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Resumo 

Teoria da mente diz respeito à habilidade sociocognitiva de atribuir estados mentais a si e 

ao outro, utilizada cotidianamente para dar sentido ao mundo social. O objetivo deste 

estudo foi o de revisar as produções científicas que tratam do desenvolvimento da teoria da 

mente em indivíduos cegos. Nesse sentido, foi realizada uma revisão narrativa, utilizando-

se como palavras chave os descritores “Teoria da Mente” e “Cegueira” e seus respectivos 

sinônimos, nas bases LILACS, PsychInfo, PubMED e Scopus. A busca nas bases de dados 

incluiu todas as produções disponíveis até julho de 2020. A estratégia de busca resultou em 

94 artigos. Após o processo de remoção de textos duplicados, e empregados os critérios de 

inclusão e exclusão, chegou-se a 12 artigos que compuseram a amostra para síntese de 

conteúdo. As discussões foram organizadas em 3 categorias principais, que dizem respeito 

à aquisição de conceitos de teoria da mente em crianças cegas; à relação entre o 

desenvolvimento e a competência desta habilidade em indivíduos cegos e videntes; e, às 

contribuições da literatura para se pensar diferenças socioindividuais ligadas à ToM. 

Palavras chave: Sociocognição; teoria da mente; cegueira. 
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Ao conjunto de operações mentais implicados nas interações sociais dá-se o nome 

de sociocognição (Pinkham, Penn, Green, Buck, Healey, & Harvey, 2013). Um dos 

componentes dessas operações mentais é a teoria da mente (ToM), que diz respeito à 

habilidade de atribuir estados mentais (desejos, intenções e crenças) a si mesmo e aos 

outros, permitindo, assim, explicar e prever comportamentos (Jou & Sperb, 1999; Martins-

junior, Sanvicente-Vieira, Grassi-Oliveira, & Brietzke, 2011; Miller, 2012). Para indicar o 

uso cotidiano que fazemos dessa habilidade, bem como ressaltar sua importância para 

sustentar nossas relações sociais, Bedny, Pascual-Leone e Saxe (2009) escrevem: 

“Considere o seguinte cenário: 'Enquanto limpava seu quarto, Abigail vê 

debaixo da cama uma velha carta de amor. A caligrafia é parecida com a 

de seu namorado’. A partir desta breve descrição podemos fazer 

inferências sobre os estados mentais, as emoções e as ações de Abigail. 

Inferimos que Abigail sabe que a carta é do namorado dela; reconhecemos 

que ela pode se sentir feliz por se lembrar dele; e podemos prever que ela 

vai guardar esta carta com carinho. À esta capacidade de raciocinar sobre 

os estados mentais dos outros chamamos Teoria da Mente (ToM).” 

(p.11312) 

O termo ‘teoria da mente’ foi criado em 1978 por Premack e Woodruff e, desde 

então, esse constructo foi objeto de diversas pesquisas em desenvolvimento infantil 

interessadas nos fatores ligados à gênese e ao domínio desta habilidade, assim como na 

criação de métodos e instrumentos de avaliação (Jou & Sperb, 1999; Martins, Barreto & 

Castiajo, 2014). A primeira tarefa empírica de teoria da mente, que trouxe grande fôlego à 

área, foi elaborada por Wimmer e Perner (1983) e tinha o objetivo de avaliar a habilidade 

de atribuição de falsa crença. Na tarefa de falsa crença conta-se para a criança uma história 

em que existem informações que permitem a ela inferir que o protagonista tem uma crença 
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diferente da realidade, e pede-se à criança para predizer a ação do protagonista naquela 

situação. Pode-se verificar se a criança possui a habilidade de atribuir uma crença ao outro 

se ela fizer a predição baseada no conhecimento da situação que o outro tem, e não baseada 

no conhecimento que ela própria tem da situação (Deleau, Maluf, & Panciera, 2008). 

Resultados de pesquisa têm indicado, de forma consistente, que entre os 4 e 5 anos de 

idade, a criança passa a ser capaz de pensar sobre os estados mentais de si e de outros 

(metarrepresentar) e de atribuir uma falsa crença, ou seja, passa a entender que uma pessoa 

pode ter um pensamento acerca da realidade que não condiz com a verdade (Wellman & 

Liu, 2004; Wimmer & Perner, 1987).  

A aquisição da habilidade de atribuir falsa crença, e, portanto, do conceito de falsa 

crença, é um marco importante no desenvolvimento de uma teoria da mente, apesar de estar 

claro atualmente que não é o único. No curso da trajetória de vida, o desenvolvimento de 

uma teoria da mente está ligado à aquisição de vários conceitos, como o de desejo ou 

intenção (Wellman & Liu, 2004) e à habilidade que se tem para raciocinar sobre estados 

mentais (Apperly, 2012). 

