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1. Apresentação 

 

A memória depende do tempo para existir e o tempo, por sua vez, necessita do colorido 

da memória para preencher seu espaço e ter continuidade. Pensando no bem-sucedido 

relacionamento memória-tempo e considerando a abordagem históricocultural adotada no 

presente trabalho, optou-se por atribuir uma ordem cronológica de apresentação do estudo, 

recuperando-se assim, de certa forma, o percurso, as experiências e a aprendizagem da 

mestranda. Portanto, as seções expostas a seguir foram sistematizadas seguindo a ordem 

temporal das produções desenvolvidas pela mestranda, ao longo de seus 2 anos de pesquisa. 

 Por conseguinte, começam com a primeira incursão no domínio da memória 

autobiográfica (MA), traduzido no desafio de adentrar em um novo campo de estudo, resultando 

na produção do capítulo de livro “Somos o que lembramos e o que esquecemos” (Paula & 

Hazin, no prelo), escrito para o livro “Ensaios de história e memória”, a convite do Centro de 

Memória Prof. Tarcísio Medeiros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Tal 

experiência aguçou a curiosidade e resultante da varredura do estado da arte sobre a MA foi 

elaborado o artigo “Revisão Narrativa: A gênese do construto memória autobiográfica”, que 

abarca a gênese do construto MA, submetido à Revista Mnemosine.  

Por sua vez, a feitura deste último artigo provocou grande inquietude frente às 

divergências teóricas encontradas no domínio da MA, o que motivou a realização de uma 

sistematização acerca das definições e classificações da MA propostas pelas diferentes 

abordagens teóricas, promovendo como resultado o artigo “Revisão narrativa: Controvérsias 

acerca do construto memória Autobiográfica”.  

Por fim, a mestranda buscou ampliar a compreensão acerca das relações entre a 

emergência da MA e um conjunto de funções psicológicas, destacadas pela literatura como 

precursoras deste sistema mnêmico. Tal esforço, resultou na proposição de pesquisa empírica, 

cujo resultado está problematizado no artigo “A interrelação entre memória autobiográfica e 

seus precursores durante a amnésia infantil”. E encerrando a trajetória, há 2 anos iniciada, 

apresenta-se a seção de considerações finais, a qual inclui as conclusões de todo esse percurso 

e os desafios para estudos futuros, por ele avançados.  

Sendo assim, no presente documento, a seção de varredura do estado da arte está 

composta por um capítulo de livro e dois artigos teóricos. Estes são seguidos das seções de 

Metodologia e Resultados, oriundos da realização do estudo empírico. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais. 
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Ressalta-se que o capítulo de livro “Somos o que lembramos e o que esquecemos” e o 

artigo “Revisão Narrativa: A gênese do construto memória autobiográfica”, já foram 

submetidos à publicação. O primeiro destes foi produzido a convite, enquanto o segundo foi 

submetido afim de cumprir regra estabelecida pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

da UFRN, que exige a submissão de pelo menos um artigo referente à pesquisa em curso, como 

condição para agendamento da defesa de mestrado. Assim sendo, as duas primeiras produções 

seguem o modelo de edição exigido pelos periódicos e editoras aos quais foram submetidos. 

Por outro lado, espera-se que a banca de defesa contribua sobremaneira para o aperfeiçoamento 

dos dois últimos artigos, tendo em vista a possibilidade de alteração dos mesmos antes da sua 

submissão.  
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O interesse pela sistematização dos estudos sobre a memória confunde-se com a própria 

trajetória da psicologia enquanto domínio independente de produção de conhecimento. 

(Bjorklund and Sellers, 2014; Schneider, 2015; Schneider & Ornstein, 2015). Possivelmente, 

tal centralidade decorra de sua função estruturante em relação à cognição humana, uma vez que 

o sistema mnemônico tem participação imprescindível na aquisição de conhecimentos, na 

manutenção das informação obtidas, na prospecção e planejamento de ações (P. Bauer & 

Fivush, 2014c), mas igualmente na construção de uma narrativa pessoal, que possibilita a 

experiência do self. 

Entretanto, apesar do grande volume de pesquisas, que juntas propuseram inúmeras 

definições e classificações para o sistema mnêmico, tensões e controvérsias ainda são 

identificadas, notadamente em termos do desenvolvimento ontogenético dos diferentes 

sistemas, bem como de suas articulações com processos psicológicos considerados básicos ou 

primários (Nelson, 2014; Miller, 2014; Schneider, 2015).  

No plano do desenvolvimento filogenético, estudos convergem ao circunscrever os 

significativos avanços alcançados pela espécie humana ao longo do tempo. De acordo com 

Tulving (1983; 2002), uma das principais habilidades desenvolvidas pela humanidade foi a 

capacidade de adquirir novas informações, de forma imediata, e manipulá-las, originando um 

novo material. Tal habilidade é denominada memória operacional e configura-se como um dos 

marcos diferenciais entre os humanos e demais animais, uma vez que esta nos permite 

manipular fatos, conceitos e ideias, para planejar, resolver problemas e, consequentemente, agir 

de forma intencional, construindo sentidos para os eventos (Bjorklund & Sellers, 2014;  

Tulving, 1983; 2002). 

Vale ressaltar que tais avanços filogenéticos, bem como suas repercussões no plano da 

ontogênese, são de caráter histórico e cultural, e foram construídas dialeticamente, a partir da 

atividade humana sobre e com o mundo (Bjorklund & Sellers II, 2014; Nelson & Fivush, 2004). 

Tal processo evolutivo levou à formação de um sistema mnemônico complexo, que permitiu a 

emergência da memória autobiográfica – MA, habilidade que garante ao sujeito continuidade 

cronológica de sua existência singular no mundo, aprendizado a partir de experiências pessoais 

e a prospecção de seu futuro através destas vivências, além da capacidade de viajar mentalmente 

no tempo e reviver momentos pessoalmente significativos (P. Bauer & Fivush, 2014b; P. J. 

Bauer & Larkina, 2013; Endel Tulving, 2002).  

No tocante ao processo de desenvolvimento da MA e suas especificidades dentro da 

grande e complexa estrutura do sistema mnemônico, ainda não há um consenso de opiniões 
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entre os teóricos da área. Talvez por isto, o estudo sobre a MA tem atraído a atenção de 

pesquisadores e curiosos interessados neste domínio (P. Bauer & Fivush, 2014a; Fivush, 

2014a). Visando esclarecer tais questões, em geral, os pesquisadores apostam na realização de 

estudos que investiguem a MA na primeira infância, posto que é nesta fase que as crianças 

começam a formar suas primeiras MA, em meio ao período denominado de amnésia infantil – 

AI. Além disso, a nível filogenético, provavelmente foi neste período que a MA emergiu 

(Bjorklund & Sellers II, 2014).   

Já foram postuladas diversas justificativas para a AI, como por exemplo, a incapacidade 

das crianças muito novas formarem memórias, nível de esquecimento acelerado decorrente da 

imaturidade do sistema nervoso, a falta de scripts que organizem a informação e, até mesmo, a 

incapacidade das crianças já verbais para recordar memórias formadas no passado por um 

sistema pré-verbal (Miller, 2014). 

A duração da amnésia infantil contempla período que vai do nascimento até meados dos 

5,5 a 7,5 anos, quando a MA está mais consolidada e as crianças já conseguem produzir alguns 

relatos autobiográficos. Por conseguinte, memórias formadas a partir do “término” da amnésia 

infantil são consolidadas e evocadas com maior qualidade a longo prazo (P. J. Bauer & Larkina, 

2013; P. Bauer, 2014).  

Variáveis como a idade em que a criança vivencia o evento e o intervalo de tempo que 

se passa entre este e sua recordação, têm grande influência para a quantidade e qualidade do 

material evocado. Quanto mais nova a criança e maior o intervalo entre o evento e a evocação, 

mais frágil será sua lembrança (van Abbema & Bauer, 2005). 

No tocante as explicações atribuídas para a AI pelas diferentes abordagens teóricas, de 

forma geral, é possível classificar tais pontos de vista em dois grandes grupos. Um destes 

acredita que durante este período as crianças conseguem formar e consolidar MAs, no entanto, 

posteriormente estas não podem ser acessadas, pois há um esquecimento funcional dessa 

memória, sobre o qual, diferentes motivos são atribuídos a depender da perspectiva teórica. Já 

o outro grupo, aposta que neste período não é possível formar MAs em decorrência da 

maturidade do sistema nervoso. E, sobre tal imaturidade, as abordagens teóricas vão apontar a 

necessidade de aquisição de diferentes habilidades para que se consiga formar uma MA (P. J. 

Bauer, 2015a, 2015b). 

No que concerne ao fim da AI e a emergência da MA, os teóricos convergem na opinião 

de que a formação desta depende do desenvolvimento prévio de outras habilidades ou funções 

cognitivas, que dão suporte à MA. Algumas destas são a linguagem, a consciência sobre o eu 

(mais conhecido como self), alguns subtipos de memória declarativa mais básicas, como a 
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episódica e semântica, a conceptualização abstrata e a compreensão temporal (Howe, Courage 

e Edison, 2003; P. J. Bauer, 2015a; Nelson & Fivush, 2004).  

Os pontos de concordância entre as diferentes concepções teóricas acerca da MA 

circunscrevem-se ao seu caráter explícito, formado por memórias semânticas – MS e, 

principalmente, por memórias episódicas –ME, que possibilitam a construção de uma narrativa 

de vida. Também envolvem eventos específicos e informações autorrelacionadas, nos quais 

emoções, pensamentos e reflexões particulares do sujeito estão presentes (Baddeley, A., 

Anderson, M., & Eysenck, 2011; Nelson, 2014). Para tanto, a concepção de MA precisa ir além 

das etapas básicas de armazenamento, codificação e evocação de um evento de vida pessoal. A 

MA exige uma tomada de consciência reflexiva autonoética sobre o evento recordado, ou seja, 

a capacidade de “viajar no tempo” e experienciar novamente algo já vivido (Development, 

2010; Fivush, 2011; Nelson & Fivush, 2004, & Baddeley, 2011). 

Embora, ao longo destes 40 anos tenha sido possível acumular conhecimento 

significativo sobre este sistema, a própria diversidade de teorias vigentes sobre a definição e o 

desenvolvimento ontogenético da MA reflete a necessidade de realização de estudos que 

problematizem acerca de sua constituição e desenvolvimento, pois como destacam Bauer & 

Fivush (2014), “... em todos os domínios da investigação científica, quanto mais aprendemos, 

mais percebemos o quanto ainda não sabemos”(P. Bauer & Fivush, 2014a). 

Neste contexto, o referido estudo almejou a investigação da MA e das funções 

cognitivas apontadas pela literatura como precursoras desta, direcionando-se para o período da 

AI, utilizando metodologia genética proposta por Vygotsky (1984), na tentativa de 

compreender melhor suas relações (Vygotsky, 1984). Para tanto, crianças de 4 a 6 anos foram 

avaliadas no tocante à MA, memória episódica, memória semântica, linguagem, teoria da mente 

e funções executivas. 

Este estudo se apresenta com o objetivo maior de contribuir na ampliação da 

compreensão da trajetória ontogenética da MA, em especial, em crianças de 4 a 6 anos. A 

expectativa é que os resultados provenientes desta investigação constituam material que auxilie 

na construção de parâmetros desenvolvimentais, sendo um suporte para profissionais e 

instituições que atendem crianças com e sem desenvolvimento típico.   

Até a década de 80 do século passado, os estudos sobre a MA eram escassos, mas 

representaram esforços significativos em busca de definições claras e classificações específicas 

deste sistema de memória. No entanto, a partir das pesquisas avançadas por Katherine Nelson 

(1986) acerca da memória de eventos específicos recorrentes (scripts), inaugura-se a fase dos 

estudos desenvolvimentais sobre a MA.  De lá para cá, esta seara de problematização vem 
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atraindo pesquisadores de diferentes vertentes teóricas, ocasionado frutíferos debates acerca de 

sua existência, definição e desenvolvimento (Miller, 2014; Nelson & Gruendel, 1986; 

Schneider, 2015). 

A investigação dos primórdios dos estudos desenvolvimentais da MA sublinha a 

centralidade de três modelos específicos (Hazin, Falcão & Lemos, 2010), a saber, o cognitivo 

(Howe, Courage, & Edison, 2003), o linguístico-desenvolvimental (Nelson & Fivush, 2004) e 

o modelo animal (Whishaw & Wallace, 2003). Para o modelo cognitivo de desenvolvimento 

da MA, tal habilidade surge em torno do segundo ano de vida da criança, enquanto decorrência 

do desenvolvimento do self cognitivo. Tal teoria propõe a ocorrência de mudança qualitativa 

no sistema mnêmico humano a partir da transição do self implícito para o self explícito, ou seja, 

a partir da emergência das noções de Eu e Mim (Howe, Courage, & Edison, 2003). Para tal 

perspectiva, a socialização e a cultura, mediadas pela linguagem, ocupam lugar importante na 

organização das MAs. Porém, são configuradas apenas como catalisadores de seu surgimento, 

e não como coconstrutores do mesmo.  

A centralidade do papel da linguagem na constituição da MA antecipa o ponto de 

separação entre a perspectiva cognitiva e a linguístico-desenvolvimental. Para a segunda, a 

linguagem não é coadjuvante no processo, mas sim elemento central, uma vez que a construção 

de narrativas acerca de fatos e eventos da vida pessoal só pode ocorrer posteriormente à 

aquisição de capacidade de representação, decorrente da entrada no mundo simbólico, 

caracterizada pela utilização de suporte representacional compartilhado com seus pares (Howe 

et al., 2003). 

Por fim, o modelo animal pleiteia a existência de forma primitiva da MA em animais 

não humanos, diretamente associada às estruturas límbicas. Para Whishaw e Wallace (2003), 

os animais teriam dois mecanismos distintos de navegação, um destes recorrendo a pistas 

externas (piloting) e o outro a pistas internas (dead reckoning). Para os autores, o segundo 

mecanismo evoluiu de um sistema de simples monitoração do movimento para sistema 

complexo de representação das ações. Tal aquisição, permitiu aos animais adquirir 

conhecimento acerca, por exemplo, de determinado percurso. Considerando velocidade, ponto 

de partida e mudanças vivenciadas ao longo do trajeto, animais conseguem, utilizando-se de 

pistas sensoriais, retornar a ponto de partida inicial, mesmo em situações distintas e em 

condições adversas (Gonçalves, 2007). 
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3. Capitulo de livro – “Somos o que lembramos e o que esquecemos”. 

 

 (Paula & Hazin, no prelo)  

“Ser uma pessoa é ter uma história para contar 

sobre suas experiências, e essas histórias ajudam a 

constituir quem você é” (Barnes 1998).  

 

Somos exatamente aquilo que lembramos, e também o que esquecemos. Ter uma 

identidade, adquirir habilidades e com elas exercer um ofício, andar, falar, reconhecer pessoas, 

objetos e sentimentos, sem a memória nada disso seria possível. É sabido que a memória não é 

uma particularidade dos humanos. Objetos e seres vivos, como animais, computadores, plantas, 

metais, povos, nações e cidades, têm memória, embora com qualidades distintas da memória 

humana. 

A memória humana sofreu inúmeras transformações ao longo dos anos, configurando-

se como um conjunto de habilidades cognitivas com papel fundamental na evolução do ser 

humano. Enquanto função cognitiva permite ao sujeito traçar uma continuidade de suas 

compreensões, desempenhando papel semelhante a um fio condutor que, além de armazenar 

diversos conteúdos, liga informações já adquiridas a novos conhecimentos, sofisticando-se ao 

ponto de permitir o estabelecimento de relações, conclusões e inferências sobre o que já foi 

vivenciado e prováveis situações futuras. E, dessa forma, nos permite a adaptação aos diversos 

contextos históricos, culturais e demandas naturais necessárias à nossa sobrevivência. 

Lembrar é algo tão intrínseco ao funcionamento do ser humano que cotidianamente não 

refletimos sobre sua importância para a sobrevivência em vida e em sociedade, até que nos 

deparamos com os casos clínicos de amnésia que mostram como seria difícil viver e, até mesmo, 

constituir uma noção subjetiva do eu, sem a capacidade de recordar o que nos aconteceu 

(Baddeley et al., 2011). 

O caso clínico do famoso paciente conhecido como H. M. ficou mundialmente popular 

e foi amplamente estudado dentro do campo das neurociências, pois ilustra o impacto em vida 

da incapacidade para formar novas memórias, deixando o paciente preso entre o presente 

imediato e o passado. Por outro lado, nos casos de demência, o paciente vai paulatinamente 

perdendo as referências do que permite reconhecê-lo como um sujeito no mundo. Aos poucos 

esquece pessoas, fatos, habilidades, como um corpo sem essência.  
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Ainda sobre a relevância da memória para o ser humano, um grande estudioso da área 

denominado Tulving (1983;2002), escreveu sobre a maravilha da natureza que é a capacidade 

de, através da memória, conseguir “voltar no tempo” e reviver mentalmente situações já 

passadas temporalmente. Para ele, enquanto o tempo é implacavelmente rígido para todos os 

acontecimentos no universo-cósmico, não consegue deter a lembrança - “O sujeito que lembra, 

viaja mentalmente de volta para o seu passado e, portanto, viola a lei da irreversibilidade do 

fluxo do tempo” (Sic)(Endel Tulving, 1983, 2002) . 

Ademais, quem lembra, para além do fato de viajar no tempo, consegue refletir sobre 

seus comportamentos e escolhas e, assim, tomar decisões mais adequadas tendo em vista 

experiências já vivenciadas bem ou até mal sucedidas. Dessa forma, na seara da evolução 

filogenética e ontogenética, lembrar de experiências passadas é essencial para construir um 

futuro mais adaptado ao contexto no qual o sujeito se encontra.       

A memória como sistema imprescindível à adaptação em vida apresenta evidências de 

funcionamento ainda na fase pré-natal, com posterior e significativo desenvolvimento em 

período pós-natal. Estudos de imitação eliciada e imitação deferida comprovam a crescente 

capacidade dos bebês para recordar. A literatura aponta que recém nascidos já são capazes de 

reconhecer as vozes de seus pais, voltando seu corpo e atenção em direção a estas, em 

detrimento de repetir esse mesmo comportamento diante das vozes de outras pessoas (Dias & 

Landeira-Fernandez, 2011) 

O processo de memória é composto de três etapas, a saber, aquisição/ codificação, 

consolidação/ armazenamento e evocação ou reconhecimento. Estas três etapas são 

fundamentais para o estabelecimento de uma lembrança, posto que entraves ou fragilidades em 

qualquer um desses processos pode comprometer de forma qualitativamente diferente o 

resultado final da tentativa de recuperação de algo já visto ou vivenciado, que é a evocação da 

informação.  

Do ponto de vista neuroanatômico, sabe-se que a estrutura cerebral denominada 

hipocampo desempenha importante papel na codificação e recuperação de memórias, enquanto 

o córtex pré-frontal, através de suas projeções para o hipocampo gerencia as informações que 

estão sendo recuperadas (Izquierdo, 1989; K. A. Willoughby, McAndrews, & Rovet, 2014). 

O hipocampo e o córtex pré-frontal apresentam significativo amadurecimento funcional 

e estrutural no período pós-natal (Baddeley et al., 2011; K. A. Willoughby, Desrocher, Levine, 

& Rovet, 2012). Portanto, seu desenvolvimento em vida está sujeito à influência da maturação 

de outras estruturas corticais e habilidades cognitivas, assim como, também é atravessado por 
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características ambientais e culturais. Um exemplo disto é o resultado de pesquisas que apontam 

diferentes características de cunho cultural influenciando na forma como algumas funções 

cognitivas se estruturam e expressam (Dias & Landeira-Fernandez, 2011; Nelson & Fivush, 

2004).  

Neste sentido, Han, Leichtman e Wang (1998) demonstraram como as diferenças no 

estilo de reminiscência, que é o tipo de conversa desenvolvida pelos pais com seus filhos pré-

escolares frente aos acontecimentos de sua vida, varia da cultura oriental para a ocidental. Os 

estudos discutem ainda acerca dos impactos dessa diferença no desenvolvimento e desempenho 

de funções cognitivas como a memória para eventos pessoais e a elaboração de narrativas. Na 

primeira destas culturas, os pais apresentam perfil mais introspectivo e valorizam a 

coletividade, enquanto os ocidentais são emocionalmente mais calorosos, voltados para a 

importância do indivíduo e, em consequência disto, apresentam estilo de reminiscência com 

falas mais frequentes, detalhadas e envolvendo componentes emocionais (Han, J. J., Leichtman, 

M. D., Wang, 1998).   

Sendo assim, aspectos sociais e cognitivos se interpõem como delineadores do 

desenvolvimento do sistema mnemônico, o que permite ao ser humano lidar de forma adequada 

com as demandas do cotidiano, transportando o passado para o presente (Dias & Landeira-

Fernandez, 2011). Ademais fatores emocionais e hormonais modulam fortemente na seleção 

das memórias que serão adquiridas, inclusive em termos de sua intensidade. Em consequência 

disso, lembranças com forte cunho emocional são mais facilmente recordadas, assim como, o 

estado de motivação nos permite adquirir uma melhor aprendizagem (Izquierdo, 1989). 

É interessante notar que é mais fácil lembrarmos de fatos que nos trouxeram dor e 

sofrimento do que alegrias e prazer. Um exemplo disso é que todos nós conseguimos lembrar 

rapidamente de onde estávamos no momento do ataque das torres gêmeas no EUA no dia 11 de 

setembro de 2001 (Pergher, Grassi-Oliveira, Ávila, & Stein, 2006).  

O sistema mnemônico é composto por múltiplos subsistemas que se complementam 

para garantir a capacidade de adquirir, reter e recuperar informações, podendo ser classificados 

de acordo com o tempo de armazenamento, em memória de curto-prazo e longo prazo. 

A primeira compreende à habilidade de manter, por um curto período de tempo, 

pequenas quantidades de informações (Dias & Fernandez, 2011 & Baddeley, 2011). Incluso 

neste subsistema mnemônico encontra-se a habilidade de simultaneamente armazenar uma 

informação e realizar manipulações mentais com ela, que de acordo com Baddeley et al (2011), 

compreende um construto integrante das funções executivas, a saber, a memória operacional, 



 
 

 
 

20 

composta por quatro componentes: executivo central, alça fonológica, esboço visuoespacial e 

retentor episódicos.  

Tais elementos da memória operacional, em conjunto, comportam o registro de uma 

informação a curto-prazo a ser modificada, assemelhando-se a um sistema on-line. Este tipo de 

memória é demandado, por exemplo, quando se está lendo um texto, pois para compreender o 

sentindo de cada frase o leitor precisa guardar temporariamente em sua memória as palavras 

lidas no início da oração, para relacionar com as do seu fim e a partir daí chegar ao entendimento 

do que a mesma comunica. Com o tempo a memória de tais palavras isoladas vai desaparecer, 

restando apenas o sentido da frase, se esta for significativa para o indivíduo (Izquierdo, 2004).   

O segundo tipo de memória classificado a partir do tempo é a memória de longo-prazo, 

que abrange armazenamento de informações por intervalos prolongados, na ordem de minutos, 

horas, dias, semanas, meses e anos. Adicionalmente, as memórias de longo prazo também 

podem ser classificadas a partir do conteúdo do material armazenado. Neste sentido, são 

subdivididas em memórias explícitas ou declarativas, que são aquelas que permitem a 

recordação ou reconhecimento, conscientemente, de fatos e episódios do passado, ou seja, são 

aquelas que podemos “declarar” e; as memórias implícitas, que envolvem aprendizagens não 

conscientemente recordadas ou reconhecidas, que foram adquiridas através de treino (Baddeley 

et al., 2011; Carvalho, 2010). 

A memória explícita também se subdivide, conceitualmente, em semântica e episódica. 

A primeira destas compreende informações que foram consolidadas, independente do 

componente temporal ou espacial envolvidos na aquisição da informação, abrangendo 

conhecimentos sensoriais e sociais. Esta memória se refere, por exemplo, ao conhecimento 

formal que adquirimos dentro e fora da escola.  

Por sua vez, a memória episódica corresponde à capacidade de armazenar informações 

acerca de eventos específicos, fatos que podem ser transformados em narrativas. Quando tais 

fatos são referentes a experiências pessoais, a eventos que conseguimos circunscrever no tempo 

e no espaço, e principalmente, conseguimos revivê-lo emocionalmente, estamos diante da 

memória episódica denominada autobiográfica.  

Esta responde às três questões postuladas por Tulving (1972, 1986, 2002) “o que?”, 

“quando?” e “onde?”, um exemplo desta seria a lembrança que temos do nosso último 

aniversário, de como foi esse dia (Endel Tulving, 1972, 1986, 2002).  



 
 

 
 

21 

A fim de cumprir com este propósito enunciado, a memória autobiográfica precisa ir 

além do armazenamento, codificação e evocação de um evento de vida pessoal, sendo 

caracterizada por uma tomada de consciência reflexiva autonoética sobre o evento recordado, 

ou seja, a capacidade de “viajar no tempo” e experienciar novamente algo já vivido (Fivush, 

2011; Nelson & Fivush, 2004). 

Por outro lado, nem toda memória pessoal é ou torna-se autobiográfica. Crianças muito 

novas e algumas espécies de animais apresentam memória episódica que comporta aquisição 

de roteiros (scripts), memórias generalizadas para eventos da rotina, orientadoras de como se 

deve proceder em determinadas situações. Um exemplo disto seria a ida de uma criança a um 

restaurante, muitas vezes elas lembram que naquele local irão comer, que para tanto, antes seus 

pais devem fazer o pedido ao garçom, mas não necessariamente recordam do evento no qual 

aprenderam isso. Podem não lembrar do episódio da primeira vez que foram a um restaurante, 

nem da última vez. Tais memórias não demandam uma consciência autonoética, de 

reexperimentar o evento vivenciado  

Em consonância ao referido anteriormente, esta memória iminentemente humana, 

emerge gradualmente durante os anos pré-escolares, a partir da integração dos avanços obtidos 

na interação social e desenvolvimento cognitivo. Assim, o desenvolvimento da memória 

autobiográfica ocorre em decorrência da emergência de uma memória explícita e operacional, 

suscitada pela maturação do sistema nervoso central, da verbalização e pensamento abstrato, 

que se desenvolvem pautados no apoio social dos pais e na estimulação de sua linguagem (Dias 

& Landeira-Fernandez, 2011; Nelson & Fivush, 2004). 

Mas o quão confiável seria essa memória humana? Será que podemos lembrar de 

eventos que nunca ocorreram? Na verdade, o mesmo sistema de memória que é responsável 

pela nossa qualidade de vida, ao nos permitir ter ciência de nossa história e, consequentemente, 

nos constituirmos como indivíduos, pode cometer deslizes, falsas interpretações, já que a 

memória não é meramente um arquivamento fiel da realidade. A memória é criativa, 

atravessada por nossas crenças, nossos valores. A estas interpretações peculiares denomina-se 

falsas memórias (Rohenkohl, Gustavo; Gomes, Carlos; Silveira, Ronie; Pinto, Luciano & 

Santos, 2010).  

