




Um dia desses, relembrando com minha mulher o 
momento em que nosso filho nas

ceu, meus olhos se encheram de lágrimas de repente, e fiquei 
com a voz embargada no meio da conversa. No mesmo instan
te, nosso bebê de 5 meses parou de mamar e olhou para mim 
com carinha de assustado. Pode ter sido só coincidência, mas 
nos últimos anos a ciência me deu vários motivos para achar 

"que ele entendeu o que eu estava sentindo. 
E não é porque "essa moçadinha de hoje" é mais esperta. Ao 

contrário do que diz a lenda urbana, os bebês do século 21 não 
são pequenos Einsteins. A explicação é mais simples: para se 
encaixar na complexa vida social do Homo sapiens, é impor
tante já nascer sabendo uma série de coisas. Psicólogos e neu-
rocientistas estão descobrindo que o cérebro dos bebês não é 
uma página em branco (ou um anexo da mente materna, como 
apostam freudianos mais radicais). É um computadorzinho 
que já vem de fábrica com várias das regras sobre o funciona
mento do mundo e das pessoas, pronto para absorver conhe
cimentos sobre o mundo à sua volta. 

O repertório dos bebês é eclético: engloba fundamentos de 
matemática e física, facilidade para línguas, inteligência emo
cional e, pasme, filosofia moral. (Ao menos, preferência clara 
por mocinhos e aversão a bandidos.) Como acontece na vida 
adulta, meninos têm algumas capacidades mais aguçadas, en
quanto meninas os superam em outras. 

É claro que nem todas as habilidades 
se manifestam ao mesmo tempo e com a 
mesma intensidade, mas os estudos mais 
recentes deixam claro que nossos bebês 
não têm nada de bobinhos: nós é que não 
estávamos prestando tanta atenção neles 
quanto eles estavam prestando em nós. 

Questão de método 
Um dos maiores obstáculos da psicologia 
do desenvolvimento, o ramo que estuda 
a mente dos bebês, é metodológico: 
como descobrir o que um nenê está pen
sando? Crianças novinhas não falam, e 
só a partir de 1 ano começam a entender 
perguntas simples. "Como eles são des
coordenados, também não podemos 
usá-los em experimentos com labirintos 
ou alavancas, como os que se fazem com 
ratos e pombos", brinca o psicólogo Paul 
Bloom, da Universidade Yale (EUA). 

Bloom trabalha com Karen Wynn, sua 
mulher, no Centro de Cognição Infantil 
de Yale, desenvolvendo justamente jei
tos de entrar na cabeça dos pequenos. 

58 SUPER AGOSTO 2010 



Um dos truques envolve chupetas ou mamadeiras com medi
dores de pressão: vários experimentos mostraram que, quan
to maior a força da mamada, maior a surpresa e/ou interesse. 

A análise empregada com mais frequência e sucesso, no en
tanto, é ainda mais singela: a do olhar. Com as câmeras atuais, 
é possível rastrear com precisão para onde os nenês estão 
olhando durante um experimento. Igualzinho aos adultos, eles 
tendem a olhar por mais tempo para coisas que chamem aten
ção e desviar os olhos quando a cena já ficou chata. Medir 
a frequência do olhar é simples, mas ajuda os cientistas a en
tender reações sutis a todo tipo de situação. 

É claro que, mesmo com todo esse planejamento, alguns be
bês simplesmente não estão muito interessados em cooperar, 
seja pegando no sono, seja abrindo o berreiro diante da situa
ção estranha. Por isso, Bloom costuma brincar que a psicologia 
do desenvolvimento é "a ciência do bebê alerta". 

Baby Newton 
Os pequenos que aguentam sem frescura o ambiente de labo
ratório são responsáveis, entre outras coisas, por derrubar um 
antigo mito; a ideia de que bebês acham que as coisas deixam 
de existir quando somem da sua vista. Uma das razões pelas 
quais se acreditava que as crianças pequenas não tinham per
manência de objeto envolve a brincadeira clássica de esconder 
o próprio rosto atrás de algo e depois gritar "achou!" A surpre
sa e o riso na sequência seriam indícios de que o nenê estaria 
pensando "Nossa! Ele sumiu e agora está aí de novo!" 