Um fator decisivo nessa mudança drástica na forma de entender o mundo social é o 

domínio gradativo de elementos da linguagem. Sabe-se que o contínuo desenvolvimento da 

linguagem, que permite ao indivíduo navegar situações comunicativas cada vez mais 

complexas, está relacionado ao desenvolvimento sociocognitivo, tanto no que diz respeito à 

aquisição de conceitos (como desejo, crença ou falsa crença), como à habilidade para usar 

esses conceitos para dar sentido ao mundo social e prever comportamentos (Apperly, 2012; 

Garfield, Peterson, & Perry, 2000; Panciera & Roazzi, 2010). Muitos estudos apontam, por 

exemplo, para a correlação positiva entre a dimensão semântica da linguagem, como a 

aquisição dos verbos “pensar” e “saber”, e a aquisição da habilidade de atribuir falsa crença 
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(Adrian, Clemente, & Villanueva, 2007; Alves & Teixeira, 2013; Apperly, Samson & 

Humphreys, 2009; Martins, Barreto, & Castiajo, 2014; Souza, 2006). 

Outro elemento importante que concorre para a construção de uma compreensão 

sobre o mundo social, desde o nascimento e durante o curso do desenvolvimento, é a 

experiência visual. Com crianças muito pequenas, as experiências visuais estão 

relacionadas à precursores da teoria da mente. Seria a partir da atenção conjunta e do 

contato visual com o cuidador que o bebê passaria a se atentar às expressões faciais e à 

direção do olhar deste, e as utilizaria como referência para a própria resposta frente à 

situações desconhecidas (Hobson, 1993, apud Minter, Hobson & Bishop, 1998; Meltzoff, 

Gopnik, & Repacholi, 1999; Miller, 2012; Roch-Levecq, 2006). Crianças em idade pré-

escolar, entretanto, já são capazes de identificar visualmente as expressões faciais mais 

comuns, o que elas significam e que tipos de situações normalmente as provocam (Ekman 

& Oster, 1979). Nesse sentido, a visão contribui para dar suporte à metarrepresentação dos 

estados mentais, na medida em que, ao observar os sentimentos e emoções do outro e suas 

reações proprioceptivas, a criança reconheceria nela mesma esses estados mentais 

(Meltzoff, Gopnik, & Repacholi, 1999, Roch-Levecq, 2006). Dessa forma, a possibilidade 

de acessar visualmente as expressões faciais do outro oferece recursos para que a criança 

não apenas reconheça emoções (Ekman & Oster, 1979), mas também para que construa 

conceitos sobre estados mentais, que são utilizados para dar sentido ao mundo social 

(Rutherford, Baron-Cohen, & Wheelwright, 2002; Meltzoff, Gopnik, & Repacholi, 1999).  

 A privação da visão, todavia, parece não se mostrar como um impeditivo para a 

aquisição e domínio da ToM. Apesar de nas décadas de 1980 e 1990 pesquisas com 

crianças cegas afirmassem haver um atraso no desenvolvimento da teoria da mente nessa 

população, indicando, inclusive que crianças cegas teriam características semelhantes a 

crianças autistas,  vistas como pouco capazes em habilidades linguísticas, sociais e 
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cognitivas1 (Minter, Robson, Lee, & Stevenson, 1997), avanços nos estudos de ToM e 

cegueira têm contribuído para confrontar esses resultados, permitido que se caminhe para 

se compreender de forma mais adequada e complexa as particularidades do 

desenvolvimento da ToM de crianças cegas. 

 Recentemente, estudos também têm se voltado a investigar a ToM com adultos, 

tanto para pesquisar de forma ampla questões que se referem ao desenvolvimento dessa 

habilidade em populações clínicas (Pinkham et al., 2013) como no desenvolvimento 

normativo (Apperly, Samson, & Humphreys, 2009). Nesse contexto, pesquisas com adultos 

cegos também começam a ser produzidas (Bedny, Pascual-Leone, & Saxe, 2009). 

Investigar diferenças qualitativas no uso cotidiano da teoria da mente, bem como 

diferenças socioindividuais em indivíduos adultos (Apperly, 2012) tem se mostrado uma 

tarefa desafiadora, na medida que os primeiros instrumentos para esse tipo de avaliação 

estão sendo elaborados e mesmo o uso dos conceitos teóricos para se referir aos constructos 

carecem ainda de uma configuração mais clara (Eddy, 2019; Quesque & Rossetti, 2020). 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi o de revisar as produções científicas que 

tratam do desenvolvimento da teoria da mente em indivíduos com cegueira. Neste trabalho, 

a investigação de como esse conceito da sociocognição é abordado nos estudos visa 

contribuir para uma análise reflexiva das produções nessa área de conhecimento e na 

identificação de caminhos para futuras pesquisas. 

 

Método 

O presente estudo configura-se como uma revisão narrativa. A revisão narrativa é 

uma estratégia qualitativa de revisão bibliográfica que permite descrever e discutir o 

                                                
1 Nos últimos 20 anos, muito também se avançou no conhecimento que se tem sobre o 
desenvolvimento de crianças autistas. Sobre este assunto, ver Happé e Frith (2006) e Dworzynski, 

Ronald, Bolton, & Happé (2016). 
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desenvolvimento de um determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou contextual 

(Grant & Booth, 2009). Para este trabalho foi adotada uma estratégia de busca formal, a 

partir do uso de descritores, em quatro bases bibliográficas diferentes. Os textos 

selecionados para análise foram lidos integralmente e sistematizados. 