A memória pode sofrer deformidades em consequência de distorções endógenas e 

devido a falsas informações oferecidas pelo ambiente externo, sendo denominadas 

respectivamente de espontâneas e sugeridas. Um exemplo comum de falsa memória espontânea 

ocorre quando recordamos de uma informação que se refere a um determinado evento como se 
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fosse outro, neste contexto, podemos pensar que um amigo nos contou algo, quando na verdade 

obtivemos essa informação de um programa de televisão. Enquanto, uma falsa memória 

sugerida se dá após o acontecimento, quando uma sugestão externa é aceita e subsequentemente 

incorporada a lembrança (Pergher, 2010)  

Não obstante, nossas memórias sejam passíveis de erros, a maior parte das lembranças 

que temos caracteriza-se como uma recordação fidedigna do que foi vivenciado. As falsas 

memórias têm sua base no funcionamento saudável do sistema mnemônico, não caracterizando-

se como uma expressão de patologia ou distúrbio. Inclusive sua base cognitiva e 

neurofisiológica é semelhante à de memórias verdadeiras (Pergher, 2010; Rohenkohl, Gustavo; 

Gomes, Carlos; Silveira, Ronie; Pinto, Luciano & Santos, 2010). 

Ademais, o esquecimento, também configura-se como processo saudável e até mesmo 

importante para nosso funcionamento cognitivo. No livro “The Mind of a Mnemonist”, 

traduzido para o português como “A mente e a memória”, A. R. Luria descreve o funcionamento 

de um paciente que tinha uma capacidade mnemônica incomparável, conseguindo lembrar listas 

com mais de 70 palavras ou sílabas desconexas mesmo após 8 anos. A incrível capacidade desse 

paciente tinha como suporte uma memória visual praticamente inesgotável, entrelaçada à 

sinestesia que lhe permitia sentir o gosto de objetos e ver cores em letras, por exemplo (Luria, 

2006).  

Por outro lado, era muito difícil manter uma conversa com esse paciente, visto que tudo 

o distraia e o chamava atenção. Em consequência disto, ele tinha dificuldade para manter-se 

nos empregos e conservar amizades duradouras. Sua mente estava inundada com um turbilhão 

de lembranças que aumentavam sem parar. Este exemplo ilustra a importância do esquecimento 

para o funcionamento mais adequado do nosso sistema nervoso no dia a dia (Luria, 2006). 

Tendo em vista tais considerações, reforça-se a importância da memória para uma 

adequada adaptação aos mais diversos contextos de vida. O equilíbrio do funcionamento da 

memória como um conjunto de sistemas dinâmicos e integrados, permite ao ser humano 

desempenhar papéis considerados relativamente simples, como a leitura desse texto, a 

capacidade de transmitir a outra pessoa os conhecimentos aqui adquiridos, até habilidades mais 

sofisticadas como utilizar essa leitura como ponto de partida para novos insights, relacionando 

os conhecimentos aqui obtidos com informações alcançadas previamente. 

Tais habilidades supracitadas constituem-se como andaimes no processo de construção 

de uma linha do tempo subjetiva. Dito de outra forma, estas dão suporte ao encadeamento de 

uma biografia de vida, que além de retratar uma história singular, é marcada por reflexões de 
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primeira pessoa. Portanto, a memória é primordial ao ser humano para que este consiga se 

diferenciar do outro e se constituir como um “eu” autêntico.  
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4. Artigo - “Revisão narrativa: A gênese do construto memória autobiográfica” 

Narrative review: the genesis of the construct autobiographical memory 

 

RESUMO 

A memória autobiográfica pode ser definida de forma geral como um tipo de memória para 

eventos relativos à vida do próprio sujeito que a recorda. Alguns autores também associam a 

este tipo de memória à capacidade de viajar no tempo, que permite revivenciar a experiência 

original. No entanto, as especificidades sobre o seu conceito e processo de desenvolvimento 

variam de acordo com a abordagem teórica, a cultura e o período histórico vigente. Portanto, 

estudar historicamente este construto configura-se como ferramenta importante para 

compreendê-lo. Tais investigações emergem após a década de 60 quando os pesquisadores 

passaram a se preocupar com diferenças no desenvolvimento do sistema mnemônico, mas, só 

se tornaram frequentes após a década de 80, sob a influência de linha de pesquisa, com 

abordagem histórico-cultural. Em seguida, o tema passa a ser investigado por diferentes 

abordagens, que postulam suas próprias características para a memória autobiográfica, 

chegando aos dias atuais, quando os pesquisadores podem contar com o suporte de tecnologias 

mais avançadas.    

Palavras-chave: Memória autobiográfica; Estudo histórico; Abordagens teóricas. 

 

ABSTRACT  

Autobiographical memory can be generally defined as a type of memory for events related to 

the life of the subject that recalls. Some authors also associate this type of memory with the 

ability to travel in time, which allows re-experience the original experience. However, 

specificities of the concept and developing process are different according to theoretical 

approach, culture and historical period. Therefore study this construct in a historically way 

configures itself as an important tool to understand it. Such investigations emerges after the 60s 

when researchers began to worry about differences in development of mnemonic system. But, 

only became common after the 80s, under influence of research line with cultural-historical 

approach. Then the issue becomes investigating by different approaches, which posit its own 
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characteristics to autobiographical memory, arriving nowadays, when researchers can count on 

the support of more advanced technology. 

Keywords: Autobiographical memory; Historical study; Theoretical approaches. 

 

“A luz da história ilumina o presente e nos encontramos 

simultaneamente em dois planos: o que é e o que foi”. 

(VYGOTSKY, 1995) 

 

INTRODUÇÃO 

Explorar a gênese de um construto teórico implica em examiná-lo abarcando as 

mudanças e tensões vivenciadas ao longo do tempo. Tal historicidade incorpora oposições, 

concordâncias, simetrias, assimetrias e as tentativas de sintetizar ou objetivar o fenômeno 

(VYGOTSKY, 1995; ZANELLA, 2007). Adicionalmente, destaca-se a importância do 

pesquisador estudar a história de seu objeto de estudo, uma vez que, para compreender qualquer 

fenômeno humano complexo, é preciso reconstruir suas formas mais primitivas e simples e 

acompanhar seu desenvolvimento, de sua proposição ao seu estado atual (DURKHEIM, 1985). 

 

Nesse sentido, o presente estudo circunscreveu como foco de problematização o 

construto memória autobiográfica (MA), aqui compreendida enquanto conjunto de informações 

relacionadas à própria pessoa que recorda, em registro simultâneo de imagens e fatos de 

acontecimentos passados, circunscritos no espaço e tempo cronológico. Este processo está 

associado ao estado mental subjetivo denominado de recordação consciente pessoal, elemento 

distintivo da MA em contraste com os demais processos de memória (GREENBERG; RUBIN, 

2003). O estado mental que acompanha a MA é resultante da interposição de conjunto de 

capacidades psicológicas, tais como a capacidade do indivíduo de refletir sobre seus próprios 

estados mentais, a crença por parte desse indivíduo de ser responsável por seus pensamentos e 

ações e a habilidade de pensar sobre o tempo cronológico como desdobramento de 

acontecimentos com significação pessoal (WILLOUGHBY; MCANDREWS; ROVET, 2014). 

 

O conjunto destas habilidades transforma este tipo de representação mnêmica em 

experiência autobiográfica pessoal. Tal escolha vem respaldada pela importância de tal sistema 

de memória na constituição da subjetividade humana, bem como na identificação de conjunto 

significativos de controvérsias e tensões em torno do mesmo. Em primeiro lugar, as teorizações 
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em torno da MA destacam quatro funções especificas para este sistema mnêmico: diretiva, 

social, auto-representativa (BLUCK et al., 2005), às quais se acrescenta posteriormente a 

função adaptativa (WILLIAMS; CONWAY; COHEN, 2008).  

 

A função diretiva da MA se refere à habilidade para a utilização de experiências do 

passado enquanto referência para a resolução de problemas no presente e como guia para ações 

futuras. Por sua vez, a função social está diretamente envolvida com o desenvolvimento, a 

manutenção e o enriquecimento das redes sociais, estabelecidas através de trocas de 

experiências pessoais com outros. A função auto-representativa ilustra o potencial das 

memórias pessoais para criar e manter coerentemente uma identidade ao longo do tempo. Por 

fim, a função de adaptação reflete o quanto tal sistema pode ser mobilizado para manter ou 

alterar padrões de humor desejáveis e indesejáveis. 

 

Reconhece-se que a maior polêmica envolvendo a MA remete ao período do 

desenvolvimento infantil denominado amnésia infantil (AI). Isso porque teóricos divergem ao 

tentar circunscrever em que momento da trajetória de uma criança ela começa a produzir 

lembranças autobiográficas, o que necessariamente implica em caracterizar-se o que seja uma 

recordação autobiográfica (BJORKLUND; SELLERSII, 2014). O período da AI chega ao seu 

fim por volta dos 6 a 7 anos de idade, mas não se sabe ao certo qual o nível de esquecimento 

deste período, bem como o destino das nossas primeiras memórias (SCHNEIDER; 

ORNSTEIN, 2015) 

 

Alguns autores, por exemplo, atribuem ao final da AI a emergência da MA (FIVUSH, 

2011; NELSON; FIVUSH, 2004), enquanto outros acreditam que a MA se faz presente já no 

início do desenvolvimento infantil, quando a criança passaria a ter a capacidade de codificar e 

armazenar eventos pessoais (BAUER, 2015ª; BAUER, 2015b). Tal discussão exige uma 

tomada de posição de caráter metodológico, o que configura nova zona de tensão, desafio e 

polêmica (BAUER; FIVUSH, 2014; SCHNEIDER; ORNSTEIN, 2015).  

 

Na tentativa de mapeamento das diferentes concepções teóricas e metodológicas acerca 

da MA, realizou-se revisão narrativa, sem estabelecimento prévio de datas, a partir de artigos 

científicos, assim como livros, identificados nas bases de dados CAPES, PubMed e Psycinfo, 

utilizando-se como descritores: developmental research, autobiographical memory 

development e mnemonic development. Acredita-se que compreender a gênese de diferentes 
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construtos que subjazem a produção científica e o fazer profissional, possibilita a este refletir 

criticamente e empoderar-se na direção da construção de suas próprias conclusões.  

 

MEMÓRIA AUTOBIOGRÁFICA COMO SUBSISTEMA DO SISTEMA 

MNEMÔNICO 

A memória é uma habilidade cognitiva que permite ao sujeito a constituição de uma 

linha temporal/cronológica de vida. Em sua ausência, se estaria definitivamente “preso no 

presente ou no passado”, sem a capacidade de evocar lembranças e informações do passado, 

antecipar o futuro ou, até mesmo, aprender. Tal habilidade não é atributo exclusivo da espécie 

humana, mas nela adquire especificidades, notadamente em termos da possibilidade de 

entrelaçamento entre recordações e conteúdos emocionais, possibilitando então a construção da 

própria noção de eu, denominada como self. A tal tipo de memória os teóricos atribuem o nome 

de autobiográfica (BAUER; FIVUSH, 2014; SCHNEIDER; ORNSTEIN, 2015).  

Tendo em vista a sofisticação dos sistemas mnêmicos, diferentes teóricos buscaram 

definir e classificar a memória, considerando, para tanto, variáveis como o tempo de 

armazenamento, o conteúdo armazenado e a modalidade de aquisição (CARNEIRO, 2008). No 

tocante ao tempo de duração da recordação, estudos convergem, ao circunscrever o estágio 

inicial da memória sensorial, no qual o estímulo sensorial é captado e mantido por frações de 

segundos após o desaparecimento do estimulo original (BADDELEY; ANDERSON; 

EYSENCK, 2011). Tal estímulo é denominado de ícone e tem duração média de 250ms 

(CARNEIRO, 2008). Em seguida, este pode ser perdido, através do esquecimento ou 

direcionado à memória de curto-prazo, que compreende a habilidade de manter, por um curto 

período de tempo, pequenas quantidades de informação advindas da memória sensorial e da 

memória de longo prazo (BADDELEY; ANDERSON; EYSENCK, 2011; DIAS, 2011).  

Incluso no subsistema mnemônico de curto prazo, encontra-se igualmente a habilidade 

de realizar manipulações mentais que, de acordo com Diamond (2013), compreende um 

construto integrante das funções executivas, a saber, a memória operacional, responsável pelo 

monitoramento e manipulação simultânea da informação (DIAMOND, 2013) Por sua vez, as 

memórias de longo prazo armazenam informações por intervalos mais longos de tempo, da 

ordem de minutos, horas, dias, semanas, meses e anos (BADDELEY; ANDERSON; 

EYSENCK, 2011).  

A memória de longo prazo pode ser classificada de acordo com a modalidade da 

aquisição e evocação do material armazenado. Neste contexto, são denominadas de implícitas 

(não declarativas) e explícitas (declarativas). As memórias implícitas envolvem aprendizagens 
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não conscientemente recordadas. Um exemplo disto é o conhecimento recrutado para dirigir 

um carro quando já se tem bastante experiência em tal atividade. As memórias explícitas são 

aquelas que permitem a recordação ou reconhecimento, de forma consciente e intencional, de 

fatos e episódios do passado. Esse tipo de memória permite ao sujeito recordar, tanto o telefone 

de um colega, quanto um conteúdo aprendido na aula de história (BADDELEY; ANDERSON; 

EYSENCK, 2011; CARVALHO, 2010; FUSO; RODRIGUES, 2012). 

Outra classificação utilizada para a memória de longo prazo refere-se à natureza 

conceitual do material armazenado.  Nesse sentido, esta subdivide-se em semântica - MS e 

episódica - ME. A MS abarca conhecimento gerais que foram consolidados independente do 

componente temporal ou espacial envolvidos na aquisição da informação, abrangendo 

conhecimentos sobre o mundo, significado das palavras. Já a ME corresponde a acontecimentos 

passados, definidos no tempo e espaço, que respondem às três questões postuladas por Tulving 

(2002): “o quê?”, “quando?” e “onde?” (BADDELEY; ANDERSON; EYSENCK, 2011; 

FUSO; RODRIGUES, 2012; TULVING, 2002). 

Outra distinção mnemônica atribuída por Tulving (2002) refere-se ao nível de 

consciência. Nesta as memórias semânticas são consideradas noéticas, pois se referem a 

informações evocadas conscientemente, enquanto as memórias episódicas podem ser 

consideradas autonoéticas porque se referem a recordações episódicas que estabelecem 

associações contextuais e subjetivas com a experiência original e as memórias implícitas, por 

não implicarem atividade consciente na evocação, são denominadas anoéticas. (TULVING, 

2002). Considerando as classificações anteriormente apresentadas, a MA é considerada uma 

memória de longo prazo, explícita, episódica e autonoética. Isso porque envolve memórias 

pessoais, revestidas da dimensão emocional, localizadas no tempo e espaço, expressas por 

sensação de rememoração subjetiva do self (BADDELEY; ANDERSON; EYSENCK, 2011; 

BAUER, 2015; FIVUSH, 2011; NELSON; FIVUSH, 2004).  

Nessa proposição, a MA está diretamente envolvida com o armazenamento de 

lembranças de um ciclo de vida, tanto de eventos específicos, quanto de informações 

autorelacionadas, possibilitando uma viagem mental no tempo. Envolve a evocação verbal de 

uma lembrança pessoalmente relevante, com nível de sofisticação que permite ao sujeito reviver 

o evento como se o estivesse experienciando novamente (BADDELEY; ANDERSON; 

EYSENCK, 2011; NELSON; FIVUSH, 2004; FIVUSH, 2011; FUSO; RODRIGUES, 2012). 

Concluindo, a MA tem grande responsabilidade sobre nossas escolhas em vida, o que 

sabemos e quem somos, pois ela e o self dialeticamente se constroem (MACHADO; SPERB, 

2015; PERGHER, 2010).  Ademais, como afirma Ivan Izquierdo (1989), “sou quem sou, porque 
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me lembro quem sou” (IZQUIERDO, 1989). No entanto, as especificidades sobre o seu 

conceito e processo de desenvolvimento variam de acordo com a abordagem teórica, a cultura 

e período histórico vigente. Merecendo, portanto, apreciação histórica, que será contemplada 

na próxima seção.  

 

ESTUDOS SOBRE A GÊNESES DA MEMÓRIA AUTOBIOGRÁFICA 

Em revisão de literatura, Schneider (2015) aponta que os estudos acerca do 

desenvolvimento da memória em crianças iniciam antes mesmo da década de 60 do século 

passado, etapa na qual se identifica uma maior sistematização das pesquisas neste domínio. 

Investigações experimentais anteriores ao século XIX comprovam que a curiosidade sobre este 

tópico é tão antiga quanto a fundação da psicologia como ciência (BAKER-WARD; 

ORNSTEIN, 2014; SCHNEIDER; ORNSTEIN, 2015). 

É interessante notar que parte significativa das investigações desenvolveu-se na Rússia 

e, devido a contexto político envolvendo disputas entre o capitalismo e comunismo, os achados 

oriundos destas demoraram para chegar aos países ocidentais. Neste período, em decorrência 

da eclosão da segunda guerra mundial, a quantidade de estudos sobre o desenvolvimento da 

memória é considerada menos expressiva do que nas décadas seguintes (SCHNEIDER; 

ORNSTEIN, 2015). 

 Na Alemanha, por exemplo, houve uma redução drástica dos estudos, pois grande parte 

dos pesquisadores migrou para os Estados Unidos onde, influenciados pelo Behaviorismo, 

voltaram-se para a compreensão da aprendizagem verbal. Já na Rússia, com os estudos de 

Vygotsky (1934) e seus colaboradores houve um grande avanço em termos da compreensão 

dos processos do desenvolvimento da memória. Estes estavam especialmente preocupados em 

compreender o desenvolvimento "lógico" (significativo) da memória em comparação com o 

enfoque sobre a "mecânica" da aprendizagem, característico da perspectiva behaviorista 

(SCHNEIDER; ORNSTEIN, 2015).  

Neste momento histórico, destacam-se as três principais linhas metodológicas existentes 

para a avaliação do desenvolvimento da memória. A primeira destas preconizava a observação 

do desenvolvimento natural das crianças para posterior descrição, tendo como principais 

expoentes Darwin (1877), Preyer (1882), William e Clara Stern’s (1913) e (SCHNEIDER & 

ORNSTEIN, 2015a).  As principais críticas a esta perspectiva são de cunho metodológico, uma 

vez que grande parte dos estudos foram realizados com os filhos dos próprios pesquisadores, o 

que colocava em suspeição os resultados encontrados (BAKER-WARD; ORNSTEIN, 2014; 

SCHNEIDER; ORNSTEIN, 2015). 
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A segunda linha de pesquisa, de cunho mais experimental, era fortemente direcionada 

para a investigação da memória de curto prazo. Utilizava atividades de span de dígitos e 

recordação livre, buscando compreender a capacidade de armazenamento da memória e a 

diferença entre os sexos. Entretanto, por vezes, ignoravam características do desenvolvimento 

e generalizavam achados encontrados em adultos para a população infantil (SCHNEIDER; 

ORNSTEIN, 2015). 

Por sua vez, a terceira linha de pesquisa era de caráter aplicado, direcionada para o 

domínio social, tal como o âmbito jurídico, no qual buscava compreender a competência de 

adultos e crianças em prestar testemunhos. Tal linha se debruçou sobre a qualidade da memória 

evocada, tendo em vista as descobertas sobre a forte influência da sugestão no discurso de 

crianças mais novas, mesmo em relação a acontecimentos de sua própria vida (SCHNEIDER; 

ORNSTEIN, 2015).   

Nesse período, um dos precursores na investigação do sistema mnemônico foi 

Ebbinghaus (1885), que realizava experimentos clássicos, utilizando metodologia denominada 

lista de aprendizagem verbal, na qual sílabas sem sentido eram apresentadas ao sujeito e 

avaliadas as curvas de aprendizagem e de esquecimento. Em 1964, o mesmo lançou o primeiro 

livro sobre pesquisas experimentais em memória (BERNTSEN; RUBIN, 2012; 

EBBINGHAUS, 1885). Este pesquisador se enquadrava no grupo de cientistas que almejava a 

generalização dos seus dados, defendendo que o no estudo da memória era necessário o 

isolamento de quaisquer variáveis intervenientes (EBBINGHAUS, 1885). Paralelemente, 

comungando do princípio da generalização e universalidade dos dados, coexistiram estudos de 

base behaviorista, realizados em sua maioria com animais não humanos (BAUER; FIVUSH, 

2014).  

Neste mesmo momento histórico, em outra direção de investigação, o psicanalista Freud 

(1916/1966) apesar de não se dedicar diretamente ao estudo sobre o desenvolvimento das 

memórias, contribuiu significativamente fornecendo uma teoria explicativa sobre o porquê os 

adultos têm dificuldade em resgatar as memórias de sua primeira infância. Para o autor, as 

crianças nesta faixa etária eram capazes de formar memórias de caráter autobiográfico, 

entretanto as perdiam em consequência dos processos de recalque. Para a psicanálise, o 

desenvolvimento pode ser explicado pela tensão constante entre o esquecimento e a recordação 

(FREUD, 1963). 

O final da década de 60 ficou conhecido como o início da era moderna em relação aos 

estudos sobre o sistema mnemônico. A partir da denominada revolução cognitiva, identifica-se 

mudança do paradigma preponderante e redirecionamento do foco dos estudos, que passa da 
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mera descrição das mudanças em relação ao desenvolvimento para a compreensão de tais 

processos. Para a abordagem cognitiva o processo de maturação tem relevância significativa no 

desenvolvimento da cognição, de forma que algumas funções mais sofisticadas, tais como a 

MA, só se desenvolvem após haver o ápice de amadurecimento de outras habilidades, como os 

sistemas mais básicos de memória e a noção do self (HOWE; COURAGE; EDISON, 2003). 

Assim, premissas de base comportamental, que tentavam aplicar os métodos utilizados 

com adultos e animais não humanos para avaliar as habilidades infantis, deram lugar a estudos 

a partir de teorias cognitivas, inspirados especialmente nas considerações do processamento da 

informação (BAKER-WARD; ORNSTEIN, 2014; MILLER, 2014; SCHNEIDER, 2014). O 

processamento da informação parte do princípio que a memória é um processo com fluxo de 

informação composto por várias etapas. Os teóricos estabelecem analogia entre o 

funcionamento cognitivo e o modus operandi de um computador, sendo a memória uma 

metáfora dos seus hardware e software. De forma que, a entrada de informações seria o input, 

o armazenamento, a storage, o processamento a combinação ou relacionar e a saída o output.  

(BAKER-WARD; ORNSTEIN, 2014; MILLER, 2014).  

Antes deste período, as teorias defendiam a generalização das leis sobre o 

funcionamento da memória, independentemente, da faixa etária. E aqui, uma das contribuições 

substanciais para a mudança de paradigma foi a chamada revolução piagetiana (BAUER; 

FIVUSH, 2014; SCHNEIDER, 2014). A partir de suas proposições, grande parte dos 

pesquisadores começou a considerar as especificidades inerentes a cada fase da infância. Para 

Piaget (1954) o sistema cognitivo de uma criança não é como uma “câmera” que tira fotos da 

realidade e as armazena, conforme preconizado pelos associacionistas. Os conceitos são 

construídos à luz do que já sabemos e acreditamos. Consequentemente, para Piaget (1954), a 

codificação e evocação da memória seriam sempre processos dinâmicos e pessoais, portanto, 

sujeitos a possíveis distorções (PIAGET, 1954). 

Complementando os estudos piagetianos, as contribuições de Flavell et al (1966), 

possibilitaram o aprofundamento da perspectiva desenvolvimental na investigação da memória. 

Estes direcionavam-se basicamente para as estratégias utilizadas pelas crianças para evocar uma 

memória e os “mediadores” que influenciavam no desempenho verbal destas. (FLAVELL; 

BEACH; CHINSKY, 1966). A partir desta corrente investigativa surgiram os estudos sobre 

metamemória e o método de pesquisa microgenético. Estes foram imprescindíveis para inferir 

que o processo de lembrar é sempre uma reconstrução e que a evolução da memória na infância 

não depende apenas da maturação de habilidades cognitivas ou do desenvolvimento de 

estratégias mais eficazes para a evocação (MILLER, 2014). 
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O volume de estudos tornou-se ainda mais expressivo e organizado após o Simpósio da 

Sociedade de Pesquisas sobre Desenvolvimento Infantil, no qual John Flavell (1970), provocou 

seus colegas com uma pergunta que, posteriormente, se tornaria clássica: “What is memory 

development the development of?” (BAUER; FIVUSH, 2014; SCHNEIDER; ORNSTEIN, 

2015). Após lançado tal questionamento os cientistas aprofundaram-se na compreensão sobre 

codificação e recuperação de curto e longo prazo em crianças e adolescente.  

Em 1972, Endel Tulving propõe uma classificação dos tipos de memória, a partir do 

nível de consciência exigido para a evocação, diferenciando as memórias declarativas e não-

declarativas. Em relação a memória declarativa, ele ainda a subdividiu em semântica e 

episódica, dependendo do seu tipo de conteúdo (TULVING, 2002). Paralelamente, havia 

também pesquisas voltadas para a compreensão da relação entre a memória e o conhecimento, 

comparando, por exemplo, o desempenho da memória de adultos com o conhecimento de 

crianças experts em determinado assunto (CHI, 1978). 

Na década de 80 surge linha de pesquisa que se baseia em entrevistas realizadas no 

ambiente cotidiano e tem como ênfase investigativa a memória para scripts, ou seja, eventos 

específicos recorrentes do dia-a-dia (NELSON; GRUENDEL, 1976). Tal abordagem se 

aproximava metodologicamente de uma linha de estudos existente antes dos anos 70, voltada 

para a prática social. Inspirados nestes estudos, pesquisadores começaram a se interessar, cada 

vez mais, por memórias de eventos vivenciados pelo sujeito, sobre as quais se tem sensação de 

“pertencimento”, que permite reviver um momento. Trata-se dos precursores do construto da 

memória autobiográfica (MILLER, 2014; SCHNEIDER; ORNSTEIN, 2015).  

Na seara em que emergiram os estudos sobre a MA, verificou-se que a complexidade 

desse construto demandava uma mudança metodológica, pois os métodos experimentais 

preponderantes não a conseguiam abarcar integralmente. De acordo com Berntsen e Rubin 

(2012), tal mudança não ocorreu de forma pacífica, com boicotes a publicações sobre a MA em 

periódicos da área, levando a necessidade de se recorrer a publicações em livros para que os 

resultados das investigações fossem compartilhados (BERNTSEN; RUBIN, 2012). 

