desempenha uma função 

importante para o desenvolvimento, mas seguem o curso estrutural deste. 

 

Para Piaget a linguagem é primordial na socialização da ação da criança1, pois as trocas e a 

comunicação entre os indivíduos são a conseqüência mais evidente do aparecimento da 

linguagem.  

 

Piaget (1998) considera as relações interindividuais, presentes desde o primeiro ano de vida 

da criança como existentes em germe (sic), graças à imitação, que progride em conexão 

                                                        
1 Este aspecto é considerado importante, por Piaget,  no desenvolvimento da cognição social da criança. (Ver 
Piaget, 1998). 
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com o desenvolvimento sensório-motor. O desenvolvimento das relações interindividuais é, 

portanto, limitada até que se dá o desenvolvimento da linguagem. Piaget (1998, p.25) 

afirma que “Com a palavra (...) é a vida anterior que é posta em comum e, deve-se 

acrescentar, que se constrói conscientemente, na medida em que é comunicada”. 

 

A linguagem, na concepção piagetiana, é importante tanto nas relações da criança com o 

mundo e com o outro, como na construção das relações da criança consigo mesmo. Piaget 

ressalta este aspecto quando em sua teoria retrata a importância da linguagem na 

individualização da criança, pois para ele ao falar a criança não o faz somente ao outro, fala 

também a si própria, nos seus monólogos que acompanham seus jogos e atividades, num 

dos momentos iniciais do desenvolvimento lingüístico.  

 

Para Piaget (1998), neste momento do desenvolvimento lingüístico da criança, repete-se o 

egocentrismo, presente nas relações iniciais da criança com o mundo físico, mas no 

desenvolvimento da linguagem, o egocentrismo evidencia-se nas relações da criança com o 

outro. Como no egocentrismo das relações com o mundo físico e os objetos, a criança passa 

a vivenciar nas suas relações com o mundo social uma indiferenciação entre o eu e a 

realidade exterior. 

 

Um aspecto bastante claro na concepção piagetiana é que, embora este considere a 

existência de uma inteligência sensório-motora anterior à linguagem, não existira 

pensamento anterior a esta. Ao afirmar isso, Piaget deixa clara a existência de uma 



         Uso de termos mentais por crianças de 2 a 5 anos em situação de interação com suas mães e pares                   
 
 

 

49

 

diferença evidente entre inteligência e pensamento, que por sua vez diferenciaria a relação 

destes com a linguagem (Piaget, 1973, p.16): 

 

Existe uma inteligência antes da linguagem, mas não existe pensamento 

antes da linguagem. Distingamos a esse respeito a inteligência e o 

pensamento. A inteligência é a solução de um problema novo para o 

indivíduo, é a coordenação dos meios para atingir um certo fim, que não é 

acessível de uma maneira imediata; enquanto o pensamento é a 

inteligência interiorizada e se apoiando não mais sobre a ação direta, mas 

sobre um simbolismo, sobre a evocação simbólica pela linguagem, pelas 

imagens mentais, etc. 

 

Os estudos de Piaget sobre egocentrismo são bastante relevantes nas discussões sobre o 

desenvolvimento de uma teoria da mente na criança, pois como já foi dito, ter uma teoria da 

mente implica em considerar os desejos, crenças e pensamentos do outro. Além disso 

capacita a criança a descentrar-se de si própria. Essa capacidade de descentrar-se exige uma 

superação do egocentrismo do ponto de vista cognitivo. 

 

Ao apresentar a linguagem da criança pré-escolar, enquanto linguagem egocêntrica e não 

socializada, Piaget (1956) traz um elemento importante para a concepção da relação 

existente entre a linguagem infantil e o desenvolvimento de uma teoria da mente que se 

aprofunda na seguinte discussão: Qual seria o papel da linguagem na formação de uma 
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teoria da mente? Como se daria o uso de termos referentes a estados mentais por crianças 

na faixa-etária considerada por Piaget como ainda marcada pelo egocentrismo2?  

  

Piaget (1956) diferencia as funções da linguagem infantil apresentando importantes 

aspectos do que ele nomeia de linguagem egocêntrica e diferencia de linguagem 

socializada. Em dois estudos de caso, Piaget observou duas crianças durante sua interação 

em atividades individuais ou em grupo, no período de um mês, sem a intervenção de 

adultos ou pesquisadores em seus diálogos.  As categorias apresentadas por ele foram as 

seguintes (Piaget, 1956, p.36): 

 

• Linguagem egocêntrica: 

 

a) Repetição: Piaget inclui nessa categoria a repetição de sílabas ou de palavras. Segundo 

ele, “a criança repete-as  pelo prazer  de falar,  sem nenhuma preocupação de dirigir-se 

a alguém nem mesmo, às vezes de pronunciar palavras que tenham sentido”. Para 

Piaget a repetição é um dos restos do balbucio dos bebês, que segundo ele, nada tem de 

socializado. 

 

b) Monólogo:  nesta categoria foram incluídas falas que Piaget nomeia como falas 

dirigidas a si mesmo:  “a criança fala para si própria,  como se pensasse em voz alta.  

Não se dirige a ninguém”. (p.36) 

 

                                                        
2 Ver Dias e Harris (1990) sobre uso de termos referentes a estados e processos mentais por volta dos 2 anos. 
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c) Monólogo a dois ou coletivo: Piaget descreve estas falas como um paradoxo,  nas quais  

a criança associa outra pessoa  a sua ação ou a sua pessoa,  momentaneamente, mas sem 

se preocupar  em  ser entendida.  O ponto de vista do interlocutor não é levado em 

consideração. 

 

• Linguagem socializada: 

 

a) Informações adaptadas: Há uma preocupação com o ponto de vista do interlocutor. A 

criança troca realmente pensamentos com os outros, seja informando o interlocutor de 

qualquer coisa que possa interessar ao último ou influir sobre sua conduta, ou até 

mesmo colaborando em busca de um objetivo comum.  

 

b) Crítica: Embora a crítica através da fala possa ocorrer  com o objetivo de suplantar a 

opinião do outro, ela não é egocêntrica para Piaget, por ter como objetivo alcançar 

algum efeito sobre o interlocutor. 

 

Piaget inclui também outras categorias como: ordens, súplicas e ameaças, perguntas e 

respostas. 

 

Vygotsky em crítica a esta visão inicial de Piaget, que tem a  linguagem egocêntrica como 

não socializada, situa o egocentrismo lingüístico como precursor da “fala interior” que seria 

também social (Vygotsky, 1987, p.39): 
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Cremos que a linguagem egocêntrica assume desde muito cedo um papel 

bem definido e importante na atividade humana (...) Nossos trabalhos 

nos indicam que a linguagem egocêntrica não permanece muito tempo 

como um simples acompanhamento da atividade infantil. Além de ser um 

meio expressivo e de relaxar a tensão se converte logo num instrumento 

do pensamento em sentido estrito,  na busca e planejamento da solução 

de um problema (...) 

Os dados obtidos parecem confirmar de modo dominante a seguinte 

hipótese:  a fala egocêntrica  é uma etapa de transição na evolução que 

vai da linguagem verbal à interiorizada. 

 

É importante também perceber que para Piaget (1998) a linguagem modifica a ação da 

criança no mundo. A partir da influência desta e da socialização, a inteligência, 

inicialmente prática e sensório-motora se prolonga como pensamento, propriamente dito,  e 

passa a afetar claramente as relações da criança na coletividade. Para Piaget (1998, p.28) 

“A linguagem é um veículo de conceitos e noções que pertence a todos e reforça o 

pensamento individual com um vasto sistema de pensamento coletivo.” 

 

Nesta concepção, a linguagem passa a ser importante para a própria diferenciação e 

individualização da criança, pois à medida que domina o pensamento individual, com a 

aquisição da linguagem a criança se diferencia, mas também se situa na coletividade. 
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Piaget (1956) faz também uma tentativa de compreender o uso que a criança faz da fala 

enquanto atividade social ou não, respondendo questões como: para que a criança faz uso 

da fala? Ou melhor,  que necessidades a criança tende a satisfazer quando fala? 

Piaget situa as respostas às questões abordadas como algo que ultrapassa o domínio 

lingüístico e lógico e que é um importante aspecto da própria psicologia funcional (Piaget, 

1956, pp.27-28): 

 

(...) problema singular à primeira vista, pois parece que na criança, 

como em nós adultos, a linguagem serve para a comunicação do 

pensamento. Mas as coisas não são assim tão simples. Em primeiro 

lugar, o adulto por meio das palavras, procura comunicar diferentes 

modos de pensar. Às vezes sua linguagem serve à constatação: as  

palavras fazem parte de reflexões objetivas, informando e permanecendo 

ligadas a consciência - o tempo piora, os corpos caem etc. Outras vezes, 

pelo contrário, a linguagem transmite ordens ou desejos, serve para 

criticar ou ameaçar, em resumo, despertar sentimentos e provocar atos: 

partamos, que coisa horrível, etc .(...) mas não é só isso.  

(...) O problema fundamental pode, pois ser apresentado a propósito do 

adulto normal. Com mais razão, então, apresenta-se a propósito da 

criança. 
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Situar a linguagem e sua função no desenvolvimento da cognição social da criança é 

importante para o estudo do desenvolvimento de uma teoria da mente. A forma como a 

linguagem é compreendida e relacionada com o desenvolvimento da teoria da mente pela 

criança é uma questão decisória na forma como alguns aspectos são abordados e na postura 

metodológica assumida. 

 

Ao considerar que a linguagem utilizada no discurso infantil não serve apenas como forma 

de transmissão dos pensamentos infantis, Piaget aborda a importância para a psicologia 

geral do estudo da função da linguagem e das relações desta com diferentes aspectos da 

psique humana. Tomando como base este aspecto ressaltado por Piaget, fica clara a 

importância do estudo do papel da linguagem e de sua importância no desenvolvimento de 

uma teoria da mente.  

 

A forma como se compreende a relação linguagem e cognição é então primordial na forma 

como se aborda a linguagem infantil como evidência ou não de uma teoria da mente.  

 

Shatz, Silber e Wellman (1993, p. 301) em discussão sobre as dificuldades metodológicas  

encontradas para estudar a existência da teoria da mente em crianças pequenas fazem a 

seguinte afirmação: 
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A investigação desses assuntos para crianças muito novas apresenta um 

problema particularmente difícil.  Virtualmente todos os estudos mentais 

que examinam o conhecimento do domínio mental usam a linguagem 

como meio de acesso. Para crianças novas, deve-se perguntar se a 

linguagem  é um meio apropriado para um acesso acurado, ou se 

entendimentos anteriores do mundo podem ser mal construídos por 

causa da imaturidade lingüística da criança.  

Na afirmação apresentada percebe-se a clara concepção de que existiriam entendimentos 

de mundo anteriores ao surgimento da linguagem que seriam facilitados pela aquisição 

desta, e do ponto de vista metodológico o estudo do desenvolvimento de uma teoria da 

mente seria claramente afetado pela imaturidade lingüística, que não permitira um acesso 

ao acervo conceitual da criança, nem a comunicação sobre esse. Questões como estas 

demonstram como a concepção adotada sobre a relação linguagem – cognição é definidora 

no estudo do desenvolvimento sobre teoria da mente. E sobre este aspecto a posição de 

Piaget é clara, como apresenta Menyuk (1971, p.14) ao definir relação linguagem- 

cognição, como sendo apresentada em quatro posições: 

 

 

Posição A: 

        Processos sensório-motores 

                         ↓ 

         Funcionamento simbólico 

                          ↓ 

Pensamento ________ Uso da  

Conceitual                     linguagem 

                         ↓ 

           Funções mentais superiores 

Posição B: 

        Processos sensórios- motores 

                              ↓ 

Funcionamento__________ Uso da  

Simbólico                               linguagem 

                             ↓ 

               Uso da linguagem 

                             ↓ 

            Funções mentais superiores 
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Posição C: 

        Processos sensório-motores 

                             ↓ 

         Funcionamento simbólico 

                              ↓ 

Pensamento _________ Tarefa especifica  

Conceitual                      no pensamento conceitual 

                             ↓                                     ↓ 

           Pensamento conceitual                     ↓ 

                                                              Uso da  

                                                              Linguagem 

                                                                      ↓ 

                                                              Tarefa   

                                                              especifica 

Posição D: 

      Processos sensório- motores 

                             ↓ 

          Funcionamento simbólico  

                               ↓ 

                  Uso da linguagem 

                               ↓ 

                   Pensamento conceitual 

 

Figura 3.1- Representação esquemática de algumas posições teóricas concernentes à 
relação entre o pensamento e a linguagem3. 

 

A partir dos pressupostos apresentados percebe-se claramente que a posição “A” comporta 

o pensamento de Piaget sobre tal relação. Resumindo a posição de Piaget sobre esta relação 

entre cognição e linguagem, Flavell (1963, citado por Menyuk, 1971, p.12) afirma que: 

 

Piaget (...) enfatiza o enorme papel que (um) sistema lingüístico 

desempenha  no desenvolvimento do pensamento conceptual. A linguagem 

é o veículo (...) de simbolização, sem o qual o pensamento nunca pode se 

tornar socializado (grifo nosso) e possivelmente lógico. Mas o pensamento 

todavia está longe de ser uma questão puramente verbal (...). Em essência, 

o que acontece é que a linguagem, adquirida primeiro através de 

                                                        
3- Menyuk (1971, p.14) 
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auspícios de uma função simbólica que surgiu antes, levará reflexivamente 

a uma assistência tremenda ao desenvolvimento da última. 

 

3.1.2- A Concepção contextual e o papel da interação na aquisição da 

linguagem: 

 

Vygotsky (1987) ressalta o papel da linguagem nas relações do sujeito com o mundo, 

relação esta que é mediada, e nesta mediação a linguagem  tem lugar primordial.  

 

Ao trabalhar com a noção de mediação, como função dos instrumentos e signos na ação 

humana sobre o mundo, ressalta a importância da representação mental na relação do 

homem com o contexto. Comentando sobre a mediação proporcionada pela linguagem, a 

partir da utilização de signos e instrumentos da cultura, Oliveira (1989, p.18) afirma: 

 

A própria idéia de que o homem é capaz de operar mentalmente sobre o 

mundo – isto é, fazer relações, planejar, comparar, lembrar, etc. - supõe 

um processo de representação mental no qual temos conteúdos mentais 

que tomam o lugar dos objetos, das situações e dos eventos do mundo 

real (...). Essa capacidade de lidar com representações que substituem o 

próprio real é que possibilita ao homem libertar-se do espaço e do tempo 

presente. 
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Estas representações da realidade, articuladas em sistemas simbólicos sociais passam a ser 

signos compartilhados, permitindo aos indivíduos a comunicação e a interação social, 

sendo esta última, para Vygotsky, elemento importante e primordial para o 

desenvolvimento.  

 

É então, a partir da experiência com o outro, num mundo culturalmente organizado (formas 

culturalmente determinadas de organizar o real), que a criança constrói seu sistema de 

signos que irão constituir um certo “código” através do qual fará sua “leitura” de mundo.  

 

Ao falar de um mundo culturalmente organizado,  Vygotsky apresenta um ambiente 

estruturado, no qual todos os elementos são carregados de significação. É neste ambiente 

que se dá a mediação e a interação dos sujeitos que pode vir a gerar desenvolvimento. 

 

Partindo dos pressupostos mencionados, presentes na teoria de Vygotsky, de que a 

linguagem teria um papel primordial na mediação simbólica da relação do sujeito com o 

mundo, a linguagem passa a ser primordial, não apenas como “evidencia” da existência ou 

não de uma teoria da mente, mas como presente na própria compreensão e representação 

simbólica de mundo, incluindo a mente e os estados mentais próprios e dos outros.  