 

Estratégia de Busca 

Para a determinação de descritores ligados à privação da visão foi consultada a 

Classificação Internacional de Doenças - 10 (CID- 10), que está em conformidade com os 

critérios em vigência na WHO (2019). O CID-10 classifica a função visual em 4 níveis: 

visão normal, deficiência visual moderada, deficiência visual grave e cegueira. Tais níveis 

de comprometimento da visão em um ou ambos os olhos dão nome aos distúrbios visuais. 

O maior nível de comprometimento, “cegueira”, considera a incapacidade de realizar 

tarefas rotineiras, e abarca desde indivíduos que possuem um resquício de visão, até 

indivíduos que não conseguem  identificar nem mesmo luz e formatos. Este resquício de 

visão em critérios médicos é quando a visão corrigida do indivíduo apresenta em seu 

melhor olho uma acuidade visual (capacidade de enxergar detalhes) igual ou pior que 3/60, 

ou seja, se a pessoa é capaz de ver a uma distância de 3 pés (90cm) o que outra sem 

imparidades visuais seria capaz de ver a uma distância de 60 pés (1828,80cm ou 18,288 

metros). Dentro destes critérios, no grau mais “leve” de cegueira, o indivíduo pode ser 

capaz de realizar contagem de dedos a uma distância de um metro, e mesmo em graus mais 

severos pode ser capaz de identificar luz e escuridão, considerando-se cegueira completa 

quando o indivíduo não identifica nem mesmo luz (Conselho Brasileiro de Oftamologia, 

2015; World Health Organization, 2019) 

 A partir dessas informações, decidiu-se por adotar o descritor “Cegueira” e seus 

sinônimos que constam no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), nos idiomas 

português e inglês (além de espanhol exclusivamente na base latina LILACS); e não os 
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descritores “transtornos visuais”, “deficiência visual”, “prejuízos visuais” e seus sinônimos. 

Neste trabalho de revisão, portanto, foram utilizadas como palavras chave os descritores 

“Teoria da Mente” e “Cegueira” e seus respectivos sinônimos. 

As bases bibliográficas consultadas neste estudo foram: LILACS (Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde); PsychInfo (American Psychological 

Association - APA); PubMED (Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos); e, 

Scopus. A busca nas bases de dados incluiu todas as produções disponíveis até julho de 

2020. 

 A estratégia de busca junto aos descritores foi desenhada para cada base 

bibliográfica de modo a respeitar as exigências dos mecanismos particulares de busca para 

abarcar todos os termos, e cumpriu-se conforme apresentado na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Tab. 1. Estratégias de busca nas bases bibliográficas 

Base Estratégia de pesquisa 

LILACS 

(Mh:"Theory of Mind" OR Mentalizing OR 

Mentalizings OR "Teoría de la Mente" OR "Teoria 

da Mente" OR F02.463.689$ OR F02.739.897$)  
 

AND  
 

(Mh:Blindness OR Ceguera OR Cegueira OR 

"Acquired Blindness" OR Amauroses OR 

Amaurosis OR "Blindness, Acquired" OR 

"Blindness, Complete" OR "Blindness, Legal" OR 

"Complete Blindness" OR "Legal Blindness" OR 

C10.597.751.941.162$ OR C11.966.075$ OR 

C23.888.592.763.941.162$) 

PsychInfo 

("Theory of Mind" OR Mentalizing OR 

Mentalizings)  
 

AND  
 

(Blindness OR "Acquired Blindness" OR 

Amauroses OR Amaurosis OR "Blindness, 

Acquired" OR "Blindness, Complete" OR 

"Blindness, Legal" OR "Complete Blindness" OR 

"Legal Blindness") 

PubMED 

("Theory of Mind"[Mesh]) 
 

 AND  
 

("Blindness"[Mesh]) 

SCOPUS 

("Theory of Mind" OR Mentalizing OR 

Mentalizings)  
 

AND 
 

(Blindness OR "Acquired Blindness" OR 

Amauroses OR Amaurosis OR "Blindness, 

Acquired" OR "Blindness, Complete" OR 

"Blindness, Legal" OR "Complete Blindness" OR 

"Legal Blindness") 

  

 Além disso, foram incluídos artigos de conhecimento dos pesquisadores que 

atendiam aos critérios de inclusão e que não foram identificados nas buscas.  
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Critérios de Inclusão e Exclusão 

Foram incluídos nesta revisão produções que tiveram como população alvo 

indivíduos cegos, de ambos os sexos, com qualquer idade. Além disso, os artigos deviam 

tomar a ToM como seu objeto de estudo. 

Artigos que adotaram como participantes indivíduos cuja cegueira apresenta ou é 

decorrente de comorbidades, como também os que investigavam aspectos decorrentes de 

lesões, transtornos psicológicos ou traços de transtornos, foram excluídos.  

Por um critério de confiabilidade das informações analisadas, foram incluídos 

apenas estudos do tipo qualitativo, quantitativo ou de métodos mistos que tenham sido 

publicados em revistas científicas e passado pelo processo de revisão por pares.  