Os estudos acerca da MA afloram de forma mais consistente em meados dos anos 80, 

quando as pesquisas sobre o desenvolvimento modificam seu paradigma metodológico 

preponderante e tornam-se especialmente engajadas em estudar os fenômenos em ambientes 

mais naturalistas, próximos ao contexto real no qual eles ocorrem (BERNTSEN; RUBIN, 

2012). Esta nova corrente é embasada pela abordagem histórico cultural de Vygotsky (1996), 

que compreende a memória como fenômeno social, constituído a partir da linguagem. O 

desenvolvimento da memória é resultante do envolvimento ativo das crianças em atividades 
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diárias com os pais e outras pessoas significativas (MILLER, 2014; NELSON, 2014; 

VYGOTSKY, 1996). Para esta perspectiva, a MA se desenvolveria ao longo dos anos pré-

escolares, em processo que compõe um sistema dinâmico e complexo, no qual a MA emerge 

gradualmente, a partir da evolução de algumas funções cognitivas como o domínio da 

linguagem, o sistema mnemônico, a constituição do self e a teoria da mente (NELSON; 

FIVUSH, 2004).  

Sobre a influência da abordagem histórico cultural, surgem estudos que comparam o 

desenvolvimento da MA aos diferentes estilos de reminiscência (reminiscing), estabelecidos 

entre pais e filhos, na evocação dos acontecimentos de suas vidas. Verificou-se que 

reminiscências mais elaborativas, organizadas e coerentes associavam-se a melhor desempenho 

em tarefas que investigavam a MA. Além disso, diferenças culturais tinham impacto sobre o 

estilo da reminiscência e, consequentemente, sobre o processo de desenvolvimento da MA 

(ARTIOLI; REESE; HAYNE, 2015; FIVUSH, 2011; HAN; LEICHTMAN; WANG, 1998). 

Após pesquisas feitas por Nelson e Gruendel (1986, 1988), aumentou significativamente 

o interesse pela MA e a quantidade de estudos. Nas investigações realizadas por estes 

pesquisadores, observou-se através dos relatos mnemônicos de crianças, na primeira infância, 

que estas já conseguem evocar lembranças de eventos ocorridos em suas vidas. Entretanto, tais 

recordações, mesmo quando referentes a episódios fortemente singulares, aparecem de forma 

bastante similar à evocação de scripts ou rotina de vida, que são denominadas como memórias 

gerais, mais básicas e primitivas no tocante ao seu desenvolvimento (NELSON; GRUENDEL, 

1986; NELSON; GRUENDEL, 1988). 

Ainda na década de 80, Rubin (1986) postulava que os pesquisadores não precisavam 

se preocupar, a priori, em definir a MA. Primeiramente, deveriam refletir sobre os achados 

acerca da sua natureza. Por outro lado, nesta mesma edição publicada por Rubin, seu colega 

Brewer (1986) esboça uma definição de MA. O mesmo a chamava de memória de recordação 

e a caracterizava como sendo a lembrança de um episódio particular do passado individual, 

sobre a qual se tem a experiência fenomenal de “reviver” o evento original, com a sensação que 

foi experimentado pessoalmente e de que é um registro verídico (RUBIN, 1986). 

Na década de 90 Conway (1990) afirmava que não existiriam verdades autobiográficas 

e sim, narrativas construídas a partir de fatores dinâmicos. E o que distinguiria a MA da ME é 

a possibilidade de autoreferência, a interpretação subjetiva e a verificabilidade (CONWAY, 

1990). Em consonância, para Thompson et al (1996), os eventos recordados pela MA estão 

fortemente ligados à valência emocional do episódio ocorrido. Além disso, o estado emocional 

do sujeito no momento da recordação, sua expectativa sobre ela e sua participação ativa no 
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processamento da informação, também influenciam a quantidade de material lembrado 

(THOMPSON et al., 1996). 

Reforçando a concepção de que a MA apresenta peculiaridades que a distingue de uma 

memória episódica, Rubin e Greenberg (1998) propõe o construto da memória autobiográfica, 

estabelecendo diferença entre o paradigma saber e lembrar. O paradigma saber envolve a 

evocação de conteúdo semântico e episódico sobre acontecimentos pessoais, enquanto o 

paradigma lembrar remete à memória pessoal entrelaçada à consciência autonoética, que leva 

o sujeito a uma dimensão emocional de rememorar momentos vivenciados, num tempo e espaço 

específicos (RUBIN; GREENBERG, 1998). 

Também, por volta dos anos 90, começa a crescer o interesse, ainda hoje vigente, sobre 

o estudo da MA, notadamente em termos da vinculação desta com o testemunho de crianças 

em tribunais, e a influência da sugestionabilidade sobre a memória. Outras teorias e enfoques 

de estudo sobre o desenvolvimento da MA também se destacaram neste período, como a 

perspectiva cognitiva, evolutiva, abordagem fuzz-trace, analise dos correlatos neuroanatâmicos 

e investigações com populações atípicas e com crianças que sofreram distúrbios metabólicos 

pré-natal (MILLER, 2014), destacados a seguir 

Segundo Howe, o modelo cognitivo de desenvolvimento da MA, tal habilidade surge 

em torno do segundo ano de vida da criança, enquanto decorrência do desenvolvimento do self 

cognitivo. Tal teoria propõe a ocorrência de mudança qualitativa no sistema mnêmico humano 

a partir da transição do self implícito para o self explícito, ou seja, a partir da emergência das 

noções de Eu e Mim (HOWE; COURAGE; EDISON, 2003). Para tal perspectiva, a socialização 

e a cultura, tal como a linguagem, ocupam lugar importante na organização das MAs, mas não 

enquanto elemento propiciador de seu surgimento. A linguagem potencializa o funcionamento 

da MA, mas não interfere de forma direta e ativa sobre a sua eclosão enquanto fenômeno 

humano. Assim, diverge em relação ao papel da linguagem atribuído pela perspectiva 

sociocultural (NELSON, 2004). 

Por sua vez, a teoria evolucionista propõe uma mudança metodológica ao deslocar as 

principais perguntas feitas pelos pesquisadores do desenvolvimento de “o quê” e “como” para 

“por quê” e “quais são as funções adaptativas das habilidades de memória em diferentes 

momentos da ontogenia”. Acreditam que, assim como os outros animais, o desenvolvimento 

humano é interligado ao meio no qual ele precisa se adaptar. Assim, as habilidades relevantes 

são reforçadas e as irrelevantes ficam obscurecidas. Nesta, o ambiente tem papel fundamental 

para o desenvolvimento cognitivo, portanto algumas habilidades como a MA são sociais e só 
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emergiriam após aquisição de construtos atravessados pelo ambiente, como a linguagem, noção 

de self, sistemas mais básicos de memória, dentre outros (BJORKLUND; SELLERS II, 2014). 

Já a abordagem fuzz-trace propõe que a emergência da MA é relacionada ao fim da 

amnésia infantil, quando as crianças passam a representar as memórias, predominantemente, 

através de traços de essência em detrimento de traços literais. Posto que, os traços literais 

abarcam conteúdo mais exato e de fácil formação e evocação, enquanto os traços de essência 

são difusos, relacionados aos significados, no entanto são mais resistentes ao esquecimento do 

que os traços literais. Esta mudança decorre do desenvolvimento da linguagem, pois os traços 

de essência demandam componentes deste domínio, como o conhecimento semântico 

(BRAINERD; REYNA, 2014).  

Quanto a investigação dos correlatos neuroanatômicos da MA, esta ganhou impulso 

com o avanço das técnicas de neuroimagem, notadamente aquelas que permitem a investigação 

do cérebro em funcionamento. Estudos realizados com pacientes lesionados submetidos à 

avaliação neuropsicológica e a exames de neuroimagem funcional (GILBOA, 2004) têm 

demonstrado que a recordação autobiográfica envolve rede neural complexa que integra 

diferentes áreas cerebrais. 

De forma geral, distinguem-se três etapas que compõem as operações dos sistemas de 

memória, a saber, codificação, consolidação e evocação. De acordo com Frank e Landeira-

Fernández (2006), a etapa de codificação, responsável pela elaboração da informação, envolve 

basicamente estruturas da região límbica. A consolidação envolve, particularmente, vias da 

região temporal média, em particular o hipocampo, que permite a reverberação da informação 

a ser armazenada (MCGAUGH, 2000). A evocação, por sua vez, envolve primariamente a 

região frontotemporal (GREENBERG; RUBIN, 2003). No que se refere à memória 

autobiográfica, estudos apontam o papel determinante das vias frontotemporais para a 

coordenação da ativação de áreas extensas do córtex cerebral, o que possibilita a reprodução do 

padrão de atividade cerebral semelhante ao produzido pela experiência original (FRANK; 

LANDEIRA-FERNANDEZ, 2006; GREENBERG; RUBIN, 2003; MCGAUGH, 2000).  

No entanto, ainda há controvérsias no que se refere ao funcionamento assimétrico da 

região frontal. Estudos sugerem que o lobo frontal esquerdo estaria envolvido na organização 

da informação (FLETCHER et al., 1998), enquanto que o direito parece estar relacionado à 

forma como tal informação é evocada (WHEELER; STUSS; TULVING, 1997).  Por sua vez, 

ainda não é claro se há distinção entre a neuroanatomia funcional subjacente a evocações de 

valência emocional positiva ou negativa, muito menos em termos do papel da amígdala para a 

modulação da recordação autobiográfica (FRANK; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2006). Por 
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fim, a característica visual da rememoração autobiográfica, indica a participação ativa do córtex 

occipital (GREENBERG; RUBIN, 2003). 

Ademais, significativo número de pesquisas também tem sido realizado com populações 

atípicas, como por exemplo, grupos de risco, tais como recém-nascidos prematuros (mais 

exemplos, ROSE; FELDMAN; JANKOWSKI, 2014) e crianças que sofreram distúrbios 

metabólicos pré-natal ( WILLOUGHBY; MCANDREWS; ROVET, 2014), na tentativa de 

compreender não só o funcionamento atípico, como conhecer características e mecanismos do 

processo de desenvolvimento da MA típica, os desdobramento de falhas nesse processo e 

possíveis estratégias de intervenção.  Na atualidade, considerando a importância do ambiente 

para o desenvolvimento da MA, este também tem sido investigado em relação a outras 

habilidades e variáveis sociais, como o vínculo formado entre pais e filhos, o autoconceito, o 

self, a teoria da mente, a construção de relações sociais, o bem-estar, conceitos sobre o tempo, 

desenvolvimento emocional e a personalidade/característica dos pais (MILLER, 2014). 

Por fim, mais recentemente, Bauer (2015) propôs teoria explicativa sobre o 

desenvolvimento da MA, buscando contemplar aspectos chave das duas vertentes que abarcam 

diferentes abordagens, que tentam explicar a passagem do final da amnésia infantil e a 

emergência da MA. Para a primeira destas, nos primeiros anos de vida a criança já pode 

armazenar eventos autobiográficos, mas estes são perdidos com o tempo, devido à AI. Para a 

segunda perspectiva, a MA só é formada após o período da AI, como consequência da 

maturidade do sistema nervoso (BAUER; 2015a; 2015b; BAUER, 2014). 

Segundo Bauer (2015) a MA se desenvolve de forma gradual, com a melhora da 

qualidade dos traços de memória e a redução da vulnerabilidade dos traços codificados, 

decorrente da maturação do sistema neural. Nesta perspectiva, é possível considerar que 

crianças ainda em idade pré-escolar, possam formar MA, ainda que estas não apresentem todas 

as características que refinam uma MA (BAUER, 2015). 

Assim, verifica-se que após aproximadamente 40 anos da ampliação de interesse em 

ralação ao estudo desenvolvimental da MA, esta ainda é alvo de discussões, sendo investigada 

a partir de diferentes abordagens teóricas e enfoques metodológicos. Destaca-se que, ainda em 

sua emergência, as pesquisas sobre a MA já demandavam reflexão crítica sobre demanda de 

inovação metodológica que conseguisse abarcar sua complexidade. Tendo em vista o panorama 

apresentado, muitos avanços foram alcançados, no entanto, a pluralidade teórica existente 

parece refletir a necessidade de novos estudos.   

CONTROVÉRSIAS SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DA MEMÓRIA 

AUTOBIOGRÁFICA NO SISTEMA DE MEMÓRIAS EXPLICITAS 
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Aspecto importante a considerar é que apesar de vários esforços no sentido da 

circunscrição das peculiaridades inerentes à MA, esta ainda não é consensualmente definida 

entre pesquisadores da memória humana. Nesse sentido, destacam-se estudos que consideram 

a memória autobiográfica como categoria específica de memória episódica (KOPELMAN; 

KAPUR, 2001) em oposição a estudos que buscam circunscrever as diferenças essenciais entre 

os dois sistemas. 

Para Greenberg e Rubin (2003), a Memória Autobiográfica possui uma série de 

propriedades específicas que justificam a proposição desta enquanto sistema específico 

independente. Inicialmente, como memória episódica, armazena informações autobiográficas 

sobre datas de episódios ou eventos e relações espaço-temporais entre eles. Entretanto, a MA 

ultrapassa a mera evocação de informações semânticas acerca de si mesmo, pois o sujeito ao 

recordá-las tem consciência da vivência daquele evento como experiência própria, um estado 

mental que Tulving (2002) denominou de consciência autonoética, em oposição à consciência 

noética, característica da memória semântica e a anoética, própria da memória de procedimento. 

Na perspectiva de Conway (1990), os aspectos diferenciadores entre a MA e a memória 

episódica são a auto-referência, a interpretação subjetiva do acontecimento recordado e a 

verificabilidade. Sendo este último aspecto uns dos grandes desafios na investigação da MA, 

posto que, neste é o próprio sujeito que evoca a memória a atribuir valor qualitativo sobre ela. 

Em comum, os dois sistemas de memória compartilham principalmente a mobilização dos 

atributos perceptivos e sensoriais associados às dimensões de espaço-tempo e a imagética, o 

que as distingue definitivamente da memória semântica.  

Para outros autores, a diferenciação entre MA e ME deve ser exemplificada a partir de 

estudos de neuroimagem, uma vez que estes postulam que enquanto a memória episódica tem 

uma localização neurológica específica, a MA possui sistema funcional autônomo, oriundo da 

maturação neurológica e do desenvolvimento social, cognitivo e comunicacional continuado 

(GILBOA, 2004; NELSON; FIVUSH, 2004). 

No que se refere à organização e funcionamento da MA diferentes estudos propõem 

uma hierarquia e funcionamento através de estruturas de conhecimento em rede. Anderson e 

Conway (1993) sugerem a existência de três níveis de conhecimento inter-relacionados, a saber, 

o nível geral, composto por conhecimentos abstratos relacionados a períodos da vida pessoal 

(por exemplo: “Quando morei em Paris”), o nível de conhecimento intermediário, composto 

por eventos gerais ou estendidos no tempo (por exemplo: “As minhas férias de verão quando 

morei em Paris em 2010”), por fim, o nível de conhecimento de eventos específicos ocorridos 

em local e tempo bem definidos (por exemplo: “Jantar com minha família no restaurante ‘La 
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Gourmandise’ no dia 30 de abril de 2010 durantes as minhas férias de verão quando morei em 

Paris”) (ANDERSON; CONWAY, 1993). Tal organização hierárquica está subjacente a 

classificações da MA quanto à especificidade e é utilizada como critério de avaliação em 

técnicas de investigação da MA, conforme discutido posteriormente. Por sua vez, Williams e 

Broadbent (1986) propuseram organização hierárquica para a MA a partir elaboração dos 

conceitos de MA especifica (acontecimentos ocorridos em local e tempo concretos, com 

duração máxima de um dia) e MA generalizada (eventos não circunscritos ou com duração 

superior a um dia) (WILLIAMS; BROADBENT, 1986). 

Por fim, recentemente, Rubin et al. (2015) propôs modificação na classificação das 

memórias explicitas e, consequentemente, da MA. Para o referido autor este domínio deveria 

ser composto por memórias semânticas e de eventos, em detrimento da categorização de 

memória semântica e episódica sugerida por Tulving (2002). Portanto, a mudança circunscreve-

se à categoria da memória episódica, que não abarcaria todas as construções mnemônicas 

contemplados pela memória de eventos, como por exemplo recordações de momentos 

semelhantes que são somados, levando à composição mnemônica de um único evento (RUBIN 

et al., 2015; TULVING, 2002). 

As memórias para eventos abrangem memórias recordadas a partir de diferentes 

perspectivas, considerando eventos que o próprio sujeito vivenciou e os que lhe foram 

repassados. Assim, estes podem ser acompanhados ou não da sensação de reviver, 

proporcionada pela consciência autonoética, e emergir de forma voluntária ou involuntária. No 

tocante a MA Rubin et al. (2015) pondera que este seja um termo livre de definição a depender 

do pesquisador e sua abordagem teórica. Na perspectiva deste a MA não constituiria um sistema 

de memória, configurando-se apenas nomenclatura utilizada para se referir a memórias de 

evento vivenciadas pelo sujeito que a recorda (RUBIN et al., 2015).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do pressuposto que em pesquisa científica teoria e método participam 

dialeticamente do processo de construção do conhecimento, defende-se que conhecer a gênese 

de determinado construto empodera o pesquisador e robustece a sua análise (BAUER; 

FIVUSH, 2014). Nesse sentido, buscou-se problematizar acerca de um construto controverso 

na psicologia, a saber, a memória autobiográfica. De acordo com Marcedo e Sperb (2015), a 

complexidade e quantidade de variáveis que interferem sobre a construção da MA, demandam 

que os estudos nessa área envolvam diferentes campos do conhecimento, como a psicologia 

cognitiva, social, do desenvolvimento e as neurociências. Em decorrência disto, a MA é 
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estudada nos mais diversos contextos: em laboratórios, no local onde o próprio fenômeno em 

estudo ocorre (como por exemplo, em escolas, no núcleo familiar e outros) e, a nível mais 

macro, através de abordagens históricas e culturais (MACEDO; SPERB, 2015).   

De forma global, identifica-se duas principais vertentes teórico-metodológicas no 

estudo da MA, a saber, a mecanicista e a holística. A primeira destas objetiva a generalização 

dos seus achados e, consequentemente, realiza investigações em laboratório, onde é mais viável 

controlar as variáveis externas. Já a perspectiva holística, acredita que o fenômeno estudado 

não pode ser dissociado do seu contexto, pois é também constituído por este (BAKER-WARD; 

ORNSTEIN; 2014; BAUER; FIVUSH, 2014). Derivado da vertente mecanicista surgiram 

abordagens como behaviorismo, do processamento da informação e a abordagem fuzz-trace. 

Por sua vez, inspiradas na perspectiva holística, identificam-se as abordagens, histórico cultural, 

evolucionista e dos processos complementares.  

Os estudos em neurociências abrem leque de possibilidades investigativas ao ampliar o 

acesso ao funcionamento do cérebro. Estes tem reforçado a importância do processo de 

maturação cognitiva e da influência do ambiente para a constituição da MA (BAUER, 2009). 

O que robustece a importância do estudo desenvolvimental e compreensão da MA considerando 

os achados provenientes de todas as abordagens, para além de suas divergências. Tal variedade 

leva à coexistência de diferentes entendimentos sobre a MA. Estas, por sua vez, foram e 

continuam sendo imprescindíveis aos avanços encontrados, pois devemos aos “intercâmbios” 

dos seus achados o conhecimento que temos na atualidade (BAKER-WARD; ORNSTEIN; 

2014; BAUER; FIVUSH, 2014). 

Espera-se que os estudos futuros levem em consideração a apreciação histórica e a 

pertinência dos achados provenientes das diferentes técnicas e abordagens investigativas. A 

MA é um subsistema complexo e sofisticado pertencente ao sistema mnemônico, que abarca 

habilidades e funções para além dos processos de aquisição, codificação e evocação. 

Demandando assim, olhar holístico sobre seu conceito, funcionamento e desenvolvimento, para 

obter uma visão mais fidedigna.  
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5. Artigo – “Revisão narrativa: Controvérsias acerca do construto da memória 

autobiográfica”. 

 

RESUMO  

Na atualidade a memória autobiográfica ainda se apresenta como um construto de conceituação 

polemica. Embora dos teóricos, em sua maioria, concordem com seu caráter declarativo, 

predominantemente episódico e autorreferenciado, coexistem diferentes concepções sobre suas 

especificidades e processo de desenvolvimento. As diferenças aqui mencionadas refletem 

divergentes pontos de vista, apoiados em perspectivas teóricas diferentes. Neste contexto, o 

presente artigo pretende discutir as principais concepções teóricas existentes, assim como, 

elucidar o período da amnésia infantil, que se refere diretamente ao desenvolvimento da 

memória autobiográfica.   

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Desenvolvimento Neuropsicológico; Memória 

Autobiográfica; Infância; Abordagens Teóricas. 

 

ABSTRACT 

In actuality, autobiographical memory is still as a polemical concept construct. Although 

theorists mostly agree with their declarative character, predominantly episodic and self-

reference, coexist different conceptions of their specific characteristics and development 

process. The differences mentioned here reflect divergent views, supported by different 

theoretical perspectives. In this context, this article discusses the main theoretical concepts, as 

well as elucidate the period of infantile amnesia, which refers directly to the development of 

autobiographical memory. 

Keywords: Growth and Development; Psychology Developmental; Autobiographical 

Memory; Child; Child Preschool; Theoretical approaches. 

 

INTRODUÇÃO  

A memória autobiográfica – MA tem sido alvo de embates no campo científico, 

notadamente a partir da década de 80, quando se tornou temática em evidência na área da 

psicologia, com significativo aumento do número de pesquisas e publicações. Entretanto, ainda 

hoje na literatura especializada pairam questionamentos e discordâncias em relação ao seu 
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conceito, classificação no sistema mnemônico e seu processo de desenvolvimento (P. J. Bauer, 

2015a; P. Bauer, 2014; Schneider, 2015; Rubin & Umanath, 2016). 

Considera-se aqui MA como um tipo de memória explícita, por envolver a evocação de 

conteúdos conscientes, relacionados à história de vida do sujeito que a evoca (P. J. Bauer, 

2015a; P. Bauer, 2014; Miller, 2014; Rubin & Umanath, 2016; Schneider & Ornstein, 2015a; 

Schneider, 2015a), o conjunto de informações relacionadas à própria pessoa que recorda, em 

registro simultâneo de imagens e fatos de acontecimentos passados, circunscritos no espaço e 

tempo cronológico. Este processo está associado à estado mental subjetivo denominado de 

recordação consciente, elemento distintivo da MA em contraste com os demais processos de 

memória (Greenberg & Rubin, 2003).  

O estado mental que acompanha a MA é resultante da interposição de conjunto de 

capacidades psicológicas, tais como a capacidade do indivíduo de refletir sobre seus próprios 

estados mentais, a crença por parte desse indivíduo de ser responsável por seus pensamentos e 

ações, bem como a habilidade de pensar sobre o tempo cronológico como desdobramento de 

acontecimentos com significação pessoal. O conjunto destas habilidades transforma este tipo 

de representação mnêmica em experiência autobiográfica pessoal (Greenberg & Rubin, 2003). 

No entanto, identifica-se na atualidade grande variabilidade na conceituação da MA, 

que acompanham as inúmeras abordagens teóricas que se debruçam sobre a compreensão dos 

sistemas de memória, não havendo, portanto, consenso de opiniões. Os embates se iniciam com 

a refutação/aceitação da MA enquanto subsistema autônomo da memória explícita (Rubin & 

Umanath, 2016; Endel Tulving, 1983), avançando para a seleção daquelas características 

consideradas necessárias para definir uma recordação autobiográfica (P. J. Bauer, 2015a; 

Fivush, 2011; Nelson & Fivush, 2004), culminando com as divergências em torno do 

desenvolvimento ontogenético da MA, em especial, no que tange ao momento da sua 

emergência, o entendimento acerca da amnésia infantil e o estabelecimento das principais 

mudanças desenvolvimentais que permitem a emergência da MA (Howe, Courage & Edison, 

2003; Fivush, Habermas, Waters, & Zaman, 2011; Fivush, 2011; Nelson & Fivush, 2004).   

Schneider (2015a) e Fivush (2014) ressaltam que nos últimos anos o interesse sobre a 

temática da MA tem crescido significativamente, exigindo uma maior e melhor compreensão 

acerca deste sistema de memória (Fivush, 2014b; Schneider & Ornstein, 2015a). Paralelamente, 

Bjorklund & Selles II (2014) apontam a necessidade de estudar o desenvolvimento da MA na 

infância, argumentando que a ontogênese, em certa medida, repete a filogênese. Nesse sentido, 

defendem que os primeiros rudimentos da MA teriam ocorrido em crianças, tendo em vista, a 

maior plasticidade do sistema nervoso. Além disso, os mesmos argumentam que tal sistema de 
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memória seria um dos aspectos delimitadores entre humanos e os demais animais (Bjorklund 

& Sellers II, 2014). 

Neste contexto, o objetivo central do presente artigo é explorar as principais abordagens 

e modelos teóricos da MA, apresentando as diferenças conceituais e os impasses encontrados 

na literatura, pois, como afirmou Durkheim (1985), para se compreender qualquer fenômeno 

humano complexo é necessário reconstruir sua trajetória, partindo das formas mais primitivas 

e simples até seu estado atual – ou seja, estudar a sua história (Durkheim, 1985). Os dados aqui 

apresentados são fruto de revisão bibliográfica em livros da área e nas plataformas CAPES, 

PubMed, Psycinfo, utilizando os seguintes descritores em português e inglês respectivamente: 

Desenvolvimento Infantil; Desenvolvimento Neuropsicológico; Memória Autobiográfica; 

Infância; Abordagens Teóricas; Growth and Development, Psychology Developmental, 

Autobiographical Memory, Child, Child Preschool e Theoretical approaches. Salienta-se que 

não foi utilizado critério de delineamento em termos de período temporal considerado, ou seja 

ano de publicação dos artigos. 

 

CONCEPÇÕES SOBRE O SISTEMA DE MEMÓRIAS AUTOBIOGRÁFICAS 

Os estudos sobre a MA se iniciam nos anos de 1800, com destaque para a proposição 

de Francis Galton que, apesar de não apresentar definição clara de MA, desenvolveu 

experimentos empíricos explorando a capacidade de evocação para acontecimentos passados 

da vida de um sujeito. Seu método de estudo baseava-se em técnica que solicitava ao sujeito a 

recordação de eventos a partir de uma palavra-chave ou disparadora (Baddeley, 1992; Hazin, 

Falcão, & Lemos, 2012).  No entanto, neste período não se identifica uma sistematização de 

tais achados científicos.  

Tulving (1972) foi o primeiro teórico a se aproximar de uma definição do que hoje 

chamamos de MA. Apesar deste não aprofundar sobre a diferença entre o que denominou  

eventos ocorridos em nossa vida e eventos autobiográficos, contribuiu significativamente com 

a proposição do sistema de memória episódica, a saber, a memória oriunda de eventos 

pessoalmente vivenciados, sobre os quais temos uma consciência autonoética (Endel Tulving, 

1972). 