 

Um autor que argumenta sobre a importância da interação no desenvolvimento lingüístico é 

Bruner. Ao introduzir alguns de seus estudos, este autor apresenta dois pontos que seriam 

as linhas que uniriam seus diversos estudos: 
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Ø A demonstração da forma como a comunidade lingüística  acerta os encontros  da 

fala com a criança de forma que a linguagem lhe “apareça” como forma de tornar 

claras suas intenções comunicativas e como penetrar nas intenções comunicativas 

do outro. Para Bruner (1986, p.15) “o veículo principal deste apoio é o formato, as 

situações pautadas que permitem à criança e ao adulto cooperar para << seguir 

adiante >> na linguagem”.  

 

Ø O segundo aspecto se refere “(...) a como  a tentativa comunicativa é 

sucessivamente transformada,  através da negociação,  em procedimentos 

lingüísticos crescentemente poderosos.”  

 

Na visão de Bruner (1986, p.16) a aquisição da linguagem é mais que a aquisição de uma 

ferramenta para as operações cognitivas, pois ao “usar a linguagem para alcançar seus fins, 

fazem mais que dominar um código. Estão negociando procedimentos e significados  e,  ao 

aprender a fazer isso, estão aprendendo o caminho da cultura,  bem como  os caminhos da 

linguagem.” 

 

As interações das crianças constituem, nesta concepção, um aspecto importante no seu 

desenvolvimento lingüístico e conceitual. Bruner (1986, pp.41-42) afirma que o 

desenvolvimento da linguagem inclui a intervenção de duas pessoas, sendo importantes 

estas situações de interação: 
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Se é que há  um mecanismo de aquisição da linguagem,  a entrada  a 

este não é uma avalanche da linguagem falada, e sim uma estrutura  

altamente interativa, como já percebemos com antecedência, delineada 

por um sistema de apoio de aquisição da  linguagem adulta (...). A 

continuidade entre a comunicação pré-linguística e a fala posterior, 

pode precisar de uma entrada ‘arranjada’ da fala adulta, se a criança 

irá utilizar como guias seu crescente domínio das distinções conceituais 

e das funções comunicativas. Acredito que  o ‘arranjo’ da interação da 

fala inicial requer marcos rotineiros e familiares. 

 

Bruner (1986) ainda indica algumas formas através das quais o sistema de apoio da 

aquisição da linguagem ajuda assegurar a continuidade da comunicação até esta se tornar 

lingüística. Estes são os fatos e os procedimentos mundanos que constituiriam um sistema 

de apoio  da aquisição de linguagem, junto com os elementos de sintonização, que incluem 

a fala da criança.  

 

Em primeiro lugar haveriam formas lingüísticas construídas em jogos e tarefas que 

incluiriam formas prototípicas  de utilização das formas lingüísticas ortodoxas, de maneira 

que a criança possa selecionar as correspondências referenciais entre os enunciados e os 

atos. 
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Uma segunda forma de apoio seria a estimulação e modulação lingüística que os adultos 

fariam substituindo os recursos gesticulares e vocais para efetuar funções comunicativas.  

 

Ao falar desta forma de apoio, Bruner ressalta a concepção de Grice de que o selo da 

maturidade lingüística seria não só a intenção comunicativa, mas além disto a 

convencionalização (sic) dos meios para expressar a intenção. Bruner afirma que é 

improvável que uma criança no seu começo pré-lingüístico, participe de um ciclo griceano, 

quando usa  signos convencionais nos jogos com sua mãe. No entanto, segundo Bruner a 

mãe agiria como se isto de fato ocorresse. Posteriormente a criança passaria, muito cedo, a 

atuar numa versão inicial do ciclo griceano, esperando que a mãe “entenda” sua 

sinalização. 

 

Uma terceira forma de apoio seria característica dos jogos, evidenciada no feito de que os 

jogos da criança são formados através da linguagem, por atos estipulados e constitutivos 

que seriam recriados constantemente também por meio da linguagem. 

A quarta forma é assim descrita por Bruner (1986, p.44): 

 

Finalmente, uma vez que a mãe e a criança entram em formatos 

rotineiros, vários processos psicológicos e lingüísticos se generalizam de 

um formato a outro. Nomear, por exemplo, aparece primeiro em formato 

indicativo e logo se transfere em forma de petição. 
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Para este autor a aquisição da linguagem começa bem antes  que a criança utilize as 

primeiras falas léxico-gramaticais.  Começando quando a criança, em parceria de trocas 

com a mãe, cria uma estrutura de ação recíproca que passa a servir como um microcosmo  

para comunicar-se  e para constituir uma realidade compartilhada. Essa afirmação de 

Bruner aponta para a relevância do outro como figura  que introduz a criança no universo 

falante e media as relações sociais,  trazendo novos elementos para esse espaço de trocas.  

 

Nas concepções contextuais apresentadas, percebe-se a relevância dada as interações do 

sujeito. O lugar concedido ao contexto não corresponde a uma sobreposição do ambiente ao 

sujeito, como na visão behaviorista, mas a uma relação dialética do sujeito com seu 

contexto, relação esta na qual a linguagem tem papel primordial nos processos a partir dos 

quais se dá a construção de significados importantes na relação do sujeito com o mundo e 

consigo mesmo. As interações do sujeito não são, nesta concepção, apenas influentes, mas 

a partir destas o sujeito se constrói enquanto sujeito psíquico num mundo povoado de 

significados.  

 

A importância das interações da criança no seu desenvolvimento é um aspecto central para 

este estudo. Sendo o desenvolvimento de uma teoria da mente relacionado ao 

desenvolvimento lingüístico da criança, pode-se concluir sobre a necessidade de um estudo 

que enfoque o uso de termos referentes a estados mentais e o lugar que esse uso assume, em 

momentos em que é estabelecido um espaço de interação entre o sujeito e membros mais 

experientes de seu contexto cultural. 
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3.1.3- A Linguagem na abordagem Neopiagetiana 

 

Alguns autores construtivistas pós-piagetianos detiveram o foco de seus estudos no 

processo da linguagem e nas mudanças que marcam esse processo. 

 

Os teóricos da concepção pós-piagetiana, embora mantenham a concepção estruturalista 

piagetiana e se filiem a sua proposta mais geral de desenvolvimento, recorrem a outros 

paradigmas a fim de contemplar aspectos que estes consideram faltantes na teoria 

piagetiana. A linguagem assume, nesta concepção, um papel mais preponderante que na 

perspectiva teórica de Piaget (Astingson, 2000; Flavell e cols., 1999; Olson, 1988).  

 

Um dos pontos em que os pós-piagetianos se diferenciam da concepção de Piaget é quanto 

ao modelo de estágios apresentados por Piaget no seu modelo de desenvolvimento e 

conseqüentemente aplicado à aquisição da linguagem.  

 

Karmillof - Smith (1992) critica o modelo homogeneizante a partir do qual Piaget explica o 

processo de aquisição da linguagem, principalmente no que se refere aos estágios que 

caracterizariam por uma lógica única de funcionamento, referente a um determinado 

estágio. A crítica a este aspecto do desenvolvimento caracterizado assim por Piaget, vem da 

constatação feita por alguns autores (e.g., Bowerman, 1982; Karmiloff-Smith, 1986; 

Karmiloff-Smith, 1992) de que a fala da criança apresenta-se, no processo de aquisição, de 
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forma heterogênea, o que se contrapõe à noção de estágios seqüenciais com funcionamento 

homogêneo, como a teoria piagetiana pressupõe3. 

 

Bowerman (1982) apresenta um modelo de desenvolvimento lingüístico em que o uso 

verbal de palavras seria anterior a uma análise e construção de conhecimento ou regra. As 

mudanças ocorreriam diferenciando qualitativamente o uso: num primeiro momento, se 

daria o uso verbal sem que houvesse anteriormente o conhecimento; posteriormente 

ocorreria o “erro”, caracterizado como um momento de reorganização e análise, que 

resultaria num uso verbal baseado num conhecimento lingüístico.  

 

O processo de mudança seria modulado pela reorganização cognitiva que proporcionaria o 

desenvolvimento. O sujeito cognoscente entraria neste “jogo”, como primordial no 

processo de mudança, na medida em que, a partir de uma reorganização que geraria o 

conhecimento, as mudanças ocorreriam. Um exemplo claro disso é o de crianças, que 

sucessivamente ao uso acertado de termos verbais, começam a fazer uso dos mesmos 

termos de forma não convencional e singular (“Fazi” em vez de fiz, “desachar” em vez de 

perder). Estas formas apesar de não serem convencionalmente tidas como corretas, têm um 

sentido de aplicação de regra, embora rígido e singular. Posteriormente, numa etapa após a 

reorganização e análise a criança voltaria ao uso convencional. Este processo de mudanças 

(conhecido como a curva em U de Bowerman) não ocorreria de forma homogênea e geral. 

 

                                                        
3 Embora Piaget apresente em sua teoria o conceito de decalagens, de forma geral, o funcionamento dos 
estágios seria caracterizado por um desenvolvimento lógico homogeneizante. 
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Petters (1985) numa concepção construtivista, aborda algumas operações básicas realizadas 

pela criança no processo de aquisição da linguagem: extração de unidades, segmentação, 

etc. O uso verbal e o processo de mudança passam a ocorrer a partir de pistas perceptuais 

externas e internas na relação com o outro, que entra no processo de aquisição da 

linguagem fornecendo à criança  um feedback do meio. O processo de aquisição e as 

mudanças que ocorrem nele, têm como mecanismo central a adaptação. 

 

Apesar de algumas diferenças significativas, os autores pós-piagetianos mantém em comum 

com  a concepção piagetiana, o fato de considerar o sujeito cognoscente como primordial e 

central no processo de mudanças que ocorre com a aquisição da linguagem. 

 

3.1.4- Teorias interacionistas pragmáticas: O impacto da socialização no 

desenvolvimento lingüístico. 

 

As teorias interacionistas pragmáticas situam com central o papel da socialização no 

processo de aquisição da linguagem. 

Na abordagem pragmática o outro assume o lugar de representante da cultura e de seus 

elementos, através dos índices, aos quais o processo de aquisição seria “sensível”. A partir 

dessa relação, o contexto evidenciaria  a entrada do sujeito no mundo dos falantes e o outro 

não entraria neste processo como fornecendo à criança o input do mundo dos falantes, mas 

como outro que interpreta a fala da criança e tem um papel predominante no processo de 
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mudanças. A partir das trocas que ocorrem, a fala do membro falante da comunidade 

provoca um efeito na criança e a fala da criança provoca um efeito no outro falante. 

 

A concepção de aquisição pragmática, não considera o contexto importante apenas na 

inclusão da criança no mundo dos falantes, mas vai além disto ao considerar a própria 

causalidade da aquisição da linguagem como contextual. Ochs e Schieffelin (1997, p.69) 

afirmam que: 

 

Uma perspectiva da socialização da linguagem produz um modelo mais 

sofisticado do desenvolvimento gramatical, ou seja, um modelo que 

considera certas realidades culturais que influenciam quando, como e 

por que as crianças pequenas usam e entendem as formas gramaticais. 

Um modelo desta natureza observa, de modo informado, a ideologia e a 

ordem social como forças que organizam o uso e a compreensão da 

linguagem pela criança. 

 

Um pressuposto bastante claro nesta concepção é o de que a inextricável ligação entre as 

formas gramaticais indexam situações de uso culturalmente organizadas e influenciam, 

portanto, a produção e compreensão destas formas. Ochs e Schieffelin (1997) citam como 

exemplo as pesquisas sobre a compreensão dos significados das palavras pelas crianças 

(e.g. Nelson, 1986) que indicam que no início de suas vidas, as crianças pequenas 
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desenvolvem estruturas conceituais que ligam de modo sistemático a linguagem a 

contextos situacionais.  

 

Ochs e Schieffelin (1997) citam ainda alguns estudos que demonstram que certas formas 

gramaticais presentes no meio auditivo da criança podem ser utilizadas em um ponto bem 

posterior de seu desenvolvimento. E, ao contrário, uma forma que é pouco usada pelos 

outros no ambiente pode tornar-se freqüente na fala da criança. 

 

A abordagem da socialização da linguagem relaciona o uso e a compreensão que a criança 

faz das formas gramaticais a disposições, preferências, crenças e conjuntos de 

conhecimentos complexos, porém organizados. 

 

A concepção da aquisição da linguagem a partir da socialização desta, apesar de envolver 

as crianças  em competências lingüísticas contextuais próprias da comunidade a que 

pertencem não vai de encontro à universalidade no desenvolvimento lingüístico. Para os 

teóricos desta abordagem (Ochs & Schieffelin, 1997, p.71): 

 

As crianças estão sendo socializadas em todo o mundo utilizando 

recursos gramaticais semelhantes para indexar pensamentos, 

sentimentos, conhecimentos, identidades, atos e atividades, não somente 

devido a padrões biológicos e cognitivos, mas também devido a 
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características universais da cultura como um artefato comum a 

humanidade. 

 

Esta concepção a cerca da socialização da linguagem como forma de indexar diferentes 

conteúdos, entre eles estados mentais é importante na discussão sobre o uso de termos 

mentais, considerando o papel social assumido pela linguagem e especialmente os usos 

gramaticais realizados pela criança.  

 

Considerar o contexto, nesta concepção, não se resumiria a considerar as condições 

ambientais em que o uso de termos mentais ocorre, mas o papel que este teria na 

socialização da linguagem da criança e na forma como está apreende, nas suas trocas 

sociais a compreensão sobre seus estados mentais. 

 

3.2- Alguns estudos relacionados à linguagem e situações de 

interação e o desenvolvimento de uma teoria da mente. 

 

Importantes estudos sobre a linguagem no uso de termos mentais foram realizados, 

inicialmente utilizando como método clássico a entrevista (e.g. Broughton, 1978; Piaget, 

1929 citados por Shatz, Silber & Wellman, 1993). Posteriormente, outros métodos mais 

adequados a crianças mais novas têm sido utilizados e a observação e identificação de 
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termos mentais nos discursos espontâneos de crianças têm trazido consideráveis 

contribuições. 

 

Diferentemente do que se concluía a partir de dados advindos de entrevistas, autores como 

Limber (1973, citado em Shatz, Silber & Wellman, 1993) identificaram o uso de termos 

mentais como pensar, saber e lembrar no discurso espontâneo e os classificaram como 

evidência da existência ou formação de uma teoria da mente. No entanto, alguns autores 

argumentam que o uso destes verbos pode se dar com uma variedade de funções, não 

fazendo referência a estados mentais.  

 

O dado anteriormente apresentado foi resultado de estudos como o de Shatz e cols. (1993) 

que classificaram em sete categorias o uso de termos mentais. Estes dados obtidos no 

estudo citado levaram os autores a concluir que os primeiros usos de verbos mentais 

ocorrem por volta da segunda metade do terceiro ano de idade por funções conversacionais 

e não por referência a estados mentais.  

 

Ao fazer tal afirmação Shatz, Silber e Wellman (1993, p.302) afirmam que há razões para 

considerar que nem todo uso de termos mentais traria subjacente uma demonstração da 

existência de uma teoria da mente, e como exemplo citam o uso que os adultos fazem dos 

termos mentais “para uma variedade de funções conversacionais, e algumas delas não 

fazem referência direta a um estado mental. Por exemplo, há ‘preenchedores de pausa’ 

como ‘você sabe’ e frases usadas para mitigar um pedido como ‘eu acho que quero um 
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biscoito”. A discussão sobre o uso de termos referentes a estados mentais, crenças, desejos 

e sentimentos é bastante discutida no que concerne a sua relação com a existência de uma 

teoria da mente por parte da criança. 

