
CONCEITOS-CHAVE 

• As aptidões cognitivas de bebês 
e crianças pequenas suplantam 
de longe as atribuídas por psicó
logos durante muito tempo. Eles 
são capazes, por exemplo, de 
imaginar a experiência de outra 
pessoa e compreender a noção 
de causa e efeito. 

• Crianças aprendem a desvendar 
o mundo de modo muito seme
lhante ao de cientistas - de fato, 
elas conduzem experimentos, 
analisam estatísticas e formam 
teorias para explicar suas 
observações. 

• O prolongado desamparo e a 
impotência de bebês podem ser 
um preço evolucionário, uma 
consequência necessária de ter 
um cérebro equipado para faça
nhas prodigiosas de aprendiza
gem e criatividade. 

- Os editores 

Á 30 ANOS, a maioria dos psicólogos, 
filósofos e psiquiatras julgava que be
bês e crianças pequenas eram irracio
nais, egocêntricos e amorais. Acredi
tavam que eles se limitavam ao con

creto, ao aqui e agora - incapazes de compreender 
causas e efeitos, imaginar as experiências de outras 
pessoas, ou apreciar a diferença entre realidade e 
fantasia. Frequentemente, crianças ainda são vistas 
como adultos imperfeitos. 

Nas últimas três décadas, porém, cientistas des
cobriram que até os rebentos mais jovens sabem 
bem mais que poderíamos imaginar. Além disso, 
estudos sugerem que a criançada desvenda o mun
do de um modo muito semelhante ao utilizado por 
cientistas - por meio de experimentos, de análises 
estatísticas e de formação de teorias intuitivas no 
âmbito dos mundos físico, biológico e psicológico. 
Desde o ano 2000, mais ou menos, pesquisadores 
começaram a compreender os mecanismos compu
tacionais, evolutivos e neurológicos subjacentes 
que escoram notáveis aptidões precoces. Essas des
cobertas revolucionárias não apenas mudam nos
sos conceitos sobre bebês; elas apresentam uma 
nova perspectiva sobre a natureza humana em si. 

FÍSICA PARA BEBÊS 
POR QUE NOS ENGANAMOS tanto, e durante tanto 
tempo, sobre os bebês? De fato, se observarmos crian
ças de 4 anos ou menos (a faixa etária abordada neste 

artigo), podemos concluir que não há grande ativida
de intelectual. Afinal, bebês não sabem falar. E até as 
crianças em idade pré-escolar não têm muita destreza 
para relatar o que pensam. Faça uma pergunta vaga 
a uma criança de 3 anos, e provavelmente receberá 
como resposta um lindo, mas incompreensível, monó
logo de fluxo de consciência. Precursores no campo 
das pesquisas, como o psicólogo suíço e pioneiro Jean 
Piaget, concluíram que o próprio pensamento infan
til era irracional e ilógico, egocêntrico e "pré-causal" 

- sem noção de causa e efeito. 

A nova ciência, iniciada no final da década de 70, 
depende de técnicas que focalizam o que bebês e 
crianças pequenas fazem, e não o que falam. Bebês 
olham mais demoradamente para situações novas e 
inesperadas que para as previsíveis, e os pesquisado
res podem utilizar esse comportamento para tentar 
descobrir o que eles esperam acontecer. Entretanto, 
os resultados mais contundentes vêm de estudos que 
também observam ações: que objetos os bebês ten
tam agarrar ou alcançar engatinhando? Como eles e 
as crianças pequenas imitam as ações das pessoas? 

Embora as muito jovens tenham grande dificulda
de para nos dizer o que pensam, podemos utilizar a 
linguagem com mais sutileza para induzi-las a revelar 
o que sabem. Por exemplo, Henry Wellman, da Uni-
versity of Michigan em Ann Arbor, analisou grava
ções de conversas infantis espontâneas para obter pis
tas sobre como os pequeninos pensam. Podemos lhes 
fazer uma pergunta muito direta, como pedir que es-
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Alison Gopnik ensina psicologia e 
filosofia na University of Califórnia em 
Berkeley. Ela realizou pesquisas inova
doras sobre como crianças desenvol
vem "uma teoria da mente", a capaci
dade de entender que outras pessoas 
têm mente e podem acreditar ou que
rer coisas diferentes delas. Ela ajudou a 
formular a "teoria da teoria"; a ideia 
de que as crianças aprendem como 
cientistas. Investigações sobre a mente 
infantil poderiam ajudar-nos a resolver 
profundas questões filosóficas, como o 
mistério da consciência, argumenta ela. 

colham entre apenas duas alternativas, em vez de ou
tra mais vaga e aberta. 