No entanto, experimentos conduzidos por Karen Wynn 
mostraram que não só os pequenos sabem que objetos ocultos 
não somem para outra dimensão como têm alguma noção de 
aritmética (ver quadro Matemática na Creche, à esquerda). 
Usando um pequeno palco, Wynn mostrou que os bebês de 5 
meses redobravam a atenção quando os fantoches com que 
haviam se acostumado de repente se transformavam em 3 ou 
apenas 1 - ou seja, quando as contas não batiam. 

Outros estudos, capitaneados por Elizabeth Spelke, da Uni
versidade Harvard (EUA), investigaram se os bebês têm algu
ma ideia de como funciona a física do mundo real - coisas 
como a gravidade que atraiu a maçã na direção da cabeça de 
Isaac Newton, como reza a lenda (ver quadro Objetos Diretos, 
à direita). Pois os bebês prestaram muito mais atenção em si
tuações que desafiavam as leis da física, como uma caixinha 
que permanecia flutuando em vez de cair. Isso sugere que, 
desde muito cedo, eles já possuem expectativas "racionais" 
sobre como objetos devem se comportar. 

Não é difícil imaginar o porquê disso. Embora nasçam total
mente indefesos e descoordenados, nossos filhotes logo come
çam a interagir fisicamente com o mundo ao seu redor, pri
meiro com os lábios e as mãozinhas e, conforme o tempo 
passa, preparando os membros para engatinhar e andar. Ter 
alguma noção do comportamento de objetos sólidos ajuda os 
pequenos a calibrar seus movimentos na medida certa e evita 
machucados, entre outras coisas. 



Fala que eu te escuto 
Diferenças à parte, tanto meninos quanto meninas são sober
bas maquininhas de aprendizado quando se trata de dominar 
uma ferramenta fundamental: a linguagem. Todos temos uma 
língua materna e não precisamos pensar nem meio segundo 
para utilizá-la. Mas não nos damos conta da quantidade de 
informação implícita que está por trás da fala. 

São dezenas de milhares de palavras de vocabulário, regras 
de sintaxe, maneiras corretas de pronunciar cada som - a 
lista é imensa. O consenso entre os pesquisadores é que, sim
plesmente ouvindo os outros, os bebês não conseguiriam, 
sozinhos, driblar as regras da gramática para aprender a fa
lar. O mais provável é que o cérebro deles já possua um kit 
básico de linguística, com características genéricas compar
tilhadas por todos os idiomas. Depois, elas são "preenchi
das" com os detalhes de cada língua. 

Aliás, bebês de 4 meses, por incrível que pareça, conseguem 
ler os lábios de adultos - ao menos para saber que língua eles 
estão falando. A canadense Whitney Weikum, da Universida
de da Colúmbia Britânica, mostrou isso ao colocar diante dos 
pequenos alguns clipes - mudos - de pessoas lendo O Peque
no Príncipe em inglês ou francês, dependendo da língua ma
terna da criança. "Fizemos os bebês ficar entediados de tanto 
ver clipes na própria língua. Quando eles estavam cansados 
daquilo e paravam de olhar para a tela, mostrávamos o clipe 
na outra língua", conta a pesquisadora. Conforme o previsto, 
diante de um idioma diferente, o interesse voltava. 

A atração por idiomas diferentes submerge a partir dos 6 
meses, como se o bebê precisasse largar as distrações para fo
car no aprendizado da língua materna. Mas ela permanece em 
lares bilíngues - o que mostra que pais que quiserem criar po
liglotas têm de estimulá-los desde muito cedo. 