Ainda na década de 70, já era possível encontrar pesquisas direcionadas à investigação 

da MA, como por exemplo, aquela realizada por Marigold Linton (1975) que estudou a sua 

própria memória através da produção de diários. No entanto, tais estudos só ganharam força e 

se consolidaram como temática relevante de pesquisa na década de 80. Exemplo disto é a 

publicação do primeiro livro dedicado à MA, lançado por Rubin em 1986. Na sequência, 
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identifica-se gradativo interesse pelo tema,  tornando-se esse alvo de pesquisadores de 

diferentes abordagens, que propuseram concepções e técnicas investigativas específicas para a 

MA (Marigold Linton,1975; Berntsen et al., 1986).   

Verifica-se ainda na década de 80, o interesse crescente pelo processo de 

desenvolvimento da MA, que passa a ser investigada em pré-escolares através de estudos 

longitudinais. Em 1983, Sachs mapeou as primeiras narrativas verbais em relação ao passado 

produzidas por sua própria filha (Sachs, 1983). Mais adiante, em 1985, Eisenberg analisou, 

microgeneticamente, os diálogos estabelecidos entre duas meninas espanholas, conversando 

sobre seu dia-a-dia (Eisenberg, 1985), enquanto Nelson, desenvolveu estudo que tornou-se 

referência no domínio da MA, ao registrar as falas noturnas de uma criança, quando esta tinha 

2 anos de idade, também falando sobre acontecimentos cotidianos (Nelson, 1989). 

Historicamente os estudos desenvolvimentais sobre o sistema mnemônico foram 

realizados a partir de diferentes abordagens teóricas e, consequentemente, apoiadas por 

distintos métodos de pesquisa. Metodologicamente, é possível identificar dois grandes grupos 

que congregam algumas das diversas abordagens existentes. Um destes defende a realização de 

experimentos em laboratório, pois acredita que para generalizar os dados obtidos é necessário 

isolar o objeto de estudo da influência de variáveis externas. Por outro lado, o outro grupo, de 

base holística, defende que a memória deve ser investigada de forma contextualizada, no 

ambiente no qual ela se desenvolve, pois é impossível a indissociabilidade entre esta e o seu 

meio históricosocial (Baker-Ward & Ornstein, 2014; P. Bauer & Fivush, 2014a).  

No tocante às distintas abordagens teóricas que se dedicam à investigação da MA, o que 

se verifica são desencontros e aproximações em relação a construtos centrais para a sua 

compreensão, notadamente no que tange ao período da amnésia infantil (AI). De um lado, os 

proponentes da teoria Fuzzy-trace alegam que o final do período da AI e a emergência da MA, 

estão diretamente associados às mudanças na natureza das representações de memória 

(Brainerd & Reyna, 1993, 2002, 2005). De acordo com esta teoria, podemos representar 

memórias a partir de traços mnemônicos diferentes e independentes uns dos outros. Um tipo de 

traço vincula-se ao armazenamento de conteúdo literal e exato, este seria mais facilmente 

acessado e exigiria menor esforço do sujeito que evoca. Porém, seria mais susceptível a 

interferências e ao esquecimento. Ao passo que o outro, estaria relacionado à essência e ao 

significado, e seria portanto difuso, variável e inexato (Brainerd & Reyna, 2014). 

 Durante a infância, a criança já conseguiria representar as memórias a partir destas duas 

formas, entretanto, haveria uma tendência para formar representações literais, devido a sua 

natureza menos complexa e à demanda de conhecimento semântico exigido para a formação 
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dos traços de essência. Com o passar dos anos e o desenvolvimento da linguagem, de forma 

gradativa, a criança inverteria este cenário, passando a utilizar predominantemente os traços de 

essência. Tal mudança justificaria o fim do período da AI, pois as memórias registradas através 

de traços de essência tendem a permanecer, enquanto as literais são mais facilmente perdidas 

(Leichtman & Ceci, 1993). 

Para a tradição evolucionista, as mudanças que ocorreriam na infância fariam parte de 

um processo evolutivo ontogenético, voltado para a adaptação do sujeito a um determinado 

meio. Neste contexto, a imaturidade e dependência características do bebê humano, 

configurariam um período de plasticidade valioso para o desenvolvimento de aptidões 

requeridas pelo meio, bem como para a MA. De acordo com esta abordagem, as crianças não 

nasceriam com a capacidade de registro autobiográfico, esta emergiria ao longo dos anos a 

partir do surgimento de habilidades, tais como, a representação episódica e semântica, a 

conceptualização abstrata e a consciência sobre o self, em conjunto com a maturação das demais 

regiões cerebrais e funções cognitivas (Howe, 2014). 

Neste processo, o que distinguiria o ser humano dos demais animais, permitindo-o 

adquirir um subtipo mnemônico tão sofisticado como a MA, seriam diferenças qualitativas da 

representação mnemônica e a junção de algumas habilidades que suportariam o 

desenvolvimento de funções cognitivas que a estruturam. Nessa direção, argumentam que o 

homo sapiens apresenta capacidade de memória de trabalho superior aos demais animais. Outra 

característica que contribuiria para a formação da MA é o fato que os bebês já seriam altamente 

atentos a sinais sociais e relações interpessoais, sendo especialmente vigilantes aos eventos que 

ocorrem em seu mundo social (David F. Bjorklund and Patrick Douglas Sellers, 2014; Howe, 

2014).  

Ainda sobre os evolucionistas, estes consideram que a consciência sobre o self emerge 

juntamente com a MA, sendo a primeira de fundamental importância para esta última. Ressalta-

se que, para os mesmos, a capacidade de refletir sobre si mesmo não é um pré-requisito para a 

memória autobiográfica, e sim uma consequência fenomenológica desta nova aliança alcançada 

filogeneticamente: self-memória. E seria essa capacidade de autorreflexão que levaria ao que 

Tulving (2002) chamou de consciência autonoética (Howe, 2014; Endel Tulving, 2002). 

Ademais, a MA tem importância para esta perspectiva, pois além do registro das "leis" 

importantes que regem o ambiente, no qual nos encontramos em desenvolvimento, ela se 

responsabiliza pela representação de eventos específicos que são importantes para a nossa 

sobrevivência, ademais propicia ao ser humano visão de mundo que o permite antecipar 

comportamentos futuros próprios e até mesmo dos outros (Gabora & Aerts, 2009).  
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Outo modelo explicativo para a MA é aquele que problematiza acerca da emergência 

do self cognitivo, tendo como perspectiva teórica subjacente o processamento da informação. 

Para estes, só após o desenvolvimento da noção de self seria possível falar-se em surgimento 

da MA, pois a partir de tal evento, ocorreriam mudanças qualitativas no sistema mnemônico, 

quando o self implícito passaria a ser explícito, ou seja, a partir da eclosão da noção de eu/mim. 

Assim, a socialização, cultura e linguagem teriam papel importante na organização da MA, mas 

não seriam os elementos que propiciam o seu surgimento e não interfeririam de forma ativa e 

direta em sua emergência (Howe, Courage e Edison, 2003). 

Em contraste, para a abordagem históricocultural a linguagem configurar-se-ia como o 

elemento central no desenvolvimento da MA, pois a construção de narrativas acerca de eventos 

vivenciados pelo sujeito só poderia ocorrer após a aquisição da capacidade de representação, 

decorrente da entrada no mundo simbólico, quando é possível utilizar suporte representacional 

de forma compartilhada com os pares (Nelson e Fivush, 2004).  

Para este domínio, a memória apresenta uma base natural biológica, mas é expandida a 

partir da influência social e de conhecimentos advindos da cultura, que são alcançados através 

da mediação da linguagem. Tal expansão é própria da espécie humana, uma vez que só pode 

ser adquirida por espécie imersa em uma cultura simbólica (Nelson, 2014).  

A teoria históricocultural parte da concepção de que a MA vai além de uma ME, por 

envolver o que se denomina “viagem mental no tempo”, proporcionada pela consciência 

autonoética (Turving, 2002). De tal modo, nem toda memória pessoal é ou torna-se 

autobiográfica. Há, por exemplo, uma espécie de memória generalizada que estrutura eventos 

de rotina, chamada de memória generalizada para scripts (Nelson & Fivush, 2004). 

Grande volume dos estudos sobre o desenvolvimento da MA sofreu influência da 

abordagem históricocultural, tendo em vista que o interesse pelo estudo deste fenômeno se 

tornou mais intenso a partir de investigações desta corrente sobre a memória do dia-a-dia 

(Nelson & Gruendel, 1988). A contribuição dessa abordagem para o estudo da MA foi inspirada 

por diferentes teóricos históricoculturais, notadamente James Baldwin e G. H. Mead. (1890) e 

Vygotsky (1934/1962). 

No que se refere a relevância do meio social e linguagem para a ontogênese, identifica-

se confluência entre a abordagem evolucionista e os pressupostos da perspectiva sociocultural, 

uma vez que ambos destacam a importância das transformações socioculturais para a filogênese 

e, consequentemente, para a ontogênese. Exemplo destas são o surgimento ou invenção da 

linguagem e criação de uma língua alfabética escrita (Nelson, 2014).  
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Assim, em relação ao perfil ontogenético da MA, sugere-se que esta emergiria, 

gradualmente, ao longo dos anos pré-escolares, em coconstrução com outras habilidades, tais 

como, sistemas básicos de memórias, linguagem e narrativa, compreensão temporal, 

constituição do self, teoria da mente e o vínculo com os pais. Além disso, seu desenvolvimento 

também sofreria grande influência do meio cultural, em especial das histórias orais que os 

adultos estabelecem com a criança (Nelson & Fivush, 2004). 

Para esta abordagem, as memórias provenientes dos primeiros anos de vida podem 

apresentar caráter declarativo e corresponder a uma experiência única, como mostram os 

estudos de imitação provocada e deferida, nos quais crianças muito novas recordam 

conscientemente eventos não verbais (P. J. Bauer, 2015b; Fivush, J, & F, 1987; Fivush & 

Nelson, 2004). Acredita-se que a base da memória episódica já estaria presente nesta faixa 

etária. A criança conseguiria lembrar de experiências únicas (para além de memórias 

generalizadas de script), entretanto, tal recordação se daria de forma fragmentada, em 

“pedaços”, em decorrência da  falta de integração da estrutura narrativa (Fivush, 2011, 2014a; 

van Abbema & Bauer, 2005). 

 Este tipo de memória teria duração média de 6-12 meses, em alguns casos, mais tempo 

(Elsevier, 2010; Fivush, 2011). Entretanto, estas não seriam equivalentes ao conceito de 

memória episódica postulado por Tulving, posto que, este implica em uma consciência 

autonoética e o self autonoético é uma construção social-pessoal gradativa, que ainda não estaria 

completamente formada em pré-escolares, assim como, o domínio da linguagem e outas 

habilidades importantes para a MA (Fivush, 2011; Nelson, 2014). 

 Por conseguinte, ainda não se considera a presença de MA nesta faixa etária, tal tipo de 

lembrança é denominada pelos teóricos históricoculturais de memória básica para eventos 

vivenciados e, com o passar do desenvolvimento, ela daria lugar para a MA que, por sua vez, é 

autoconsciente, autonarrativa, de longo prazo e relacionada à evocação de eventos passados e 

prováveis acontecimentos futuros (Fivush, 2011). 

De forma geral, Nelson & Fivush (2004) definem a MA como uma memória de longa 

duração, episódica e pessoal (história do self), que se circunscreve em um único episódio ou 

período de vida específico e apresenta 3 pontos chaves:  sua emergência se dá gradualmente 

nos anos pré-escolares, de forma que, não é possível delimitar ponto de inflexão no qual as 

crianças passam a ter esse tipo de memória; neste contexto, a linguagem é ferramenta 

históricocultural imprescindível e em conjunto com outras habilidades, como a noção do “eu” 

e a capacidade de identificar um episódio específico e localizá-lo no espaço e tempo, permite a 
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emergência da MA. Além disso, este tipo de memória sofre a influência de aspectos culturais, 

de gênero e individuais (Nelson & Fivush, 2004). 

Por fim, outra vertente investigativa sobre a MA, que tem se destacado atualmente, são 

as neurociências. A partir de pesquisas que se apoiam em ferramentas de cunho tecnológico, já 

foi possível avançar e problematizar acerca de pontos polêmicos no estudo da MA, como por 

exemplo, a discussão se a MA seria um subsistema da ME ou um sistema independente. Os 

estudos mostram que a evocação de ME e MA ativam áreas cerebrais idênticas, no entanto, na 

recordação de uma MA há áreas recrutadas que não são demandadas na evocação de uma 

recordação exclusivamente episódica (Gilboa, 2004; Gonsalves, 2007; Matura et al., 2012; 

Nelson & Fivush, 2004; Pathman, Samson, Dugas, Cabeza, & Bauer, 2011). 

Os dados oriundos de investigações utilizando técnicas de neuroimagem sugerem que a 

recordação de evento autobiográfico, ao contrário da recordação de evento episódico, ativa o 

córtex pré-frontal ventromedial e o córtex cingulado posterior. Estas áreas são conhecidas como 

relacionadas diretamente ao processamento de autorreferência, conhecido como noção de self. 

A capacidade de auto referência emerge gradativamente durante o processo desenvolvimental 

e permite ao ser humano se diferenciar do outro, refletir sobre sua posição singular em 

sociedade e, até mesmo, desenvolver uma consciência autonoética. (Gilboa, 2004; Matura et 

al., 2012).  

Os estudos de neuroimagem também permitiram mapear todas as áreas cerebrais 

envolvidas na evocação de uma MA. Hoje sabe-se que este processo está associado à ativação 

de uma rede neuronal distribuída de forma difusa, abarcando o hipocampo e córtex circundantes 

a este, a amígdala, o córtex retroesplenial, regiões parietais posteriores, córtex visual e córtex 

pré-frontal em sua porção lateral e medial (Gilboa, 2004; Rabin, Gilboa, Stuss, Mar, & 

Rosenbaum, 2010; Riggins & Nelson, 2014; Spreng, Mar, & Kim, 2009).  

À guisa de conclusão deste tópico apresenta-se a proposição avançada por Rubin (2016). 

Como visto anteriormente, para Tulving (1983, 1984, 2002) a ME envolve uma consciência 

autonoética que permite ao sujeito, voluntariamente, reviver uma experiência única vivenciada 

por ele próprio, a partir de uma perspectiva do self. Esta se diferencia da memória semântica 

(MS), caracterizada como uma memória factual ou de conhecimento, que não responde aos 

questionamentos “o quê? ”, “quando? ” e “onde? ”, nem é evocada através da perspectiva de 

primeira pessoa (Endel Tulving, 1983, 1984, 2002). 

Neste contexto, Rubin (2016) propõe que as memórias explícitas sejam categorizadas 

como semânticas ou de eventos. A MS mantém conceito similar ao postulado por Tulving 

(1983, 1984, 2002), a grande diferença centra-se sobre a nova classificação, denominada de 
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memória de eventos. Esta última abarca as lembranças, voluntárias ou involuntárias, recordadas 

a partir da perspectiva de primeira pessoa ou de terceiros, que são referentes a eventos, 

construídos mentalmente a cada recordação e estas podem ser acompanhadas da sensação de 

reviver o momento do evento ou não (Endel Tulving, 1983, 1984, 2002). 

Ainda sobre a memória de evento, Rubin (2016) adiciona nesta categoria recordação 

composta da junção de eventos bastante semelhantes e, portanto, esta não trata exclusivamente, 

da memória de um único evento. Além disso, o mesmo considera que a capacidade de reviver 

acontecimentos é decorrente da sua forma de evocação, que envolve a construção mental do 

evento, e por ser uma construção, esta pode ser tomada de qualquer lugar ou lócus, tanto da 

primeira pessoa, quanto de terceiros. Neste sentido, ele sugere a substituição do termo reviver 

por construção da cena (Rubin & Umanath, 2016).  

No tocante à MA, esta perspectiva a considera como um termo geral utilizado para as 

memórias relacionadas com o self, e não como uma categoria ou sistema autônomo dentre as 

memórias explícitas. Desta forma, a MA abarca memórias semânticas e de eventos relacionadas 

à vida do sujeito. Rubin (2016) justifica que diversos autores tentaram esclarecer as diferenças 

entre ME e MA, sem chegar a um consenso. Assim, para o autor, o termo MA não teria uma 

definição única, mas estaria associado às diferentes abordagens teóricas (Rubin & Umanath, 

2016).  

 

  ESTUDOS DESENVOLVIMENTAIS SOBRE MEMÓRIA 

AUTOBIOGRÁFICA  

A alusão a estudos de cunho desenvolvimental, exige necessariamente que estes 

considerem as mudanças oriundas dos processos dinâmicos que possibilitam a emergência da 

novidade. Tal dinamicidade levanta questões metodológicas, tendo em vista a necessidade de 

circunscrição de métodos que contemplem as variáveis que atravessam o processo de mudança 

e a direção do desenvolvimento  (P. Bauer & Fivush, 2014b). 

Nesse sentido, a complexidade inerente à pesquisa sobre o processo de desenvolvimento 

da memória e seus subsistemas, conduziu os pesquisadores à proposição de metodologias 

diversas. Entretanto, a variabilidade das abordagens explicativas da MA, anteriormente 

descritas e, consequentemente, os diferentes caminhos metodológicos propostos, levou a 

repostas díspares. Além disso, um sistema dinâmico, constituído pela interação de diferentes 

variáveis, corre o risco de ser mal ou parcialmente compreendido, quando o processo 

investigativo não o contempla de forma integral  (P. Bauer & Fivush, 2014b; Valsiner & Bastos, 

2012). Adicionalmente, além das questões inerentes a um estudo desenvolvimental, a MA 
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detém característica que pode constituir barreira no seu processo de investigação. 

Diferentemente da pesquisa com outros tipos de memória, no caso desta, nem sempre o 

avaliador consegue ter controle sobre a situação de aprendizagem, o que dificulta seu processo 

de análise e mensuração (Baddeley et al., 2011). 

Neste sentido, em busca de dados mais fidedignos sobre o construto MA, contemplando 

a sua complexidade, identifica-se grande número de pesquisas que utilizam múltiplos níveis de 

análises, bem como recorrem à investigação de caráter longitudinal. São utilizados, por 

exemplo, desenhos metodológicos que comportam diferentes métodos, com apreciação 

conjunta de processos biológicos e cognitivos, considerando ainda, os contextos social e 

cultural (Miller, 2014). Acerca das pesquisas desenvolvimentais sobre a MA, destaca-se que 

estas se debruçam, especialmente, sobre o período da amnésia infantil (AI), conforme discutido 

a seguir.   

 

AMNÉSIA INFANTIL  

Em relação ao desenvolvimento da MA durante a infância, há consenso em termos da 

admissão que, neste período, as recordações passam a ser mais específicas, são preservadas por 

mais tempo e são menos influenciadas pela sugestionabilidade (P. J. Bauer & Larkina, 2013; 

G. Pergher, 2010; Ornstein, & San Souci, 2008; Ceci & Bruck, 1995). Entretanto, embora seu 

progresso quantitativo e qualitativo durante a infância não sejam questionados pelos diversos 

pesquisadores, ainda não há concordância em relação a como ocorre esse processo 

desenvolvimental (P. J. Bauer, 2015a, 2015b; Miller, 2014; Nelson, 2014; Schneider, 2015a). 

Curiosamente, já foi demonstrado que durante a AI, crianças muito novas, até mesmo 

aquelas em estágios pré-verbais, conseguem evocar eventos passados. Tais achados foram 

evidenciados através do uso de diferentes técnicas, tais como a imitação deferida e provocada 

ou, quando já adquiriram a linguagem oral, através de relatos orais. Tais achados tornam ainda 

mais desafiador o entendimento do porquê é tão difícil resgatar, posteriormente, tais lembranças 

(Fagan, 1973; Rovee-Collier & Cuevas, 2009; Bjorklund & Sellers II, 2014; Riggins, 

Cheatham, Stark, & Bauer, 2014). 

A AI contempla duas fases principais, sendo a primeira destas iniciada no nascimento e 

finalizada por volta dos 3 ou 4 anos. Sobre esta etapa, acredita-se que a maioria dos adultos têm 

poucas ou nenhuma recordação autobiográfica.  Na segunda fase, que vai dos 5 aos 7 anos, os 

adultos apresentam mais lembranças autobiográficas, entretanto, este número ainda é menor do 

que o esperado para a taxa de esquecimento normal. É apenas sobre a primeira década de vida 
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que grande parte dos adultos são capazes de recordar número significativo de MAs (P. J. Bauer, 

2015a).   

Historicamente as principais teorias que tentam explicar a amnésia infantil se dividem 

em dois grandes grupos. Um destes entende que as memórias dos primeiros anos de vida são 

consolidadas, mas são obscurecidas pela amnésia infantil e, consequentemente, desaparecem. 

O outro grupo não acredita que as memórias sejam formadas nesse período, devido à 

imaturidade do sistema nervoso e, portanto, as lembranças autobiográficas só se iniciam após 

esta fase (P. J. Bauer, 2015a, 2015b; P. Bauer, 2014).  

De forma mais detalhada, o primeiro grupo aposta que as memórias são formadas, mas 

não podem ser acessadas, pois há um esquecimento funcional. Um dos precursores desta linha 

de pensamento foi Freud (1916/1966) com a teoria do recalque (Freud, 1963). Seguindo esta 

perspectiva, mais adiante, teóricos postularam que distintos períodos da vida são vivenciados 

através de diferentes estruturas cognitivas (lentes) e, quando estas lentes mudam, as lembranças 

formadas anteriormente tornam-se inacessíveis. Neisser (1962), por exemplo, acreditava que 

crianças pré-verbais codificavam as memórias de forma visual e não simbólica. Com o advento 

da linguagem, elas começariam a simbolizar e ficaria cada vez mais difícil resgatar lembranças 

anteriores (Neisser, 1962).  

O segundo grupo pondera que as memórias não são formadas nesse período, pois 

habilidades cognitivas necessárias a tal processo ainda estão se desenvolvendo. Neste grupo, há 

duas vertentes, uma se baseia nos achados de Piaget (1962), sobre a incapacidade de bebês e 

crianças para representarem simbolicamente e organizarem eventos em ordem temporal, 

portanto, a imaturidade impediria os bebês de formarem a MA (Piaget, 1962). Para a segunda 

vertente, a impossibilidade  de formar memórias autobiográficas estaria associada à inexistência 

de uma noção de eu (P. Bauer, 2014; Nelson & Fivush, 2004; Schrauf, 2000).  

Recentemente, em revisão de literatura, Bauer (2015a) propôs uma nova justificativa 

para a amnésia infantil, denominada Teoria dos Processos Complementares. Para tanto, 

considera as duas principais abordagens tradicionais, sem que isto implique numa integração 

direta destas (Bauer, 2015a, 2015b). Bauer entende que ambas as abordagens têm relevância, 

entretanto, ao estabelecer uma analogia da AI com uma moeda, aponta que estas só consideram 

um lado, ou seja, focam em apenas um aspecto e esquecem de relacionar os processos como 

complementares. 

Nesse sentido, ao focar sobre o esquecimento das memórias, tais teorias ignoram a 

diferença de qualidade entre as memórias formadas na infância e na idade adulta. Por sua vez, 

as teorias que enfatizam o surgimento tardio da MA não consideram as primeiras lembranças 
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como autobiográficas e, portanto, não se debruçam sobre o fenômeno do esquecimento (Bauer, 

2015a). 

A Teoria dos Processos Complementares defende que as raízes da memória pessoal são 

desenvolvidas no início da vida. Considera que a imaturidade da linguagem não implica 

diretamente na inexistência de recordações autobiográficas, ou seja, relatos verbais nem sempre 

conseguem veicular todas as representações mnemônicas existentes. A MA emergiria, 

gradualmente, durante toda a infância, com aprimoramento gradual de sua expressão verbal e 

o aumento de traços de memória que a caracterizam (Bauer, 2015a, 2015b).  

Deste modo, considera-se possível a presença de elementos de memória autobiográfica 

antes do final do segundo ano de vida, contudo, de forma ainda insipiente.  O número e 

variedade de elementos destas aumenta ao longo da primeira infância, perdurando durante toda 

a adolescência. Estes também se tornam mais elaborados e integrados uns aos outros, em 

consequência disto, sua qualidade aumenta, pois a construção e manutenção se tornam mais 

“fáceis” e reconhecíveis como uma MA. 

Em paralelo, também ocorrem aperfeiçoamentos a nível neural, associados aos 

processos de mielinização e poda sináptica. Nesse sentido, tal maturação desencadeia 

desenvolvimento e aprimoramento do próprio sistema mnemônico e, inclusive, de outras 

habilidades envolvidas na construção e evocação de uma MA, o que resulta na diminuição da 

vulnerabilidade dos traços de memória frente ao esquecimento (Bauer, 2015a, 2015b). 

Neste contexto, Bauer (2015a) define MA como subsistema mnemônico que suporta a 

formação e retenção de eventos específicos, espacialmente e temporalmente localizados, bem 

como autorreferenciados e com conteúdo pessoal analisado a partir da perspectiva do self.  Um 

relato autobiográfico completo deve apresentar elementos, tais como, quem participou, onde e 

quando ocorreu, o que aconteceu, os desdobramentos, como os participantes reagiram 

emocionalmente, os pensamentos ou avaliações sobre o evento. Além disso, os elementos 

devem ser apresentados, de forma coerente, com ordem cronológica adequada que permita ao 

ouvinte entender o que houve e o seu contexto (P. J. Bauer, 2015b).      

Em decorrência das peculiaridades no desenvolvimento da MA, a autora sugere 

mudança ou flexibilização no conceito do que pode ser considerado uma MA. Destarte, a 

mesma acredita que a MA seria concebida de forma mais adequada ao ser considerada enquanto 

protótipo ou família de semelhanças com traços característicos, em detrimento de um conceito 

clássico com características bem delimitadas. Tal mudança, confere caráter autobiográfico a 

memórias pessoais adquiridas antes e durante o período da AI (P. J. Bauer, 2015a). 
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A autora ainda argumenta que, assim como os avestruzes são enquadrados no grupo das 

aves, mesmo sem conseguir voar como os demais animais desta categoria, algumas memórias 

formadas na primeira infância detém número significativo de características autobiográficas, 

que possibilitam o seu enquadramento como uma MA, apesar de não serem explicitadas 

verbalmente (P. J. Bauer, 2015a). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A MA pode ser considerada um tema polêmico, no tocante a sua conceituação e 

processo desenvolvimental. Como visto neste artigo, os diferentes pontos de vista refletem 

concepções teóricas e metodológicas diferentes. Apesar da variabilidade em termos das 

abordagens teóricas, estas convergem ao admitirem que não há uma idade específica na qual a 

MA emerge, pois esta é uma habilidade complexa, atravessada por diferentes fatores 

ambientais, culturais e históricos e pelo amadurecimento de outras funções cognitivas. Nesse 

sentido, defende-se a importância de ampliação dos estudos acerca das perspectivas teóricas da 

MA, bem como o investimento em novas pesquisas que contribuam para elucidar ou minimizar 

as polêmicas atualmente vigentes.  
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo Geral 

Investigar o desenvolvimento ontogenético da memória autobiográfica em crianças de 

4 a 6 anos.  