 

Seleção de Estudos 

A seleção dos estudos que compuseram a revisão foi realizada em duas fases. Em 

um primeiro momento os artigos passaram por uma análise pelo título e resumo. Depois, 

aqueles que cumpriam os critérios definidos para inclusão foram lidos integralmente. Os 

textos que atendiam aos parâmetros da revisão foram eleitos para a análise.  

 

Resultados e Discussão 

A estratégia de busca resultou em 94 artigos, sendo 6 na base LILACS, 46 na APA, 

3 na PubMED, e 39 na SCOPUS. Após o processo de remoção de textos duplicados, e 

empregados os critérios de inclusão e exclusão, chegou-se a 12 artigos que compuseram a 
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amostra para síntese de conteúdo. A descrição detalhada desse processo encontra-se no 

diagrama de fluxo PRISMA2 (Fig.1). 

Fig. 1. Diagrama de fluxo PRISMA. 

 

 

 O estudo mais antigo encontrado é de 1995 e o mais recente de 2019. Dentre os 12, 

um artigo é de revisão (Garfield, Peterson, & Perry, 2001), 3 são estudos empíricos com 

adultos e 8 com crianças. Os instrumentos mais utilizados em pesquisas com crianças foram 

adaptações manuais (táteis) de tarefas de falsa crença. São ainda escassas as pesquisas com 

                                                
2 Elaborado por Liberati, Altman, Tetzlaff et al. (2009) 
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adultos. Em geral, são estudos com neuroimagem funcional nos quais os participantes são 

estimulados a pensar sobre a leitura do mundo social. Informações sobre cada estudo estão 

apresentadas na Tabela 2. 
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Tab.2 Estudos incluídos na síntese qualitativa. 

Ano Título Autores País Idade  

1995 
The Development of Social Understanding in Children with Visual 

Impairments  
McAlpine, L. M., & Moore, C. L Canadá 4 - 12 anos 

1998 Congenital visual impairment and ‘theory of mind’ Minter, M., Hobson, R. P., & Bishop, M. Inglaterra 5 - 9 anos 

2000 
Factors influencing the development of a theory of mind in blind 

children 
Peterson, C. C., Peterson, J. L., & Webb, J. Austrália 5 - 12 anos 

2001 
Social Cognition, Language Acquisition and The Development of the 

Theory of Mind 

Jay L. Garfield, Candida C. Peterson And 

Tricia Perry 

Inglaterra e 

Estados Unidos 

Estudo de 

revisão 

2006 
Production of basic emotions by children with congenital blindness: 

Evidence for the embodiment of theory of mind 
Roche-levecq, A. C. Estados Unidos 4 - 12 anos 

2009 Growing up blind does not change the neural bases of Theory of Mind Bedny, M., Pascual-Leone, A., & Saxe, R.  Estados Unidos 21 - 68 anos 

2010 Validity of false belief tasks in Blind Children Bambring, M., &Asbrock, D. 
Alemanha e 

Holanda 
4-10 anos 

2012 

Pragmatic abilities in children with congenital visual impairment: An 

exploration of non-literal language and advanced theory of mind 

understanding. 

Pijnacker, J., Vervloed, M. P., 

&Steenbergen, B. 
Holanda 6 - 13 anos 

2014 
Thinking about seeing: Perceptual sources of knowledge are encoded in 

the theory of mind brain regions of sighted and blind adults. 
Koster-Hale, J., Bedny, M., & Saxe, R. Estados Unidos 21 - 68 anos 

2014 
A new look at theory of mind in children with ocular and ocular-plus 

congenital blindness 

Begeer, S., Dik, M., Marieke, J., Asbrock, 

D., Brambring, M., & Kef, S. 

Alemanda e 

Holanda 
4 - 9 anos 

2016 
Exploring Theory of Mind Use in Blind Adults During Natural 

Communication 
Sak-Wernicka, J. Polônia 19-67 anos 

2019 Theory of Mind Development in Children with Visual Impairment: The 

Contribution of the Adapted Comprehensive Test ToM Storybooks 
Bartoli, G., Bulgarelli, D., & Molina, P. Itália 3 - 9 anos 
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A aquisição de conceitos de teoria da mente 

 

 O ritmo de aquisição de conceitos ligados à teoria da mente, e, em especial, o 

conceito de falsa crença, foi o primeiro tema a ser objeto das pesquisas sobre teoria da 

mente com indivíduos cegos, o que repete a trajetória ampla de estudos sobre teoria da 

mente, desde sua conceituação como constructo da sociocognição (Martins, Barreto, & 

Castiajo, 2013).  

A primeira pesquisa nessa área de estudos foi realizada por McAlpine e Moore 

(1995) e investigou a idade de aquisição de conceitos de ToM em crianças cegas. A 

pesquisa foi realizada com 16 crianças cegas ou com deficiência visual grave e foram 

utilizadas tarefas de falsa crença de conteúdo inesperado. Os resultados do estudo 

sugeriram um atraso importante no desenvolvimento da habilidade de atribuir falsa crença, 

na comparação com crianças videntes, indicando que essa habilidade começaria a se 

desenvolver a partir dos os 9 anos nesta população. Os próprios autores, entretanto, fazem a 

ressalva de que a amostra de crianças mais velhas no estudo era muito reduzida, indicando 

a necessidade de futuras investigações. 