Em meados dos anos 80 e até a década seguinte, 
os cientistas que aplicaram essa técnica descobriram 
que os bebês já sabem muita coisa a respeito do mun
do que os cerca. E esse conhecimento vai muito além 
do concreto, das sensações de aqui e agora. Pesquisa
dores como Renée Baillargeon, da University of Illi
nois, e Elizabeth S. Spelke, da Harvard University, 
constataram que bebês entendem relações físicas ele
mentares, como trajetórias de movimento, gravidade 
e contenção. Olham mais pausadamente para um 
carrinho que parece atravessar uma parede sólida que 
para situações que se encaixam em princípios funda
mentais da física cotidiana. 

Ao atingirem 3 ou 4 anos, as crianças têm ideias 
básicas sobre biologia e uma compreensão inicial 
de crescimento, herança e doença. Isso revela que 
elas vão além das aparências perceptivas superfi
ciais quando pensam sobre objetos. Susan A. Gel
man, igualmente de Michigan, descobriu que elas 
acreditam que animais e plantas têm uma "essên
cia" - algo invisível que permanece imutável, mes
mo quando os aspectos externos mudam. Para be
bês e crianças pequenas, o conhecimento mais im
portante de todos é o de outras pessoas. Andrew N. 
Meltzoff, da University of Washington, demons
trou que recém-nascidos já entendem que pessoas 
são especiais e imitarão suas expressões faciais. 

Em 1996, Betty Repacholi e eu constatamos que 
bebês de 1 ano e meio entendem que eu posso querer 
uma coisa, enquanto você quer outra. Uma pesquisa
dora mostrou a crianças de 1 ano e 2 meses e 1 ano e 
meio uma tigela com brócolis e outra com biscoitos 
em forma de peixinhos, e depois experimentou um 
pouco dos dois, fazendo uma expressão de desagra
do ou apreciação. Em seguida, ela estendeu a mão e 
perguntou: "Vocês podem me dar um pouco?". As 
crianças de 1 ano e meio lhe deram brócolis quando 
ela agiu como se gostasse, embora não o escolhessem 
para si mesmas. (As de 1 ano e 2 meses sempre lhe de
ram biscoitos.) Portanto, nem mesmo nessa tenra ida
de as crianças são completamente egocêntricas - são 
capazes de assimilar a perspectiva de outra pessoa, 
pelo menos de um modo simplificado. Aos 4 anos, 
sua compreensão de psicologia cotidiana é ainda 
mais refinada. Conseguem explicar, por exemplo, se 
uma pessoa está agindo estranhamente porque acre
dita em algo que não é verdade. 

Desse modo, no fim do século 20, os experimen
tos haviam mapeado um impressionante conheci
mento abstrato e sofisticado em bebês e um cres
cimento igualmente admirável de informações à 
medida que as crianças cresciam. Alguns cientistas 
argumentam que os bebês devem nascer cientes de 

muita coisa que os adultos sabem sobre o comporta
mento de objetos e pessoas. Sem dúvida, recém-nas
cidos estão longe de ser páginas em branco, mas as 
mudanças no conhecimento infantil também suge
rem que os bebês aprendem sobre o mundo que os 
cerca por meio das próprias experiências. 

Um dos maiores mistérios da psicologia e da filo
sofia é como os seres humanos desvendam o mundo 
a partir de um desnorteante emaranhado de dados 
sensoriais. No decorrer da última década, pesquisa
dores começaram a entender muito mais como bebês 
e crianças pequenas são capazes de aprender com tan
ta rapidez e perspicácia. Em particular, descobrimos 
que têm uma extraordinária capacidade de assimila
ção a partir de padrões estatísticos. 