Bebês solidários 
Se eu já tivesse lido o clássico A Expressão das Emoções no 
Homem e nos Animais, escrito pelo pai da biologia evolutiva, 
Charles Darwin, provavelmente não ficaria tão surpreso com 
a reação do meu filho quando chorei. Darwin conta que seu 
filho mais velho fazia a mesma coisa quando sua babá fingia 
cair em prantos, aos 6 meses de vida. "Qualquer bebê tende a 
chorar quando ouve gravações de bebês chorando", conta 
Paul Bloom. Por muito tempo se achou que o bebê acreditava 
que choro era dele mesmo. Mas pesquisadores compararam a 
reação dos bebês ao próprio pranto e ao de outras crianças: 
eles choram mais quando escutam outros bebês. 

As crianças vão além na solidariedade: a partir de 1 ano de 
idade, tendem a consolar ativamente quem parece estar cha
teado, fazendo carinhos, oferecendo brinquedos ou até a ma
madeira. Um experimento do Instituto Max Planck de Antro
pologia Evolutiva, na Alemanha, mostrou que bebês de 18 
meses, quando percebem que um adulto está tentando abrir 
uma porta com as mãos ocupadas, ajudam o sujeito esponta
neamente, apenas por reparar que ele precisa. 





© Resultados mais impressionantes ainda vieram de uma série 
de experimentos conduzidos por Bloom e seus colegas. A va
riante mais comum dos testes envolve um jogo em que perso
nagens têm formas geométricas (ver quadro Amigos e Inimi
gos,). Numa das versões, o círculo tentava subir uma ladeira, 
com dificuldade. O quadrado tentava ajudar o "amiguinho", 
empurrando-o ladeira acima, enquanto o triângulo atrapalha
va, forçando o círculo para baixo. 

O que os pesquisadores descobriram é que crianças de 5 ou 
6 meses para cima olhavam mais fixamente para a cena quan
do o triângulo "malvado" entrava em ação. Quando o experi
mento era feito com fantoches, os bebês tinham a oportunida
de de escolher um dos personagens para brincar. Em quase 
100% dos casos, as crianças queriam brincar com o quadrado 
"bonzinho", o que sugere que elas sabiam diferenciar e prefe
riam os personagens cooperativos aos de má índole. 

Em versões mais refinadas do experimento (ver quadro 
Olho por Olho), elas podiam recompensar os fantoches por 
suas ações. O interessante é que elas não recompensavam só os 

"bonzinhos" mas também aqueles que 
puniam os "malvados". Bloom conta 
quê, num dos casos, o bebê resolveu fa
zer justiça com as próprias mãos - deu 
um tapinha no boneco "do mal". 

Por tudo isso, parece seguro afirmar 
que os bebês já têm alguma noção do que 
é um comportamento "justo" em con
textos sociais, um embrião das nossas 
próprias noções de certo e errado. Con
tudo, outros experimentos revelam que 
a moralidade infantil pode ser um tanto 
restrita, até meio tribal (ver quadro Pre
conceito de Berço, à esquerda). Bebês 
também preferem o rosto de pessoas da 
etnia com a qual estão mais familiariza
dos, por exemplo, e se sentem mais 
tranquilos com pessoas que falam a lín
gua de seus pais. Preconceitos desse tipo, 
portanto, podem ter raízes profundas. 

Seja como for, o que está claro no que 
a ciência já conseguiu revelar sobre a 
mente dos bebês é que eles já são seres 
humanos complexos e cheios de facetas. 
Há muito a descobrir, mas parece justo 
dizer que o tesouro que todo pai tem nas 
mãos é ainda maior do que imaginava. 

Não existe receita simples para que 
todo esse potencial se desenvolva ao má
ximo. Afinal, gerações e gerações de se
res humanos do passado conseguiram 
criar bebês inteligentes e saudáveis sem 
DVDs de Mozart ou móbiles eletrônicos. 
Mas algumas coisas nunca mudam: cari
nho e estímulo alimentam qualquer b i 
chinho essencialmente social como são 
os nossos filhos. Do meu ponto de vista, 
quero que ele não perca sua paixão pelos 
aviõezinhos de pelúcia, mas tenha uma 
mente capaz de abarcar girafas, monta
nhas e o Universo. Quanto mais cedo, 
melhor. Mal posso esperar. 



Text Box
Fonte: Superinteressante, São Paulo, n. 281, p. 56-65, ago. 2010. 