 

Brown e Dunn (1991) investigaram os processos sociais envolvidos no desenvolvimento do 

discurso infantil sobre desejos, sentimentos e estados mentais, através da análise do 

conteúdo e dos contextos pragmáticos das conversas das crianças com suas mães e irmãos 

maiores. Estes autores encontraram de que aos 2 anos as crianças já começavam a usar 

temos referentes a desejos e sentimentos, mas que nessa idade as crianças ainda não faziam 

referencias a estados mentais, propriamente ditos. 

 

É importante perceber em que momento do desenvolvimento da fala a criança começa fazer 

uso dos termos mentais e quando o faz  como se dá qualitativamente esse uso. Shatz e cols. 

(1993) ponderam que “uma investigação do conhecimento de crianças sobre a vida mental 

necessita ir além da identificação de termos mentais no discurso espontâneo”. O que 

demonstra a necessidade de uma compreensão e modelo explicativo claro sobre a relação 

existente entre o desenvolvimento de uma teoria da mente e o uso de termos mentalistas. 

 

Diferenciar desejos, de fatos e crenças e ter a compreensão pragmática das diferentes 

implicações entre o uso de verbos como saber, crer e descobrir são para alguns autores, 

marcos do desenvolvimento cognitivo,  especialmente no que se refere a esta capacidade. 

Muitos autores consideram a importância de estudos sobre a linguagem para a compreensão 
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do desenvolvimento de uma teoria da mente por parte da criança. Wellman (1985) 

considera o uso que a criança faz dos termos mentais como uma ‘janela aberta’ sobre o 

conhecimento conceptual da criança sobre a mente. 

 

Roazzie Arcoverde (1995) realizaram um estudo que teve por objetivo investigar o 

conhecimento de crianças de 3 a 7 anos acerca de verbos mentais fativos (verbos que 

pressupõem a veracidade do complemento de uma oração) tais como saber, descobrir e 

perceber e contrafativos (que pressupõem a falsidade) tais como fazer de conta, inventar e 

fingir e não fativos (que não pressupõe falsidade, nem veracidade), tais como o verbo 

pensar. Neste estudo, os participantes foram submetidos a uma tarefa em que julgavam e 

justificavam o uso dos verbos e a partir dessas justificativas e julgamentos avaliaram a 

compreensão das crianças acerca dos aspectos semânticos e pragmáticos dos verbos. A 

partir dos resultados, concluiu-se que a compreensão dos verbos ocorre de forma gradual, 

evoluindo com a idade.  

 

Roazzi e Arcoverde (1995) concluíram que por volta dos 4 anos as crianças compreendem 

que os verbos contrafativos pressupõem a falsidade e por volta dos 5 anos têm a 

compreensão de que os verbos fativos indicam veracidade, havendo uma maior habilidade 

para identificar o grau de certeza dos verbos fativos. 

O uso de termos referente a estados mentais é também abordado no que diz respeito aos 

aspectos pragmáticos deste uso. Oku (2003), abordando o uso de expressões mentais, faz 

observações sobre como o uso de certos termos é dependente do contexto cultural, cita 
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como exemplo o fato de termos referentes a intenções serem poucos utilizados na cultura 

japonesa, pois estas expressões só são usadas quando a vontade ou intenção não explicitada 

oralmente pelo falante são contrariadas. Portanto, o uso de termos mentais por crianças 

parece estar relacionado a seu contexto de uso. 

 

Um outro aspecto abordado no presente estudo e que é evidenciado empiricamente por 

estudos, é a relevância das interações da criança no desenvolvimento de uma teoria da 

mente e no uso de termos mentais.  

 

Dias (1992) realizou um estudo no qual analisou o desenvolvimento da capacidade de 

diferenciar o mundo imaginário do mundo real, através de brincadeiras de faz – de - conta, 

em crianças de 2 a 4 anos, institucionalizadas (que viviam em orfanatos) e não 

institucionalizadas, estas de nível sócio–econômico baixo e médio. O resultado deste estudo 

é importante, pois alguns autores como Leslie (1988) consideram a brincadeira de faz-de-

conta como manifestação primitiva de uma teoria da mente da criança. 

 

O que Dias (1992) observou foi que a brincadeira de faz-de-conta passava a ocorrer antes 

em crianças de nível sócio-econômico médio e baixo do que em crianças que viviam em 

orfanato. Segundo Dias (1992, p.363) “estes dados contrariam os argumentos dos inatistas 

que afirmam que haveria aparecimento dos mecanismos subjacentes à teoria da mente nas 

mesmas idades, como universais e que este desenvolvimento não seria devido a diferentes 

experiências”. 
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Breterton, O’Connell, Shore e Bates (1994) argumentam que a criança entra neste tipo de 

jogo simbólico a partir de determinadas pistas contextuais, como olhares e sorrisos, certos 

tipos de entonação de voz melódica e gestos exagerados. 

 

Leslie (1988) argumenta que certas circunstâncias, como a familiaridade e amizade com o 

companheiro de brincadeira são críticos para o desempenho da brincadeira de faz-de-conta, 

mostrando assim a relevância e diferenciação de desempenho de acordo com quem as 

crianças interagem.  

 

Para Dias (1992), as diferenças encontradas entre as crianças institucionalizadas e as não 

institucionalizadas podem ser devido a pouca interação que as crianças de orfanato tinham 

com adultos. Alguns autores (Betherton, 1991; Dunn, 1988) mostram em seus estudos 

como pais mantêm conversas psicológicas com seus filhos. Nestas conversas, muitas vezes 

normativas, os pais transmitem como as crianças devem pensar, sentir e comportar-se. 

Astingson e Gopnik (1991) afirmam que este tipo de interação pode influenciar o 

desenvolvimento dos precursores da teoria da mente na criança. 

 

Apresentados os pressupostos teóricos importantes para a discussão posterior do estudo em 

questão, é importante refletir sobre algumas decisões metodológicas.  

A elaboração do método deste estudo baseou-se na premissa de que, como afirma Vygotsky 

(1983, p.47) argumentando sobre a estreita relação que o objeto de estudo mantém com a 

metodologia de investigação, “o método é ao mesmo tempo premissa e produto, ferramenta 
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e resultado da investigação”, reafirmando assim a existência de uma relação dialética em 

que a construção teórica, as decisões metodológicas, estratégias e decisões de análise 

mantêm um vínculo indissociável. 



 
 

 

 

 

PARTE II 

 

 

MÉTODO E RESULTADOS 



 
 

 

 

 

 

Capítulo IV- Método 

Baseado nas premissas e nos objetivos já apresentados, o método deste trabalho foi 

construído com as características descritas e discutidas a seguir. 

 

4.1- Participantes 

 

A amostra deste estudo foi constituída por 24 crianças entre 2.6 anos a 5 anos de idade. A 

escolha da faixa etária dos participantes foi baseada no fato de que esta faixa de idade é 

considerada pela literatura como significativa no desenvolvimento de uma teoria da mente, 

além de ser uma fase bastante relevante na aquisição da linguagem. 

Os participantes foram divididos em 4 grupos de idade (com intervalos de 6 meses), sendo 

cada grupo formado por 6 crianças: 

 

 

Tabela 1- Grupos de idade 

Grupos Faixa- etária 

1 2.6 a 3 anos 

2 3.1 a 3.7 anos 

3 3.8 a 4.2 anos 



 
 

 

 

 

4 4.3 a 5 anos 

 

O grupo 4 foi formado por crianças de um maior intervalo de idade, para que crianças de 

idade próxima aos 5 anos pudessem participar do estudo, já que muitos autores consideram 

que por volta desta idade emergiria uma teoria da mente.  

 

Participaram do estudo, como co-participantes, as mães das crianças e colegas na faixa de 

idade entre 6 a 8 anos. Os co-participantes foram selecionados a partir do seguinte 

processo: as mães, através de entrevistas, nas quais eram interrogadas sobre as atividades 

que realizavam com seus filhos e o hábito de desenvolver atividades lúdicas com estes. Os 

colegas eram selecionados a partir da aplicação adaptada de uma tarefa de falsa crença1 e 

alguns questionamentos, nos quais procurava-se evidenciar que estas crianças possuíam 

uma teoria da mente. A Tabela 1 mostra a distribuição das crianças com relação a idade e 

gênero: 

 

 

Tabela 2- Distribuição Gênero dos participantes e colegas 

co-participantes do estudo 

 

Sexo 

 (participantes) 

Sexo  

(Co-participantes) 

Grupos 
de 

idade 
Masculino Feminino Masculino Feminino 

Grupo 
1 

3 3 2 4 

                                                        
1 Tarefa desenvolvida por Wimmer e Perner (1983) 



 
 

 

 

 

Grupo 
2 

1 5 1 5 

Grupo 
3 

4 2 3 3 

Grupo 
4 

4 2 3 3 

. 

 

As crianças que participaram do estudo foram selecionadas em escolinhas de bairros da 

periferia da região metropolitana do Recife (Águas Compridas e Casa Amarela), as quais 

desenvolvem atividades de ensino junto a crianças da educação infantil e ensino 

fundamental I, trabalhando em parceria com a comunidade.  

 

As mães das crianças selecionadas, na maioria dos casos, se dedicavam aos trabalhos do 

lar, havendo alguns casos pouco freqüentes de mães que trabalhavam fora durante um 

período do dia. As crianças que participaram do estudo como co-participantes eram 

vizinhos das crianças, com quem os participantes do estudo brincavam freqüentemente, ou 

colegas mais velhos da escola, selecionados a partir da observação da familiaridade destes 

com os participantes do estudo. 

 

4.2- Material 

 

A seleção dos materiais utilizados nas situações foi construída a partir de dados 

provenientes de entrevistas informais com as mães, em que estas foram questionadas sobre 

o tipo de atividades e brincadeiras que seus filhos gostavam ou realizavam no dia-a-dia 



 
 

 

 

 

junto com elas e também com colegas. Nestas conversas iniciais foram selecionados alguns 

brinquedos disponíveis. Alguns outros materiais também foram selecionados a partir da 

observação das brincadeiras dos participantes na escola, em que se pôde perceber os tipos 

de jogos e brincadeiras a que as crianças se dedicavam. 

Numa das situações, em que as crianças realizavam atividades manuais com os co-

participantes  e com sua mãe (em momentos diferentes) foram disponibilizados cola, 

tesouras, colas coloridas, vários tipos de lápis, livros para colorir, revistas em quadrinho, 

borrachas, cartolinas e papeis coloridos. 

 

No outro tipo de situação, em que a criança brincava com o co-participante e com a mãe 

(em momentos diferentes, ora com a mãe, ora com colega) foram disponibilizados bonecos, 

carros de brinquedo, jogos de montar, quebra-cabeças, massa de modelar, roupinhas de 

brinquedo para os bonecos, fantoches e outros objetos de brinquedo.  

 

Em algumas circunstâncias, as crianças também utilizavam brinquedos trazidos de casa 

(brinquedos que não eram solicitados pelo examinador, mas trazidos espontaneamente pela 

criança). 

 

4.3- Procedimento 

 



 
 

 

 

 

A coleta de dados foi realizado em várias etapas. Primeiro, as crianças foram selecionadas a 

partir da idade, disponibilidade das mães e colegas, e também de entrevistas com as mães e 

professoras. Estas entrevistas tinham como objetivo explicar o estudo e selecionar os 

materiais que seriam utilizados nas situações de interação. Nesta primeira fase, também 

ocorreram participações da examinadora em reuniões de pais, a fim de conhecer mães que 

se prontificassem a participar do estudo. 

Num segundo momento, a entrevistadora começou a freqüentar os locais de lazer da escola 

e as salas de aula, a fim de familiarizar as crianças consigo e também de selecionar 

possíveis co-participantes.  

 

Posteriormente as crianças foram submetidas ás atividades que foram compostas com 4 

situações. Numa das situações eram disponibilizados brinquedos e pedia-se à criança e ao 

co-participante que brincassem livremente. Numa outra situação, solicitava-se que a criança 

e o co-participante fizessem juntos uma atividade manual qualquer, segundo desejassem e 

com o material disponibilizado. As situações eram as mesmas para as seções em que havia 

interação das mães com crianças. Ao final de cada seção as crianças recebiam um doce 

(chocolate, pirulito, etc) como forma de agradecimento. 

 

Os dados foram coletados em salas disponibilizadas nas escolas. A ordem das situações 

propostas e da participação dos co-participantes foi randonizada.  

 



 
 

 

 

 

Inicialmente, a observadora explicava à mãe e à criança, que embora estivesse no ambiente 

registrando os dados, estas deveriam realizar as atividades sem a sua participação. Embora 

esta instrução tenha sido dada, em alguns momentos as crianças se dirigiam a 

experimentadora, que procurava ser breve quando sua intervenção era necessária (numa 

situação em que, por exemplo, criança e colega brigavam) ou quando as crianças dirigiam-

se a ela realizando alguma pergunta (Ex: “Tia, a gente pode cortar da capa?"). 

 



 
 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados 

 

5.1- Procedimento de análise 

 

 O procedimento de análise dos resultados foi realizado em etapas. Num primeiro momento 

os dados registrados foram transcritos. Os termos e expressões referentes a estados mentais 

foram selecionados e a partir destes foram construídos três critérios de análise: 

a) Tipos de uso dos termos 

b) Contexto de uso 

c) A quem os termos fazem referência. 

 

5.1.1- Tipos de uso 

 

No que concerne a este aspecto, os tipos de uso foram classificados considerando o fato de 

que nem todo uso de termos referente a estados mentais de fato incluem uma compreensão 

implícita do significado destes e que nem sempre há subjacente ao uso destes uma teoria da 

mente. 

Os agrupamentos de análise foram construídos tomando como base os dados e o contexto 

conversacional em que o uso destes ocorre1.  

                                                        
1 As classificações utilizadas neste estudo foram construídas pela autora a partir dos dados e questões de 
estudo propostas. Algumas categorias foram adaptadas a partir do estudo realizado por Shatz, Silber e 
Wellman (1993) que se constituiu ponto de partida deste estudo. 



 
 

 

 

 

a) Estado mental- Foram consideradas referências a estados mentais termos referentes 

a pensamentos, opiniões, memórias ou conhecimentos próprios, do interlocutor ou de uma 

outra pessoa. 

 

Ex: 

1- “E eu tô desenhando uma coisa que tu não sabe ainda o que é”. 

(Rafael, 4.11 anos, fazendo atividades manuais com colega) 

2- “Ah, você me explicaçou, agora  eu sei” 

      (Danilo, 5 anos, fazendo atividades manuais com a mãe) 

 

b) Expressões que marcam grau de certeza-  Expressões utilizadas para marcar o 

grau de certeza que a criança, o interlocutor ou um terceiro tem de um fato ou 

informação. 

 

Ex: 

1- “Tu tem certeza que sabe montar esse jogo?”  

(Maria Alice, 4.8 anos brincando com colega). 

 

c)  Esclarecimento ou referência à intencionalidade- São expressões usadas para 

esclarecer uma idéia ou referir-se a intencionalidade, esclarecendo-a, interrogando sobre 

intenção ou comunicando-a. 

 

Ex:  

1- “Tu tá querendo me enganar é mainha?” 



 
 

 

 

 

(Rafael 4 anos e 11 meses desenhando com a mãe) 

 

2- “Eu não tava querendo bater no teu desenho, não. (pausa) Foi 

querendo não, visse?” 

(Junior, 4.2 anos desenhando com colega) 

 

d) Expressão de desejo- Falas utilizadas para expressar desejo próprio, comunicar ou 

perguntar sobre o desejo de outros.  

 

Ex:                            

1- “Quero brincar mais não tia”  

 (Igor, 3.9 anos) 

 

2- Mãe: Pronto. Quer ajuda princesa? 

Aline: “Quer Não. Quer sozinha”. 

(Aline, 2.7 anos brincando com a mãe) 

 

e) Referências a sentimentos- Referências a sentimentos próprios de outrem ou 

personagens. 

Ex:                          

1- Mãe: Hum, papai bota de castigo. Aline chora né? 