Os estudos de Minter, Robson e Bishop (1998) e Peterson, Peterson e Webb (2000) 

avançam nesse sentido ao propor um desenho metodológico de pesquisa que incluía tarefas 

de falsa crença semelhantes às de McAlpine e Moore (1995), mas com amostras maiores e 

com grupo controle. Além disso, os estudos também adaptaram as tarefas para se 

adequarem a um formato mais tátil, mais apropriadas para a utilização com crianças cegas. 

Em ambos os estudos os resultados repetiram os achados de McAlpine e Moore (1995), 

sugerindo um atraso no desenvolvimento da ToM nessa população, que aconteceria entre os 

9 e 12 anos de idade. É importante notar, entretanto, que as modificações metodológicas 

realizadas nesses estudos também permitiram sugerir que, apesar da identificação de um 

atraso no desenvolvimento, não haveria nenhum prejuízo permanente na habilidade de 
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atribuir falsa crença em crianças cegas. Assim, uma vez adquirido o conceito de falsa 

crença, mesmo que mais tardiamente na comparação com crianças videntes, as crianças 

cegas passariam a acertar sistematicamente as tarefas de falsa crença, da mesma forma 

como se observa em crianças videntes. 

 Roche-Levecq (2006) também utilizou tarefas de falsa crença de conteúdo 

inesperado para investigar a idade de aquisição de conceitos de teoria da mente em crianças 

cegas. O estudo avaliou a habilidade de atribuição de falsa crença em tarefas de 1ª e 2ª 

ordem, bem como a habilidade das crianças de expressar por meio da face as emoções de 

alegria, medo, raiva e tristeza. Os resultados indicaram um desenvolvimento da ToM 

atrasado em 4 a 7 anos em crianças cegas, assim como os estudos anteriores. Com relação a 

reconhecimento de emoções, os resultados indicaram que a forma da criança cega expressar 

por meio da face as emoções de alegria e medo não era facilmente reconhecível por adultos 

videntes, ao passo que as emoções de raiva e tristeza eram. 

 Embora esses primeiros estudos tenham realizado modificações nas tarefas para 

adequá-las às crianças cegas, o estudo de Brambring e Asbrock (2010) elabora e utiliza pela 

primeira vez tarefas completamente táteis, ou táteis e auditivas. Quarenta e cinco crianças 

nascidas cegas e 37 crianças videntes participaram do estudo, respondendo a 16 tarefas de 

falsa crença, das quais 9 eram em formato táteis ou táteis e auditivas. Os resultados 

indicaram que as crianças cegas demonstravam, de forma consistente, habilidade para 

atribuir falsa crença aos 7 anos de idade.  

Essa aparente contradição com os achados anteriores poderia se explicar, ao menos 

em parte, em função dos instrumentos de avaliação empregados. Brambring e Asbrock 

(2010) sugerem que as tarefas de conteúdo inesperado utilizadas nos estudos até 2006, 

exigem que as crianças tenham tido experiências e adquirido conceitos acerca dos objetos 

utilizados que dependem de experiências visuais. Na realização da tarefa do bule (Minter et 
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al., 1998), por exemplo, é plausível supor que, na experiências de crianças cegas, bules 

quentes poderiam conter café ou chá, porque é isso que é dito a elas no dia a dia; portanto, 

quando na tarefa lhes é apresentada areia dentro do bule quente, a criança pode considerar 

que esse seria um conteúdo inesperado apenas para ela e não para o personagem alvo da 

tarefa, uma vez que o tipo de experiências que elas têm com objetos quentes depende do 

relato de outros, em função de sua experiência em primeira pessoa ser vivida através do 

tato, e que essa poderia ser uma forma de utilizar o bule que ela desconhece, mas que é 

conhecida por videntes. Dessa forma, a inadequação consistiria em a criança não operar o 

conceito de falsa crença como a tarefa prevê. Efeito semelhante também pode ter ocorrido 

na tarefa da bola de squash dentro de uma caixa de ovo, no estudo de Peterson et al. (2000) 

(Brambring & Asbrock, 2010). 

 Contribuindo para dar suporte a essa hipótese, os resultados de estudos 

subsequentes que utilizaram exclusivamente instrumentos de estímulo auditivo, como a 

contação de história, não registraram diferenças significativas no ritmo de aquisição da 

habilidade de atribuir estados mentais de crianças cegas em comparação com as videntes 

(Bartoli et al., 2019; Pijnacker et al., 2012). Esses achados apontam de forma contundente 

para dois elementos chave. Um deles, a importância central de se avançar na elaboração e 

na adequação de instrumentos para serem utilizados com a população cega; e, o segundo, é 

claro, os avanços na própria compreensão a respeito da aquisição de conceitos ligados à 

ToM, que decorrem da complexificação e adequação no uso dos instrumentos. É importante 

destacar que a elaboração e o uso criterioso de instrumentos é um dos grandes desafios 

atuais nas áreas da sociocognição e da teoria da mente, de modo geral, e que vem sendo 

sistematicamente objeto de trabalhos e discussões (para revisões sobre esse assunto ver 

Eddy, 2019, Quesque & Rossetti, 2020 e Pinkham et al., 2013). Entretanto, nota-se que essa 

questão se manifesta de forma particular com a população cega, na medida em que 
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comparações feitas com crianças videntes podem levar a interpretações sobre atrasos, e 

eventualmente prejuízos, que não se sustentam, e, ao mesmo tempo, dificultam a 

investigação de aspectos sociocognitivos ligados à diversidade na trajetória de vida de 

indivíduos cegos e videntes.  