ESTATÍSTICAS DOS BLICKETS 
EM 1996, Jenny R. Saffran, Richard N. Aslin e Elis
sa L. Newport, todos então na University of Roches-
ter, demonstraram essa capacidade pela primeira vez 
em estudos sobre os padrões de sons da linguagem. 
Eles tocaram sequências silábicas com regularidades 
estatísticas para alguns bebês de 8 meses. Por exem
plo, " b i " podia seguir a sílaba " r o " apenas 30% das 
vezes, enquanto " d a " sempre ocorria na sequência 
de " b i " . Em seguida, tocaram novas séries de sons 
que podiam ou não seguir esse padrão. Os bebês 
prestaram atenção mais demoradamente às sequên
cias estatisticamente incomuns. Estudos mais recen
tes mostram que bebês conseguem detectar padrões 
estatísticos de tons musicais e cenas visuais, bem 
como padrões gramaticais mais abstratos. 

São até capazes de compreender a relação entre 
uma amostra estatística e população. Em um estudo 
de 2008, minha colega Fei X u , da University of Cali
fornia em Berkeley, mostrou a bebês de 8 meses uma 
caixa cheia de bolas de pingue-pongue misturadas: 
por exemplo, 80% brancas e 20% vermelhas. A pes
quisadora então tirava cinco bolas de modo aparen
temente aleatório. Os bebês ficaram mais surpresos 
(ou seja, observaram a cena mais demorada e inten
samente) quando ela tirava da caixa quatro bolas ver
melhas e uma branca - resultado improvável - que 
quando ela extraía quatro brancas e uma vermelha. 

Detectar padrões estatísticos é apenas o primeiro 
passo na descoberta científica. Mais impressionante 
ainda é que as crianças usam essas estatísticas (como 
cientistas) para tirar conclusões sobre o mundo. Em 
uma variante do estudo com bolas de pingue-pongue, 
envolvendo bebês de 1 ano e 8 meses, foram utiliza
dos sapos verdes e patos amarelos. A pesquisadora 
então tirava cinco brinquedos da caixa e em seguida 
pedia a uma das crianças que lhe desse um bichinho 
igual aos que estavam sobre a mesa. As crianças se 
envolveram plenamente na brincadeira e não de-



monstraram espontaneamente nenhuma preferência 
de cor quando a experimentadora retirava mais sa
pos verdes da caixa de brinquedos na maioria verdes. 
Mas lhe davam especificamente um pato amarelo 
quando ela retirava mais patos da caixa. As crianças 
concluíram que sua seleção estatisticamente impro
vável significava que ela não agia de forma aleatória, 
mas simplesmente devia preferir patos. 

Em meu laboratório temos investigado como 
crianças pequenas utilizam evidências estatísticas e 
experimentações para descobrir causas e efeitos, e 
concluímos que sua maneira de pensar está longe de 
ser "pré-causal". Nós lhes mostramos um aparelho 
que chamamos de detector blicket, uma máquina 
que acende uma luz e toca música quando você de
posita certas coisas nela, mas não outras. Com ela, 
podemos fornecer às crianças padrões de evidências 
sobre o detector e observar suas conclusões causais. 
Quais são os objetos do blickets? 

Em 2007, Tamar Kushnir e eu descobrimos que 
crianças em idade pré-escolar sabiam aplicar proba
bilidades para aprender como a máquina funciona. 
Colocamos várias vezes um de dois blocos sobre o 
aparelho, e a luz acendia duas em cada três vezes para 
o cubo amarelo, mas apenas duas em cada seis vezes 
para o azul. Então demos os blocos às crianças e lhes 
pedimos que "acendessem a máquina". Essas crian
ças, ainda incapazes de somar ou subtrair, provavel
mente colocariam o cubo amarelo, de maior proba
bilidade, em cima da máquina. 