Aline: “Aline triste, aí chora de castigo”. 

(Aline, 2.7 anos brincando com mãe) 

 



 
 

 

 

 

2- Maria Alice: (olhando figura da revista) Ela tá triste por dentro? 

Mãe: Como assim? 

Maria Alice: Ela tá chorando de tá triste ou tá de manha?.  

(Maria Alice, 4.8 anos fazendo trabalhos manuais com a mãe) 

 

f) Caracterização por habilidade intelectual- Uso de termos para caracterizar 

habilidades intelectuais  próprias ou de outrem. 

Ex:                                

1- Igor: Então ele é sapo sabido! 

Davi: Por que? como tu sabe? 

Igor: Porque ele sabe lavar o pé, não tem chulé fodorento. 

(Igor 3.9 anos fazendo atividades manuais com colega) 

 

g) Diferenciação de situação imaginária e situação real- Diferenciar verbalmente 

situação real de situação imaginaria. 

Ex:                             

1- Mãe: Mas é na história, aqui nós tá brincando de faz que é, tá? 

Igor: Então tu abre de mentirinha, de faz que é, Mainha. 

(Igor 3.9 anos e mãe desenhando) 

 

2- Rafael: Tu tem que me pagar a gasolina 

Davison: Ah, então eu já paguei 

Rafael: É. Faz-de-conta que você me pagou. 

(Rafael, 4.8 anos e colega brincando) 



 
 

 

 

 

 

h) Referências a Fontes informativas- Referências a fontes informativas como fontes 

de acesso a conhecimentos e informações. Foram consideradas nesta categoria referências a 

fontes perceptuais, informações anteriores, inferências a partir de fatos  importantes para 

chegar a determinada informação ou conhecimento. 

 

Ex: 

1- “Pra montar o quebra-cabeça tem que olhar a figurinha, pra poder 

aprender e ficar sabendo como faz, né? 

(Rafael, 4.8 anos, fazendo trabalhos manuais com a mãe) 

 

5.1.2-  Contexto de Uso 

 

Neste aspecto da análise foram considerados os tipos de situações em que as crianças 

faziam uso dos termos referentes a estados mentais. 

Para analisar este aspecto foram construídas 6 classificações de tipos de contexto de uso: 

 

a) Uso conversacional: Foram considerados usos conversacionais, os usos de termos 

mentais sem que existisse qualquer referência a estados mentais, crenças, desejos, 

sentimentos, etc. Estes usos que geralmente ocorrem (ver Shatz, Silber e Wellman, 1993) 

sem se referirem a estados mentais propriamente . 

Ex:                           

1- “É porque eu ainda vou colar, sabe?” 

(Danilo, 5 anos fazendo trabalhos manuais com colega). 



 
 

 

 

 

 

b) Repetição ou resposta a pergunta: Foram incluídos nesta classe de usos, aqueles 

que foram realizados como resposta a perguntas do interlocutor (nas quais este utilizava o 

termo ou expressão anteriormente, e a criança fazia uso do mesmo termo, respondendo à 

pergunta ou repetindo na fala seguinte o mesmo termo mental). 

 

Ex:  

1- Mãe: (olhando para Aline) Você quer me ajudar né? (pausa) Ajuda 

mamãe, você quer? 

Aline: Quer. 

 

c) Comunicar estado mental, crença, desejo, sentimento ou opinião: Considerou-se 

como comunicação de estados mentais, crenças, desejos, etc., tipo de uso em que a criança 

utilizava expressões mentalistas para falar sobre estados mentais próprios, do interlocutor 

ou personagem. 

 

Ex:                                    

1- “Eu acha ele muito gordo e grande”  

(Victor, 2.6 anos, fazendo colagens com a mãe) 

 

2- “Eu sei fazer esse daí. Eu sou inteligente, menina!” 

(Danilo, 5 anos, brincando com colega) 

 



 
 

 

 

 

Também foram incluídas nesta classe as reproduções espontâneas do discurso de outros. 

Este tipo de produção verbal não foi considerada repetição, por ser uma comunicação 

da criança acerca de uma fala de outrem e não uso posterior da fala do seu interlocutor. 

Ex:                                     

1- “A tia falou que pra montar tem que olhar a figurinha. Pra poder 

saber como é e ficar sabendo fazer.” 

(Rafael, 4.8 anos, montando quebra-cabeça com a mãe) 

 

d) Investigação e interrogação: Foram considerados nesta classe os usos feitos 

inquirindo ou buscando pistas informativas acerca dos estados mentais, crenças, desejos, 

opiniões e sentimentos de outrem. 

 

Ex:                                     

1- “Que bonito! Acha bonito Jéssica, a casa de nós?” 

 (Victor, 2.6 anos, brincando com colega) 

 

2- “Tu tá querendo me enganar é mainha?” 

(Rafael, 4.8 anos, fazendo trabalhos manuais com a mãe) 

 

e) Convite a inserir situação imaginária: Foram considerados nesta classe os usos 

feitos pela criança convidando o co-participante a criar uma situação imaginária ou a fazer 

algo “de faz- de conta”. 

Ex:                             

1- Mãe: Mas é na historia, aqui nós tá brincando de faz que é, tá? 



 
 

 

 

 

Igor: Então tu abre de mentirinha, de faz que é, Mainha. 

(Igor 3.9 anos e mãe desenhando) 

 

 

5.1.3- A quem se refere o termo mental 

O uso dos termos foi também classificado no que concerne a quem estes termos se 

referiam. A escolha deste critério de análise se baseou na premissa de que se referir a 

estados mentais de outros, diferenciando-os dos próprios tem um significado bastante 

considerável no que concerne a aquisição de uma teoria da mente, já que nomear os 

próprios estados mentais e diferenciá-los dos de outrem é considerada uma marcante 

evolução para esta habilidade. 

 

a) Referentes a si mesmo: Foram incluídas nesta classe as referências que as crianças 

faziam a si mesmas. 

Ex.: 

1- “Eu acha ele muito gordo e grande”  

(Victor, 2.6 anos, fazendo colagens com a mãe) 

 

b) Referentes a personagens: Esta classe diz respeito às referências a estados 

mentais, sentimentos, opiniões, fontes informativas, crenças e desejos de personagens 

criados na brincadeira ou a estados a pessoas do mundo real da criança utilizados (ex: 

incluir o pai como personagem da brincadeira e referir-se a desejo deste, a partir do jogo). 

Foram também considerados como parte deste contexto de uso referências a objetos como 

personagens de histórias ou a animais, na mesma situação. 



 
 

 

 

 

2-Igor: Então ele é sapo sabido! 

Davi: Por que? como tu sabe? 

Igor: Porque ele sabe lavar o pé, não tem chulé fodorento. 

(Igor 3.9 anos fazendo atividades manuais com colega) 

 

c) Referentes a mães: Referências ou questionamentos sobre estados mentais, 

desejos, crenças, fontes informativas das mães. 

Ex: 

1- “Tu tá querendo me enganar é mainha?” 

(Rafael 4 anos e 11 meses desenhando com a mãe) 

 

d) Referentes a colegas co-participantes: Referências ou questionamentos acerca de 

estados mentais, desejos, crenças, fontes informativas de colegas. 

Ex:                                     

1- “Que bonito! Acha bonito Jéssica, a casa de nós?” 

 (Victor, 2.6 anos, brincando com colega) 

 

e) Referentes a objetos: Foram classificadas nesta classe algumas referências a 

sentimentos referentes a objetos concretos utilizados por algumas crianças. 

Ex.: 

1-Aline: machucou? Triste? (pega carrinho) dodói machucou. 

Vinicius: Carrinhos não ficam tristes, Aline. Ela não sabe que 

carrinhos não ficam trsites. 



 
 

 

 

 

f) Referências impessoais: Foram incluídas nesta classe referências feitas a estados 

mentais, crenças, desejos, etc. sem que se referissem a nenhum personagem, pessoa ou 

objeto especificamente. 

 

5.2- Apresentação dos resultados 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos, de acordo com os critérios de análise já 

apresentados.  

È importante ressaltar que os objetivos propostos neste estudo não têm como foco a 

comparação do quantitativo de termos mentais utilizados pelas crianças, mas como se 

caracteriza o uso destes termos em cada grupo de idade, fazendo uma analise das 

características intragrupais e intergrupais. 

 

5.2.1- Desempenho das crianças de 2.6 anos a 3 anos 

 

5.2.1.1- Tipo de uso 

 

Foram evidenciadas algumas características comuns no que diz respeito ao tipo de uso de 

termos mentais empregados pelas crianças do referido grupo.  

 

O uso de termos referentes a sentimentos caracterizou-se pela relação causal que as 

crianças explicitaram entre os sentimentos e eventos como causadores do tipo de 

sentimento referido (alegria, tristeza); também ocorreram referências a determinados 

comportamentos como conseqüentes do sentimento em questão. 



 
 

 

 

 

 

Ex. :                    

 

1- Mãe: Hum, papai bota de castigo e Aline chora né? 

Aline: Aline de castigo, fica tiste e chora muito. 

(Aline, 2.6 anos e mãe, brincando com mãe) 

 

2- Mayane: Desenha Papai do céu 

Mãe- Pode não 

Mayane: Por que? 

Mãe: Ele fica triste e castiga Nani 

Mayane: Ele fica triste, sentido e chora, ne? 

(Mayane, 3 anos desenhando com a mãe)  

 

3- Neto: Ele tá triste porque tá sozinho? Ele vai chorar, né? 

 

4- Gabriela: Que palhaço burro esse teu Mari 

Mariana: Burro não. Paiacinho fica triste assim, viu? Vai fazer ele 

chorar desse jeito! 

(Mariana, brincando com colega) 

 



 
 

 

 

 

As expressões de desejo1 foram utilizadas pelos participantes deste grupo. Um dado 

importante é que estas expressões foram utilizadas nas situações de interação com as mães, 

sem que ocorresse qualquer uso nas interações com os colegas. Este dado parece ter relação 

com o tipo de intervenção que as mães faziam interrogando constantemente sobre as 

atividades que as crianças desejavam realizar.  

 

Exs:                           

1- Mãe: Você quer me ajudar, né?(pausa) Ajuda mamãe,vai! Você 

quer? 

Aline: Quer. 

(Aline, 2.7 anos, e mãe, brincando com jogo de montar) 

 

2- Mãe: Você ainda quer colar? 

Victor: Quer. 

(Victor, 2.6 anos e Mãe fazendo colagens de figuras) 

 

Nas interações com colegas, os atos de fala não se destinaram a este tipo de questionamento 

e as crianças não fizeram uso de termos referentes a desejos. Faz-se necessário pontuar que 

as crianças deste grupo, no geral, não fizeram uso dos termos nas suas interações com 

colegas. Um outro dado, é que nas interações com colegas eram constantes  as ocorrências 

de momentos em que as crianças realizavam uma atividade em conjunto porém em silêncio 

ou estas realizavam atividades isoladas. As mães, diferentemente, sempre procuravam 

incluir-se nas atividades das crianças interrogando, dando instruções, fazendo comentários, 

                                                        
1 As crianças fizeram uso apenas do verbo querer para referir-se a desejos. 



 
 

 

 

 

etc, tornando-se assim pouco freqüentes os momentos em que mãe e criança realizavam 

atividades isoladas ou em silêncio. 

 

As crianças do grupo I que fizeram referência ao verbo querer como expressão de desejo, 

fizeram-no com referência ao próprio desejo, utilizando, na maioria das vezes, em resposta 

a questionamentos maternos. 

 

A atuação das mães junto foi marcada por intervenções que incluíam termos e 

questionamentos sobre desejos das crianças, além de constantes questionamentos e 

referências àquilo que as crianças sabiam realizar. 

. 

O tipo de termo referente a estados mentais freqüentemente usado pelas crianças foi o do 

verbo saber como referência ao conhecimento da criança. Constatou-se uma semelhança 

bastante evidente no que se refere ao tipo de contexto de uso em que os mesmos 

ocorreram2.  

 

Ex: 

1- Mãe: Canta a musiquinha da igreja, Nani 

Mayane: (cantando) Ivante a mão e bate palmas (batendo palmas). 

Mãe: Olha, eu acho que você sabe do começo! 

Mayane: Sabe sim. 

(Mayane, 3 anos cantando com a mãe)  

 



 
 

 

 

 

2- Mãe: Como é o nome do sujinho que não toma banho? 

Aline: Cacão 

Mãe: Ah, é o Cascão, né meu anjo? 

Aline: Gali, Cico Bento, Gagau. 

Mãe: Tá vendo? Sabe o nome de tudinho, não é? 

Aline: Aline sabe, mamãe. 

Mãe: o que Aline é? 

Aline: Menina sabida 

Mãe: Ela sabe. Minha mocinha é muito sabida! 

 

3- Neto: Cadê o rio? 

Mãe: Mamãe vai fazer. Pega o lápis azul. (Neto pega o lápis verde) 

Mãe: É o azul filhote. Esse lápis é verde. Você sabe que cor é azul? 

Neto: Sabe não. 

Mãe: Então mamãe te ensina. (Mãe pega lápis  azul)  

Esse da cor do céu, da praia é azul. Tá certo? 

(Neto, 2.8 anos e mãe desenhando) 

 

Em seus atos de fala, as mães situavam constantemente as crianças como sujeitos 

epistêmicos, fazendo usualmente referências ao saber destas e instruindo as crianças sobre 

as especificidades semânticas e contextuais do uso de determinadas palavras, transmitindo 

assim  conhecimentos culturais e questionando acerca das informações que estas possuíam.  

 

                                                                                                                                                                         
2 Apenas um sujeito não fez uso do verbo saber em suas interações com a mãe. 



 
 

 

 

 

Um outro aspecto relevante é que as mães faziam constantes referências ao fato das 

crianças terem conhecimento sobre determinados conteúdos, mas solicitavam que estas 

expusessem seu saber sobre estes.  

 

O uso de outro tipo de termo referentes a estado mental ocorreu apenas na fala de um 

sujeito3 que apresentou, ao longo das seções de interação, características evidenciadas nas 

falas de crianças de grupos de idade mais avançada, fazendo uso de termo mental referente 

a opinião própria e solicitando a opinião de colega. 

 

Nas situações de interação com colegas, os participantes do grupo I fizeram usos de termos 

mentais se resumiram ao uso de termos referentes a estados mentais e sentimentos. O uso 

de termos referentes a estados mentais foi realizado por um sujeito que apresentou em sua 

fala características evidenciadas no desempenho de crianças de mais idade (fato a que nos 

referimos anteriormente) e num caso de interação de criança com colega, em que, no 

emprego do termo não houve evidência de uma compreensão implícita do seu significado, 

já que o termo foi empregado em contexto impróprio: 

Exs.:  

1- Gabriela: Tu achou onde esses carrinhos, Mari? 

Mariana: Eu divinhou. 

Gabriela: Você adivinhou não, que você viu onde tinha! 

Mariana: Divinhou sim 

Gabriela: Tia (dirigindo-se a experimentadora), a gente adivinha  

quando não vê, né? 



 
 

 

 

 

(Mariana 3.2 anos, brincando com Gabriela) 

 

Um outro tipo de uso evidenciado na fala de um único participante em suas interações com 

colega, foi o uso de um adjetivo caracterizando habilidade intelectual: 

Exs.: 

1- Aline: (pega quebra-cabeça e começa espalhar peças pelo chão). 

Vinicius: Não é assim Aline. É muito difícil pra você, você não 

sabe. 

Aline: Sabe sim, eu é sabida! 

(Aline, 2.7 anos brincando com Vinicius) 

 

Analisando as seções de interação entre Aline e sua mãe, notou-se uma brincadeira em que 

a mãe pergunta a Aline “o que é que Aline é?” E esta responde “menina sabida” esta uma 

ocorrência constante nas interações entre esta díade (mãe-criança). 