Outro elemento identificado nas pesquisas que produziu avanços importantes na 

compreensão do desenvolvimento de uma ToM em indivíduos cegos foi a consideração da 

cegueira como um fenômeno complexo e multifacetado. No estudo de Pijnacker et al. 

(2012), por exemplo, a idade de aquisição de conceitos de ToM foi avaliada em crianças 

com diferentes graus de deficiência visual. Foram utilizadas tarefas de falsa crença, 

exclusivamente com estímulos auditivos (adaptadas em histórias), e tarefas de linguagem 

não literal. Os achados do estudo sugeriram que a performance nas tarefas estaria 

relacionaria à inteligência verbal e idade, mas não à visão, pois não foram observadas 

diferenças significativas nas performances entre as crianças com deficiência visual e o 

grupo controle. 

Uma abordagem inovadora no estudo da aquisição de conceitos de ToM nessa área 

foi adotada por Beeger et al. (2014), ao levarem em conta as diferentes estruturas 

anatômicas envolvidas na cegueira. Nesse sentido, os autores trazem os conceitos médicos 

de cegueira ocular, quando a causa da cegueira envolve estruturas antes do trato ótico, e 

cegueira extra-ocular3, quando a causa da cegueira está dentro do trato ótico ou mais a 

fundo no tecido cerebral. Vinte e duas crianças com cegueira extra-ocular, 9 crianças com 

cegueira ocular e 103 crianças videntes, foram avaliadas em 9 diferentes tarefas de falsa 

crença, as mesmas utilizadas por Brambring e Asbrock (2010). Os resultados do estudo 

sugeriram um papel importante ligado às estruturas anatômicas envolvidas na cegueira, na 

medida em que não foram observados atrasos do desenvolvimento da ToM de crianças com 

                                                
3 Do inglês ocular-plus blindness. 
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cegueira de causa ocular, mas, sim em crianças com cegueira de causa extra-ocular. Como 

ressaltado pelos próprios autores, futuras pesquisas podem contribuir de forma importante 

com a área ao avançar nas investigações nesse sentido. 

Finalmente, a consideração da teoria da mente como um fenômeno complexo e 

multifacetado, embora tenha aparecido ainda timidamente nas produções, tem grande 

potencial para orientar as pesquisas sobre o desenvolvimento de uma ToM, como tem-se 

visto de uma forma geral nas pesquisas na área (Apperly, 2012), e no estudo da trajetória 

particular do indivíduo cego. Segundo Bartoli et al. (2019), ser capaz de raciocinar sobre 

outras mentes não consiste apenas em atribuir falsa crença, portanto metodologias que 

“avaliem a ToM de forma mais ampla devem ser utilizadas para encontrar os pontos fortes 

e as potências das populações atípicas, ao invés de suas fraquezas e atrasos” (p.3496). 

 

A leitura do mundo social de cegos e videntes 

Nenhum estudo analisado nesta revisão indicou qualquer tipo de prejuízo 

permanente na aquisição e desenvolvimento da ToM, mesmo os estudos iniciais nessa 

temática, que fazem referência a atrasos no desenvolvimento da ToM em crianças cegas.  

Para identificar se a privação da visão no curso do desenvolvimento formaria uma 

representação neuronal diferente das funções envolvidas na teoria da mente de videntes, 

Bedny, Pascual-Leone e Saxe (2009) investigaram, através de exames de ressonância 

magnética funcional, se as estruturas cerebrais responsáveis pela teoria da mente 

permanecem com a mesma seletividade funcional e posição anatômica em adultos cegos, 

quando comparados a videntes.  

Em um estudo subsequente, Koster-Hale, Bedny e Saxe (2014) aplicaram o método 

Multi-Voxel Pattern Analyses (MVPA) nos dados de ressonância magnética funcional 

coletados no estudo de Bedny, Pascual-Leone e Saxe (2009). Este método consiste em 
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alimentar um sistema de Machine Learning com os dados da ressonância magnética 

funcional para um complexo cruzamento de dados, que contribui com ganho de maior 

precisão nas observações dos estados cognitivos e na relação das atividades cerebrais a 

comportamentos específicos (Silva, 2015). O objetivo foi observar com mais precisão se, 

ao pensar sobre estados mentais que surgem de uma experiência visual ou auditiva, os 

adultos cegos recrutariam recursos cognitivos diferentes dos adultos videntes, e mais ainda, 

se neurologicamente as regiões responsáveis pela ToM de cegos e videntes difeririam essa 

fonte perceptual (se foi ouvido/ se foi visto). Para os autores, o resultado dessa investigação 

indicaria o impacto que teria a vivência em primeira pessoa de experiências e sensações na 

forma de raciocinar sobre estados mentais, pois informaria sobre os recursos cognitivos de 

adultos cegos sobre experiências visuais. 