6.2 Objetivo Específico  

Investigar a relação entre o desenvolvimento da memória autobiográfica e as seguintes 

funções psicológicas:  linguagem, teoria da mente, funções executivas, memória 

declarativa, semântica episódica. 
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METODOLOGIA  

 

“Na verdade, para uma perspectiva 

desenvolvimental, questões sobre memória 

sempre são sobre um sistema dinâmico 

interagindo em um complexo contexto que 

envolve cérebro, mente e cultura” (Bauer & 

Fivush, 2014). 

 

Antes de apresentar as subseções que comumente compõem a seção Método, convém 

destacar a relevância pontuada por Vygotsky (1996) em termos da discussão teórica sobre o 

Método, o que constitui a denominada Metodologia. Reflexão esta que se faz salutar para os 

marinheiros que se dispõem a embarcar no estudo sobre conteúdos complexos, metaforicamente 

tão dinâmicos e ricos quanto o fascinante oceano (Vygotsky, 1996).  

A complexidade do oceano torna passível a existência de diferentes perspectivas, que 

ora divergem e ora coadunam-se frente à diversidade explicativa do fenômeno. Tal 

complexidade pode ser estendida para o estudo da memória humana, caracterizado pela 

pluralidade de conceitos, classificações e proposições teóricas que buscam dar sentido à 

emergência de tal habilidade ao longo do desenvolvimento ontogenético.  

As recordações, em toda a sua diversidade, parecem ser construídas, consolidadas e 

mantidas a partir da interação entre aspectos biológicos, históricoculturais e emocionais, que 

integram um sofisticado sistema, impossível de ser compreendido analisando um fator 

isoladamente (Miller, 2014). Da mesma forma que, seria incoerente tentar entender o oceano 

tendo em vista apenas a paisagem que pode ser contemplada da areia da praia.     

A evocação de uma recordação autobiográfica constitui um processo construtivo, 

atualizado a cada evocação e, portanto, susceptível de erro (Pergher, 2010; Schneider, 2015). 

No caso das crianças na primeira infância (0 a 6 anos), este erro também pode estar associado 

a um sistema mnemônico ainda em desenvolvimento, aliado ao processo de amadurecimento 

de outras funções cognitivas necessárias para a codificação, armazenamento e evocação, tais 

como, a linguagem, concepção de self e funções executivas (P. J. Bauer, 2015; K. A. 

Willoughby, Desrocher, Levine, & Rovet, 2012).  

A susceptibilidade ao erro na evocação de MA e sua condição de habilidade em 

desenvolvimento, tornam sua avaliação e compreensão mais complexas. Dessa forma, para 
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estudar tal construto é imprescindível discutir teoricamente acerca do próprio método de 

pesquisa a ser utilizado na investigação. 

Considerando-se os sistemas de memória, aquele responsável pelas memórias 

episódicas, dentre as quais se situa a MA, é o que sofre mais mudanças durante o ciclo de vida 

e é em relação a ele que encontram-se os principais debates sobre a adequação da metodologia 

para avaliá-lo.  Comumente, os principais paradigmas de avaliação da MA utilizam tarefas de 

difícil adequação à avaliação de crianças muito novas, pois recrutam habilidades que ainda não 

estão consolidadas, notadamente a linguagem. Exemplo destas são: palavras-estímulo, 

construção de narrativas de vida, elaboração de diário de memórias involuntárias, diário de 

recuperação, entrevistas de memória autobiográfica, questionários e autoanálise da qualidade 

das memórias evocadas (Baddeley, A., Anderson, M., & Eysenck, 2011; Hazin, Flacão, & 

Lemos, 2012).  

A preocupação com a metodologia nos estudos desenvolvimentais da MA já havia sido 

pontuada por Flavell et al (1966), ao chamar a atenção que o desempenho em determinada tarefa 

não é isoladamente uma medida válida para afirmar que eventos autobiográficos foram ou não 

armazenados na memória de longo prazo.  Isso porque a imaturidade de outras habilidades 

necessárias para responder a tais atividades ou testes, como a linguagem e o 

automonitoramento, por exemplo, podem não permitir que estas recordações sejam veiculadas 

(Flavell, Beach, & Chinsky, 1966).  

As características anteriormente citadas desencadeiam obstáculos epistemológicos, em 

relação ao estudo da MA, que ao longo da história foram explorados a partir de diferentes 

métodos, vinculados a distintas abordagens teóricas. Vygotsky (1995) pondera sobre a 

impossibilidade de dissociar o processo de pesquisa do pesquisador, de forma que, a construção 

metodológica e, consequentemente, a investigação científica, aparecem como diretamente 

atravessadas pelas crenças, preferências subjetivas e posições do pesquisador em relação ao 

objeto de estudo (Valsiner & Bastos, 2012; Vygotsky, 1995; Zanella, Reis, Titon, Urnau, & 

Dassoler, 2007).  

De acordo com Miller (2014), a missão central de estudos desenvolvimentais é 

identificar os processos mediadores que contribuem para modificar o desenvolvimento de um 

ponto a outro. As diferentes teorias sobre a MA complementam-se na compreensão do seu 

desenvolvimento, levando em consideração diferentes focos e níveis de análise. Tal diversidade 

parece configurar-se como fator importante no avanço da compreensão sobre esta temática 

(Miller, 2014). 
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As distintas perspectivas de estudo vão desde enfoques biológicos (neurocognitivos e 

abordagens comparativas), ao processamento básico (processamento de informações; teoria 

traço difuso), passando pelos sistemas cognitivos (teoria piagetiana), até a interação social 

(teoria históricocultural) chegando à consideração filogenética (teoria da evolução) (Miller, 

2014; Schneider & Ornstein, 2015). Diante deste cenário, as formas de investigar a MA e, 

consequentemente, os instrumentos avaliativos utilizados, também apresentam diferenças que 

expressam os distintos modelos, abordagens teóricas e a necessidade de estudá-la em diferentes 

contextos e faixas etárias.  

De forma geral, pode-se dividir as abordagens investigativas da MA em 2 grupos, que 

anteriormente eram considerados como opostos. Entretanto, há uma tendência, na atualidade, 

em contemplar conjuntamente as contribuições oriundas de ambos, buscando alcançar 

compreensão mais fidedigna da MA. Uma dessas vertentes prioriza os experimentos realizados 

em laboratórios, pois compreende a memória como uma capacidade interna de armazenamento 

de informações. Sendo assim, as mudanças desenvolvimentais deste sistema são diretamente 

ligadas ao aumento da eficiência e capacidade quantitativa de armazenar o material (Baker-

Ward & Ornstein, 2014; P. Bauer & Fivush, 2014).  

A outra corrente entende a memória como uma função e não como uma capacidade, 

sendo seu desenvolvimento construído a partir da interação do sujeito com o seu entorno 

histórico e cultural. As mudanças decorrentes do desenvolvimento do sistema mnemônico são 

desencadeadas por um aumento da eficiência e capacidade quantitativa de armazenar material, 

porém, estes são analisados de forma mais holística de acordo com o contexto de vida da pessoa 

avaliada e do experimento realizado. Portanto, as avaliações e análises devem ser realizadas de 

forma ecológica e seus achados não devem ser generalizados para todos os contextos (Baker-

Ward & Ornstein, 2014; P. Bauer & Fivush, 2014). 

Paralelamente à dificuldade de estruturar uma atividade para avaliar MA em crianças 

muito novas, se faz importante verificar a veracidade do relato dito autobiográfico emitido pelas 

mesmas, posto que tal habilidade, em geral, é avaliada levando-se em conta o maior refinamento 

do discurso, notadamente em termos do sentido lógico temporal e do número de detalhes 

emitidos.  

Por outro lado, crianças com significativo desenvolvimento da linguagem podem 

igualmente construir um discurso coerente e rico em detalhes, mas que não necessariamente 

corresponde à realidade vivenciada. Ao passo que outras podem apresentar adequada evocação 

da MA, mas como algumas habilidades necessárias para a veiculação desta memória ainda não 
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estão plenamente desenvolvidas, estas crianças podem não conseguir relatar todos os detalhes 

do que lembram (K. a Willoughby, McAndrews, & Rovet, 2013).  

Neste sentido, no presente estudo, houve a preocupação central da utilização de técnica 

que facilitasse a análise da autenticidade dos relatos autobiográficos produzidos pelas crianças. 

Para tanto, recorreu-se à produção de um evento, semelhante para todos os participantes, de 

modo a averiguar se a recordação produzida pela criança se referia a um evento real ou a uma 

construção narrativa fictícia, com o intuito de responder à atividade proposta. Adicionalmente, 

avaliou-se habilidades destacadas pela literatura como precursoras ou relevantes para o 

desenvolvimento da MA. 

 

7.1 Método 

 

“A elaboração do problema e do método se 

desenvolvem conjuntamente, ainda que não de modo 

paralelo. A busca do método se converte em uma das 

tarefas de maior importância na investigação. O 

método, nesse caso, é ao mesmo tempo premissa e 

produto, ferramenta e resultado da investigação” 

(Vygotsky, 1995). 

 

 

A presente pesquisa apresenta caráter correlacional, transversal, de natureza 

predominantemente quantitativa. Sua amostra foi constituída de forma não-aleatória, não houve 

formação de grupo controle e, exclusivamente, participaram sujeitos que tiveram a sua inclusão 

aprovada por pais ou responsáveis, através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE e Autorização do Uso de Imagens – AUI. A viabilidade ética deste estudo foi conferida pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CEP/UFRN, por 

meio do Certificado de apresentação para Apreciação Ética – CAAE de número 

47384115.6.0000.5537, em anexo (ANEXO A). 

 

7.2 Participantes 

O público alvo desta pesquisa foi composto por crianças de 4 a 6 anos, cursando as 

respectivas séries, Turma 3, Turma 4 e Primeiro ano do ensino fundamental I, da Escola de 

Aplicação do Curso de Pedagogia da UFRN, denominada Núcleo de Educação da Infância – 

NEI - CAp.  
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A faixa etária dos participantes foi definida visando contemplar o caráter compreensivo 

do estudo, que almeja verificar questões inerentes ao processo desenvolvimental e 

especificidades da MA, no período da denominada amnésia infantil. Sabe-se que a idade de 7 

anos é um "ponto de inflexão" para a amnésia da infância, pois após tal período a taxa de 

esquecimento da criança é equiparada a de adultos (P. Bauer, 2014). Desta forma, optou-se por 

grupo etário com menos de 7 anos, mas, simultaneamente, com idade na qual habilidades chave 

para a avaliação da MA estivessem minimamente desenvolvidas.  

A proposta de pesquisa foi apresentada aos pais após reunião pedagógica da escola. 

Todas as crianças das três turmas citadas foram convidadas a participar, com exceção dos 

alunos que atendem aos critérios de exclusão, sendo estes aqueles que inviabilizam a execução 

dos testes e atividades do protocolo da pesquisa, como histórico clínico associado a transtorno 

do desenvolvimento, deficiência auditiva e/ou visual não corrigida e comprometimento da 

linguagem expressiva.  

Apenas participaram do estudo as crianças cujo responsáveis conferiram autorização 

formal registrada em TCLE e AUI e se enquadravam nos critérios de inclusão, a saber, 

desenvolvimento típico, faixa etária de 4 a 6 anos e estar matriculado e frequentando as turmas 

selecionadas pelo estudo. Adicionalmente, respeitou-se o desejo da criança em não participar 

ou desistir em qualquer etapa da pesquisa.  

Inicialmente foram selecionadas 30 crianças, sendo 9 da Turma 3, 11 da Turma 4 e 10 

do Primeiro ano. Entretanto, devido à ausência de algumas crianças no evento encenado e, no 

dia seguinte, quando realizou-se a avaliação da MA, só foram analisados os dados de 25 

crianças, das quais 9 cursavam a Turma 3, 8 a Turma 4 e 8 o Primeiro ano. Desta amostra final, 

4 sujeitos encontravam-se na faixa etária dos 4 anos, 8 tinham 5 anos e 13 integravam o grupo 

dos 6 anos. Para realização das análises estatísticas, as crianças foram divididas em 2 grupos, 

obedecendo o critério faixa etária, de forma que, no grupo 1 foram alocados os sujeitos de 49 

meses até 68 meses e no grupo 2 os de 73 meses até 86 meses.  

 

7.3 Campo de Estudo 

A pesquisa foi realizada na própria escola dos participantes - NEI, em horário paralelo 

às aulas, neste caso, o turno matutino.  
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7.4 Instrumentos  

 

“... toda apresentação fundamentalmente 

nova dos problemas científicos, conduz 

inevitavelmente a novos métodos e técnicas de 

investigação. O objeto e o método de investigação 

mantêm uma relação muito estreita” (Vygotsky, 

1995). 

 

A Memória Autobiográfica foi avaliada através da técnica Staged Events - encenando 

eventos (K. a Willoughby, McAndrews, & Rovet, 2013; K. A. Willoughby et al., 2012, 2014), 

a qual requer a realização de um evento com conteúdo controlado e registrado através de 

filmagem, para em posterior sessão avaliativa, verificar se a memória que a criança está 

trazendo é fidedigna aos fatos ocorridos. 

Como evento controlado, a presente pesquisa realizou um show de mágica, 

contemplando apenas os alunos integrantes do estudo. Ao todo foram encenados 3 eventos, 

sendo um para cada grupo de sujeitos com suas respectivas turmas. Nestes, buscou-se a maior 

semelhança possível e fidedignidade ao roteiro pré-estabelecido.  

A equipe participante do show de mágica foi composta por uma atriz, estudante do 

Curso de Artes Cênicas da UFRN, que realizou o espetáculo e 3 bolsistas, das quais 2 filmaram 

o evento de diferentes ângulos e uma desempenhou o papel de assistente de mágica, juntamente 

com a pesquisadora. Os participantes foram os mesmos em todos os eventos (inclusive usaram 

as mesmas roupas), tendo sido orientados a seguir, de forma fiel, as falas e acontecimentos 

estabelecidos no roteiro. Foram realizados ensaios prévios com o objetivo de integrar a equipe 

e esclarecer possíveis dúvidas. 

Para todas as classes seguiu-se o padrão estipulado em roteiro e no dia marcado de cada 

turma. A pesquisadora e uma bolsista buscaram as crianças em sala de aula e as levaram para o 

prédio vizinho à escola, onde se localiza o auditório, prometendo que elas teriam uma surpresa 

quando chegassem naquele local. Após entrarem no espaço do evento e se organizarem sentadas 

ao chão, formando um semicírculo, a bolsista ajudante chamou a mágica e esta deu início ao 

espetáculo.  

O roteiro do espetáculo foi construído objetivando que este se constituísse como um 

momento único, fugindo à rotina do dia-a-dia das crianças. Houve a preocupação em incluir 

detalhes e acontecimentos que circunscrevesse tal ocasião no tempo e espaço, assim como, 
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situações que levassem as crianças a interagirem com a mágica, respondendo perguntas e 

expressando a sua opinião, momentos em que elas se sentissem contempladas em sua 

singularidade, recebendo algo que foi providenciado especialmente para elas – contendo seus 

nomes. Ademais, também foram incluídos detalhes sensoriais e perceptuais de diversos tipos, 

como gustativo, visual, auditivo e olfativo.  O roteiro descritivo do evento encontra-se na seção 

de anexos (ANEXO B).     

No dia seguinte ao evento, as crianças foram individualmente avaliadas através de 

entrevista desenvolvida para esta investigação, inspirada no modelo desenvolvido por Karen A. 

Willoughby (K. a Willoughby et al., 2013; K. A. Willoughby et al., 2012, 2014).  

Além da MA também foram avaliadas outras habilidades cognitivas apontadas pela 

literatura da área como precursoras ou significativas para o processo de aquisição, codificação 

e evocação da MA, sendo estas, a Linguagem, a Teoria da Mente, as Funções Executivas e o 

Sistema de Memória Declarativa (P. J. Bauer, 2015a; Nelson & Fivush, 2004; K. A. Willoughby 

et al., 2014). Segue descrição dos instrumentos utilizados para avaliação das funções cognitivas 

supracitadas: 

 

Função Instrumento 

 

Linguagem Análise dos componentes da linguagem: forma, conteúdo e uso, realizada por 

fonoaudióloga expert na área. 

 

Memória 

Declarativa 

 

Curva de aprendizagem: Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey – Versão 

Infantil (adaptado pelo Grupo de Neuropsicologia do Desenvolvimento – UFRJ / PUC-

RJ)  

Memória episódica: Recordação de História 

 

Teoria da Mente 

 

Subtestes de teoria da mente da bateria neuropsicológica NEPSY-II 

 

 

 

 

 

Funções 

Executivas 

 

Inibição e controle de interferência: Subteste Inibindo Respostas e Subteste Estátua 

da Bateria NEPSY-II e primeira e segunda fases do Teste de Atenção por 

Cancelamento (Capovilla & Montiel, 2007)  

 

Memória operacional: Atividade Blocos de Corsi e Subteste Dígitos da Escala 

Wechsler de Inteligência para Crianças - WISC-IV  

 

Flexibilidade cognitiva: Terceira fase do Teste de Atenção por Cancelamento (Capovilla 

& Montiel, 2007) 

Tabela 1. Instrumentos utilizados para avaliar linguagem, teoria da mente, funções executivas, 

memória semântica e episódica. 
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7.5 Descrição dos Instrumentos 

a) Entrevista Autobiográfica Infantil (EAI) 

A Entrevista Autobiográfica Infantil – EAI é uma adaptação para o público infantil da 

Entrevista Autobiográfica - EA proposta por Brian Levine et al (2002). De antemão, ressalta-

se que ambos os pesquisadores autorizaram o uso da entrevista e forneceram seu material para 

tradução, melhor compreensão e emprego da mesma (Brian, Eva, Janine, Gordon, & Morris, 

2002).  

Estudos realizados com EAI apontam que esta possui consistência e fidedignidade para 

avaliar o público infantil. No entanto, foi adaptada e utilizada com crianças de 8 a 16 anos. 

Sabendo-se que o desempenho cognitivo nesta faixa etária se distancia, de forma significativa, 

dos sujeitos que integram esta investigação (4 a 6 anos), realizou-se adaptação dos itens que 

compõem a entrevista, inclusive com estudo-piloto que atestou a adequação do instrumento 

final para a faixa etária abarcada pelo presente estudo. A estrutura original da EAI compreende 

4 etapas, descritas na tabela a seguir: 

 

Recordação Livre O participante é encorajado a contar tudo que lembra sobre o evento, sem interrupções, 

com o máximo de detalhes possível, até que sua explicação termine ou que fale durante 

5 minutos. 

Objetivo: Possibilitar à criança a recordação livre do evento-alvo 

Sonda Geral O avaliador incentiva o participante a contar mais detalhes sobre o evento: – “o que 

mais você pode me contar sobre o evento?”, “o que chamou mais a sua atenção? Fale 

mais sobre isso” ...  

Objetivo: Caracterizar de forma mais detalhada o evento-alvo. Não são feitas 

perguntas fechadas, mas questionamentos abertos que levem à produção de detalhes. 

Nesta etapa ela deve narrar algo que aconteceu no evento de mágica, ou seja, contar o 

que houve seguindo uma sequência lógica e de forma contextualizada. 

Sonda Específica São realizadas perguntas fechadas, direcionadas para investigar mais detalhes que 

ainda não foram mencionados nas fases anteriores – por exemplo: “onde ocorreu essa 

situação?”. 

Objetivo: Verificar se a criança lembra de pontos chaves do evento que ela não evocou 

livremente. 

Análise da 

qualidade do 

próprio relato 

A criança deve responder a um questionário com escala likert, analisando a qualidade 

da sua memória para este evento. O questionário compreende 7 aspectos: 1. Houve 

mudança de emoção antes e depois do evento?; 2. A importância pessoal no momento 

do teste; 3. A importância pessoal no momento do evento; 4. Quantidade de ensaios 

(com que frequência lembra desse evento?); 5. Visualização do evento (você pode 

visualizar o evento quando fala sobre ele?); 6. Força da memória (o quão forte você 
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acha que é essa memória?) e 7. Confiança na lembrança (o quanto de certeza você tem 

sobre essa memória?). 

Objetivo: Identificar a qualidade da memória, dando ênfase aos aspectos 

autobiográficos que permitem ao sujeito uma consciência autonoética.  

Tabela 2. Etapas da EAI original desenvolvida por Willoughby et al. (2012, 2013, 2014). 

 

A entrevista desenvolvida e utilizada no estudo para avaliar a MA seguiu a estrutura 

postulada por Willoughby (2014, 2013, 2012) e Brian Levine et al (2002), destarte, foram 

incluídas inovações e excluída a quarta etapa (análise da qualidade do próprio relato), por 

conseguinte, as normas de pontuação também precisaram ser adaptadas (Brian et al., 2002; K. 

a Willoughby et al., 2013; K. A. Willoughby et al., 2012, 2014). 

A decisão de retirar parte do protocolo foi tomada após a realização do estudo piloto, 

uma vez que, se constatou a dificuldade das crianças menores para compreenderem o que 

deveriam fazer nesta etapa. Ressalta-se que antes da subtração desta etapa, foram realizados 

esforços de adequação da tarefa à faixa etária, tais como mudança no vocabulário, utilização de 

imagens com diferentes expressões emocionais, substituindo a escala likert original, constituída 

por pontos. Porém, não se obteve sucesso. Tal dificuldade pode ser compreendida levando-se 

em consideração que a análise da qualidade de seu próprio relato demanda automonitoramento 

e meta-análise, habilidades executivas que apresentam desenvolvimento gradativo não linear e 

tardio, se comparadas com as demais funções cognitivas.  

 Diamond (2002) justifica que em decorrência da maturação tardia dos lobos frontais, 

região fortemente associada às FEs, verifica-se a existência de três diferentes picos 

desenvolvimentais ao longo da infância. O primeiro teria início por volta dos 5 anos, tendo 

como ênfase o desenvolvimento do controle de processos atencionais. As habilidades de 

processamento de informação, flexibilidade cognitiva e estabelecimento de objetivos teriam seu 

pico de maturação entre os 7 e 9 anos, constituindo o segundo surto de crescimento. Enquanto 

o terceiro se daria apenas entre os 11 e 13 anos, quando tais habilidades exibem maior 

maturidade, permitindo o controle executivo (Diamond, 2013). Tendo em vista tais 

informações, considerou-se compreensível e adequada a retirada da quarta etapa da entrevista.  

Foram realizadas outras modificações no roteiro original, a partir do estudo piloto. 

Dentre elas, destaca-se o acréscimo de pistas mediadoras na primeira e terceira etapa. Tal 

escolha pautou-se na constatação das dificuldades das crianças para selecionarem os elementos 

significativos a serem utilizados na construção de suas narrativas. Ainda no estudo piloto, 

constatou-se que o uso de perguntas fechadas possibilitava acessar conteúdos armazenados na 

memória de longo prazo e relativos a eventos pessoais, permitindo argumentar acerca das 



 
 

 
 

87 

diferenças entre as habilidades de armazenamento e construção narrativa episódica de fatos (P. 

Bauer, 2014; Nelson & Fivush, 2004; K. A. Willoughby et al., 2014).  

Neste sentido, a primeira e terceira etapas foram compostas por atividades com 

exigências gradativas em termos de especificidade da recordação. Inicialmente era solicitado 

que a criança recordasse livremente do dia anterior e, posteriormente, foi sendo solicitado maior 

detalhamento do evento alvo do estudo. Dessa forma, foram obtidas diferentes medidas, aqui 

denominadas de Índice de Autonomia na Recordação – IAR. O objetivo do uso de tal gradação 

foi identificar quais as crianças que precisaram de mais ou menos mediação para evocar 

detalhes autobiográficos do evento alvo.  

Levando em conta as alterações supracitadas, foi necessário adaptar as normas de 

correção e pontuação da entrevista. Sendo assim, a cada uma das três etapas foram atribuídas 

quatro medidas. Duas destas referem-se à quantidade e qualidade do material que a criança 

consegue evocar na entrevista (Índice de Recordação Geral – IRG e Índice de Recordação Livre 

-  IRL) e as duas últimas medidas, indicam a quantidade de suporte ou mediação necessários 

para evocar as informações sobre o evento alvo (Índice de Autonomia na Recordação Livre – 

IARL e Índice de Autonomia na Recordação Sondagem Especifica – IARSE). 

O IRG avalia a quantidade e qualidade dos elementos e detalhes que a criança consegue 

evocar, considerando o material produzido no conjunto das três etapas. Esta pontuação é 

atribuída a partir da verificação de quantos elementos, acontecimentos chaves e detalhes ela 

consegue recordar. Este conjunto de elementos alvo é construído a partir do roteiro do evento e 

encontra-se detalhado na tabela a seguir: 

 

Índice de Recordação Geral 

Detalhe Pontuação 

Nome da mágica  1 

De onde a mágica veio 1 

Se a mágica fez perguntas 1 

Pelo menos uma pergunta que a mágica fez 1 

Onde ocorreu o evento (independentemente de enunciarem o nome específico do local) 1 

Quando ocorreu o evento   1 

Como estava o tempo/clima no dia do evento 1 

Fala da mágica dizendo que eles são inteligentes 1 

Que a mágica contou um segredo para eles 1 

Que a mágica tinha uma cartola mágica  1 

Que quando a mágica coloca um cheirinho na cartola alguma surpresa aparece  1 

Qual o cheirinho a mágica coloca na cartola 1 
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A mágica nunca sabe o que vai aparecer na cartola 1 

A mágica passa a cartola em cada criança  1 

Crianças cheiram a cartola 1 

Crianças falam seus nomes na cartola 1 

Cartola vai providenciar uma surpresa para cada criança que falou seu nome nela 1 

Na hora da mágica a mágica usa uma venda 1 

A mágica pede ajuda das crianças para dizerem o que ela tirou da cartola pois está vendada 1 

Mágica tira pirulitos da cartola 1 

Pirulitos eram em forma de coração 1 

Pirulitos eram vermelhos/rosa 1 

Mágica chupa um pirulito  1 

Mágica distribui os pirulitos 1 

Pirulitos tem o nome de cada criança 1 

Crianças desenham 1 

Desenham sobre o evento de mágica 1 

Escutam música do pirulito que bate-bate 1 

Mágica se despede dizendo que vai voltar para a Magicolândia  1 

Mágica esquece a cartola 1 

Alguém lembra a mágica de sua cartola 1 

Após finalizar os desenhos as crianças voltam para a sala de aula 1 

Pontuação Total  

Tabela 3. Folha de correção do Índice de Recordação Geral (IRG). 

 

O Índice de Recordação Livre (IRL) avalia a quantidade de material que a criança 

conseguiu evocar, espontaneamente, na primeira etapa. Tal índice expressa a quantidade e 

qualidade (detalhes e informações) do material evocado. Neste índice, adota-se o critério de 

pontuação semelhante ao do IGR, sendo utilizada a mesma matriz de elementos “chaves” para 

avaliação da memória.   