 

O uso de termos destinados a prestar esclarecimentos de ações ou expressões utilizadas 

anteriormente pela criança ocorreu nas situações de interação com mães. Um dos usos  foi 

realizados pela criança que apresentou características de grupos mais avançados (sujeito C), 

não sendo registrada qualquer referências a intencionalidade própria ou do outro, no 

desempenho das crianças deste grupo. 

 

As crianças da faixa de idade correspondente a este grupo não apresentaram qualquer 

referência às fontes de origem de conhecimento ou de informações, nem expressões que se 

                                                                                                                                                                         
3 Ver protocolo 3 (sujeito B), em anexo. 



 
 

 

 

 

referissem a diferenças entre situações imaginárias ou reais, embora fosse freqüente a 

brincadeira de faz-de-conta. 

5.2.1.2- Contexto de uso 

No tocante ao contexto de uso os dados foram classificados em separado nas interações 

com mãe e colegas. 

 

Tabela 3-  Tipos de  usos contextuais utilizados por crianças de 2.6 a 3 anos em 
situações de interação com mãe. 

Contextos de uso 

Houve uso por parte do sujeito no referido contexto? 

Participantes 

Uso 

conversacional 

Comunicação Investigação/ 

interrogação 

Convite a jogo 

imaginário 

Repetição ou 

resposta  

Sujeito A Não   Sim sim Não Sim 

Sujeito B Não Sim Não Não Sim 

Sujeito C Não Sim Não Não Sim 

Sujeito D Não Sim sim Não Não 

Sujeito E Não Sim sim Não Não 

Sujeito F Não Sim sim Não Não 

 
 
Um dado importante é que não foram observados usos conversacionais na fala das crianças, 

aspecto no qual as crianças de menos idade apresentaram um desempenho semelhante as 

crianças dos outros grupo, já que na amostra geral, apenas ocorreu um uso de termos 

mentais por uso conversacional. 

 



 
 

 

 

 

O uso de termos mentais para comunicação de sentimentos, desejo ou conhecimento foi 

utilizado por todos os sujeitos  deste grupo em suas interações com as mães. Um outro tipo 

de uso comum às crianças mais novas foi o de interrogação sobre sentimentos e desejos de 

outros. Um dado importante, é que apenas uma criança utilizou termo mental nesse 

contexto de fala fazendo interrogação sobre o outro com quem interagia, perguntando sua 

opinião. As interrogações das crianças foram, em sua maioria, sobre seres inanimados ou 

personagens de histórias e criados em suas brincadeiras 

 

Ex:                                            

1- “E o sol? Porque ele não chora? Ele não tá tiste não?” 

(Neto, 2.8 anos, pintando desenho com mãe) 

 

2- Mãe: Tá chovendo  

Mariana: Nuvem triste, chorando. 

(Mariana 3.2 anos, desenhando com a mãe) 

 

Outro tipo de interrogação se dá numa situação de faz-de conta, em que a criança repete 

uma frase de maternagem para sua boneca, fazendo uso do verbo querer: 

 

1- Tu quer comer gagau e dormir, né neném? Pronto. Agora cama, vai 

mumir que tá com olho fechando. 

(Aline, 2.7 anos brincando com a mãe) 

 



 
 

 

 

 

Embora tenham utilizado interrogações acerca de sentimentos e desejos dos outros, as 

crianças deste grupo usaram esse tipo de questionamento para falar sobre personagens de 

seus desenhos ou brincadeiras, não se utilizando de interrogações dirigidas às mães, quando 

interagiam com estas. 

 

Quanto aos questionamentos sobre sentimentos de seres inanimados é importante ressaltar 

que as mães das crianças que utilizaram questionamentos desse tipo constantemente faziam 

usos de termos referentes a sentimentos de seres inanimados: 

 

Ex.: 

1- Neto: E o sol? Porque ele não chora? Ele ta tiste não? 

Mãe: porque ele não está triste dessa vez não; é o patinho feio que  

ta triste. 

(Neto, 2.8 anos pintando com a mãe) 

 

2- Mariana: O sol  

Mãe: Amarelo, pinta de amarelo. 

Mariana: Não, Mari quer vermeio. 

Mãe: O sol fica triste se você pintar dessa cor. 

 

O uso de termos mentais em respostas a perguntas ou em repetição a fala da mãe, letra de 

música, etc. foi observado como forma de uso bastante utilizada por crianças mais novas. 

As crianças utilizaram constantemente de fragmentos da fala materna para responder sobre 

sentimentos, desejo e conhecimento. Este tipo de uso aparece apenas nas situações de 



 
 

 

 

 

interação com a mãe, o que denota uma relação entre a forma com que as mães se dirigem 

às crianças e o uso que estas fazem dos termos mentais. 

 

Nas situações de interação com colegas o uso de termos mentais foi destinado a comunicar 

estados mentais, desejos e sentimentos próprios e de personagens e a questionamento sobre 

sentimento de determinado objeto, em situação de jogo individualizado (em que o 

participante brincava isoladamente). A Tabela 4 apresenta a distribuição dos tipos de 

contextos de usos em que as crianças utilizaram termos mentais, que como afirmamos 

anteriormente, foram poucos e usos isolados nas situações de interação com colegas. 

 

Tabela 4-  Tipos de  usos contextuais utilizados por crianças de 2.6 a 3 anos em 

situações de interação com colega. 

Contextos de uso 

Houve uso por parte do sujeito em que tipo de contexto? 

Participantes  

2.6 a 3 anos  

Uso 

conversacional 

Comunicação Investigação / 

interrogação 

Convite a jogo 

imaginário 

Repetição ou 

resposta  

Sujeito A Não Sim Sim Não Não 

Sujeito B Não Não Sim Não Não 

Sujeito C Não Não Não Não Não 

Sujeito D Não Não Não Não Não 

Sujeito E Não Sim  Não Não Não 

Sujeito F Não Sim Não Não Não 

 
 



 
 

 

 

 

Não ocorreram usos de termos mentais em forma de convite a jogo imaginário, repetição ou 

resposta e uso conversacional. 

 

5.2.1.3- A quem os termos fazem referências de uso 

 

No que diz respeito ao objeto a que se referiam os termos mentais empregados pelas 

crianças, notou-se que todas as crianças fizeram usos de referência a si nas interações com 

as mães.  

 

Tabela 5. Objetos  referidos nos usos de termos mentais das crianças de 2.6 a 3.1 anos 

Referencias a 

Si  Parceiro  
 

Personagens 
Participantes 

C/Colega C/mãe C/colega C/mãe 

Objetos  

pessoas Animais objetos 

Terceiros  Uso 

impessoal 

Sujeito A Sim Sim Não  Não  Sim  Sim  Não  Não Não Não  

Sujeito B Não  Sim Sim  Sim Não Não Não Não Não Sim   

Sujeito C Não Sim Não Não Não Sim Não  Não Não  Não 

Sujeito D Não Sim Não Não Não Sim  Não  Sim  Não Não 

Sujeito E Sim Sim Não Não Não Sim  Não  Sim  Não  Não 

Sujeito F Sim  Sim  Não Sim Não Sim  Não  Não Não  Não 

 

Um aspecto que pode ser relacionado ao fato de todas as crianças utilizarem termos mentais 

referentes a si próprias é o tipo de intervenção comum às mães em sua interação com as 

crianças. As mães sempre inseriam falas que funcionavam como “um convite” às crianças a 

falarem de si:  



 
 

 

 

 

 

Ø Interrogando sobre atividades que a criança deseja realizar: 

1- Mãe: Você ainda quer colar? 

Victor: Quer. 

Mãe: Quer? Então escolhe o que você quer. 

Victor: O Mingau da Magali. 

(Victor, 2.7 anos, fazendo colagens com a mãe) 

 

1-Mãe: Hei espertinho! É pra nós dois brincarmos juntos. (Pausa). Se 

não quiser brincar comigo, eu vou embora. Você quer ou não 

brincar? 

Victor: Não quer brincar não. 

(Mãe e Victor, 2.8 anos, brincando) 

 

Ø Estimulando a criança a demonstrar ou falar do seu conhecimento: 

1- Mãe: Canta musiquinha da igreja Nani.  Aquela que você sabe. 

Mayane: (Cantando) Ivante a mão e bate palma (bate palmas e para 

de cantar) 

Mãe: Olha, eu acho que você sabe do começo. 

Mayane: Sabe sim. 

Mãe: Então vamo cantar com a mamãe. 

 

2- Mãe: Como é o nome do sujinho que não toma banho? 

Aline: Cacão.  



 
 

 

 

 

Mãe: Ah, é Cascão né, meu anjo? 

Aline: Gali, Cico Bento, Gagau da Gali. 

Mãe: Aline sabe o nome de tudinho! 

Aline: Sabe mamãe. 

Mãe: O que Aline é? 

Aline: Menina sabida. 

Mãe: Ela sabe, minha mocinha é muito sabidinha. 

(Mãe e Aline, 2.7 anos fazendo colagem) 

 

Ø Interrogando a criança sobre seu saber:  

1- Mãe: È o azul, filhote. Esse lápis é verde cor 

de planta. Você sabe que cor é azul? 

Neto: Eu sabe não. 

(Neto, 2.8 anos pintando desenho com a mãe) 

 

2- Mãe: Então vamos fazer grande. (pausa) Agora 

pega a tinta marrom. Você lembra qual é? 

Gabriel: Eu sabe qual é mainha. 

Mãe: Então pega ela pra mamãe. 

Gabriel: Pode pegar não, que eu se esqueceu. 

(Mãe e Gabriel, 3 anos pintando) 

 

Já nas situações de interação com colegas (ver Tabela 5), o uso de termos mentais 

referentes a si não foi utilizado por todos os sujeitos.  



 
 

 

 

 

 

As referências a si mesmos a partir de termos mentais ocorreram em situações em que os 

colegas questionavam ou punham em dúvida o conhecimento ou informações dos 

participantes: 

 

1- Vinicius: Não é assim, Aline. É muito difícil pra você, você não 

sabe. 

Aline: Sabe sim, eu é sabida sim. 

(Aline, 2.7 anos e Vinicius, brincando) 

 

2- Gabriela: Tu achou onde esses carrinhos Mari?  

Mariana: Eu divinhou. 

Gabriela: Você não adivinhou não, que você viu onde tinha (pega 

um carro). 

Gabriela: Tia, a gente adivinha quando não vê, né? 

(Mariana, 2.9 anos, brincando com colega) 

 

3- Gabriel: Faz um leão. 

Renato: Eu não sei fazer, tu também não sabe. 

Gabriel: Eu sei fazer, sei sim. 

(Gabriel, 3 anos, brincando com colega). 

 



 
 

 

 

 

As circunstâncias em que as crianças fizeram uso de termos mentais referentes a si, com 

colegas, foram antecedidas por falas em que o parceiro atuava interrogando, questionando 

ou duvidando do saber da criança ou de uma informação dada por esta.  

 

Um outro dado que diz aos objetos de referência dos termos mentais usados pelas crianças 

de 2.6 a 3 anos, foi a referência a estados mentais de personagens criados nas brincadeiras, 

trazidos do cotidiano ou de histórias infantis. Este tipo de referência foi usado por algumas 

crianças, havendo também referências a seres inanimados, em algumas vezes como 

personagens de histórias, ou a objetos em si com os quais a criança brincava. 

 

Os termos empregados, tendo como referências de uso personagens de histórias ou criados 

na brincadeira de faz- de- conta tiveram como tipo de uso a referência a sentimentos, 

incluída com muita freqüência nas brincadeiras de faz-de- conta. 

 

Um dado importante é que as crianças usaram referências a personagens, perguntando ou 

fazendo afirmações sobre seus sentimentos, mas a referência a co-participantes só foi 

utilizada nas situações de interação com a mãe havendo uma única referencia a opinião do 

colega feita por um participante, que em seus usos de termos mentais utilizou de 

esclarecimentos, referências a opiniões, apresentando assim características das crianças dos 

grupos de idade mais avançada. 

 

Um tipo de uso também não observado nos dados do grupo descrito foi o de  termos 

mentais referentes a terceiros, a não ser quando as crianças os incluíam como personagens 

de suas brincadeiras atribuindo-lhes papéis. 



 
 

 

 

 

 

5.2.2- Desempenho dos participantes de 3.1 a 3.7 anos 

 

5.2.2.1- Tipos de usos 

As crianças da faixa de idade de 3.1 a 3.7 anos, tiveram um desempenho bastante 

heterogêneo no que diz respeito ao tipo de termos mentais utilizados.  

 

O desempenho das crianças deste grupo se mostrou semelhante ao grupo I em alguns 

aspectos, entre eles a ausência de usos de termos mentais em que houvesse uma 

diferenciação verbalizada de situações reais e imaginárias, de referências a fontes 

informativas ou origem de conhecimento e também de sentenças que marcassem o grau de 

certeza de uma determinada informação ou dado. 

 

As referências a estados mentais foram também marcadas pelo uso generalizado do verbo 

saber, tal como no grupo I, com algumas diferenças que serão pontuadas posteriormente a 

partir do contexto de uso, foram evidenciadas. 

Exs.: 

1-Mãe: Consegui, vamos ver você; um carro de cada vez meu filho, 

senão quebra tudo. Deixa mamãe fazer uma fila (enfileira os carros). 

Pronto. (Pausa) Que cor é essa do meu carro, tu conhece essa cor? 

(pausa) Cinza, certo? 

Lucas: Eu já sabia. 

Mãe: Por que tu não disse logo? 



 
 

 

 

 

Lucas: Eu sei as cores, sim. Cinza é misturado de branco claro com 

preto escuro. 

(Lucas 3.6 anos, brincando com mãe) 

 

2- Anne: (tirando a roupa da boneca) Mamãe, ela tá sem calcinha, 

pode não, né? 

Mãe: Pode não. Mocinha não fica nua sem calcinha, só bebê. 

Anne: Neném como Pablo, que não sabe. 

(Anne brincando de boneca com mãe) 

 

O uso de termos referentes a estados mentais não se limitou ao feito de empregar o verbo 

saber. Em suas interações, as crianças do grupo em questões apresentaram em suas falas 

referências a outras expressões alusivas à memória, pensamentos e opiniões, havendo assim 

uma maior diversificação no que diz respeito aos tipos de termos referentes a estados 

mentais: 

Exs.  

1-Lucas: Batman já tá pronto pra voar e ajudar quem tá de perigo. 

Mãe: Tenta fazer. Como é o carro dele? 

   Lucas: Eu não se lembro como é que faz. 

  (Lucas, 3.6 anos brincando com jogos de montar junto com a mãe.) 

 

2-Victoria: Terminei a borboleta. Tu quer que eu faça o que mesmo? 

    Anne: Eu se esqueceu, o que eu dizeu, mesmo? 

           (Anne, 3.1 anos desenhando com colega) 



 
 

 

 

 

 

3- Adrielly: Vamo pintar ele cororido. 

Viviane: Não pode. Cachorro é de uma cor só. 

Adrielly: Eu pensava que era cororido também, eu se confundi. 

 

As expressões de desejo, em que as crianças empregavam o verbo querer, foram também 

empregadas de uma forma generalizada, dado estes que foi comum a todos os grupos de 

idade4. Embora o uso a termos referentes tenha sido evidenciado, observou-se também certa 

heterogeneidade na forma com que este uso se deu por parte das diferentes crianças (dado 

que será discutido posteriormente no que concerne ao contexto de uso). 

 

Ocorreu também a utilização de termos referentes a sentimentos por parte das crianças, 

sendo este uso com referência a personagens da brincadeira, o que foi também encontrado 

no grupo I. 

 

Os termos ou expressões usadas para referir-se a habilidades intelectuais foram 

empregados por todos os sujeitos, com exceção de um, tendo todos os participantes deste 

grupo feito referências caracterizadas por serem heterogêneas e marcadas pela 

singularidade. 