Os resultados dos dois estudos indicaram similaridade na atividade cerebral de 

cegos e videntes para exercer as funções ligadas à teoria da mente. No primeiro estudo 

(Bedny et al., 2009) foram identificadas as mesmas posições anatômicas, o mesmo número 

de regiões ativadas e a mesma seletividade funcional envolvidos no raciocínio de teoria da 

mente de adultos cegos e videntes, mesmo quando pensam sobre a experiência visual dos 

outros. Sobre seus achados, os autores destacam que “apesar do papel da experiência visual 

no desenvolvimento típico, a ausência de aprendizagem visual não apresenta efeitos 

residuais nos mecanismos neurais da ToM na idade adulta” (p.11315).  

Os resultados do segundo estudo (Koster-Hale et al., 2014) corroboram essas 

análises, e indicam, além disso, que de forma semelhante em adultos cegos e videntes, a 

Junção Temporo-Parietal (TPJ), pertencente à rede neural responsável pela ToM, reconhece 

e decodifica a fonte perceptual que gerou o estado mental no outro (se ligada a uma 

experiência visual ou a uma experiência auditiva), indicando, portanto, que adultos cegos e 

videntes recrutariam os mesmos recursos cognitivos. 
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Esses resultados evidenciam, portanto, que mesmo com a privação da visão, 

condição que leva à um curso desenvolvimental com características particulares, adultos 

cegos não diferem em termos das bases neurais ou de recursos cognitivos de adultos 

videntes no que se refere à teoria da mente e parecem ter um conhecimento rico acerca da 

visão (Koster-Hale et al., 2014). Uma possível explicação para isso parece estar ligada a um 

outro achado particularmente importante no estudo de Bedny et al (2009), a de que “a 

privação visual leva à reorganização dos sistemas neurais envolvidos na compreensão da 

linguagem: os córtices visuais dos nascidos cegos, diferentemente dos videntes, estão 

envolvidos na compreensão de fala” (p.11314). Nesse sentido, Para Bedny et al (2009) e 

Koster-Hale et al. (2014), ouvir o testemunho sobre os estados mentais de outros, sem 

necessariamente experimentá-los de forma visual em primeira pessoa, parece ser suficiente 

para favorecer o desenvolvimento da capacidade de raciocinar de modo complexo sobre 

outras mentes.  

Esses achados se coadunam com o argumento, já amplamente estabelecido na 

literatura, da importância central da linguagem para o desenvolvimento de uma ToM 

(Deleau, Maluf, & Panciera, 2008; Garfield et al., 2001; Miller, 2012). Em conjunto, esses 

resultados parecem sugerir que seria a experiência linguística, e não a experiência visual, 

que estaria estreitamente ligada ao desenvolvimento de uma ToM. 

 

Variações individuais na ToM de adultos cegos e videntes 

Estudos com indivíduos adultos têm contribuído para expandir o conceito da teoria 

da mente para além de uma habilidade adquirida e completamente desenvolvida durante o 

curso do desenvolvimento infantil, pois, as trajetórias e experiências que compõem as 

diferenças socioindividuais do adulto impactam o uso da ToM em diferentes contextos 

(Apperly, 2012). Embora apenas um estudo tenha explorado esse tema com a população 
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cega, seus achados parecem poder apontar caminhos importantes de pesquisa, bem como 

indicar pistas sobre o funcionamento da ToM em indivíduos adultos cegos. 

No estudo de Sak-Wernicka (2015), participantes de 19 a 67 anos foram avaliados 

em tarefas que se aproximavam de situações conversacionais cotidianas (como uma 

conversa no supermercado ou ponto de ônibus). Os resultados revelaram poucos acertos nas 

questões de raciocínio sobre estados mentais de 1ª e 2ª ordem, tanto em adultos videntes 

como em cegos (62% e 51%, respectivamente). Esses achados estão em acordo com a 

hipótese de que indivíduos adultos apresentam variações individuais importantes no uso da 

teoria da mente (Apperly, 2012). É plausível pensar, portanto, que pessoas possam ser mais 

capazes de realizar leituras sociais mais precisas em determinados contextos e menos 

capazes em outros. O estudo de Sak-Wernicka (2015) parece, assim, sugerir uma variação 

individual semelhante em indivíduos cegos, ainda que, da mesma forma que os videntes, 

cegos tenham desenvolvido uma teoria da mente funcional e efetiva (Bedny et al., 2009).  

Um elemento conhecidamente importante para a funcionalidade e efetividade do 

uso da teoria da mente para atribuir sentido ao mundo social são as habilidades ligadas às 

funções executivas (FE), na medida em que FE estão fortemente associadas ao 

processamento da ToM (Friedman & Miyake, 2016). Nesse sentido, estudos têm indicado 

que haveria uma reorganização neurológica no córtex visual em indivíduos cegos, de modo 

a processar nessa estrutura, diferentemente do que ocorre com videntes, tanto linguagem 

(Bedny et al., 2009) como memória, um dos componentes das FE (Bedny, 2017; Voss & 

Zatorre, 2012). Além disso, pesquisas têm sugerido que indivíduos cegos, efetivamente, 

teriam mais habilidade que videntes em situações que exigem memória verbal (Swanson & 

Luxenberg, 2008).  

