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Resumo
Dias, Luciana Brooking Teresa; Landeira-Fernandez, Jesus (Orientador).
Memória de Crianças em Idade Escolar: uma perspectiva
neuropsicológica. Rio de Janeiro, 2011. 109p. Dissertação de Mestrado –
Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
A memória se apresenta em sistemas distintos e interligados. Ela permite a
constituição do sujeito e sua interação com o meio em que vive. Durante o
desenvolvimento, mudanças biológicas e comportamentais vão ocorrendo,
algumas vezes de forma rápida e outras, lentamente, respeitando a maturação
neuronal, a interação social e a cultura em que vive. Nesse contexto, a emoção
tem um papel modulador das funções cognitivas, fortalecendo ou enfraquecendo o
armazenamento de uma informação, ou seja, influenciando a memória. Seu
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armazenamento pode ser sensorial, de curto e de longo prazo e ela pode se dividir
em estágios (codificação, armazenamento e recuperação) e em tipos (explícita ou
declarativa e implícita ou não declarativa). A memória explícita se subdivide em
episódica e semântica, a implícita inclui os hábitos e habilidades, e a memória de
curto prazo inclui a memória de trabalho. As áreas cerebrais envolvidas são o
hipocampo, lobos frontal e temporal e a amígdala. Há distinção dos sistemas de
memória durante o desenvolvimento: bebês reproduzem ações, reconhecem faces
e eventos familiares e apresentam memória implícita (que não se altera muito ao
longo do desenvolvimento); crianças pré-escolares apresentam uma memória mais
sofisticada, organizando melhor as informações; e na fase escolar a memória já se
encontra mais desenvolvida. O estudo mostrou que a memória semântica melhora
gradualmente com a idade, acompanhando a ampliação de vocabulário; a memória
episódica se desenvolve de forma mais pontual; e a memória de trabalho apresenta
maturação mais tardia, acompanhando o desenvolvimento das funções executivas.

Palavras-chave
Sistemas de memória; memória explícita; neuropsicologia; criança; infância;
desenvolvimento.

Abstract
Dias, Luciana Brooking Teresa; Landeira-Fernandez, Jesus (Advisor).
Memory in School-Aged Children: a neuropsychological perspective.
Rio de Janeiro, 2011. 109p. MSc. Dissertation – Departamento de
Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
The memory is divided into different systems and interconnected. It allows
the creation of the subject and its interaction with the environment in which they
live. During the development, behavioral and biological changes are occurring,
sometimes quickly and others slowly, respecting the neuronal maturation, social
interaction and culture in which they live. In this aspect, some skills are innate and
others, acquired, learned. In this context, emotion plays a modulator of cognitive
functions, strengthening or weakening the storage of information, ie, influencing
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memory. It can present divided into stages (sensory, short term and long term), in
steps (encoding, storage and retrieval), and types (declarative or explicit and
implicit or non-declarative). The explicit type is subdivided into episodic and
semantic, the implicit include the habits and skills, and the short-term memory
includes the working memory. The brain areas involved are the hippocampus,
frontal and temporal lobes, and amygdale. in the formation of new memories and
the recognition and consolidation during learning, and amygdala, allowing storage
of the episodes that involve more emotion. There are distinctions in the memory
systems during the development: babies reproduce actions, recognize faces and
family events and have implicit memory (which does not change much throughout
development), preschool children have a more sophisticated memory by
organizing the information better; and during school memory is already more
developed. The study showed that semantic memory improves gradually with age,
following the expansion of vocabulary; episodic memory develops in a more
timely, and working memory presents late maturation, following the development
of executive functions.