Em relação à quantidade de suporte ou mediação que a criança precisou para evocar a 

memória do evento são atribuídas duas medidas, que analisam estes itens em duas, a saber, a 

etapa de Recordação livre (IARL) e a Sondagem específica (IARSE), ambas com pontuação 

própria. Nesta categoria de medidas, quanto maior a pontuação recebida mais informações a 

criança conseguiu evocar sem mediação do avaliador, sendo, portanto, mais autônoma em sua 

recordação e, quanto menor for essa medida, mais suporte ou ajuda do entrevistador ela 

demandou.  

No tocante ao IARL a pontuação varia de 0 a 3: recebendo 0 pontos a criança que 

mesmo com suporte dos 3 inquéritos não conseguiu lembrar do evento; 1 ponto aquela que 
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precisou de 2 inquéritos; 2 pontos para quem se beneficiou de um único inquérito e 3 pontos 

para quem recordou livremente, sem suporte de mediação adicional.  

 

Índice de Autonomia na Recordação Livre 

Nível de autonomia Não recordou Precisou de 2 

inquéritos 

Precisou de 1 

inquérito 

Não precisou de 

inquérito 

Pontuação total 0 1 2 3 

Tabela 4. Folha de correção do Índice de Autonomia na Recordação Livre (IARL). 

Já a pontuação atribuída ao IARSE varia de 0 a 2, sendo adotado o valor de 2 pontos 

quando a criança não precisou de inquérito ou questionamentos mais específicos para responder 

a pergunta fechada do avaliador, 1 ponto quando ela demandou este suporte para construir a 

resposta adequada e 0 pontos quando, mesmo com suporte, ela não lembrou ou não produziu 

resposta adequada à questão. Segue tabela com modelo de pontuação: 

 

Índice de Autonomia na Recordação Sondagem Especifica 

Nível de autonomia Não conseguiu 

responder 

Precisou de 

inquérito 

Não precisou de 

inquérito 

Quando o evento ocorreu 0 1 2 

Como estava o tempo/clima 0 1 2 

Onde aconteceu  0 1 2 

O que houve no evento 0 1 2 

Perguntas feitas pela mágica 0 1 2 

Nome da mágica 0 1 2 

De onde veio a mágica 0 1 2 

Roupa da mágica 0 1 2 

Recordação do cheiro 0 1 2 

Quem estava no evento 0 1 2 

Presente da criança 0 1 2 

Posição da criança 0 1 2 

Recordação da música 0 1 2 

Pontuação total   

Tabela 5. Folha de correção do Índice de Autonomia na Recordação Sondagem Específica (IARSE). 

 

b) Avaliação dos Componentes da Linguagem 

A avaliação do domínio da linguagem foi realizada por profissional de fonoaudiologia, 

com experiência na área do desenvolvimento da linguagem infantil. Sua análise utilizou, como 

material avaliativo, as filmagens provenientes do momento da Entrevista Autobiográfica 
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Infantil. Tal estratégia avaliativa foi pensada no sentido de alcançar maior fidedignidade entre 

os dados oriundos desta análise e da avaliação da MA. 

A expert em linguagem infantil direcionou o seu olhar para a apreciação dos 

componentes da linguagem, estabelecidos por autor que é referência no campo da 

fonoaudiologia, a saber, Bloom (1978). Este pesquisador, propõe que a linguagem seja 

composta pelos componentes, Forma, Conteúdo e Uso, que por sua vez, são formados a partir 

de domínios linguísticos, como referido na tabela a seguir: 

 

Componentes da linguagem Domínios linguísticos 

Forma Fonologia, morfologia e sintaxe 

Conteúdo Semântica 

Uso Pragmática 

Tabela 6. Componentes da linguagem. 

 

A avaliadora atribuiu diferentes pontuações para cada componente da linguagem, que 

variaram de 1 a 3, sendo 1 valor referente a desempenho abaixo do esperado para a faixa etária, 

2 desempenho na média e 3 acima da média. De forma que, cada criança obteve 3 pontuações 

em linguagem, que se somaram para fornecer o seu resultado final.  

Ressalta-se que a fonoaudióloga atribuiu apenas uma pontuação para o componente Uso 

e Conteúdo, entretanto, precisou estipular 2 notas para a Forma da linguagem, pois esta é 

composta por domínios linguísticos interdependentes no tocante ao seu desempenho. Assim, os 

domínios fonologia e morfologia comporão uma categoria com pontuação única, enquanto 

sintaxe obteve nota própria. 

 

c) Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey – Versão Infantil 

A versão infantil do Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey foi desenvolvida 

pelo Grupo de Neuropsicologia do Desenvolvimento – UFRJ / PUC-RJ, que gentilmente 

autorizou o seu uso nesta pesquisa.  

O teste é constituído por uma lista composta por 12 palavras (lista A) que deve ser 

apresentada quatro vezes à criança. A cada apresentação da lista a criança deve, imediatamente, 

falar todas as palavras que conseguir recordar, sendo estas são registradas na folha de resposta. 

Após a quarta leitura e evocação da Lista A, é apresentada à criança uma lista distratora (lista 

B), composta igualmente por 12 palavras. A criança deve então falar todas as palavras que 

lembrar desta nova lista, tendo suas respostas registradas pelo avaliador. Na sequência, é 
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solicitado à criança que evoque as palavras da Lista A, sem que esta seja lida novamente pelo 

avaliador, com o objetivo de investigar a interferência do efeito distrator (Lista B) sobre a 

evocação do material apresentado. Passados 20 minutos da realização desta primeira etapa, o 

avaliador deve novamente solicitar que a criança evoque as palavras da lista A, com o objetivo 

de investigar a interferência do fator tempo sobre a aprendizagem (memória de longo prazo). A 

totalidade das etapas que compõem o teste fornecem uma curva de aprendizagem da memória 

semântica.  

 

Lista a A1 A2 A3 A4 Lista b B1 A5 A6 Lista a 

Bola     Perfume    Bola 

Galinha     Jogo    Galinha 

Papai     Balde    Papai 

Laranja     Quarto    Laranja 

Tênis     Livro    Tênis 

Café     Chuva    Café 

Cortina     Cadeira    Cortina 

Árvore     Desenho    Árvore 

Escola     Toalha    Escola 

Fogão     Gato    Fogão 

Música     Perna    Música 

Nariz     Ônibus    Nariz 

Total          

Tabela 7. Folha de registro Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey – Versão Infantil, 

primeira etapa (recordação livre). 

 

Por fim, para investigar a evocação através da modalidade de reconhecimento, é 

apresentada oralmente à criança uma lista contendo 54 palavras, das quais 24 estavam presentes 

na etapa anterior e compunham as listas A e B, enquanto as demais não foram lidas pelo 

examinador. A criança deve sinalizar quais palavras estavam presentes nas listas A e B, sem 

precisar discriminar a que lista específica a palavra pertencia.  

 

Bola Feliz Pato Quarto Desenho 

Chuva Janela Café Vestido Múmia 

Prédio Jogo Suco Banho Cordão 

Martelo Toalha Livro Casa Laranja 

Estrela Boné Nuvem Boneca Forno 

Soco Galho Brasa Chulé Gato 
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Quadro Cadeira Música Árvore Perfume 

Morro Perna Mamãe Cortina Escola 

Armário Samba Balde Tênis Comida 

Fogão Papai Chapéu Futebol Galinha 

Pão Sabão Nariz Cola Ônibus 

Tabela 8. Folha de registro Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey – Versão Infantil, segunda 

etapa (reconhecimento). 

 

d) Recordação de História 

Com o intuito de avaliar a memória episódica, é contada uma curta história (parágrafo 

único), para que a criança a recorde, imediatamente, depois da leitura e após 20 minutos. A 

criança é orientada a recontar a história da melhor maneira que puder, incluindo todos os seus 

detalhes, como se estivesse contanto para uma outra pessoa que nunca a ouviu antes.  

A referida história é fracionada em 30 segmentos, cada um destes representa uma 

informação contida na história e equivale a um ponto. A pontuação obtida pela criança está 

condicionada ao número de informações que ela consegue recordar, imediatamente e 

tardiamente.  A referida história encontra-se na integra nos anexos (ANEXO C).  

 

e) Subteste Teoria da Mente da Bateria Neuropsicológica NEPSY-II 

A Bateria Neuropsicológica NEPSY-II em sua totalidade se propõe a avaliar 6 domínios, 

dentre eles: Atenção e Funções executivas, Linguagem, Memória e Aprendizagem, Sensório-

motor; Processamento Visoespacial e Percepção Social, sendo estes divididos entre 32 subtestes 

e 4 tarefas de avaliação tardia. Para avaliar a Teoria da Mente – TM foi utilizado o subteste 

Teoria da Mente, incluso no domínio Percepção Social.  

A referida bateria ainda não se encontra disponível para comercialização no mercado 

brasileiro. Porém, esta foi gentilmente cedida e autorizado o seu uso pela Prof.ª Dra. Nayara 

Argollo, pesquisadora responsável pela tradução, adaptação, validação e normatização da 

Bateria NEPSY-II para o Brasil.  

O subteste Teoria da Mente compreende 2 blocos de atividades, construídos para avaliar 

a habilidade de entender a função mental e o ponto de vista do outro, através de histórias, figuras 

e questões. O primeiro bloco envolve tarefas verbais que avaliam crenças, intenções, decepções, 

emoções, imaginação/faz de conta, imitação e entendimento do pensamento, ideias e 

sentimentos do outro e a compreensão de significados abstratos na linguagem figurativa.  

Já o segundo bloco é composto por atividades contextuais que usam figuras ilustrando 

diferentes situações e demanda que a criança indique qual das expressões faciais corresponde a 



 
 

 
 

93 

da personagem que nunca mostra o rosto, naquele momento. Seu objetivo é avaliar a habilidade 

de relacionar uma emoção ao seu contexto social.   

No tocante a sua pontuação são atribuídas 2 medidas: Escore Primário (a soma da 

pontuação de todos os itens) e Escore Processual (a soma da pontuação dos itens 1–15, que 

compõem o bloco de tarefas Verbais). Assim, são obtidas 2 pontuações, a primeira é geral e 

corresponde ao desempenho em todas atividades e a segunda é focada, apenas, no desempenho 

obtido nas atividades verbais. 

f) Subteste Inibindo Respostas da Bateria NEPSY-II 

O subteste Inibindo Respostas faz parte do domínio Atenção e Funções Executivas da 

NEPSY-II e avalia a habilidade de inibir respostas automática em favor de novas e a capacidade 

de alterná-las. A criança deve observar formas (círculos e quadrados) ou setas em diferentes 

direções, pretas e brancas e deve nomeá-las, o mais rápido possível, de acordo com a fase em 

que se encontra (nomeação, inibição ou mudança). São computados os valores dos erros 

corrigidos, erros não corrigidos e tempo de execução.  

Na etapa de nomeação, a criança deve nomear, o mais rápido possível, a forma ou a 

direção da seta presentes no caderno de estímulos. Na segunda etapa, denominada inibição, ela 

deve trocar os nomes, ou seja, quadrado é nomeado de círculo e vice-versa, assim como, a 

direção para cima passa a ser para baixo. Por fim, na etapa de mudança a criança precisa utilizar 

2 critérios: 1° As formas geométricas brancas deverão obedecer ao critério de nomeação por 

oposição (quadrado = círculo / cima = baixo) e o 2° As formas pretas são nomeadas 

corretamente (quadrado = quadrado / cima = cima). 

 

Figura 1. Exemplo da folha de estímulo do subteste Inibindo Respostas (série Setas). 
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g) Subteste Estátua da Bateria NEPSY-II 

Avalia persistência motora e inibição. Para tanto a criança deve manter-se em uma 

posição corporal pré-determinada durante 75 segundos, permanecendo em silêncio e com os 

olhos fechados (figura 2). Neste intervalo de tempo o avaliador promove estímulos sonoros 

distratores, como tossir e derrubar uma caneta no chão. São feitos registros de três tipos de erros 

de inibição (movimentos corporais; abertura de olhos e vocalizações) em intervalos de 5 

segundos. A pontuação é feita pelo somatório dos pontos durante os intervalos, em cada um 

destes a criança pode receber dois pontos pela ausência de respostas inapropriadas, um ponto 

para apenas uma resposta inapropriada ou não pontuar caso cometa dois ou três erros. 

 

Figura 2. Posição corporal modelo para o subteste Estátua. 

 

h) Teste de Atenção por Cancelamento – TAC (Capovilla & Montiel, 2007) 

O TAC é um teste de atenção que avalia 2 mecanismos atencionais específicos e 

flexibilidade cognitiva. Nas duas primeiras fases é investigado o mecanismo atencional de 

seletividade. Por sua vez, na terceira fase é avaliado o mecanismo de alternância do foco 

atencional e a flexibilidade cognitiva. A tarefa em todas as fases consiste em assinalar, em uma 

matriz com diferentes estímulos, o estímulo alvo que é previamente identificado acima desta 

matriz. Para tanto, a criança dispõe de tempo máximo de um minuto.  

Na primeira fase, a criança deve buscar um elemento isolado, já na segunda fase a 

atividade sofistica-se, pois ela precisa encontrar um par de elementos ao invés de apenas um. 

Na última fase, ela deve ficar atenta ao estímulo alvo no início de cada linha, porque este mudará 
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de uma linha para a outra. São computados apenas o número de acertos como pontuação do 

teste. 

 

Figura 3. Folha de Estímulos TAC primeira etapa. 

 

 

Figura 4. Folha de Estímulos TAC segunda etapa. 
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Figura 5. Folha de Estímulos TAC terceira etapa. 

 

i) Atividade Blocos de Corsi  

A atividade dos Blocos de Corsi avaliam a memória visual e o esboço visoespacial da 

memória operacional. É constituída por um tabuleiro de madeira com nove cubos fixos, 

organizados de forma aleatória e numerados de um a nove. No momento da avaliação os 

números devem ficar voltados para o examinador, numa posição em que a criança não possa 

vê-los. 

Essa atividade é composta por duas fases, na primeira destas o avaliador toca numa 

sequência de cubos e a criança deve repetir essa ação utilizando a mesma ordem que lhe foi 

mostrada, avaliando assim, a memória visual imediata. Na segunda fase, a criança deve tocar 

os cubos na ordem inversa àquela apresentada pelo examinador. Em ambas as fases o número 

de cubos a serem tocados aumenta, gradativamente, de 2 a 9 e a atividade é concluída quando 

o avaliando erra duas sequências com a mesma quantidade de cubos.  

 

Figura 6. Tabuleiro ilustrativo da atividade Cubos de Corsi. 
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j) Subteste Dígitos da Escala Wechsler de Inteligência para Crianças - WISC-IV 

O subteste Dígitos integra uma bateria de avaliação da inteligência para crianças, a 

Escala Wechsler de Inteligência – WISC IV. Este subteste contém 2 fases, a primeira avalia a 

atenção auditiva verbal e a memória de curto prazo, já a segunda etapa, afere a memória 

operacional, dando ênfase ao funcionamento da alça fonológica.  

Na primeira fase, a criança deve repetir oralmente um conjunto de números que é lido 

para a mesma, respeitando a ordem sequencial dos números. Para a segunda fase, o avaliando, 

igualmente, deve repetir os números apresentados na ordem inversa. Nas duas etapas a 

quantidade de números a serem repetidos aumenta, gradativamente, de dois a nove e a atividade 

é concluída quando a criança erra duas sequências, com a mesma quantidade de números.  

 

Figura 7. Folha de respostas do subteste Dígitos. 
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Artigo - A inter-relação entre memória autobiográfica e seus precursores na amnésia 

infantil 
 

RESUMO 

O construto memória autobiográfica – MA refere-se à competência mnemônica que permite ao 

sujeito formar memórias pessoais sobre sua vida e revivê-las através de viagem mental no 

tempo. A ontogenia da MA pode ser compreendida a partir da construção dialética entre 

processos maturacionais e o contexto histórico-cultural. No entanto, identifica-se na literatura 

lacunas a serem respondidas acerca de como ocorre tal interação. Isso posto, a presente pesquisa 

buscou aprofundar o conhecimento sobre a ontogenia da MA, especialmente, no tocante à 

relação desta com funções cognitivas consideradas suas precursoras, a saber, nível de 

linguagem, teoria da mente, funções executivas e os subsistemas de memória semântica e 

episódica. A amostra foi composta por crianças de quatro anos e sete meses a seis anos e oito 

meses, tendo em vista que o desenvolvimento da MA está fortemente associado ao fim da 

amnésia infantil, que se dá neste período. Foram realizadas análises estatísticas descritivas 

(unidimensionais) e inferenciais e análise estatística não-paramétrica, complementada pelo uso 

da ferramenta ANOVA. Os resultados provenientes destas análises, sugerem que a emergência 

da MA não pode ser explicada exclusivamente pela maturação biológica, estando diretamente 

relacionada ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, tais como a teoria da mente, a 

flexibilidade cognitiva e a construção de narrativas.  

Palavras chaves: Memória autobiográfica; Desenvolvimento; Desenvolvimento 

infantil; Criança; pré-escolares. 

 

ABSTRACT  

A memória autobiográfica - AM refere-se a competência mnemônica que permite 

lembrar de memórias pessoais sobre a vida e revivê-la através de viagem no tempo mental. 

Assim, permite ao sujeito para criar uma representação de si mesmo e sua vida. Seu advento 

ontogenético ocorre de construção dialética entre maturacional eo contexto histórico-cultural. 

No entanto, na literatura, há diferenças e questões a serem respondidas sobre essa interação. 

Dito isto, este estudo buscou aprofundar o conhecimento sobre a ontogenia AM, especialmente 

em relação à relação deste com as funções cognitivas consideradas seus precursores, ou seja, o 

nível da linguagem, teoria da mente, funções executivas e subsistemas de memória semântica 

e episódica. A amostra foi constituída de crianças de quatro anos e sete meses a seis anos e oito 

meses, considerando-se que o desenvolvimento de AM está fortemente associada com o fim da 

amnésia infantil, que ocorre durante este período. As análises estatísticas descritivas foram 

realizadas (unidimensional) e inferencial e não-paramétrico de análise estatística, 

complementada pelo uso de ANOVA. Os resultados destas análises sugerem que o surgimento 

do AM não pode ser explicado unicamente pela maturação biológica, sendo diretamente 

relacionada com o desenvolvimento de habilidades cognitivas, tais como a teoria da mente, 

flexibilidade cognitiva e na construção de narrativas. 
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Key-words: Growth and Development; Psychology, Developmental; Autobiographical 

Memory; Child; Child, Preschool 

 

INTRODUÇÃO  

Sobre o tempo e sua relação com o ser humano, Tulving (2002) aponta que o primeiro 

destes constitui-se como uma flecha em linha reta, com fluxo irreversível, o que confere uma 

rigidez implacável a todos os acontecimentos no universo cósmico. Assim, tudo que é vivo, 

nasce, cresce e morre, e as causas sempre precedem os efeitos. A única exceção à regra é 

conferida pela capacidade mnemônica do ser humano, notadamente, sua aptidão para lembrar 

dos acontecimentos vivenciados. Neste momento, a flecha do tempo é dobrada em um laço, 

pois quem lembra viaja mentalmente para o seu passado, violando a irreversibilidade do fluxo 

temporal (Tulving, 2002).  

Atualmente, os teóricos atribuem a este tipo de memória a nomenclatura de memória 

autobiográfica – MA, posto que esta se refere à habilidade de adquirir, armazenar e evocar 

lembranças sobre eventos de um passado pessoalmente vivenciado, que é recordado de forma 

consciente (P. J. Bauer, 2015b; Fivush, 2011; Nieto, Ros, Mateo, Ricarte, & Latorre, 2015; 

Nuttall, Valentino, Comas, McNeill, & Stey, 2014). 

No tocante ao desenvolvimento ontogenético desta habilidade, verifica-se um 

desenvolvimento tardio, se comparado aos demais subsistemas do sistema mnemônico, que 

perdura ao longo da primeira infância e continua sofisticando-se até a adolescência. Por 

conseguinte, as condições ambientais, sociais, culturais e históricas do sujeito atravessam 

diretamente o desenvolvimento da sua MA, configurando assim, o seu caráter singular (P. J. 

Bauer, 2015a; Fivush, 2011; Nelson & Fivush, 2004). 

Em relação ao caráter gradativo do seu desenvolvimento, alguns teóricos apontam que 

no início desse processo a criança apresenta uma memória episódica e autorrelacionada para 

eventos vivenciados. No entanto, nesta etapa, o registro e evocação mnemônicos não são 

específicos como, por exemplo, são os de um adulto saudável. Por isso, tais teóricos “tomam 

emprestada” a nomenclatura de memória supergeneralizada, aplicada aos casos de sujeitos com 

transtornos de humor e em idosos saudáveis, para rotular a MA no início do seu 

desenvolvimento (Nuttall et al., 2014; Valentino et al., 2014a, 2014b).   

O processo de evocação de uma memória específica como é a MA envolve a seleção de 

conteúdo que segue ordem hierárquica indo das informações mais gerais até os detalhes mais 

específicos. A MA é classificada como memória supergeneralizada quando o sujeito não 
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consegue resgatar dados referentes a níveis hierárquicos mais específicos, apresentando assim 

um relato mais geral ou superficial sobre o evento (Dutra et al., 2012). 

Nos últimos 35 anos as pesquisas desenvolvimentais sobre a MA têm mostrado que sua 

emergência sofre acentuada influência do desenvolvimento de estratégias de codificação e 

recordação, metamemória, capacidade de armazenamento do sistema e o conhecimento prévio 

que a pessoa tem sobre determinado assunto (Miller, 2014). Assim como, de outras habilidades 

cognitivas apontadas como precursoras ou significativamente importantes para sua 

constituição, como a linguagem, a consciência sobre o self ou teoria da mente e funções 

executivas - FEs (Baker-Ward & Ornstein, 2014; P. J. Bauer & Larkina, 2013; P. J. Bauer, 

2015b; Janssen, Kristo, Rouw, & Murre, 2015; Nelson, 2014; Patricia J. Bauer & Robyn Fivush, 

2014; Schneider & Ornstein, 2015b; K. A. Willoughby et al., 2014). 

Em consonância, os estudos de neuroimagem mostram que ocorrem mudanças 

funcionais na organização da memória ao longo do desenvolvimento. Sobre estes achados, 

constatou-se que os processos neurais subjacentes às memórias episódicas declarativas, como 

a MA, dependem da comunicação de uma rede neuronal distribuída de forma difusa, que 

abrange o hipocampo e córtex circundante a este, a amígdala, o córtex retroesplenial, regiões 

parietais posteriores, córtex visual e córtex pré-frontal em sua porção lateral e medial (Gilboa, 

2004; Rabin et al., 2010; Riggins, Cheatham, Stark, & Bauer, 2014; Spreng et al., 2009). 

Adicionalmente, o processo neuronal que embasa especificamente a MA envolve a 

ativação de áreas relacionadas diretamente ao processamento de autorreferência ou consciência 

sobre o self, a saber, o córtex pré-frontal ventromedial e o córtex cingulado posterior, o que 

confere o caráter singular destas memórias e a possibilidade de autorreflexão. A capacidade de 

autorreferência emerge gradativamente durante o desenvolvimento e permite ao ser humano se 

diferenciar do outro, refletir sobre sua posição singular em sociedade e, até mesmo, ter uma 

consciência autonoética, que é capacidade de ter consciência sobre si mesmo e sua participação 

em um evento, habilidade esta que permite revivenciá-lo (Gilboa, 2004; Matura et al., 2012).   

As regiões mencionadas apresentam significativo amadurecimento funcional e 

estrutural no período pós-natal (Baddeley et al., 2011; K. A. Willoughby et al., 2014), o que 

justifica o porquê do seu desenvolvimento estar sujeito à influência da maturação de outras 

estruturas corticais e habilidades cognitivas, bem como, é atravessado por características 

ambientais e culturais, como por exemplo, o estilo de conversa dos pais com seus filhos frente 

aos acontecimentos de sua vida, denominado de reminiscências (Artioli, Reese, & Hayne, 2015; 

Dias & Landeira-Fernandez, 2011; L. S. Macedo & Sperb, 2015; Valentino et al., 2014a). 
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Apesar dos avanços conceituais supracitados, ainda coexistem na literatura da área 

divergências acerca das especificidades no conceito de MA, assim como, seu processo de 

desenvolvimento. Os teóricos adotam diferentes posições sobre como o ambiente e processos 

maturacionais interagem, a relevância atribuída às funções ou habilidades ditas precursoras da 

MA e o papel que elas desempenham na sua ontogênese (P. J. Bauer, 2015a, 2015b; Janssen et 

al., 2015; Rubin & Umanath, 2016; Schneider & Ornstein, 2015b; Schneider, 2015b). 

Igualmente, sobre o período da amnesia infantil - AI, coexistem diferentes teorias acerca 

do porquê, na vida adulta, as recordações desta etapa são escassas. Esta fase do 

desenvolvimento contempla a primeira infância, que vai do nascimento até os 5 anos. Pesquisas 

com adultos sobre suas primeiras lembranças apontam que a maior parte destes tem o registro 

de sua primeira memória por volta dos 6 a 7 anos quando a MA já está mais desenvolvida (P. 

J. Bauer, 2015a, 2015b)   

Na tentativa de compreender melhor tais questões o presente estudo investigou, a partir 

de fundamentação teórica histórico-cultural (Vygotsky, 1984),  a MA de crianças na faixa etária 

de 4 a 6 anos, tendo em vista a íntima relação que o desenvolvimento da MA tem com o período 

da AI, que perpassa o intervalo etário escolhido (Bjorklund & Sellers II, 2014; Vygotsky, 1984). 

Paralelamente, também foram avaliadas a linguagem, teoria da mente, FEs e subsistemas mais 

básicos da memória declarativa (memória semântica e memória episódica), posto que, estas são 

apontadas como funções ou habilidades necessárias para a construção de uma MA.  

Neste contexto, as próximas seções abordarão a relação da MA com as demais 

habilidades avaliadas, objetivando aprofundamento da discussão teórica encontrada na 

literatura da área, bem como, conceitos provenientes da abordagem sóciohistórica, que serão 

abordados na discussão dos dados.  

Memória autobiográfica e seus precursores 

A linguagem é uma habilidade multifacetada que permite ao ser humano potencialidades 

que vão além da demanda comunicativa. Segundo Vygotsky (1984) a capacidade do homem se 

comunicar através da mediação de signos com significado e sentido, permitiu um salto 

qualitativo em sua evolução, pois processos mentais como a generalização e abstração só são 

possíveis a partir da emergência dessa habilidade (Vygotsky, 1984).    