Elas escolheram corretamente quando balança
mos o bloco de alta probabilidade sobre o equipa
mento, ativando-o, mas sem tocá-lo. Embora pen
sassem que esse tipo de "ação a distância" fosse im
provável no início do experimento (nós perguntamos), 
essas crianças sabiam como empregar a probabilida
de para descobrir fatos inéditos e surpreendentes a 
respeito do mundo. 

Em outro experimento, Laura Schulz e eu mos
tramos a crianças de 4 anos um brinquedo com um 
interruptor e duas engrenagens em cima - uma azul 
e outra vermelha. As engrenagens giram quando 
você aciona o interruptor. Esse brinquedo simples 
pode funcionar de várias maneiras. Talvez o inter
ruptor faça as duas engrenagens se moverem simul
taneamente, ou talvez o interruptor acione a engre
nagem azul, que aciona a vermelha, e assim por dian
te. Mostramos às crianças fotos ilustrando cada uma 
das possibilidades - a engrenagem vermelha empur
raria a azul, por exemplo. Depois, mostramos brin
quedos que funcionavam de um ou outro desses jei
tos e lhes fornecemos evidências bastante complexas 
sobre o funcionamento de cada um deles. Por exem
plo, as crianças que receberam o "brinquedo causal 
sequencial" percebiam que, se você removesse a en

grenagem azul e acionasse o interruptor, a engrena
gem vermelha continuava se movendo; mas, se a en
grenagem vermelha fosse tirada e o interruptor acio
nado, nada acontecia. Pedimos às crianças que 
escolhessem a imagem que ilustrava o funcionamen
to do brinquedo. As de 4 anos foram as que se saí
ram surpreendentemente bem ao determinar como 
o brinquedo funcionava, com base no padrão de evi
dências que lhes foi apresentado. Além disso, quan
do outras crianças foram deixadas a sós com o apa
relho, elas brincaram com as engrenagens de um 
modo que as ajudasse a aprender como ele funciona
va - como se estivessem experimentando. 

Outro estudo de Schulz envolveu um brinque
do com duas alavancas que faziam aparecer um 
pato e um fantoche. A um grupo de pré-escolares 
foi mostrado que o pato surgia quando se pressio
nava uma alavanca, e o fantoche, ao apertar a ou
tra. O segundo grupo viu que, ao acionar as duas 
alavancas simultaneamente, os dois brinquedos 
despontavam, mas as crianças desse grupo nunca 
tiveram uma chance de ver o que as alavancas fa
ziam separadamente. Em seguida, a pesquisadora 
fez com que as crianças brincassem com a enge
nhoca. As do primeiro grupo se entretiveram mui
to menos que as do segundo. Já sabiam como ela 
funcionava e estavam menos interessadas em in
vestigá-la. A segunda turma deparou com um mis-
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EXPERIMENTADORES 
NATURAIS 
Crianças de 4 anos são peritas em 
interpretar evidências para 
desvendar causas e efeitos, como 
descobrir se uma engrenagem de 
uma máquina faz girar a outra 
(abaixo). Algumas até fizeram os 
experimentos certos (e chegaram 
à conclusão correta) enquanto 
mexiam "livremente" no 
brinquedo. Pesquisas envolvendo 
um detector blicket (pág. ao lado), 
que acende com maior 
probabilidade para algumas 
combinações de blocos que outras, 
constataram que crianças dessa 
idade se valiam de uma noção de 
estatística para aprender como a 
máquina funcionava, mesmo 
quando ela apresentava um 
comportamento novo e inesperado. 
De fato, elas foram mais receptivas 
que os adultos quando 
confrontadas com evidências de 
que a máquina respondia aos 
blocos de modo incomum. 

tério, brincou espontaneamente com o aparelho e 
logo descobriu qual alavanca fazia o quê. 

Esses estudos sugerem que, quando crianças brin
cam voluntariamente ("deixando-se envolver em 
tudo"), exploram também causas e efeitos e fazem 
experimentos - o modo mais eficaz de descobrir 
como funciona o mundo. 