 

Ø  Comunicando sobre comentários feitos por terceiros sobre suas habilidades 

intelectuais: 

                                                        
4 Em todos os grupos de idade ocorreram usos do verbo querer, com exceção de um único sujeito em cada 
grupo.  



 
 

 

 

 

Exs.:  

1- Mãe: Muito bem, você é sabido 

Lucas: E inteligente, a tia disse que eu sou inteligente.  

(Lucas 3.7 anos e mãe, brincando) 

 

2- “A tia disse que muito bem. Ela disse: Adrielly, você ta ficando 

muito sabida”. 

(Adrielly, 3.5 anos, em brincadeira com sua mãe, respondendo-lhe 

sobre desempenho na prova) 

Ø Representando papel em brincadeira de faz- de conta: 

Ex.:  

1- Anne: (brincando com boneca separada de colega) Tem que comer 

pra ficar fortinha,legume muito legume e fica sabida. 

 

Ø Perguntando acerca de estados mentais de personagens: 

Ex:  

1- “Esse au au é pequeno. Ele é sabido?”  

(Rayane, 3.7 anos e mãe, montando quebra-cabeça) 

 

As referências a intencionalidade apareceram apenas na fala de um participante, que fez 

usos de termos mentais para esclarecer ações ou expressões suas e para referir-se a sua 

intencionalidade, utilizando expressões como “foi sem querer”. 

 

 



 
 

 

 

 

5.2.2.2- Contexto de uso 

 

Quanto ao contexto de uso (ver Tabela 6), semelhantemente aos outros grupos em suas 

interações com as mães, todas as crianças empregaram termos e expressões em que 

comunicavam estados mentais, desejos, pensamentos e sentimentos próprios e de outrem. 

 

Nas situações de interação com a mãe, o uso de termos mentais perguntando sobre estados 

mentais que não os próprios, foi evidenciado apenas na fala de um sujeito. Comparando 

este dado ao desempenho dos participantes pertencentes ao grupo I, percebe-se que o uso 

de termos mentais interrogando sobre estados mentais, desejos, sentimentos e pensamentos 

de outros foi utilizado por um maior número de participantes  que no grupo das crianças 

mais novas, porém as referências feitas pelas crianças foram, em sua maioria, sobre seres 

inanimados e personagens de suas brincadeiras, da mesma forma que se deu o único uso de 

termo mental nesse contexto por uma criança do grupo I: 

 

Ex.: 

 

1- “Esse au au é pequeno. Ele é sabido?”. 

(Rayane, 3.7 anos, montando quebra-cabeça em jogo com a mãe) 

 

Tabela 6-  Tipos de  usos contextuais utilizados por crianças de 3.1 a 3.7 anos em 
situações de interação com mãe. 

Contextos de uso Participantes 

Houve uso por parte do sujeito no referido contexto? 



 
 

 

 

 

 Uso 

conversacional 

Comunicação Investigação/ 

interrogação 

Convite a jogo 

imaginário 

Repetição ou 

resposta  

Sujeito G Não Sim Não Não Sim 

Sujeito H Não Sim Não Não Não 

Sujeito I Não Sim Sim Não Não 

Sujeito J Não Sim Não Não Sim 

Sujeito K Não Sim Não Não Não 

Sujeito L Não Sim Não Não Sim  

 
 

Quanto ao uso de termos mentais respondendo a perguntas da mãe ou como repetição a 

algo afirmado por estas, o mesmo ocorreu de forma heterogênea. Em alguns momentos 

caracterizado por usos semelhantes aos que foram comuns as criança do grupo I, nos quais 

estas faziam uso do verbo sem flexioná-lo utilizando-o tal como este aparecia no discurso 

da mãe: 

 

 

Ex:  

1- Mãe: Ta no shopping. Lembra que você foi? Que você viu o leão? 

  Anne: Lembra  

                                     (Anne 3.1 anos e mãe brincando) 

 

 

2- Mãe: Quer pintar outro não? 



 
 

 

 

 

     Carol: Quer não. Tô cansada. 

(Carol pintando com a mãe) 

 

Em outros momentos o uso parece assemelhar-se ao uso de crianças do grupo III, 

respondendo às questões feitas pelas mães flexionando os verbos, aplicando assim a frase 

das mães a si de forma convencional: 

 

 

1- Mãe: Muito bem sabidão, agora vamos brincar? Vê se tu sabe fazer 

isso (começa a desviar obstáculos com carrinhos de 

brinquedo).Tenta vai! 

    Lucas: Sei sim. (Faz o mesmo que a mãe) 

    (Lucas 3.7 anos e mãe, brincando com a mãe) 

 

 

2- Mãe: Quer pintar? Esse livrinho é de pintar. 

Carol: Quero 

                                      (Carol, 3.2 anos, pintando com mãe) 

 
Nas situações de interação com colegas as crianças do grupo II fizeram uso dos termos 

mentais em três tipos de contexto de uso: Comunicação de estado mental, resposta a 

pergunta do colega que atuava como co-participante e em perguntas dirigidas a investigar 

estados mentais dos outros 

 



 
 

 

 

 

 

Tabela 7-  Tipos de  usos contextuais utilizados por crianças em situações de interação 
com colega. 

Contextos de uso 

Houve uso por parte do sujeito no referido contexto? 

Participantes 

Uso 

conversacional 

Comunicação Investigação/ 

interrogação 

Convite a jogo 

imaginário 

Repetição ou 

resposta  

Sujeito G Não Sim  Não Não Sim 

Sujeito H Não Sim Sim Não Sim  

Sujeito I Não Não Não Não Não 

Sujeito J Não Não Sim Não Sim  

Sujeito K Não Não Não Não Não 

Sujeito L Não Sim Não Não Não 

 
 
 
Nas situações de interação com colegas  o uso de termos mentais também foi empregado de 

forma bastante heterogênea e apresentou características semelhantes ao das situações de 

interação com a mãe, sendo inclusive, os contextos lingüísticos  em que foi evidenciado o 

uso do mesmo tipo que os encontrados nas situações de interação com as mães. 

 

5.2.2.3- A quem se referiam aos termos mentais 

 

No que concerne ao uso de termos mentais referentes a si, diferentemente do grupo I, as 

crianças do grupo II utilizaram referências a si mesmas tanto nas situações de interação 

com as mães como com colegas. 



 
 

 

 

 

Tabela 8. Objetos  referidos nos usos de termos mentais das crianças de 3.2 a 3.7 anos 

Referencias a 

Si  Parceiro  
 

Personagens 
Participantes 

C/colega C/mãe  C/colega C/mãe 

Objetos  

pessoas animais objetos 

Terceiros  Uso 

impessoal 

Sujeito G Sim Sim Não  Não  Não  Não  Não  Não Sim  Sim  

Sujeito H Sim   Sim Sim  Não Não Não Não Não Não Não   

Sujeito I Não Não Não Não Não Não Sim   Sim  Não  Não 

Sujeito J Sim  Sim Sim  Não Não Não  Não  Não  Não Não 

Sujeito K Sim Sim Não Não Não Sim   Não  Não Não  Não 

Sujeito L Sim  Sim  Não Não Não Sim   Não  Não Sim   Não 

 

O tipo de intervenção feita pelas mães com as crianças deste grupo foram bastante variadas: 

 

Elogios aos conhecimentos das crianças, uso adjetivos referentes a habilidades intelectuais; 

questionamentos de conhecimentos, desafio e indicação de esquecimentos, oferta de ajuda, 

etc. O papel desempenhado pela mãe passa a assumir uma variabilidade e, de uma forma 

geral, as referências a estados mentais passam a ocorrer também sem que a mãe utilize 

anteriormente os termos empregados pelas crianças:  

Exs:                

1- Mãe:Ele tem os olhos pequenos, ne? 

Lucas: O Batman sabe de tudo, sabia? 

Mãe: Que Batman sabido! 

(Lucas, 3.7 anos e Mãe, brincando) 

 



 
 

 

 

 

2- Mãe: Deixa mainha escrever teu nome (mãe escreve) 

Anne: Eu sabe a letrinha A 

(Anne 3.1 anos, brincando com mãe) 

 

3- Mãe: Tava esperando você filha, fez tudo certo na provinha? 

Adrielly: A tia disse que muito bem, Adrielly!! Você fez tudo 

certinho! Você ta ficando sabida. 

(Adrielly, 3.5 anos e mãe, brincando) 

 

Este tipo de uso, em que a criança incluía o termo mental sem que a mãe o utilizasse 

anteriormente, ocorreu no grupo I com referências apenas a sentimentos e a estados mentais 

de personagens provenientes de histórias ou criados nas brincadeiras de faz-de-conta.  

 

As referências a estados mentais dos co-participantes foram evidenciadas nas falas de 

algumas crianças deste grupo. Nas interações com as mães não ocorreram usos de termos 

mentais referentes a elas (ver tabela 8). 

 

Com os colegas, o uso de termos mentais ocorreu fazendo referências ao verbo saber, 

interrogando colegas sobre o fato destes saberem ou não realizar de terminada atividade: 

 

1- Adrielly: Vivi, tu sabe fazer uma boneca de massinha? 

Viviane: Sei. Tu faz uma bola pra cabeça, os braços e as pernas e a barriga. 

(Adrielly 3.5 anos e colega brincando) 

2- Carol: faz a Rapunzel voando no céu. 



 
 

 

 

 

Juliana: Eu não sei como ela é, aí eu não posso fazer não.Eu nunca vi ele não. 

Carol: Tu sabe fazer não? 

 

Semelhantemente aos outros grupos foram notadas algumas referências a personagens das 

brincadeiras e histórias infantis, bem como a referência a terceiros utilizando termos 

mentais. 

 

5.2.3- Desempenho das crianças de 3.8 a 4.2 anos 

 

5.2.3.1-  Tipos de uso 

No que concerne ao tipo de termos mentais empregados, foram evidenciados usos de 

termos mentais em todos os tipos classificados neste estudo, com exceção de expressões 

que marcavam grau de certeza. 

O uso de termos referentes a estados mentais foi observado nas falas de todos os sujeitos, 

havendo uma maior variedade nos termos empregados, que não se limitaram a termos 

referentes a conhecimentos ou ao verbo saber, mas ao ato de inventar, enganar-se, 

esquecer, lembrar, pensar, havendo também referências a opinião: 

 

Exs: 

1- Mãe: Tu não quer brincar, não? Ah, vou ficar triste. 

Igor: Mas tu sabe brincar sozinha, tu brinca 

(Igor 3.9 anos, brincando com a mãe) 

 

2- Mãe: Tá faltando a ultima letrinha, tu sabe qual? 



 
 

 

 

 

Mayara: Eu me esqueceu, tu disiquece eu? 

Mãe: Oxe, é lembrar, quando a gente esquece e quer lembrar diz 

lembrar. 

(Mayara, 4 anos e mãe desenhando e escrevendo) 

 

3- Mateus: Tu quer esse ou esse? 

Henrique: Eu acho esse mais legal. Mas tu escolhe. 

(Henrique, 4.2 anos e colega fazendo colagem) 

 

Um outro aspecto evidenciado neste grupo de idade foi que além de se referirem aos 

estados mentais, com uma variabilidade maior, no grupo III percebem-se claras referências 

aos estados mentais como internos: 

 

1-Mãe: Como é a música da Emilia? 

Mayara: Tô cupada fazendo tarefa. 

Mãe: Ta certo, desculpe 

Mayara: (Ri) 

Mãe: Você é folgada ne? Sai com cada invenção! 

Mayara: Eu inventei na minha cabeça. 

(Mayara, 4 anos, realizando atividades manuais com a mãe) 

 

2- Mayara: Cascão não toma banho não, né? Ele é fedorento. 

Crislaine: É como aquele doido de perto da tua casa. 



 
 

 

 

 

Mayara: Mainha disse que ele é dodói da cabeça dele. Ele não sabe , 

não guarda as coisa na cabeça. 

(Mayara, 4 anos, fazendo colagens com colega) 

 

3- Maria Clara: Oxi menina, tem que pensar bem muito assim, ai 

lembra das coisas. Tem que lembrar de cabeça na valiação da 

escola. 

   (Maria Clara, 3.9 anos brincando com colega) 

 

No uso de termos referentes a estados mentais não foram evidenciadas diferenças 

qualitativas nas situações de interação com a mãe e com colegas. 

 

O uso de termos referentes a desejos também ocorreu em ambas as situações de interação, 

não ficando este tipo de uso restrito a comunicações sobre o próprio desejo, mas também a 

questionamentos sobre desejo de colegas em realizar determinada atividade: 

Exs.:  

 

1-  “Quer fazer outra coisa?”   

           (Mayara fazendo trabalhos manuais com colega) 

 

2-Henrique: Tu quer fazer o que? 

(Henrique 4.2 anos fazendo trabalhos manuais) 

 



 
 

 

 

 

Um aspecto diferenciado das crianças mais novas foi o uso de termos referentes a 

intencionalidade e a esclarecer ação, bem como a presença de diferenciações verbais de 

situações reais e imaginarias e referências a fontes de informações e conhecimento. Estes 

tipos de usos não foram encontrados nos grupos de crianças mais novas, ocorrendo apenas 

em casos isolados. 

 

O uso de termos mentais para referir-se a intencionalidade e para esclarecer 

comportamentos, pensamentos e crenças foi utilizado pelas crianças como forma de 

explicar o que baseava o comportamento, pensamentos, opiniões ou palavras ou as palavras 

que estas utilizavam. 

 

1-“Eu não tava querendo bater no teu desenho, não. (pausa) Foi 

querendo não, visse?  

     (Junior 4.2 anos desenhando com colega) 

 

2- Mayara: O cabelo da Emilia é decororido. 

Mãe:Tem razão. A Emilia é uma boneca. 

     Mayara: Mas ela fala com a boca dela. 

     Mãe: Porque ela é uma boneca que sabe falar. 

     Mayara: Ela fala como menina, né? Eu pensei que ela era menina 

de cabelo cororido, por isso eu errei. 

 

5.2.3.2- Contexto de uso 

 



 
 

 

 

 

No tocante ao contexto de uso, nas situações de interação com a mãe todas as crianças 

utilizaram-se de termos ou expressões para comunicar estados mentais, desejos, 

pensamentos e sentimentos próprios e de outros(Ver tabela 9): 

Ex.:  

1- “Jesus gosta, fica alegre.” 

(Igor, 3.9 anos, brincando com a mãe) 

 

2- Mãe:E o vestido de Narizinho? 

Mayara: Eu me esqueceu. Pinto de verde? 

(Mayara, 4 anos brincando com a mãe) 

 

Tabela 9- Tipos de usos contextuais utilizados por crianças de 3.8 a 4.2 anos em 
situações de interação com mãe. 
 

Contextos de uso 

Houve uso por parte do sujeito no referido contexto? 

Participantes 

Uso 

conversacional 

Comunicação Investigação/ 

interrogação 

Convite a jogo 

imaginário 

Repetição ou 

resposta  

Sujeito G Não Sim Sim  Sim  Sim 

Sujeito H Não Sim Não Não Não 

Sujeito I Não Sim Sim Não Não 

Sujeito J Não Sim Não Não Não 

Sujeito K Não Sim Não Não Não 

Sujeito L Não Sim Sim   Não Sim  

 



 
 

 

 

 

Uma outra forma contextual de uso dos termos mentais, que foram empregados pela criança 

nas situações de interação com a mãe foi o uso de perguntas e interrogações sobre estados 

mentais que não os próprios, ocorrendo este tipo de uso também referente a objeto por parte 

de um sujeito. 

Ex: 

1- “Ela ta triste troncha?” 

(Igor, 3.9 anos escrevendo com mãe, referindo-se a letra) 

2- Mayara: Mainha, tu se desiqueceu de fazer a roupinha da boneca? 