Embora a área ainda careça de pesquisas que explorem relação do uso das funções 

executivas e a teoria da mente em adultos cegos, estes registros podem ser um indicativo de 
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que, se por um lado, o sentido da visão dá menos elementos ao individuo cego para a leitura 

do mundo social, por outro, habilidades fundamentais para uma boa leitura do mundo 

social, como a memória verbal, parecem ser mais desenvolvidas em indivíduos cegos do 

que em videntes, justamente porque esse tipo de habilidade é altamente estimulada na sua 

experiencia cotidiana, em função da cegueira. É importante notar, entretanto, que mesmo 

sendo plausível esperar variações socioindividuais no uso da ToM em indivíduos cegos, 

assim como em videntes, é preciso avançar na investigação sobre esse tema, sem assumir 

que o uso de teoria da mente em diferentes contextos sociais seja igual em cegos e videntes. 

O número reduzido de estudos que exploram diferenças socioindividuais em 

indivíduos cegos, observada nesta revisão, aponta para a necessidade de futuras 

investigações. Nesse sentido, está implicada também a tarefa desafiadora de elaborar e 

adaptar instrumentos que sejam adequados para a população cega, e captem 

apropriadamente os elementos que para eles estão em jogo no desenvolvimento e no uso da 

habilidade sociocognitiva da teoria da mente. Para além da adaptação de instrumentos, 

como vem sendo observado nos estudos da área (Rutherford, Baron-Cohen, & 

Wheelwright, 2002), uma aproximação possível seria a utilização de instrumentos 

qualitativos que fomentam e avaliam a narrativa de indivíduos cegos. Estudos que utilizam 

narrativas têm se valido de um desenho qualitativo para investigar elementos contextuais 

ligados à leitura do mundo social (Buck, Ludwig, Meyer, & Penn, 2014; Lysaker, 

Clements, Plascak, Hallberg, Knipscheer, & Wright, 2002; Lysaker, France, Hunter, & 

Davis, 2005), podendo ser particularmente ricos em pesquisas com populações cegas, 

considerando-se a diversidade da experiência humana e de suas implicações para as leituras 

do mundo social. 
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Conclusão 

Neste estudo de revisão foi explorado o percurso das pesquisas em teoria da mente 

com indivíduos cegos. Os 12 textos selecionados na revisão foram sistematizados e 

analisados. As discussões foram organizadas em 3 categorias principais, que dizem respeito 

à aquisição de conceitos de teoria da mente em crianças cegas; à relação entre o 

desenvolvimento e a competência desta habilidade em indivíduos cegos e videntes; e às 

contribuições da literatura para se pensar diferenças socioindividuais ligadas à ToM. 

Apesar de estudos da década de 1990 apontarem para atrasos no desenvolvimento 

de uma ToM de crianças cegas, estudos recentes indicam que não haveria diferenças 

significativas no ritmo de aquisição de um ToM entre crianças cegas e videntes, ou que 

essas diferenças, mesmo pequenas, estariam ligadas à nuances específicas da cegueira. 

Nesse sentido, destaca-se o papel explicativo da linguagem no curso do desenvolvimento 

de uma ToM, sugerindo que a experiência linguística, mas não a experiência visual, estaria 

estreitamente ligada ao desenvolvimento de uma ToM. Esses achados apontam também 

para a importância de se levar em conta a dimensão multifacetada dos aspectos ligados 

tanto à cegueira como à ToM. 

Além disso, estudos nessa temática têm indicado que os recursos neurológicos 

utilizados para as funções de teoria da mente seriam os mesmos em adultos cegos e 

videntes, apesar da trajetória diferente no desenvolvimento desta habilidade nestas duas 

populações. Dessa forma, o funcionamento desta rede neural, como se dá, estaria ligado à 

uma boa leitura do mundo social, refletindo uma teoria da mente funcional, efetiva e rica, 

inclusive no que diz respeito ao conhecimento acerca de experiências nunca antes vividas 

em primeira pessoa (como são as experiências visuais), e sua capacidade de raciocinar 

acerca da. Nesse sentido, destaca-se a importância de se considerar as diferenças 
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socioindividuais nesta habilidade, bem como o papel das funções executivas, 

particularmente na população de adultos cegos. 

Finalmente, o número reduzido de estudos que exploram diferenças 

socioindividuais em adultos cegos, observado nesta revisão, aponta para a necessidade de 

futuras investigações. Para além do desafio atual de instrumentos que captem 

apropriadamente os elementos em jogo no uso da habilidade sociocognitiva da ToM, 

sugere-se como aproximação possível a utilização de instrumentos qualitativos que 

fomentem e avaliem a narrativa de indivíduos cegos, podendo ser particularmente rico o 

relato de suas experiências inter-relacionais, bem como o de seus pares, para investigar 

elementos contextuais ligados à leitura de mundo social. 
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