Keywords
Memory systems; explicit memory; neuropsychology; child; childhood;
development.
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Apresentação
A memória é uma função cognitiva que se apresenta na forma de sistemas
distintos, porém, ligados uns aos outros. Através dela as pessoas conseguem se
comunicar e organizar sua vida e seu self. Dessa forma, ela tem um papel vital
para o indivíduo, pois a partir dela, ele se situa no espaço e no contexto em que
está inserido. Os indivíduos vão guardando, ao longo da vida, experiências, os
sentimentos ligados às experiências, os pensamentos relacionados a elas, e tudo
isso vai construindo o sujeito, juntamente com as informações vivenciadas e
perdidas.
Dentro desse contexto, uma das ciências que investiga a memória é a
Neuropsicologia. Essa é uma disciplina que estuda a relação entre o cérebro e o
comportamento humano, em sua atividade mental normal e/ou patológica. Da
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mesma forma, investiga as alterações cerebrais, seus efeitos sobre o
comportamento e sua relação com o meio em que vive (Tabaquim, 2003). Seus
estudos possibilitam um prognóstico, uma orientação de estratégias terapêuticas e
elaboração de um programa de tratamento mais focado. Em seus objetivos, faz
uso da avaliação neuropsicológica, ferramenta esta que envolve a utilização de
entrevistas, observações e análise do contexto bem como testes e escalas. Dessa
maneira, é possível estudarmos a percepção, atenção, memória, linguagem,
pensamento, entre outras funções cognitivas (Luria, 1981).
No que se refere à memória e aprendizagem, a avaliação neuropsicológica
permite investigar mais a fundo o processo e os sistemas de memória,
possibilitando compreender seus déficits e prejuízos ao longo do aprendizado.
Entretanto, estudar as funções cognitivas na infância apresenta algumas
dificuldades, entre elas o fato do cérebro estar em constante desenvolvimento.
Portanto, é importante que se considere não só as diferenças entre as faixas
etárias, mas também, escolher as tarefas apropriadas para cada idade (Gulya,
Rossi-George, Hartshorn, Vieira, & Rovee-Collier, 2002).
Enquanto alguns sistemas não apresentam muita alteração ao longo da
vida, outros mudam durante o desenvolvimento, seja aumentando ou reduzindo
sua capacidade. Dentre as alterações que ocorrem ao longo do desenvolvimento,
algumas delas estão presentes na fase de idade escolar. Por ser um assunto

complexo, que ainda apresenta controvérsias sobre suas características, e por estar
presente no cotidiano de todos, faz-se necessário seu aprofundamento.
Sendo assim, esta dissertação tem como objetivo investigar o
desenvolvimento da memória, identificando suas características de funcionamento
e suas principais mudanças. Contextualizando, assim, seus constructos na
infância, dentro da visão da Neuropsicologia, especificamente fazendo uma
análise em relação a gênero e idade.
A dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo trará
um aspecto geral sobre Desenvolvimento Cognitivo, Aprendizagem, Emoção e
apresentará os Sistemas de Memória fundamentados na Psicologia Cognitiva. O
objetivo desse capítulo é contextualizar o leitor no âmbito do desenvolvimento
cognitivo e familiarizar nos conceitos de memória, a fim de facilitar a
compreensão da leitura nos seguintes capítulos. O segundo capítulo será composto
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pelo artigo de revisão literária sobre o tema “Neuropsicologia do desenvolvimento
da memória: da pré-escola ao período escolar”. O objetivo desse estudo foi a
contribuição para a organização do conhecimento sobre as bases mnemônicas,
visando uma melhor compreensão das dificuldades que podem ocorrer na
infância, assim como para a promoção de estratégias de estimulação de
componentes mnemônicos nesta fase. Esse capítulo foi publicado na Revista
Neuropsicologia Latinoamericana. Em seguida, o terceiro capítulo é constituído
pelo ensaio teórico do artigo original intitulado “Desenvolvimento da memória em
crianças escolares de classe média”. Seu objetivo foi verificar a memória de
crianças em idade escolar sob a perspectiva da Neuropsicologia. Finalmente, no
quarto capítulo, haverá um fechamento da dissertação, de acordo com a literatura
pesquisada e os dados obtidos nesse estudo. Além disso, serão ressaltadas as
limitações e perspectivas de futuros estudos. No quinto capítulo serão
apresentadas as referências bibliográficas da dissertação inteira, incluindo os
capítulos de artigos a publicar.
Cabe ressaltar que os capítulos foram escritos considerando as normas da
American Psychiatric Association (APA) em face às solicitações das Revistas de
Psicologia a se submeter os artigos.