0 BEBÊ COMPUTADOR 
OBVIAMENTE, CRIANÇAS NÃO FAZEM experiências 

nem analisam estatísticas do modo intencional e 
consciente como cientistas adultos. Entretanto, o 
cérebro infantil deve estar processando informações 
inconscientemente de uma maneira que se iguala aos 
métodos de descobertas científicas. A ideia central da 
ciência cognitiva propõe que o cérebro é um tipo de 
computador desenvolvido pela evolução e programa
do por experiência. Cientistas de computação e filó
sofos começaram a aplicar ideias matemáticas sobre 
probabilidade para compreender as potentes habili
dades de aprendizagem de cientistas - e crianças. 
Toda uma nova abordagem para desenvolver progra
mas de computador para aprendizado mecanizado 
utiliza os chamados modelos probabilísticos, tam

bém conhecidos como modelos bayesianos ou redes 
de Bayes. O programa pode solucionar complexos 
problemas de expressões genéticas ou ajudar a enten
der mudanças climáticas. Essa abordagem também 
levou a novos conceitos sobre como os computado
res cerebrais infantis poderiam funcionar. 

Os modelos probabilísticos combinam duas ideias 
básicas. Primeiro, aplicam a matemática para descre
ver as possíveis explicações que as crianças têm para 
coisas, pessoas ou palavras. Por exemplo, podemos 
representar o conhecimento causal de uma criança 
como um mapa das relações causais entre aconteci
mentos. Para reproduzir essa hipótese, uma seta po
deria apontar, por exemplo, de "pressione a alavanca 
azul" para "pato aparece". 

Segundo, os programas sistematicamente vincu
lam as hipóteses à probabilidade de diferentes padrões 
de acontecimentos - como os modelos que emergem 
de experimentos e análises estatísticas na ciência. Su
posições que se adequam melhor aos dados tornam-se 
mais prováveis. Tenho argumentado que o cérebro in
fantil também poderia relacionar hipóteses sobre o 
mundo a padrões de probabilidade. Crianças racioci
nam de maneira complexa e sutil, que não pode ser 
explicada através de simples regras ou associações. 

Em pesquisa recente, meu grupo constatou que 
crianças pequenas que pensam estar sendo instruí
das modificam suas análises estatísticas e, conse
quentemente, podem tornar-se menos criativas. 
Nesse caso, a experimentadora mostrou a crianças 
de 4 anos um brinquedo que tocava música se elas 
executassem a sequência correta de ações nele, 
como puxar uma alça e depois apertar uma lâmpa
da. A pesquisadora disse a algumas das crianças 

"não sei como esse brinquedo funciona - vamos des
cobrir" . E começou a experimentar diante delas vá
rias ações sequenciais mais longas, algumas das 
quais terminavam com a sequência curta e produ
ziam música, outras não. Ao pedir às crianças que 
fizessem o brinquedo funcionar, muitas delas tenta
ram a série curta e correta, omitindo, de forma as
tuta, movimentos que provavelmente eram supér
fluos com base nas estatísticas do que haviam 
observado. 

A outro grupo de crianças, a experimentadora dis
se que ensinaria como o brinquedo funcionava ao 
lhes mostrar as sequências que produziam música e 
as que não o faziam, e ela manuseou o equipamento 
de acordo com isso. Ao serem solicitadas a fazer o 
brinquedo funcionar, essas crianças nunca tentaram 
um atalho de ações. Em vez disso, elas imitaram exa
tamente toda a sequência de movimentos mostrada. 
Essas crianças estavam ignorando as estatísticas do 
que viram? Talvez não - o comportamento delas é 
precisamente descrito por um modelo bayesiano, em 
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que se espera que o "professor" escolha as sequências 
mais instrutivas. Em outras palavras: se ela soubesse 
que séries mais curtas de ações funcionavam, não lhes 
teria mostrado os movimentos desnecessários. 

EVOLUÇÃO E NEUROLOGIA 
SE O CÉREBRO é um computador projetado pela evo
lução, também podemos perguntar quais são as jus
tificativas evolucionárias e a base neurológica para as 
extraordinárias aptidões de aprendizagem que obser
vamos em crianças muito jovens. O pensamento bio
lógico recente está plenamente de acordo com o que 
constatamos no laboratório de psicologia. 