(Mayara, 4 anos brincando com a mãe) 

 

O uso de termos mentais em respostas que as crianças, frente a um questionamento materno 

responderam utilizando o mesmo verbo (querer) ocorreu de uma forma flexionada, sem que 

a criança utilizasse o termo da fala do outro para falar de si sem adaptá-lo para falar de si. 

 

Ex: 

                                  1- Mãe: Queres o que? 

                                      Mayara: Quero a Emilia 

                                      (Mayara, 4 anos, pintando com a mãe) 

 

O convite a criar uma situação imaginária foi evidenciada na fala de um sujeito desse 

grupo:  

                                 1- Igor: Cadê a vovó? Abre a porta. Abre pra o lobo entrar. 

                                      Mãe: Mas essa porta é só de desenho! É de papel mãezinha, porta  

                                      de papel não abre! 



 
 

 

 

 

                                       Igor: Abre sim, que o lobo vai comer a vovó e Chapeuzinho  

                                       Vermelho! 

                                        Mãe: mas é na história, aqui nós tá brincando de faz que é! 

                                        Igor: Então tu abre a porta de mentirinha. 

                                        (Igor, 3.9 anos e mãe brincando) 

 

Na situação apresentada a criança insere em seu discurso a possibilidade de desenvolver 

uma ação que é parte da história por via da imaginação, não só lidando com uma situação 

imaginária, mas explicitando através da linguagem as possibilidades existentes a partir do 

jogo de desenvolver ações imaginarias quando não é possível que estas de fato ocorram. 

 
Nas situações de interação com colegas (ver Tabela 10), como nas interações com a mãe, 

todos os participantes fizeram uso de termos mentais para comunicar estados, desejos, 

sentimentos e pensamentos próprios e de outros, incluindo os co-participantes. 

Semelhantemente às situações de interação com colegas, o uso de termos mentais 

questionando sobre o outro também ocorreram: 

 

 

Ex:                                “Quer fazer outra coisa?” 

                                       (Mayara, 4 anos, fazendo trabalhos manuais) 

                                        “Tu sabe desenhar um Mickey, Mateus? 

                                       ( Henrique, 4.2 anos desenhando com colega) 

 

 



 
 

 

 

 

Tabela 10- Tipos de  usos contextuais utilizados por crianças de 3.8 a 4.2 anos em 
situações de interação com colegas. 
 

Contextos de uso 

Houve uso por parte do sujeito no referido contexto? 

Participantes 

Uso 

conversacional 

Comunicação Investigação/ 

interrogação 

Convite a jogo 

imaginário 

Resposta 

Sujeito G Não Sim Não Não Sim 

Sujeito H Não Sim Não Não Não 

Sujeito I Não Sim Não Não Não 

Sujeito J Não Sim Sim  Não Sim 

Sujeito K Não Sim Não Não Não 

Sujeito L Não Sim Sim  Não Sim  

 
 
 
5.2.3.3- A quem se referiram os termos mentais 
 
 
Nas referências feitas pelas crianças de 3.8 a 4.2 anos utilizando termos mentais foi 

evidenciado que as crianças deste grupo fizeram usos de referências aos co-participantes 

(ver tabela 11), tanto nas situações de interação com mães como com os colegas, bem como 

referências a si, diferentemente dos grupos anteriores. Além de referências a si e aos outros 

foram evidenciadas, também, referências a terceiros. 

 

 

Tabela 11. Objetos  referidos nos usos de termos mentais das crianças de 3.8 a 4.2 

anos 



 
 

 

 

 

Referencias a 

Si  Parceiro  
Co-

participante 

Personagens 

Participantes 

Com 

colega 

Com 

mãe 

Com 

colega 

Com 

mãe 

Objetos  

pessoas animais objetos 

Terceiros  Uso 

impessoal 

Sujeito G Sim Sim Não  Sim  Sim   Sim  Sim  Não Não Não 

Sujeito H Sim   Sim Sim  Sim Não Sim  Não Não Não Não   

Sujeito I Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não Sim   Sim  Não  Não 

Sujeito J Sim  Sim Sim  Não Sim  Não  Não  Não  Não Não 

Sujeito K Sim Sim Sim  Sim  Não Sim   Não  Não Não  Não 

Sujeito L Sim  Sim  Não Sim  Não Sim   Não  Não Sim   Não 

 

 
5.2.4- Desempenho dos participantes de 4.3 a 5 anos 
 
5.2.4.1- Tipos de uso 
 
Semelhantemente aos sujeitos do grupo III,  as crianças do grupo IV apresentaram um 

desempenho de uso de termos mentais bastante diversificado com relação aos tipos de uso. 

 

O uso de termos referentes a estados mentais foi evidenciado na fala de todos os sujeitos 

do grupo IV. No uso de termos referentes a estados mentais evidenciou-se um acréscimo de 

termos, dado que apontou para a ampliação do vocabulário das crianças deste grupo com 

relação às mais novas.  

 

Embora as crianças mais novas também tenham se referido a estados mentais, as crianças 

do grupo IV, semelhantemente às do grupo III, o fizeram referindo-se a mais tipos de 

processos: 



 
 

 

 

 

Exs: 

1- “Eu tô desenhando uma coisa que tu não sabe o que é”. 

(Rafael, 4.11 anos, brincando com colega) 

 

2- “Oxe, eu se confundi, eu queria dizer tia Margarete” 

(Danilo, 5 anos e colega fazendo trabalhos manuais) 

3- “Eu pensei que não tivesse ali. (Pausa)  Eu já cortei quatro, vou  

cortar outro.” 

(Danilo, 5 anos e colega fazendo trabalhos manuais) 

4- “Eu se esqueceu de te dar.” 

(Débora 4.6 anos, brincando com colega) 

 

Um outro dado observado na fala de crianças deste grupo foi a referência a estados mentais 

como internos: 

 

1- Rafael: Eu, Davison e Jéssica vai ser médico. 

Mãe: Vai cuidar de mainha? 

Rafael: Não, eu vou ser médico. Vou ser sabido, guardar um 

monte de letra na cabeça. 

(Rafael, 4.11 anos brincando com mãe) 

 

2- “Ela tá triste por dentro?” 

(Maria Alice, 4.8 anos brincando com mãe) 

 



 
 

 

 

 

Uso de expressões referente a fontes informativas, a partir das quais são obtidas as 

informações e conhecimentos, e de processos que estão por trás de estados mentais também 

foi observado no desempenho deste grupo: 

Exs.: 

 

1- “A gente tem que prestar atenção pra ficar tudo na cabeça. A 

gente fica sabendo assim.” 

(Rafael, 4.11 e mãe brincando) 

 

2- Monique: Você montou tudo igualzinho. Ta é sabido, ein? 

Danilo: Eu vou pra escola e aprendo, minha filha. Aí fico com 

tudo lembrado. 

(Danilo, 5 anos e colega brincando) 

 

3- “Eu não pode saber de qual tu quer, que tu não falou pra eu”. 

(Bruno, 4.8 anos brincando com a mãe) 

 

4- “Eu sei por causa que tu disse a eu” 

(Bruno, 4.8 com mãe) 

 

Um outro dado no uso de termos mentais de crianças deste grupo foi o uso de termos 

mentais para esclarecer intencionalidade ou ato de fala anterior, explicando erros na 

verbalização de algo ou a intencionalidade de uma ação. 

 



 
 

 

 

 

Exs.:                             

1- Oxe, eu se confundi, eu queria dizer tia Margarete. 

                                      (Danilo, 5 anos fazendo atividades manuais com colega). 

 

2- Danilo: Cadê a cola? 

Monique: Tá aqui do meu lado, menino. 

Danilo: Eu pensei que não tivesse ali, por isso que perguntei pra tu 

(Danilo, 5 anos fazendo atividades manuais com colegas) 

 

3- Bruno: Tô querendo ver se você sabe brincar de corrida. 

(Bruno, 4.8 anos brincando com a mãe) 

 

O tipo de uso de frases referentes a intencionalidade, neste grupo, não foi utilizada apenas 

como referência a própria intencionalidade ou esclarecimento da ação própria, mas foi 

utilizada pelas crianças como forma de questionar o comportamento ou intencionalidade do 

outro. 

 

Exs:  

1- “Tu tá querendo me enganar é mainha?” 

(Rafael, 4.11 desenhando com mãe) 

 

2- (mãe pega tinta e esconde) 

Bruno: Eu vi, ta querendo enganar eu, ne? 

Mãe: Que foi? 



 
 

 

 

 

Bruno: Você escondeu a tinta porque não quer que eu pinte de tinta. 

(Bruno, 4.8 anos e mãe realizando atividade manual) 

 

No uso de termos referentes a sentimentos e habilidades intelectuais por parte das crianças 

deste grupo, não foram evidenciadas diferenças qualitativas relacionadas a estes usos. 

 

5.2.4.2- Contexto de uso 

 

Com relação ao contexto de uso (ver Tabela 12) todas as crianças do grupo fizeram uso de 

termos mentais para comunicar estados mentais próprios e do outros, tanto nas interações 

com colegas como com suas mães: 

 

Exs:                                               

1- “Olha o Davison. Acho que ele quer ir embora, bora Mainha.”  

                                      (Rafael, 4.11 anos, convidando mãe a ir embora, depois de brincar 

com esta) 

                                                       2- “Eu sei fazer esse daí. Eu sou inteligente.” 

                                                            (Danilo, 5 anos brincado com colega) 

 

                                                        3- Eu já sabo menina! Eu faço na minha escola. 

                                                         (Débora 4.6 anos, pintando com colega) 

 

Tabela 12- Tipos de usos contextuais utilizados por crianças de 4.3 a 5 anos em 
situações de interação com mãe. 
 



 
 

 

 

 

Contextos de uso 

Houve uso por parte do sujeito no referido contexto? 

Participantes 

Uso 

conversacional 

Comunicação Investigação/ 

interrogação 

Convite a jogo 

imaginário 

Repetição ou 

resposta  

Sujeito M Não Sim Sim  Não  Sim 

Sujeito N Não Sim Não Não Sim  

Sujeito O Não Sim Não Não Não 

Sujeito P Não Sim Sim  Não Não 

Sujeito Q Não Sim Sim  Sim  Sim  

Sujeito R Não Sim Não   Não Não 

 

 

O uso de interrogações acerca de estados mentais de outros foi encontrado nas falas das 

crianças deste grupo em suas interações com as mães. Os questionamentos acerca de 

estados mentais, desejos e conhecimentos das crianças fizeram referência aos co-

participantes e também a terceiros: 

Exs.:                                             

1- Mãe: Tu sabe fazer? Então faz pra mainha ver! 

Rafael: Sei. Esse é aqui e aquele ali. Tu não sabe não? 

(Rafael, 4.11 anos e mãe montando quebra-cabeças) 

 

                                  2- “Eu vi. Tá querendo enganar eu, ne? 

                                       (Bruno, 4.8 anos com mãe) 

 



 
 

 

 

 

3- Maria Alice: E o porquinho é de que cor? 

Mãe: rosa 

Maria Alice: Mas ele não é porquinho homem? 

Mãe: Mas é a cor da pele dele! 

Maria Alice: Quem fez ele assim? 

Mãe: Papai do céu, né? 

Maria Alice: Papai do céu sabe que ele é homem? 

(Maria Alice 4.8 anos pintando com a mãe) 

 

Os termos empregados nesse contexto de uso foram bastante heterogêneos quanto aos tipo, 

pois as crianças não questionavam apenas sobre o saber, intencionalidade, desejos da mãe 

havendo, portanto, uma pluralidade de tipos de uso, nas situações de interação com a mãe. 

 

Nas interações com mães e com colegas, as situações imaginárias criadas no jogo de faz-

de-conta não só ocorreram, mas as crianças falavam da inclusão deste tipo de jogo, 

convidando também o co-participante a participar desses jogos: 

Exs: 

1- “Tá Faz de conta que eu já terminei”. 

(Maria Alice, 4.8 anos brincando com bonecas com a mãe) 

2- “Tá. Então faz de conta que você já pagou. Tchau” 

(Rafael, 4.11 brincando com colega) 

 

Um outro dado evidenciado foi o uso de termos mentais respondendo a perguntas das mães 

que ocorreram semelhantemente ao grupo III. 



 
 

 

 

 

 

Nos usos de termos referentes à mente, em interações com colegas, não foram evidenciadas 

diferenças dos usos nas interações com as mães no que concerne ao contexto de uso. Uma 

única diferença verificada foi a ausência de uso de termos mentais utilizados em respostas a 

perguntas ou repetições (ver Tabela 13). 

 

Tabela 13- Tipos de usos contextuais utilizados por crianças de 4.3 a 5 anos em 
situações de interação com mãe. 
 

Contextos de uso 

Houve uso por parte do sujeito no referido contexto? 

Participantes 

Uso 

conversacional 

Comunicação Investigação/ 

interrogação 

Convite a jogo 

imaginário 

Repetição ou 

resposta  

Sujeito M Não Sim Sim   Sim  Não  

Sujeito N Não Sim Sim  Não Não 

Sujeito O Não Sim Não Não Não 

Sujeito P Não Sim Sim  Não Não 

Sujeito Q Não Sim Sim  Não Não 

Sujeito R Não Sim Sim   Não Não  

 

5.2.4.3- A quem se referiam os termos mentais 

 

Quanto às referências utilizadas pelas crianças do grupo IV, observou-se uma variação 

bastante semelhante ao das crianças do grupo III e diferenciada das crianças mais novas 

(ver Tabela 14). As referências a si utilizando termos mentais ocorreram tanto nas 



 
 

 

 

 

interações com colegas, como com as mães. As crianças em contextos propícios referiam-se 

aos estados mentais falando sobre suas habilidades em realizar atividades, explicitando as 

fontes de seus conhecimentos e informações, bem como de desejos crenças e sentimentos, 

explicitando também razões para suas afirmações e comportamentos. 

 

Exs.:  

1- Mãe: Tu só quer andar enquengado com ele! 

Rafael: Porque ele é meu amigo. Eu quero ir com Davison! 

(Rafael, 4.11 anos conversando com a mãe durante brincadeira). 

 

2- “Eu tô querendo fazer isso daqui” (mostra desenho em encarte) 

(Rafael, 4.11 pintando junto com colega). 

 

3- “Eu não sei, porque não vi onde você colocou.” 

 (Danilo, 5 anos fazendo trabalhos manuais com colega). 

 

Na explicitação sobre os próprios estados mentais, as crianças do grupo IV apresentam em 

suas falas argumentações para a explicar aos outros atitudes e conclusões delas próprias 

frente a determinados eventos. 

 

Tabela 14. Objetos  referidos nos usos de termos mentais das crianças de 4.3 a 5.0 

anos 

Participantes Referencias a 



 
 

 

 

 

Si  Parceiro  
 

Personagens  

Com 

colega 

Com 

mãe 

Com 

colega 

Com 

mãe 

Objetos  

pessoas animais objetos 

Terceiros  Uso 

impessoal 

Sujeito M Sim Sim Sim Sim  Não   Sim  Não  Não Não Não 

Sujeito N Sim   Sim Sim  Sim Não Não   Não Não Sim  Não   

Sujeito O Sim  Sim  Não  Não Não  Não Não   Sim  Não  Sim  

Sujeito P Sim  Sim Não  Sim  Não   Não  Não  Não  Não Não 

Sujeito Q Sim Sim Sim  Sim  Não Não  Não  Não Não  Não 

Sujeito R Sim  Sim  Sim  Não Não Não Não  Não Sim   Não 

 

No grupo IV, também observa-se uma mudança de posição das mães nas interações com as 

crianças; elas passam a variar a forma de se dirigirem às crianças, em muitos momentos 

assemelhando-se aos tipos de intervenções feitas pelos colegas. Semelhantemente, as 

crianças deste grupo também a fazer afirmações, questionamentos e inferências sobre 

intencionalidade, desejos e estados mentais das mães. Os questionamentos, correções e 

inclusão de conversas sobre desejos e conhecimentos, no desempenho deste grupo passam a 

ser também verbalizados pelas crianças. 