A relevância da fala, enquanto domínio da linguagem, para a construção de uma MA é 

notória, tendo em vista que é prioritariamente através desta que tal tipo de memória manifesta-

se. Esta dependência expressiva da MA em relação à fala, desencadeia questão ainda hoje 
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bastante discutida, e talvez a mais polêmica nesta seara, notadamente em termos dos processos 

avaliativos de MA em sujeitos que ainda não desenvolveram a fala. Alguns teóricos advertem 

sobre o perigo de interpretar que determinada habilidade não se encontra presente a partir de 

resultado obtido através de uma única tarefa, isso porque se sabe da dificuldade de um 

instrumento avaliar isoladamente apenas um construto, sem demandar paralelamente outras 

habilidades, que interfiram na consideração sobre se há ou não bom desempenho em um 

construto especifico (Flavell, Beach, & Chinsky, 1966). 

No caso das MAs, por exemplo, alguns teóricos acreditam que esta pode ser formada 

durante a faixa etária dos pré-escolares, porém não temos instrumentos adequados para avaliá-

la (P. J. Bauer, 2015a, 2015b), enquanto outros  pensam que seu desenvolvimento só possível 

quando as recordações autobiográficas podem ser expressas a partir da linguagem (Fivush & 

Nelson, 2004; Fivush, 2011; Nelson & Fivush, 2004; Nelson, 2014). 

Assim, o que se verifica na prática é que determinados teóricos, notadamente os com 

enfoque sociocultural, apesar de não negarem a participação de outras habilidades na 

ontogênese da MA, atribuem à linguagem um papel central (Fivush & Nelson, 2004; Fivush, 

2011; Nelson & Fivush, 2004; Nelson, 2014). Enquanto, outros autores consideram sua 

importância, mas colocam em destaque a aquisição de outra(s) habilidade(s) como 

imprescindível para a emergência da MA (Howe, 2014), tais como a Teoria da Mente.   

A teoria da mente envolve a percepção consciente de estados mentais próprios e dos 

outros e a recordação autobiográfica, por sua vez é acompanhada de uma consciência 

autonoética que permite ao sujeito reviver o evento evocado (Rabin et al., 2010). Tal viagem 

só é possível se houver um “viajante” para realizá-la (Tulving, 2002). Assim,  embasados no 

pressuposto inicial de que uma memória referente a um conteúdo autobiográfico só pode existir 

se houver um self para o qual esta memória faz referência, teóricos apostam na importância da 

emergência da consciência sobre si ou self como elemento chave para o desenvolvimento da 

MA (Prebble, Addis, & Tippett, 2013).  

Neste contexto, alguns pesquisadores da área atribuem significativa importância à 

emergência de um self explícito para a construção da MA (Howe, 2014). De forma controversa, 

estudos de neuroimagem mostram que as áreas ativadas nestes dois processos são bastante 

semelhantes, mas curiosamente, pacientes amnésicos que perdem a MA não apresentam déficit 

em relação à consciência de si (Knyazev et al., 2015; Prebble et al., 2013; Rabin et al., 2010).   

Adicionalmente, pesquisadores defendem a centralidade do desenvolvimento de 

subsistemas mais básicos da memória declarativa para o surgimento da MA. Os subsistemas de 
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memória episódica e a semântica, assim como a MA, são também de longo prazo e a evocação 

de seus materiais é feita conscientemente. Porém, estas desenvolvem-se anteriormente à MA e 

desempenham papel similar a andaimes na construção desta última (Baddeley et al., 2011). A 

memória semântica aplica-se à aquisição de fatos ou informações que não estão circunscritos 

no tempo e espaço, ou seja, tais tipos de lembranças não envolvem questões como “o que?”, 

“quando?” e “onde?”, assim como, a memória episódica (Tulving, 1972).  

O pioneiro na proposição desta divisão foi Endel Tulving (Tulving, 1972), mas o mesmo 

não abordou a temática da MA, descrevendo apenas a memória episódica. Entretanto, vale 

destacar que tal descrição aproxima-se sobremaneira da conceituação que se tem atualmente de 

MA. Para ele, a memória episódica equivaleria aos registros de eventos, sobre os quais podemos 

ter uma consciência autonóetica. Esse “desencontro” de nomenclaturas tem repercussões até os 

dias atuais, visto que ainda não é consensual a caracterização da MA como um sistema 

autônomo. Há autores, como Rubin (2015), por exemplo, que consideram a MA como sendo 

uma memória para eventos pessoais, fazendo portanto, parte do sistema de memórias eventos 

(Rubin & Umanath, 2016). 

De outra feita, teóricos defendem a significativa importância das funções executivas 

para a MA e, embora não exista um consenso na literatura sobre a conceituação destas, os 

teóricos convergem na opinião de que este construto é formado por um conjunto de habilidades 

que permitem aos seres humanos apresentarem processos autorreflexivos e de 

automonitoramento. Em decorrência desta habilidade o ser humano é capaz de ser flexível a 

mudanças, controlar e regular seu pensamento e comportamento, dentre outros (E. Uehara, 

Charcat-Fichman, & Landeira-Fernandez, 2013).  

No tocante a sua relação com a MA, são poucos os estudos que investigam estas 

habilidades em conjunto no contexto do desenvolvimento infantil típico. Por outro lado, a 

maioria das pesquisas que tem como temática a relação entre MA e funções executivas 

concentra-se no estudo de adultos acometidos com alguma patologia e declínio cognitivo em 

idosos (Christina et al., 2015; Kim et al., 2014; Piolino et al., 2010; Raes et al., 2006; Ricarte, 

Hernández, Latorre, Danion, & Berna, 2014).  

Por fim, destaca-se aqui conjunto de pesquisas que investigam o desenvolvimento da 

narrativa, considerando esta enquanto função imprescindível para a recordação de uma MA. 

Tais estudos, sugerem a existência de relações consistentes entre as trajetórias de 

desenvolvimento destas duas habilidades (Whitely & Colozzo, 2013).     
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Diante da diversidade ora apresentada, convém assumir que para a abordagem 

históricocultural, um processo psicológico precisa ser investigado geneticamente, 

considerando-se os diferentes planos de desenvolvimento propostos por Vygotsky (1984), 

dentre os quais se destaca a ontogênese, a saber, o desenvolvimento do ser humano ao longo de 

toda a sua vida. Entretanto, tal trajetória é coconstruída com os planos da  filogênese e 

sociogênese, que se referem, respectivamente, às aquisições e características evolutivas da 

espécie e à história da cultura e das instituições (Vygotsky, 1984). 

Assim, para compreender o desenvolvimento da MA é preciso ponderar que esta 

envolve processos referentes à filogênese, sociogênese e microgênese, que desencadeiam 

diferentes caminhos ontogenéticos. No entanto, a relação entre estes não pode ser tomada como 

resultante de um processo de causa-efeito, tais domínios são interdependentes e se tangenciam 

(Oliveira, 1993). 

Isso posto, o objetivo do presente estudo foi investigar o desenvolvimento ontogenético 

da memória autobiográfica em crianças de 4 a 6 anos, bem como a relação entre o 

desenvolvimento desta e as seguintes funções psicológicas:  linguagem, teoria da mente, 

funções executivas e os subsistemas de memória semântica episódica. Para tanto, a pesquisa 

adota a psicologia históricocultural como referência para o delineamento do método e as 

interpretações sobre os dados.  

MÉTODO 

Participantes 

A amostra da pesquisa foi composta de forma não-aleatória por 25 crianças de quatro a 

seis anos, oriundas das Turmas 3 (média de idade 60,44 meses – aproximadamente 5 anos), 4 

(média de idade 71,75 meses – aproximadamente 5 anos e 10 meses) e Primeiro ano do Ensino 

Fundamental I (média de idade 79,88 meses – aproximadamente 6 anos e 6 meses), da escola 

de aplicação do Curso de Pedagogia da UFRN, denominada Núcleo de Educação da Infância – 

NEI – Cap. A participação das mesmas foi autorizada por seus pais ou responsáveis, através do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE e Autorização do Uso de Imagens – AUI. 

A realização deste estudo foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – CEP/UFRN, por meio do Certificado de apresentação para 

Apreciação Ética – CAAE de número 47384115.6.0000.5537. 

Instrumentos 

a) Técnica Encenando Eventos 
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A avaliação da MA foi realizada através da técnica Encenando Eventos, proposta por 

Willoughby, McAndrews e Roveta (2012), que consiste da encenação de um evento, sendo este 

registrado através de filmagem, configurando material de referência para posterior entrevista 

de recordação do evento (K. a Willoughby et al., 2013; K. A. Willoughby et al., 2012, 2014). 

b) Entrevista Autobiográfica Infantil - EAI 

A entrevista utilizada para avaliar a MA foi estruturada a partir de modelo adaptado por 

Karen A. Willoughby (2012), denominada Entrevista Autobiográfica Infantil – EAI. Por sua 

vez, esta foi adaptada da Entrevista Autobiográfica – EA, proposta por Levine (2002), cujo 

público-alvo eram adultos (Brian et al., 2002; K. A. Willoughby et al., 2012).  

A EAI adaptada é composta por 3 fases. Na primeira destas, a criança deve falar 

livremente sobre o que lembra do evento. Tal fase contém perguntas gradativas, que vão desde 

questionamentos mais gerais até mais específicos, de forma que, quando o entrevistando 

consegue recordar o evento questionado a partir da primeira pergunta, não é necessário realizar 

as outras 2 fases. Desta etapa, obtém-se 2 tipos de pontuação, o Índice de Recordação Livre – 

IRL, que corresponde à extensão do material que a criança consegue recordar nesta fase e o 

Índice de Autonomia na Recordação Livre –IARL, que reflete o quanto de mediação se fez 

necessária para que a criança pudesse evocar o evento alvo. 

Na segunda fase, o avaliador deve incentivar a criança a falar mais sobre o assunto, 

através de perguntas abertas, com cuidado para não induzir nem promover respostas. Já a 

terceira e última fase, tem como objetivo contemplar possíveis pontos que a criança não 

conseguiu evocar livremente, por conseguinte é composta de perguntas fechadas, que de forma 

semelhante à primeira etapa, também são apresentadas gradativamente. Portanto, aqui é 

atribuída igualmente uma pontuação referente ao quanto de mediação foi demandado, o 

chamado Índice de Autonomia na Recordação Sondagem Específica – IARSE. Por fim, todas 

as medidas anteriores convergem para uma medida global, nomeada de Índice de Recordação 

Geral – IRG.  

A estrutura das perguntas que resultam nos Índices de Autonomia, seguiu um modelo 

baseado na proposição de Vygotsky (1984) acerca dos Níveis de Desenvolvimento. Para este, 

o processo de aprendizagem pode ser entendido a partir de 2 níveis, sendo o primeiro o Nível 

de Desenvolvimento Potencial - NDP, no qual a criança consegue executar ou demonstrar seu 

conhecimento, através da mediação de outra pessoa. Enquanto no segundo nível, denominado 

de Nível de Desenvolvimento Real - NDR, ela é capaz de executar ou demonstrar seu 
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conhecimento com autonomia, dispensando o suporte de mediadores, pois já adquiriu tal 

conhecimento ou habilidade (Vygotsky, 1984).   

Sobre o primeiro nível, é importante frisar que para a criança apresentar uma resposta 

deste tipo é necessário que ela se encontre na Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP, sendo 

esta o intervalo entre os níveis 1 e 2. Ou seja, um bebê de 3 meses, por exemplo, não se encontra 

na ZDP de aquisição da fala, portanto mesmo com mediação não consegue falar, mais adiante, 

aproximadamente, por volta dos 11 a 12 meses, possivelmente ele se encaixará no Nível 1 para 

a fala (Vygotsky, 1984).  

A partir deste conceito, os Índices de Autonomia, pretendem verificar o quanto de 

mediação a criança precisa para evocar o evento encenado, avaliando assim seu nível de 

autonomia na evocação de uma MA. De forma que seu resultado, reflete se a criança encontra-

se no NDP, no NDR ou se ela ainda não alcançou a ZDP para a aquisição desta habilidade.     

c) Avaliação das Funções Psicológicas: Teoria da Mente, Nível de Desenvolvimento 

da Linguagem, Subsistemas de Memória Episódica e Semântica e Funções Executivas 

Foram utilizados os seguintes instrumentos para avaliação das funções apontadas como 

precursoras da MA: nível de desenvolvimento da linguagem (análise dos componentes da 

linguagem, realizada por profissional da fonoaudiologia, a partir de sessão lúdica), funções 

executivas (subteste Inibindo Respostas e subteste Estátua da Bateria NEPSY-II, Teste de 

Atenção por Cancelamento - Capovilla & Montiel (2007), Atividade Blocos de Corsi e Subteste 

Dígitos da Escala Wechsler de Inteligência para Crianças - WISC-IV), teoria da mente 

(subtestes de Teoria da Mente da Bateria NEPSY-II) e memória declarativa, semântica e 

episódica (Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey – Versão Infantil e atividade de 

Recordação de História). 

Procedimentos 

Inicialmente foi solicitado o uso da EAI aos seus autores, que gentilmente autorizaram 

e cederam o respectivo material.  Em seguida, a EAI foi traduzida, adaptada e sofreu ajustes em 

sua adequação a partir das respostas obtidas em estudo piloto. Tais resultados levaram à 

constatação de inviabilidade do uso da quarta fase da entrevista, que exige uma autoavaliação 

da qualidade da evocação autobiográfica produzida, demandando, portanto, conjunto de 

habilidades cognitivas ainda não desenvolvidas por completo nesta etapa do desenvolvimento 

(Diamond, 2013). Isso posto, a quarta parte da entrevista foi excluída e foram acrescentadas 

perguntas, partindo-se do geral para o específico, possibilitando a pontuação dos Índices de 
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Autonomia na Recordação. De forma que, a EAI em sua estrutura final ficou constituída por 

três fases.  

A coleta de dados foi dividida em 3 etapas, na primeira destas formam avaliadas as 

funções executivas, teoria da mente e memória episódica e semântica. Tal protocolo teve 

duração média de 1 hora, que pode ser fracionada em até três momentos a depender da 

disposição da criança. Em segundo momento, a avaliação da linguagem foi realizada por 

profissional da fonoaudiologia e esta também teve duração média de 1 hora, que pode ser 

fracionada em até dois momentos.  

Posteriormente, foi realizada a terceira etapa constituída pela avaliação da MA. Para 

tanto, foi selecionado como evento disparador (Técnica Encenando Eventos), um show de 

mágica, realizado por uma atriz, para cada uma das três turmas. Tal evento, seguiu um roteiro 

preestabelecido, também inspirado em Willoughby et al (2014), objetivando constituir-se 

enquanto uma novidade, fugindo da rotina cotidiana das crianças (K. A. Willoughby et al., 

2014).  

Houve a preocupação em incluir detalhes e acontecimentos que circunscrevessem tal 

ocasião no tempo e espaço, assim como promover situações que levassem a criança a interagir 

com a mágica, respondendo perguntas e expressando a sua opinião, momentos em que ela se 

sentisse contemplada em sua singularidade, recebendo algo que foi providenciado 

especialmente para ela – um brinde contendo o seu nome. Ademais, também foram incluídos 

detalhes sensoriais e perceptuais de diversos tipos, abarcando material mnemônico, visual, 

auditivo, gustativo, olfativo e de construção práxica e verbal. 

O conteúdo do evento encenado abordou um show de mágica, no qual, inicialmente a 

mágica fazia perguntas sobre, por exemplo, como estava o tempo, as cores da farda da escola, 

em que local eles estavam e o nome das suas professoras. Após respondidas as perguntas, a 

mágica dizia que eles realmente eram muito espertos e, por isso, iria fazer uma mágica. Para 

realizar a mágica a mágica pediu que as crianças falassem seus nomes na cartola e sentissem o 

cheirinho (de morango) que tinha nela, na sequência ela falou as palavras mágicas e retirou um 

pirulito de morango para cada criança, contendo o seu respectivo nome. Ao final, as crianças 

foram convidadas a desenhar o que quisessem sobre o show de mágica, enquanto ouviam a 

música do pirulito que bate-bate comiam seus pirulitos.  No dia seguinte ao evento, as crianças 

responderam individualmente a EAI, em sessão de aproximadamente 10 minutos. Tais 

entrevistas ocorreram na sala de psicologia da escola.  

ANÁLISE DOS DADOS 
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As análises estatísticas descritivas (unidimensionais) e inferenciais dos dados foram 

realizadas com o auxílio de software estatístico em plataforma informatizada. Adotou-se o 

patamar probabilístico de p<0,05 como nível de significância para o teste de hipótese nula em 

todas as análises. Utilizou-se estatística não-paramétrica (tendo em vista o número reduzido de 

sujeitos na amostra em questão), complementada por recurso a ferramenta ANOVA para 

verificação de contrastes das instâncias categoriais das variáveis independentes.  

Inicialmente, foi realizada análise estatística descritiva unidimensional dos 

desempenhos obtidos pelas crianças, em função do nível de escolaridade, nos instrumentos de 

avaliação da memória autobiográfica, funções executivas, teoria da mente, nível de 

desenvolvimento da linguagem, subsistemas de memória episódica e semântica.  

Posteriormente, os desempenhos dos três grupos foram comparados através de análise 

de variância não-paramétrica de um fator (Kruskal-Wallis) para verificar efeito do nível de 

escolaridade sobre os desempenhos nos instrumentos de avaliação da memória autobiográfica, 

funções executivas, teoria da mente, nível de desenvolvimento da linguagem, subsistemas de 

memória episódica e semântica. As correlações entre as variáveis foram testadas pelo teste p de 

Spearman. Foi adotado como critério para interpretação dos coeficientes de correlação: 0 a 0,09 

(nula); 0,10 a 0,39 (baixa); 0,40 a 0,69 (moderada); 0,70 a 0,99 (alta) e 1,00 (muito alta). Este 

teste foi complementado por ANOVA multidimensional para verificação dos contrastes entre 

as instâncias categoriais das variáveis independentes em estudo, bem como verificação de 

eventual efeito de interação entre estas variáveis em termos de efeito sobre a variável 

dependente.   

Três grupos de análises de correlação foram realizadas: o primeiro grupo de análises 

agregou a variável “Idade” e todos os Índices de MA; o segundo grupo de análises verificou 

correlação entre a variável “Idade” e o desempenho em funções executivas, teoria da mente, 

nível de desenvolvimento da linguagem, subsistemas de memória episódica e semântica;  por 

fim, o terceiro grupo de análises verificou correlação entre a variável “Idade” e variáveis 

relacionadas à MA que alcançaram nível de significância p < 0,05 e vínculo correlacional entre 

0,4 e 0,7 nas análises previamente realizadas.  

RESULTADOS  

 Participaram dessa pesquisa, 25 crianças com idades entre quatro e seis anos, oriundas 

de três níveis de escolarização: Turma 3 (média de idade 60,44 meses – aproximadamente 5 

anos), Turma 4 (média de idade 71,75 meses – aproximadamente 5 anos e 10 meses) e Primeiro 
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ano do Ensino Fundamental I (média de idade 79,88 meses – aproximadamente 6 anos e 6 

meses).   

A análise estatística descritiva realizada para os desempenhos obtidos em função do 

nível de escolaridade nos instrumentos que avaliaram memória autobiográfica, funções 

executivas, teoria da mente, nível de desenvolvimento da linguagem, subsistemas de memória 

episódica e semântica, encontram-se na tabela a seguir:  

Turma 3 Média 

Desvio 

padrão Turma 4  Média 

Desvio 

padrão 1° ano  Média 

Desvio 

padrão 

Inibindo 

respostas 
40,00 18,507 

Inibindo 

respostas 
36,25 13,625 

Inibindo 

respostas 
29,13 12,345 

Corsi O. D. 4,22 1,302 Corsi O. D. 5,13 1,808 Corsi O. D. 3,50 2,330 

Corsi O. I. 3,00 1,732 Corsi O. I. 3,88 1,246 Corsi O. I. 4,88 3,399 

Dígitos O. D. 5,67 1,500 Dígitos O. D. 6,25 1,832 Dígitos O. D. 6,25 1,909 

Dígitos O. I. 2,44 2,555 Dígitos O. I. 4,75 1,165 Dígitos O. I. 5,13 2,475 

Estátua 21,22 8,941 Teste estátua 21,63 4,897 Teste estátua 23,63 5,528 

Lista de 

palavras 
5,22 2,489 

Lista de 

palavras 
5,29 2,289 

Lista de 

palavras 
6,63 2,066 

Rec. Hist. 

Imediata 
7,78 4,116 

Rec. Hist. 

Imediata 
15,88 3,980 

Rec. Hist. 

Imediata 
17,88 4,190 

Rec. Hist. 

Tardia 
6,89 5,533 

Rec. Hist. 

Tardia 
13,63 4,173 

Rec. Hist. 

Tardia 
14,38 6,696 

TAC 1 17,11 8,923 TAC 1 21,25 11,424 TAC 1 19,00 4,660 

TAC 2 ,67 ,866 TAC 2 1,13 1,126 TAC 2 1,88 ,835 

TAC 3 4,67 4,500 TAC 3 12,38 4,373 TAC 3 12,38 8,484 

Teoria da 

Mente  
15,63 2,200 

Teoria da 

Mente 
16,88 2,167 

Teoria da 

Mente 
20,43 1,510 

IRG 11,56 2,128 IRG 13,75 1,753 IRG 12,75 1,488 

IRL 2,33 1,118 IRL 2,50 1,414 IRL 2,50 ,926 

IARL 1,00 0,000 IARL 1,63 ,744 IARL 1,50 ,756 

IARSE 16,78 2,863 IARSE 18,63 2,066 IARSE 18,25 2,550 

Linguagem 9,11 1,364 Linguagem 8,13 1,246 Linguagem 8,38 1,506 

Tabela 1. Análise estatística descritiva sobre o nível de escolaridade. 

 

 De forma geral, identifica-se aumento progressivo nos resultados de todos os 

instrumentos utilizados em função da variável “nível de escolaridade”, traduzida por maior 

distanciamento dos escores da Turma 3 em relação à Turma 4 e ao Primeiro Ano do Ensino 
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fundamental I. A análise do efeito da variável Nível de Escolaridade sobre o desempenho nas 

tarefas descritas abaixo mostrou diferenciação estatisticamente significativa:  

 

 

 

Figura 1. Valor do K-W (2g.l.) = 12,76 / Valor do p = 0,002. 

 

 

 

 

Figura 2. Valor do K-W (2g.l.) = 6,83 / Valor do p = 0,003. 
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Figura 3. Valor do K-W (2g.l.) = 7,76 / Valor do p = 0,02. 

 

 

 

  

Figura 4. Valor do K-W (2g.l.) = 11,55 / Valor do p = 0,003. 

 

  

Procedeu-se a ANOVA com mais de duas VIs (n-Way ANOVA) de forma a verificar 

os contrastes entre modalidades das categorias de análise das variáveis independentes estudadas 

anteriormente. Tal análise evidenciou os seguintes contrastes estatisticamente significativos:   
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Atividade Recordação de História Fase Imediata Atividade Recordação de História Fase Tardia 

Turma  Turma Significância  Turma Turma Significância 

Turma 3 Turma 4 0,001 Turma 3 Turma 4 0,05 

Turma 3 Primeiro ano 0 Turma 3 Primeiro ano 0,02 

Turma 4 Primeiro ano 0,599 Turma 4 Primeiro ano 0,96 

Teste de Atenção por Cancelamento fase 3 Teoria da Mente 

Turma Turma Significância Turma Turma Significância 

Turma 3 Turma 4 0,03 Turma 3 Turma 4 0,44 

Turma 3 Primeiro ano 0,03 Turma 3 Primeiro ano 0,001 

Turma 4 Primeiro ano 1 Turma 4 Primeiro ano 0,007 

Tabela 2. Resultados obtidos através do teste ANOVA com mais de duas VIs (n-Way ANOVA). 

 

 Acerca das análises de correlação, a primeira análise, foi realizada entre a variável 

“Idade” e os Índices de Memória Autobiográfica, não sendo verificadas correlações positivas e 

significativa entre tais variáveis.  A segunda análise de correlação foi realizada entre a variável 

“Idade” e o desempenho obtido na avaliação das funções executivas, nível de desenvolvimento 

da linguagem, teoria da mente, subsistemas de memória episódica e semântica. Verificou-se 

correlação positiva e significativa da variável “Idade” com o subteste Dígitos Ordem Inversa 

(rs = 0,45p = 0,02), Recordação de Histórias Fase Imediata (rs = 0,73 p < 0,001), Recordação 

de Histórias Fase Tardia (rs = 0,51 p = 0,01), Teste de Atenção Por Cancelamento Fase 2 (rs = 

0,49 p = 0,01), Teste de Atenção Por Cancelamento Fase 3 (r = 0,43 p = 0,03) e o Teste de 

Teoria da Mente (rs = 0,58 p = 0,003).  

 Por fim, a terceira análise de correlação foi realizada entre os Índices de MA e o 

desempenho obtido na avaliação das funções executivas, linguagem teoria da mente 

subsistemas de memória episódica e semântica. Verificou-se correlação positiva e significativa 

entre o Índice de Recordação Geral da Memória Autobiográfica com Recordação de História 

Fase Imediata (rs = 0,050 p = 0,01) e com o Teste de Atenção por Cancelamento Parte 3 (rs = 

0,42 p = 0,04). Adicionalmente, verificou-se correlação positiva e significativa entre o Índice 

de Recordação Livre com Recordação de História - memória imediata (r = 0,42 p = 0,04). E por 

fim, verificou-se correlação positiva e significativa entre o Índice de Autonomia na Recordação 

Sondagem Específica com Recordação de História Fase Imediata (r = 0,42 p = 0,04).  
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DISCUSSÃO 

 “Contar histórias é parte integrante da cultura 

humana: a capacidade de expressar uma história usando 

imagens e relacioná-la à vida é a essência da criação de 

significado compartilhado” (Friend & Bates, 2014). 

 

O presente estudo objetivou contribuir para o adensamento da compreensão acerca da 

ontogênese da memória autobiográfica (MA). Para tanto, considerou além da avaliação da MA, 

a investigação da relação desta com habilidades apontadas pela literatura como sendo suas 

precursoras, a saber, linguagem, teoria da mente, funções executivas e subsistemas de memória 

semântica e episódica. Estabeleceu como público alvo da pesquisa crianças matriculadas em 

três diferentes níveis de escolaridade, com idades de quatro anos e sete meses a seis anos e dez 

meses de idade, faixa etária inclusa no período denominado de amnésia infantil.  

Inicialmente, é interessante notar que há grande flutuação no interior e entre as turmas, 

em termos de desempenho nos Índices de avaliação da MA. Na Turma 3 os desempenhos no 

Índice Geral da MA variaram de 8 a 14 pontos e no Índice de Autonomia na Recordação 

Sondagem Específica variaram de 13 a 21. Na Turma 4, estes mesmos índices variaram 

respectivamente de 11 a 17 pontos e de 14 a 21. Por fim, no Primeiro Ano tais variações foram 

de 11 a 15 pontos e de 13 a 20. Tais resultados sugerem que a MA é uma habilidade complexa, 

cujo desenvolvimento não pode se caracterizar como linear, ou dependente exclusivo do 

processo de maturação. Tal conclusão já foi assinalada pela literatura da área, ao configurar o 

desenvolvimento da MA como processo complexo, envolvendo a maturação de diferentes 

habilidades cognitivas, bom como, a influência da cultura na construção desta habilidade 

(Fivush, 2011; Nelson & Fivush, 2004; Nelson, 2014).  