Da perspectiva evolucionária, uma das coisas 
mais admiráveis sobre os seres humanos é nosso 
longo período de imaturidade. Nós temos uma in
fância muito mais prolongada que qualquer outra 
espécie. Por que fazer com que os bebês sejam tão 
indefesos, durante tanto tempo e, assim, exigir que 
os adultos empenhem tanto trabalho e dedicação 
para mantê-los vivos? No reino animal, a inteligên
cia e a flexibilidade dos adultos estão correlaciona
das com a imaturidade dos filhotes. Espécies "pre-
cociais", como galinhas, dependem de capacidades 
inatas, altamente específicas, adaptadas a um nicho 
ambiental em particular e, por isso, amadurecem 
rapidamente. Já as "altriciais" (cujas proles neces
sitam de cuidados e alimentação pelos pais) depen
dem do aprendizado. As gralhas são capazes de ca
tar um objeto novo, como um pedaço de arame, e 
descobrir como transformá-lo em uma ferramenta, 
mas seus filhotes dependem de seus pais muito mais 
tempo que os pintinhos. 

Uma estratégia de aprendizado tem muitas vanta
gens, mas até que este se concretize a criaturinha está 
indefesa. A evolução soluciona esse problema com 
uma divisão de trabalho entre bebês e adultos. Os be
bês desfrutam um período protegido para aprender 
sobre seu meio ambiente, sem de fato precisarem fa
zer nada. Ao crescerem, eles podem aplicar seu co
nhecimento e descobrir o que é melhor para sobrevi
ver e se reproduzir - e cuidar da próxima geração. Os 
bebês são projetados para aprender. 

Neurocientistas começaram a entender alguns 
mecanismos cerebrais que permitem todo esse apren
dizado. O cérebro de bebês é mais flexível que o de 
adultos. Eles têm muito mais conexões entre os neu
rônios, embora nenhuma delas seja particularmente 
eficiente, mas com o passar do tempo eles desbastam 
os conectores inutilizados e fortalecem os úteis. O cé
rebro de bebês também tem um nível elevado daque
las substâncias químicas que mudam facilmente as 
conexões. 

A região cerebral chamada córtex pré-frontal é 
distintamente humana e leva um tempo longo para 

amadurecer. As capacidades de concentração, pla
nejamento e ações eficientes dos adultos são gover
nadas por essa área e dependem do longo aprendi
zado que ocorre na infância. Os circuitos dessa área 
podem não estar plenamente desenvolvidos até os 
20 e poucos anos. 

A falta de controle pré-frontal em crianças peque
nas parece ser um enorme obstáculo, mas na realida
de pode ser tremendamente útil para o aprendizado. 
A região pré-frontal inibe pensamentos ou ações irre
levantes, mas o fato de serem desinibidos pode ajudar 
bebês e crianças pequenas a explorar o mundo livre
mente. Existe uma permuta entre a aptidão para ex
plorar criativamente e aprender com flexibilidade, 
como uma criança, e a capacidade de planejar e agir 
com eficiência, como um adulto. Mas precisamente 
essas qualidades necessárias para agir com competên
cia - como um rápido processamento automático e 
um circuito cerebral refinado e coerente - podem ser 
intrinsecamente antitéticas às propriedades úteis ao 
aprendizado, como a flexibilidade. 

Uma nova imagem de infância e natureza huma
na emerge das pesquisas da última década. Longe 
de serem meros adultos inacabados, os bebês e as 
crianças pequenas são primorosamente projetados 
pela evolução para mudar e criar, aprender e explo
rar. Essas aptidões, tão inerentes ao significado de 
ser humano, aparecem em suas formas mais puras 
nos mais tenros anos de nossa vida. Nossas realiza
ções mais valiosas são possíveis porque já fomos 
crianças dependentes e indefesas, e não apesar dis
so. Infância e dedicação são fundamentais para 
nossa qualidade de seres humanos. 
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Fonte: Scientific American Brasil, São PAulo, ano 8, n. 99, p. 62-67, ago. 2010.