Exs: 

1- Não é assim não! Tem que ver as orelhas. Tu não sabe não. 

  (Rafael 4.11 anos montando quebra-cabeça com a mãe). 

 

2- To querendo ver se você sabe brincar de corrida. 

                                     (Bruno, 4.8 anos brincando com mãe) 

 



 
 

 

 

 

3- “Tu quer brincar? Mas vai quebrar o balanço e a tia vai reclamar, 

mainha.” 

                                      (Maria Alice, 4.8 anos brincando com mãe) 

 



 
 

 

 

 

PARTE III 

 

DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Discussão 

 

Os resultados descritos apontam para um desenvolvimento gradual da habilidade das 

crianças em fazerem verbalizações acerca dos estados mentais, crenças, desejos, 

sentimentos e conhecimentos que estão na base do comportamento próprio e de outros. 

Os resultados apontam para evidências de que, como afirma Dias (1993, p.588), a teoria da 

mente se constrói “como uma compreensão implícita demonstrada nas interações diárias 

com outras pessoas”.  

 

Um dos aspectos observados e em concordância com os pressupostos piagetianos (ver 

Piaget, 1998) é que as mudanças na forma como as crianças dos diferentes grupos utilizam 

termos mentais são mudanças que ocorrem como processo de diferenciação e em que, ao 

mesmo tempo a criança se situa na coletividade.  

 

A forma como se deu o uso de termos mentais por parte das crianças mais novas, em que se 

observou que a utilização destes termos se deu de forma dependente do uso do outro (mãe), 

vai se construindo como processo de diferenciação em que a partir do discurso materno a 

criança situa-se como ser que possui sentimentos, desejos e conhecimentos próprios.  

Piaget (1998) aponta para uma posição inicial indiferenciada da criança com o mundo, em 

que as vivências e impressões resultante desta indiferenciação não são, ainda, integradas a 

uma consciência individual. Para Piaget, (1998) à medida que a consciência individual da 

criança passa a se constituir como realidade interna, a compreensão do mundo exterior a si 
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também passa a se construir. Partindo desta concepção, a construção de uma consciência 

individual seria a base para a construção de uma compreensão dos processos externos a si. 

 

Os dados deste estudo apontaram para evidências de que as crianças mais novas (grupo I) 

fazem uso de termos mentais em referência a si próprias e só posteriormente aos estados 

mentais de outrem.  

 

A interação das crianças mais novas com suas mães e o uso de termos mentais que ocorrem 

nessas interações, demonstram como a comunicação dos próprios estados mentais, 

sentimentos e desejos passam a ser importante nas relações sociais da criança, na medida 

em que estas passam a poder contar posteriormente com a possibilidade de comunicar, 

negociar e esclarecer sentimentos crenças e desejos, como o fizeram as crianças mais 

velhas em suas interações com mães e colegas.  

 

Um aspecto importante, observado a partir dos dados, é que as crianças de diferentes 

grupos de idade fizeram uso dos termos mentais em diferentes níveis de autonomia. No 

grupo das crianças mais novas os uso de termos mentais são utilizados numa espécie de 

alienação ao uso materno, na medida em que são usados de uma forma dependente do uso 

realizado pelas mães e sem uma diferenciação pessoal (em casos de usos de verbos, sem 

que estes sequer sejam flexionados para a primeira pessoa). 

 

Nos grupos de crianças mais velhas percebe-se que a nomeação e questionamentos acerca 

de estados mentais próprios e dos outros passa a ocorrer com mais autonomia, sem 

depender do apoio do outro mais experiente (ver Bruner, 1986). No grupo das crianças de 
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mais idade evidenciam-se questionamentos, correções e afirmações da criança advindas de 

conclusões e evidências (explicitadas por estas).  

 

Um outro aspecto observado versa sobre as mudanças que ocorrem na linguagem da 

criança, em que, apesar de se ter notado que as mudanças que ocorrem neste uso tenham 

um curso, no que concerne a autonomia, não há evidências de uma homogeneidade nas 

mudanças e características desse uso. Um exemplo disto, é que as crianças mais novas 

utilizam de termos referentes a sentimentos, sem que estes sejam introduzidos pelo adulto e 

apresentam uma compreensão implícita de que os sentimentos têm uma causalidade e que 

determinados comportamentos seriam resultados desses sentimentos (ex: quando se está 

triste se chora, determinado motivo X faz com que as pessoas fiquem tristes). Já no que 

concerne a uma compreensão de processos que estão por trás dos estados mentais e as 

conseqüências destes, só são encontrados termos referentes nas falas das crianças mais 

velhas.  

 

Autores como Karmiloff-Smith (1986) apontam para o aspecto de que há uma variabilidade 

de certas características no comportamento da criança em que a lógica de funcionamento de 

determinado estágio, em que estas se encontrariam, não manteria uma forma homogênea de 

funcionamento. 

 

Alguns autores (e.g., Dias, 1992; Leslie, 1988) consideram a brincadeira de faz-de-conta 

como uma manifestação primitiva do desenvolvimento de uma teoria da mente da criança.  
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Um dado importante é que o uso de termos mentais fazendo referências a outros não 

ocorria, nas interações das crianças mais novas, com relação a estados mentais de suas 

mães ou de seus interlocutores, mas sim fazendo referência a personagens de histórias 

infantis ou criados nos jogos imaginários das crianças. Nestes, elas se referiam a desejos ou 

chegavam a fazer questionamentos sobre os comportamentos e sentimentos dos 

personagens de suas brincadeiras de faz-de conta. 

 

O uso de termos mentais nas interações com colegas e com mães parece se constituir como 

uma inserção da criança na cultura lingüística, na medida em que tanto mãe, como colegas 

mais velhos, fizeram intervenções corrigindo os termos e explicando contextos de uso.  

 

As mudanças na forma como a criança compreende a mente parece não só ser evidenciada 

na linguagem da criança, mas nas interações desta num ambiente culturalmente organizado. 

As interações lingüísticas parecem estar presentes na própria constituição desta 

compreensão e concepção de mente como também de uma psicologia popular. A partir das 

quais as crianças passam a organizar suas experiências no mundo social e a reger suas 

interações. 

 

A mudança na forma como as crianças se referem a seus estados e processos mentais, bem 

como a sentimentos, parece ser determinante para que ocorram também mudança nas 

interações da criança e na forma como esta passa a se posicionar frente ao outro.  

 

O próprio posicionamento da criança frente ao outro parece, também, se modificar a partir 

da aquisição de novos termos e da compreensão implícita destes. Este dado é denotado pela 
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forma como as crianças mais velhas passam a argumentar sobre seus pontos de vista, 

intencionalidades, esclarecendo e justificando suas ações e pensamentos a partir dos 

processos ou estados mentais que os baseiam e de suas fontes informativas. Esta forma de 

se posicionar frente ao outro só pode ser desenvolvida a partir da noção de que o outro 

possui pensamentos crenças e desejos diferentes dos próprios. Como argumentamos 

anteriormente, a própria posição de autonomia da criança parece se modificar com a 

inserção de termos mentais, havendo assim uma relação entre os dados evidenciados e a 

concepção contextual de Bruner (1997)  em que a cultura passa a ser vista como 

constitutiva da mente. 

 

As mudanças observadas e já pontuadas nas interações das crianças, a partir das quais 

percebe-se uma modificação semântica e de contexto de uso, passam a abrir um leque de 

possibilidades de modificações no próprio posicionamento do sujeito frente ao outro. 

 

As interações da criança parecem cooperar para constituir uma espécie de “código” a partir 

do qual o indivíduo passa a fazer sua “leitura” dos processos mentais. Dominar a linguagem  

para Bruner (1986) seria mais que dominar este código: uma negociação de procedimentos 

e significados e ao fazer isso, a criança estaria “aprendendo” o caminho da cultura, bem 

como os caminhos da linguagem”. Neste estudo foram observados aspectos da interação da 

criança que parecem constituir o que Bruner denomina como um sistema de apoio a partir 

do qual há uma cooperação entre criança e adulto que permite à criança seguir em frente em 

suas interações comunicativas. 
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Bruner (1986) tem como uma das questões básicas de seus estudos de linguagem, a 

demonstração de como a comunidade lingüística acerta os encontros da fala com a criança a 

fim de que esta lhe apareça como uma forma de poder tornar claras suas intenções 

comunicativas e penetrar nas intenções comunicativas do outro.  

 

Para Bruner existiriam situações pautadas que permitiriam à criança e ao adulto cooperar 

para seguir em frente. Nos dados, descritos observa-se como, em suas interações 

comunicativas com a criança mais nova, a mãe constrói um formato de interações em que 

suas intervenções parecem situar a criança como sujeito epistêmico. A mãe situa a criança 

como um ser que possui estados mentais e propicia um espaço para que a criança se 

comporte lingüisticamente como tal. O uso do verbo saber fazendo referência ao 

conhecimento da criança é um exemplo deste formato interativo.  

 

As mães das crianças do grupo I faziam questionamentos sobre conhecimentos anteriores 

da criança (sobre conteúdos aprendidos na escola, músicas que a criança já tinha o hábito 

de cantar, informações diversas) que permitiam a criança a entrada num diálogo sobre seus 

desejos, sentimentos e estados mentais. Os questionamentos das mães (que incluem  

referências a estados mentais, desejos e sentimentos) não são sobre aspectos que esta 

visualizam como desconhecidos do saber e da intencionalidade da criança. Em muitas de 

suas falas fazendo estes questionamentos, as mães deixavam claros indícios de ter a 

compreensão do conhecimento da criança sobre determinado aspecto interrogado. Estas 

interações estabelecem-se como momentos em que a criança, a partir do discurso materno, 

parecia ser situada no mundo social, como sujeito possuidor de estados mentais diferentes 

do outro. 
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Os questionamentos maternos não parecem ter sempre o objetivo de tornar claras as 

intenções e processos que estão na base do comportamento da criança, mas a forma como 

as mães interagem comunicando-se com as crianças parece situá-las dentro da comunidade 

lingüística. Diferentemente se dá a forma como ocorrem as interações dos colegas com as 

crianças. Os colegas das crianças mais novas atuam questionando aquilo que não lhes é 

explícito, o que as mães também fazem e passam a utilizar com mais freqüências com as 

crianças mais velhas. 

 

Bruner afirma que a entrada da criança no mundo dos falantes não se dá como uma 

avalanche da linguagem falada (sic), mas como uma estrutura altamente interativa 

delineada por um sistema de apoio, com uma entrada “arranjada da fala adulta” em que a 

criança irá utilizar seu crescente domínio das distinções conceituais e das funções 

comunicativas. 

 

Um dado importante é a relevância das observações que apontam para a forma como as 

trocas entre mães e crianças, em suas interações, passam a se ajustar ao desenvolvimento 

conceitual da criança. Este fato pode ser evidenciado pela forma como à medida que as 

crianças vão incluindo em seu discurso referências aos estados mentais de seus 

interlocutores, as mães passam a ser questionadas sobre seus estados mentais, intenções e 

desejos. Um dado que pode ser exemplo e evidenciar esta mudança é o dado de que as 

crianças mais novas não faziam referências aos estados mentais dos co-participantes em 

suas interações com estes.  
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Num momento inicial esse sistema de apoio adulto (representado pela mãe) parece ter papel 

primordial na construção da própria diferenciação da criança. A partir da fala da mãe a 

criança começa a falar de seus estados mentais, crenças, desejos, etc. servindo assim o 

discurso materno, como uma matriz a partir da qual a criança fala de si.  

 

Posteriormente a esta etapa observou-se uma etapa em que o uso de termos mentais parece 

apontar para um processo de singularização em que a comunicação dos estados mentais 

passa a ser possível (sem que haja necessariamente uma instanciação materna), e as 

crianças passam a incluir afirmações sobre seus estados mentais sem que estes sejam 

necessariamente incluídos pela mãe. No desempenho das crianças deste grupo não são 

observadas ainda referências a fontes informativas e a processos que baseariam ou 

comprovariam a existência de seus estados mentais. 

 

As crianças dos grupos III e IV, diferentemente das crianças mais novas, fazem referências 

a suas fontes informativas (comunicações, pistas perceptuais, dados evidenciados que 

levam à inferência), ao mesmo tempo em que também se mostram capazes de inferir sobre 

intenções, acesso informativo e estados mentais de outros. Este dado vai de encontro à 

conclusão de Wimmer, Hogrefe e Sodiam (1990) de que crianças de quatro anos não 

possuem a compreensão completa daquilo que é mental por não serem capazes de 

conceitualizar as fontes informativas fundamentais. Segundo estes autores, as crianças nesta 

idade não saberiam de onde vêm seus conhecimentos e nem compreenderiam o 

conhecimento de uma pessoa como originário das fontes informativas que esta dispõe. 
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Além das referências a estados mentais foram evidenciadas nos grupos III e IV inclusões 

pelas crianças de situações imaginarias a que estas creditavam a possibilidade de lidar com 

fatos que não ocorreram como se estes de fato houvessem ocorrido (Ex: “então faz-de-

conta que você me pagou”, “faz de conta que eu já fiz”). Neste tipo de intervenção as 

crianças demonstraram não só uma habilidade para diferenciar situações reais das 

imaginárias, mas também um poder de metarepresentação que lhes permite lidar de uma 

forma primitiva com situações que exigem o poder de realizar suposições, não se limitando 

ao registro da realidade objetiva. Piaget (1956) aborda esta característica da plasticidade da 

linguagem ao referir-se ao fato de que a linguagem não serve apenas para rotular fatos e 

objetos, mas que a função desta vai além do simples ato de nomear e descrever, habilidade 

que parece já ser utilizada pelas crianças mais velhas. 

 

Um outro dado importante é o uso de esclarecimento, a partir de estados mentais, utilizados 

pelas crianças dos grupos III e IV. As crianças destes grupos utilizaram termos mentais 

para esclarecer suas ações, falas e intencionalidade bem como para solicitar 

esclarecimentos ou questionar intencionalidade de outros. O uso de esclarecimentos e de 

argumentos por parte das crianças, a fim de explicitar para o interlocutor suas intenções 

comunicativas e de ação, bem como de esclarecer evidências de suas crenças aponta para a 

compreensão da criança dos estados mentais do outro como diferentes dos próprios. Estes 

dados também podem ser somados às referências das crianças aos estados mentais como 

processos internos (ex: “pensei na minha cabeça”). 
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A diminuição do uso de termos mentais em repetição ou resposta a questionamentos 

maternos é outro fato importante, o que mostra uma certa independência das crianças mais 

velhas para falarem dos próprios sentimentos, desejos, crenças e estados mentais.  

 

Paralelamente às mudanças conceituais evidenciadas no uso de termos mentais por 

crianças, percebe-se uma modificação e variação nas trocas destas crianças com as mães 

que começam a assumir uma performance mais próxima a dos colegas das crianças. O uso 

de termos mentais presentes nas interações das mães com as crianças deixam de ser 

centralizados nos desejos, sentimentos e estados mentais das crianças e passam a incluir 

mais freqüentemente os estados mentais da mãe (na medida em que as crianças dos grupos 

III e IV passam a fazer afirmações e questionamentos sobre estados mentais destas), 

assumindo, em alguns momentos configurações semelhantes às interações com colegas. 

 

As crianças do grupo IV apresentaram em sua linguagem evidências de um reconhecimento 

de si mesmo e dos outros como possíveis objetos de pensamento, de que reconhecem e 

diferenciam os estados mentais próprios e dos outros bem como apresentam-se hábeis para  

nomeá-los. 
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