 Possivelmente, como consequência da flutuação acima aludida, as variações de 

desempenho nos índices de MA, em função do nível de escolaridade das crianças, não foram 

consideradas estatisticamente significativas. Por outro lado, foram identificadas diferenças 

significativas nos desempenhos obtidos em quatro componentes avaliados, sendo estes, a tarefa 

de Recordação de História, fases imediata e tardia, que avaliam respectivamente a habilidade 

para construção narrativa e memória episódica; a terceira fase do Teste de Atenção por 

Cancelamento, que estima a flexibilidade cognitiva e, por fim, o subteste de Teoria da Mente, 

que avalia a capacidade de se diferenciar do outro e estabelecer empatia.  
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Por sua vez, as análises indicam que há correlação forte e significativa entre os índices 

de MA e duas das habilidades acima aludidas, a saber, a construção de narrativa e a flexibilidade 

cognitiva. Além disso, qualitativamente verifica-se que a direção da variação do desempenho 

na MA em relação ao nível escolar é semelhante à variação da construção narrativa e 

flexibilidade cognitiva apontada pela análise ANOVA. Ambos os Índices mencionados, 

apresentam variação significativa da turma três em relação à turma quatro e ao primeiro ano, 

mas não se verifica significativa discrepância entre a turma quatro e o primeiro ano.   

 Nesta direção, Uehara (2015) em estudo longitudinal, avaliou a MA de crianças no 

período da amnésia infantil, em relação aos principais marcos linguísticos desenvolvimentais, 

chegando à conclusão que mecanismos subjacentes ao desenvolvimento da MA não repousam 

apenas sobre competências linguísticas simples, ao invés disto, envolvem habilidades 

metacognitivas mais conscientes (I. Uehara, 2015).  

De acordo com autora, o desenvolvimento de habilidades mais básicas da linguagem, 

como utilizar o verbo no passado ou reconhecer diferentes tempos verbais é importante, mas 

ainda não permite a evocação de uma MA. Para que a criança consiga consolidar e recordar um 

evento a longo prazo é preciso que ela adquira habilidade de construção narrativa robusta o 

suficiente, que a permita ter consciência sobre o evento recordado (I. Uehara, 2015). Em 

consonância, Rebrina (2015) enfatiza a importância do desenvolvimento da narrativa oral na 

construção da MA. Para esta, o desenvolvimento da MA é primeiramente associado com o 

desenvolvimento do discurso na ontogenia, notadamente, a formação da competência narrativa 

oral (Rebrina, Petrova, Shamne, Ladonina, & Milovanova, 2015). 

As etapas de desenvolvimento da habilidade narrativa evoluem tangencialmente ao 

desenvolvimento das FEs, de forma que dos 3 aos 5 anos de idade as crianças demostram 

desenvoltura para construir uma história a partir de representações concretas, como os livros de 

estórias ilustrados. Inicialmente elas centram sua narrativa nos aspectos físicos dos personagens 

e progressivamente incluem ações dirigidas a objetivos e aspectos mais complexos, tais como 

sentimentos e intenções (Berman & Slobin, 1994; Nicolopoulou & Richner, 2007). Tais 

propriedades, acabam promovendo uma evocação autobiográfica com características similares 

ao que estudos com adultos denominam de supergeneralização. O termo memória 

supergeneralizada foi proposto para caracterizar um modo de evocação autobiográfica com 

propensão à recuperação dos eventos pessoais de forma inespecífica e sintética, identificado em 

grupos clínicos, tais como os transtornos de humor e esquizofrenia (Nuttall et al., 2014).  
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De forma similar, as características da supergeneralização são igualmente identificadas 

no declínio cognitivo que cursa com o envelhecimento (Christina et al., 2015; Piolino et al., 

2010; Raes et al., 2006; Ricarte et al., 2014). Se considerarmos que a evolução humana 

comporta a filogênese, a sociogênese, a ontogênese e a retrogênese, tais achados são 

interessantes na medida em que a involução da habilidade de recordação autobiográfica mostra-

se reversa aos estágios de desenvolvimento da mesma (Borges, Aprahamian, Radanovic, & 

Forlenza, 2009). 

Sobre o caráter supergeneralizado das MAs em pré-escolares, é possível reconhecer 

aproximações entre este e a primeira fase da ontogênese do pensamento conceitual, que 

perpassa o intervalo dos 3 a 7 anos, sendo denominada por Vygotsky de Pensamento Sincrético. 

O sincretismo é uma particularidade do pensamento infantil que autoriza a criança a pensar 

através de blocos inteiros sem decompor nem destacar um objeto de outro. O caráter sincrético 

do pensamento implica pensar através de situações globais, por partes coerentes inteiras, com 

predominância de pensamento generalizante, no qual a criança aglutina distintos elementos a 

partir de sua impressão subjetiva ou imediata, o que nem sempre corresponde à relação factual 

ou concreta real do objeto ou evento (Vygotsky, 2014).  

No entanto, apesar do grupo total de crianças integrantes do estudo estar situado na fase 

do sincretismo, é possível identificar modificações microgenéticas, ou seja, a emergência 

processual de ganhos qualitativos, que paulatinamente vão configurando a mudança da fase do 

pensamento sincrético para o pensamento pré-conceitual, e que configura nova modalidade de 

produção da narrativa e da evocação autobiográfica, sem que seja possível e necessário 

estabelecer relações hierarquizadas e unidirecionais. Defende-se aqui que tais habilidades vão 

se coconstruindo ao longo da ontogênese e complexificando o sistema funcional responsável 

pela MA. 

Os trechos de protocolo abaixo ilustram a transformação processual da produção 

narrativa autobiográfica. A partir da provocação da entrevistadora, em termos de evocar o que 

havia ocorrido no evento da mágica, as crianças responderam:  

Isabel 

E: “Ontem tivemos a visita de uma mágica, o que você lembra sobre isso?”. 

Isabel: “Eu lembro que ganhei um pirulito e foi gostoso”. 

E: “Foi gostoso o momento ou o pirulito?”. 

Isabel: “O Pirulito”. 

E: “O que aconteceu?”. 
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Isabel: “É... não sei”. 

E: “Como esse pirulito gostoso apareceu?”. 

Isabel: “Acho que... não sei como falar”. 

E: “Não tem problema, pode falar do jeito que você conseguir, como estiver na sua 

cabecinha. Como foi ontem? O que aconteceu?”. 

Isabel: “Acho que o pirulito estava dentro da cartola e eu vi”.  

E: “O pirulito tava dentro da cartola?! E ai?” 

Isabel: “Não lembro”. 

(Índice Recordação Geral da MA = 09, Recordação de História = 05, TAC 3 = 0, sexo 

feminino, Turma 3, 49 meses). 

 

Sarah 

E: “Como foi seu dia ontem na escola?”. 

Sarah: “Foi bem legal, mas o mais legal foi que eu passei aqui, eu e uns coleguinhas, 

ficamos aqui um tempinho, só que era com outra moça, aí fomos para o auditório de música, 

que fica em frente. Eu disse que tava alegre e só, a gente desenhou uns pirulitos, a gente viu um 

show de mágica e ganhamos pirulitos de coração”” 

E: “E como foi esse show de mágica? ”. 

Sarah: “Era uma menina com o cabelo cacheado, uma cartola mágica e de lá saia os 

pirulitos. A gente dizia, ela colocou um cheirinho de morango, cheiramos, assim, dissemos 

nosso nome, assim apareceu pirulito para todo mundo e a última fui eu, só que não teve 

problema, mesmo assim eu fiquei feliz. E eu nem gosto tanto de pirulito, porque é meio duro”. 

E: “O que mais você pode me contar sobre a mágica? ”. 

Sarah: “Mais nada”.  

 (Índice Recordação Geral da MA = 17, Recordação de História = 18, TAC 3= 08, sexo 

feminino, Turma 4, 49 meses). 

 

Brisa  

E: “Ontem tivemos a visita de uma mágica, o que você lembra disso?”. 

Brisa: “Ela disse que se botasse um cheirinho de morango ia acontecer uma surpresa, aí 

ela botou e pediu para que falássemos nossos nomes, a gente disse e apareceu os pirulitos”.    

E: “Foi mesmo?! Você lembra de mais alguma coisa?”. 

Brisa: “Não”. 

E: “Só lembra disso?”. 

Brisa: “É”. 

(Índice Recordação Geral da MA = 15, Recordação de História = 22, TAC 3 = 13, sexo 

feminino, Primeiro ano, 80 meses).  
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Sobre os trechos aludidos é possível problematizar que ocorre uma mudança gradativa. 

Do relato autobiográfico da criança pertencente à turma três em comparação com a criança da 

Turma 4 e com a do primeiro ano, nota-se mudanças no que se refere à qualidade da construção 

narrativa. Tal gradação também se faz presente nas pontuações obtidas nas atividades que 

avaliam construção narrativa e flexibilidade cognitiva. Verifica-se uma paulatina sofisticação 

do discurso, o que parece refletir a evolução do pensamento sincrético, de forma que, o discurso 

de Isabel é notoriamente organizado em blocos, com ideias gerais. Por sua vez, a produção de 

Sarah, descreve situações mais específicas, com lembranças circunscritas no tempo e no espaço, 

apesar da construção narrativa ainda apresentar-se desorganizada. Por fim, a produção de Brisa 

apresenta uma estrutura narrativa mais fluente, com encadeamento dos elementos que compõem 

o discurso. 

Entretanto, ainda sobre estas crianças, é interessante notar que ao considerarmos a 

pontuação obtida por elas no Índice de Recordação Geral, que avalia a quantidade de detalhes 

que a criança consegue lembrar, não é possível encontrar a mesma processualidade. A criança 

da turma quatro, apesar de apresentar construção narrativa menos organizada em relação à 

criança do primeiro ano, consegue evocar maior quantidade de detalhes sobre o evento. Tais 

achados reforçam o argumento do caráter complexo e heterogêneo da ontogênese da MA. 

No tocante ao desenvolvimento da habilidade narrativa e evocação de uma memória 

episódica, os dados aqui apresentados convergem com a literatura em termos do papel da 

mediação do adulto para a recordação (Friend & Bates, 2014; Kley, 2013; L. Macedo & Sperb, 

2007; Mata, Silva, & Haase, 2007). Segundo Kley (2013), em um estágio inicial a criança não 

constrói sozinha suas narrativas, depende de um adulto que a coloque em situação de 

complementariedade, exercendo papel semelhante às habilidades executivas, que articulam e 

organizam o discurso. Neste processo gradativo, é apenas por volta dos quatro a seis anos que 

há a emergência do sujeito narrador, que progressivamente se torna mais autônomo (Kley, 

2013). 

Em relação à necessidade de mediação durante a construção narrativa, ainda sobre os 

exemplos de Isabel, Sarah e Brisa, igualmente é perceptível que gradativamente a evocação 

autobiográfica vem acompanhada de fala mais autônoma, que requer menor intervenção por 

parte da entrevistadora. É interessante perceber que, além da demanda executiva de organização 

e monitoramento do discurso na construção narrativa, estudos de neuroimagem sugerem que a 

atividade narrativa ativa a região frontal do cérebro, assim como, as funções executivas(Friend 

& Bates, 2014; Mar, 2004; Mata et al., 2007). Sobre este aspecto Mar (2004) formula que a 
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ativação desta área confere a coerência global em uma narrativa, que permite ao discurso uma 

organização temporal das informações, a manutenção de representações durante a codificação, 

a recuperação e seleção das informações pertinentes (Mar, 2004). 

Em termos dos resultados encontrados acerca da teoria da mente, destaca-se que esta é 

a única habilidade para a qual o desempenho da Turma 4 está mais próximo do desempenho da 

Turma 3 do que do desempenho do Primeiro Ano. O desenvolvimento da teoria da mente pode 

ser compreendido a partir de três etapas. Na primeira, que se inicia por volta dos dois anos de 

idade, a criança se autorreconhece, (consciência sobre o self)(Ross, Anderson, & Campbell, 

2011). Na segunda etapa, identifica-se dois níveis distintos. Dos três aos seis anos, ela 

desenvolve a capacidade de fazer inferências de primeiro nível, o que corresponde ao 

entendimento de que seus pensamentos são diferentes dos pensamentos dos outros. No segundo 

nível, entre os quatro a cinco anos, elas são capazes de responder tarefas de falsa crença, o que 

exige a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por fim, a terceira etapa se inicia aos sete 

anos, quando a criança adquire a capacidade de realizar inferências de segundo nível, no qual 

se identifica a capacidade de compreender ironia, sarcasmo, humor e os jogos sociais (Duval et 

al., 2011). 

De acordo com Duval et al (2011) o desenvolvimento da teoria da mente não é 

autônomo, está relacionado ao funcionamento de outras habilidades, tais como as FE e a 

memória autobiográfica. Verifica-se também, uma forte implicação do nível de 

desenvolvimento da linguagem para a sofisticação da teoria da mente, para que esta atinja níveis 

mais complexos. Além disso, o desenvolvimento do segundo nível da teoria da mente é mediado 

pelas FEs, pois para se chegar a tal patamar é necessário ter se alcançado relativa capacidade 

de metarepresentação (Duval et al., 2011).  

Sobre a relação da teoria da mente com a MA, Duval et al (2011) afirma que a formação 

e evocação de uma MA demanda ambos os níveis da teoria da mente (Duval et al., 2011). Neste 

contexto, Spreng et al (2009) suscitam que o avanço evolutivo da consciência autonoética 

estaria relacionada ao amadurecimento de processos neurais referentes à teoria da mente e 

reforça sua proposição com evidências de neuroimagem que demonstraram ativação de áreas 

similares diante da resolução de tarefas associadas a tais habilidades (Spreng et al., 2009). 

Partindo deste ponto de vista, a teoria da mente seria considerada uma função imprescindível 

para a MA, visto que, a característica essencial que diferencia a MA dos demais tipos de 

memória é a capacidade de viajar no tempo mentalmente, através da consciência autonoética 

sobre determinado evento (Tulving, 2002). 
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Para Spreng et al (2009), a MA e a teoria da mente demandam capacidade 

metarepresentacional, por conseguinte, o desenvolvimento destas estaria “atravessado” pelo 

desenvolvimento das FEs (Spreng et al., 2009). Friend & Bates (2014) dão continuidade a este 

raciocínio argumentando que a teoria da mente é importante para a MA, na medida em que 

possibilita o discurso referenciado, ou seja, a evocação de um evento significado como sendo 

relacionado à pessoa que relembra (Friend & Bates, 2014).  

Diante do exposto, sugere-se, a partir dos achados aqui apresentados, que a gênese da 

MA é um processo complexo, atravessado por mudanças qualitativas microgenéticas e 

interrelacionado com diferentes habilidades cognitivas que se tangenciam durante o 

desenvolvimento. A MA parece ter início com a transição da memória natural para a memória 

mediada por signos. Este sistema passa por um processo crescente e gradativo de aquisições, 

de forma que, ao longo dos anos, o desenvolvimento dos níveis de linguagem, teoria da mente, 

FEs, memória semântica e episódica, dentre outras habilidades, transformam qualitativamente 

a MA sincrética de pré-escolares em uma MA mais específica, organizada e duradoura.  

A transição da MA sincrética para a MA conceitual, coincide com o decréscimo da 

amnésia infantil, que ocorre entre os seis e sete anos (P. J. Bauer, 2015b; Nelson, 2014). 

Adicionalmente, é também nessa fase que as crianças começam a produzir narrativas mais 

estruturadas(Friend & Bates, 2014; Whitely & Colozzo, 2013). Neste mesmo período, 

identifica-se pico desenvolvimental das FEs, notadamente em termos do desenvolvimento do 

segundo nível da teoria da mente (P. J. Bauer, 2015a; Diamond, 2013; Nicolopoulou & Richner, 

2007). Tais evidências, corroboram que a ontogênese da MA não pode ser reduzida à maturação 

biológica ou explicada diretamente pelo desenvolvimento unidirecional de uma única 

habilidade cognitiva. A MA implica na edificação de um sistema funcional complexo, que exige 

a integração de diferentes áreas corticais e, consequentemente, a emergência de diferentes 

habilidades cognitivas, que estabelecem entre si, não uma competição, mas uma dança, 

responsável por uma das características mais essencialmente humanas, a saber, o potencial de 

construir significados particulares para eventos e de poder recuperá-los, e revivê-los enquanto 

uma vivência pessoal.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa buscou aprofundar o conhecimento sobre a ontogenia da memória 

autobiográfica (MA), especialmente, no tocante à sua relação com funções cognitivas apontadas 

pela literatura como relevantes para esta construção, a saber, linguagem, teoria da mente, 

funções executivas e memórias declarativa, semântica e episódica (Baker-Ward & Ornstein, 

2014; P. J. Bauer, 2015a; Fivush, 2011; Patricia J. Bauer & Robyn Fivush, 2014). 

Visando contemplar o objetivo proposto, investigou-se a MA e as funções cognitivas 

supracitadas em crianças na faixa etária de quatro a seis anos. A escolha pela faixa etária 

justifica-se pela constatação que tais crianças se encontram no período denominado amnésia 

infantil, sendo este momento de grande relevância para o desenvolvimento da MA (Bjorklund 

& Sellers II, 2014).  

A produção de conhecimento sobre a MA é caracterizada por controvérsias e embates, 

avançados pelos diferentes sistemas psicológicos, que possuem diferentes entendimentos 

acerca da constituição do sujeito. Porém, tal cenário não se constitui necessariamente como um 

problema, visto que a psicologia é essencialmente fragmentada. O que parece necessário é a 

ampliação e clarificação dos argumentos que sustentam as diferentes escolhas teóricas e 

metodológicas, decorrentes da diversidade epistemológica do campo (Fivush & Nelson, 2004; 

Fivush, 2011; Howe, 2014). 

A inquietude inerente à busca por maior clareza destas questões, gerou curiosidade sobre 

“o como” tais funções cognitivas participam da ontogenia da MA. Assim, inicialmente buscou-

se recuperar historicamente a gênese dos estudos desenvolvimentais sobre a MA, tentando 

elucidar os contextos nos quais cada proposição emergiu e a perspectiva teórica subjacente a 

cada um deles (Durkheim, 1985; Vygotsky, 1996). Acredita-se que desta forma, contribuiu-se 

para o entendimento das concepções atualmente vigentes. O resultado desse objetivo primeiro 

foi a proposição do artigo aqui apresentado, denominado “Revisão Narrativa: A gênese do 

construto Memória Autobiográfica.  

A realização desse percurso histórico contribuiu para o entendimento de que as 

diferentes concepções atuais sobre a MA e seu desenvolvimento coexistem em decorrência da 

diversidade de abordagens teóricas que a investigam. Tais abordagens, por vezes dialogam entre 

si, notadamente no tocante às suas perspectivas de sujeito e concepções acerca do 

desenvolvimento humano. No entanto, em outros momentos, discordam completamente, 

promovendo embates e produzindo desafios significativos para a compreensão mais ampla da 

MA.  
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Tal constatação desencadeou a necessidade de estender o conhecimento acerca das 

aproximações e distanciamentos das principais abordagens teóricas sobre a MA. Por 

conseguinte, realizou-se revisão de literatura tentando mapear as perspectivas teóricas e 

metodológicas avançadas pelas diferentes abordagens. Este levantamento teórico resultou na 

feitura do artigo “Revisão narrativa: controvérsias acerca do construto da memória 

autobiográfica”, também apresentado nesta dissertação.  

Por fim, buscando-se responder ao objetivo de ampliar a compreensão acerca das 

relações entre o desenvolvimento da MA, funções executivas, linguagem, teoria de mente e 

memória declarativa, semântica e episódica, realizou-se estudo empírico. Os resultados 

sugerem uma correlação forte e significativa entre a habilidade narrativa, a capacidade de 

evocar MAs e autonomia no discurso, bem como, a relação entre flexibilidade cognitiva a 

habilidade para evocar uma MA.  

De forma geral, considerando a trajetória investigativa aqui referida e os resultados 

provenientes da pesquisa realizada, acredita-se que a ontogenia da MA se caracteriza como um 

processo complexo e heterogêneo que, de forma interdependente, envolve diferentes funções e 

habilidades cognitivas. 

Ressalta-se que, cada variável contemplada pela ontogenia da MA, não pode ser 

considerada num vácuo, pois é, ao mesmo tempo, manifestação da totalidade e determinante 

desta totalidade, pela maneira como se relaciona com os outros aspectos (Valsiner & Bastos, 

2012) e portanto, a ontogênese não se comporta como um processo de causa e efeito 

unidirecional. Todos os componentes desse processo têm relevância, sendo imprescindíveis 

para o funcionamento da MA.  

Entende-se que o atual estudo configura-se com uma tentativa de ampliar o 

conhecimento ontogenético sobre a MA, buscando considerar variáveis apontadas pelas 

diferentes abordagens teóricas que estudam a MA. Entretanto, ainda são necessárias 

investigações adicionais para compreender mais profundamente o desenvolvimento da MA.  

Ressalta-se que o efetivo da amostra avaliada por este estudo é considerado baixo frente 

às possibilidades de análises estatísticas existentes. Também, aponta-se como fragilidade a 

consideração apenas do período da amnésia infantil. Logo, são bem-vindos os estudos que 

aumentem o efetivo dessa amostra e/ou contemplem faixas etárias aqui não referidas.  

Por fim, espera-se que os dados provenientes desta pesquisa constituam material de 

reflexão para os profissionais que trabalham junto à população de pré-escolares, assim como, 
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para pesquisadores de diferentes áreas da produção de conhecimento. E, principalmente, 

almeja-se que o conteúdo aqui exposto desperte a curiosidade e vontade de produzir novas 

pesquisas sobre esta habilidade tão significativa para a vivência da experiência humana que é 

a memória. 
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ANEXO 
 

ANEXO A: Certificado de apresentação para Apreciação Ética – CAAE 

  

 

ANEXO B: Roteiro do evento de mágica 

- Bom dia pessoal!! Sou uma magica e vim de um canto chamado Magicolândia para fazer uma 

mágica para vocês! Todo mundo aqui gosta de mágicas?  

- Crianças respondem 

- Ótimo! Mas, antes de iniciar quero perguntar algumas coisas para saber se vocês são tão 

espertos quanto me falaram.  

- Vocês sabem dizer que dia é hoje? 

- Crianças respondem 

- Estamos de manhã, de tarde ou de noite? 

- Crianças respondem 

- Tá fazendo sol ou chovendo? 

- Crianças respondem 

- Qual o nome das professoras de vocês? 

- Crianças respondem 

(Estimulo distrator – ajudante do mágico vai derrubar uma cadeira “sem querer”) 

- Quais as cores da farda de vocês? 

- Crianças respondem 
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- Em que local estamos agora? (Em que local do NEI) 

- Crianças respondem 

- Há, estou vendo que vocês são muito inteligentes mesmo! Então, vou contar um segredo de 

mágico para vocês... Esta aqui é minha cartola mágica! Ela é mágica, porque quando eu coloco 

um cheirinho nela, aparece algo. Mas, eu nunca sei o que vai aparecer... é sempre uma surpresa. 

Vamos descobrir comigo? 

Mágico borrifa essência com cheiro de morango e vai em cada criança pedindo: 

1) que ela sinta o cheiro;  

2) fale se sabe de que é esse cheiro;  

3) de sua opinião se é bom ou ruim; 

4) que diga seu nome dentro da cartola.  

- Agora está na hora da mágica! Tcham, tcham, tcham, tcham!! Vou vendar meus olhos e por 

isso vocês terão que me ajudar! 

 Em seguida magica coloca uma venda nos olhos e, sem olhar, retira da cartola pirulitos em 

formato de coração.  

- O que é isso que tirei da cartola? 

- Crianças respondem 

- Pirulito?! Não sei o é isso! Expliquem para mim!!  

- Crianças falam. 

- É de que cor? para que serve? tem que formato?... Ai quero ver também! 

Retira a venda pega um pirulito, chupa e diz: 

- Deixa eu ver que gosto tem... Humm é doce  mesmo!! Vocês estavam certos! Vocês querem? 

Como cada um de vocês falou seu nome para a cartola ela providenciou um pirulito para cada 

um com seus nomes.  

Magica vai retirando os pirulitos de um a um, lendo o nome da criança, perguntando quem é 

ela e o entregando pessoalmente. 

- E aí, que gosto vocês acham que tem esse pirulito? É de que sabor? Vocês gostaram?  

- Crianças respondem 

- Ah, trouxe para vocês mais 2 coisas:  

1) papeis e lápis coloridos para que vocês possam desenhar o vivemos aqui hoje, se quiserem 

podem escolher o momento que mais gostaram para fazer o desenho, vocês podem desenhar 

qualquer coisa com a condição que seja sobre esse show de mágica! (Lembrar que as crianças 

devem colocar seus nomes nos desenhos)  

2) a música do pirulito que bate-bate para vocês escutarem enquanto desenham!!  

Assistente coloca a música do pirulito e ajuda mágica a distribuir os lápis e papeis.  

Quando as crianças terminarem de desenhar a magica se despede, dizendo que vai voltar para 

a Magicolândia. Em seguida, as assistentes recolhem e guardam os desenhos e levam as 

crianças de volta para a sala de aula. 
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ANEXO C: Folha de Registro da atividade de Recordação de História 

 

RECORDAÇÃO DE HISTÓRIA 

Três /homens/ roubaram /o carro /do Sr. João/, mas eles não sabiam/ que o cachorro dele/,Rex, 

/estava lá dentro./ Rex deitou/ atrás do banco /e ficou bem quietinho/. Os ladrões dirigiram / 

por um longo caminho/, estacionaram o carro/ numa rua/ quieta/ e foram almoçar./ Rex escapou/ 

e se escondeu /numa praça./  Uma senhora/  encontrou ele / e ligou / para o número/ que estava 

na coleira./ O Sr. João veio/ com a polícia./ Eles prenderam os ladrões/ e o Sr. João dirigiu para 

casa com Rex/. 

Imediata:  

 

 

 

Três /homens/ roubaram /o carro /do Sr. João/, mas eles não sabiam/ que o cachorro dele/,Rex, 

/estava lá dentro./ Rex deitou/ atrás do banco /e ficou bem quietinho/. Os ladrões dirigiram / 

por um longo caminho/, estacionaram o carro/ numa rua/ quieta/ e foram almoçar./ Rex escapou/ 

e se escondeu /numa praça./  Uma senhora/  encontrou ele / e ligou / para o número/ que estava 

na coleira./ O Sr. João veio/ com a polícia./ Eles prenderam os ladrões/ e o Sr. João dirigiu para 

casa com Rex/. 

Tardia: 

 


